ای مرد  ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
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بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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 10چهره خبرساز ایرانیتبار در
سال 2016
دکتر ساموئل نیومن دیده از
جهانفروبست
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کارزار مبارزه با فحشای حکومتی از 5ژانویه آغاز به کار خواهد کرد:

ایرانیان لسآنجلس به صیغه
در ایران« ،نه» میگویند

تغییرات در قوانین رانندگی
در کالیفرنیا از اول ژانویه
2017
اتهام علیه دادستان
لسآنجلس

 5ژانویه  2017نخستین همایش
نام برخی ایستگاههای مترو و مبارزه با «صیغه» به عنوان فحشای
حکومتی در ایران ،با همت و پشتیبانی
اتوبوستغییرمیکند
ایرانیان ساکن در لسآنجلس برپا
خواهد شد.
در این سمینار که در سالن نعمان
تیپ  200دالری برای یک
فدراسیون یهودیان ایرانی و پشتیبانی
ویترس
گسترده رسانههای جمعی ایرانی در
کالیفرنیا و با برنامه ریزی و مدیریت
شرکت کتاب برگزار می شود عالوه
تخفیفویژهانیمالشلترهای بر نمایش دو اثر مستند از وضعیت
زنان در ایران که بیانگر حقایقی در
لسآنجلس در ایام سال نو
خصوص وضعیت زنان و زندگی
آنان در مقام محصوالتی برای خرید و
فروش بر اساس قوانین رژیم والیت
 2016در فضا چه خبر بود؟
فقیه است« ،محبوبه حسین پور» فعال
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید سیاسی و بنیانگذار کارزار مقابله با

فحشای حکومتی «صیغه» در ایران
و دکتر مهدی آقازمانی جامعه شناس
ایرانیآمریکایینیزبهسخنرانیپیرامون
همین موضوع ،خواهند پرداخت.
خانم حسین پور که به دلیل مبارزات
و افشاگریهایش در خصوص
ترور برادرش شادروان دکتر اردشیر
حسینپور (دانشمند هستهای ایران)
از سوی نیروهای امنیتی رژیم اسالمی
شناخته شده است ،میگوید:
«در کارزار مقابله با فحشای حکومتی
به دنبال این هدف بودهایم که همچنان
حکومت اسالمی کوشیده تا تبلیغات
خود را برای توسعه این فکر مسموم
گسترش دهد که ریشه یابی از دالیل
این مهم و صد البته فهم بهتر از شرایط
داخل کشور برسیم.

از سوی دیگر به زنان کشورمان این
پیام مهم را مخابره کنیم که ما زنان و
مردان ایرانی در کنار آنها ایستادهایم و
هر یک با هر توان که داریم که مسیر
مبارزه آنان برای رهایی از چنگال
حکومت جمهوری اجامر اسالمی که
حتی به تن و شخصیت زن ایرانی نیز
رحم نکرده است ،با آنان همراهیم».
حضور برای کلیه عالقمندان در
نخستین همایش مبارزه با «صیغه»
به عنوان فحشای حکومتی در ایران،
که روز  5شنبه پنجم ماه ژانویه از
ساعت  4تا  7عصر برگزار می شود،
رایگان و آزاد است و عالقمندان می
توانند اطالعات بیشتر در مورد این
رویداد مهم اجتماعی را از طریق مرکز
اطالعات  08ایرانیان کسب کنند.

زمان زمانی نقاش نامدار ایرانی در آمریکا درگذشت

زمان زمانی نقاش نامدار ایرانی و خالق آثار ماندگار آب
رنگ و یکی از برترین طراحان ایرانی شامگاه دوشنبه 26
دسامبر  2016در لس آنجلس درگذشت .آقای زمانی در
هنگام مرگ  92سال داشت.
زمان زماني متولد  1303در شهر بابل بود .پدرش دکتر
حسين خان زماني و پدر بزرگش دکتر زينا لعابدين زماني
(فارغالتحصيل رشته طب از مدرسه دارالفنون تهران و
اولين طبيبان بابل و استان مازندران) بودند .زمان زماني
در خانوادهاي که اکثرا ً به طبابت اشتغال داشتند ،چشم
به جهان گشود .در دوران کودکي و نوجواني ،اسماعيل
زماني مدير داروخانه ايران در بابل که پسرخالۀ پدرش
بوده ،وقتي عالقه و شيفتگي زمان را به نقاشي دريافت،
بسيار تشويقش کرد.
زمان در سال  1320براي تحصيل پزشکي به ترکيه رفت.
اين سفر ،درست چند سال بعد از آغاز جنگ جهاني دوم
انجام گرفت .در آن زمان از تعدادي از دانشجويان براي
تحصيل در ترکيه دعوت به عمل آمده بود ،که زمان ،هم
همراه تعدادي ديگر به ترکيه رفت ،و در استانبول اقامت
گزيد.
شادروان زمانی ،کار گرافيک را در مؤسساتي مثل «کانون
آگهي زيبا» و «آگهي ماه» ،که اولين مؤسسات تبليغاتي ايران

بودند ،شروع کرد .طراحي در هر دو مؤسسه بر عهدة او
بود.
در بخش تبليغات و موضوعات سازمان برنامه ،و روزنامة
اطالعات ،مسؤوليت «لي آوت» و صفحه بندي را بر عهده
داشت .در مجله «کيهان بچهها» هم مشغول به کار بود .او
در مؤسسه انتشاراتي فرانکلين با فيروز شيروانلو ،پرويز
کالنتري و ديگران در تصويرسازي کتاب کودکان و
کتابهاي درسي همکاري مي کرد .در موسسة فرانکلين،
به طراحي کتابهاي درسي پرداخت .در آنجا تعدادي از
ب هاي درسي افغانستان را هم طراحي کرد.
کتا 
شادروان زمان زمانی کمی بیش از یک سال پیش از وقوع
انقالب از ایران به آمریکا مهاجرت کرد و برای چهار دهه
از عمر خود را در این کشور سپری کرد .شادروان زمانی
در همه این ایام به ایران عشق ورزید و در طول این دوره
طوالنی آثاری با موضوعیت فرهنگ ایران خلق کرد .ارزش
برخی آثاز زمان زمانی در حراجی های هنری به هزاران
دالر رسیده است.
شادروان پرويز کالنتري در مقدمه کتاب آثار زمان زمانی
که پیش از این در ايران به چاپ رسيده است ،نوشته بود:
«زمان بي وقفه گذشت و گذشت و گذشت ...تيک تاک
تيک تاک تيک تاک ...حاال زمان زماني ،دوست چندين

سالهام ينگه دنياست جايي که درست شب ما روز
آنهاست! گر چه در شروع کار کتاب درسي ،ساعتهايمان
با هم ميزان بود .تاريخ تيک جغرافيا تاک ،فارسي تيک
هندسه تاک ،کتابهاي جيبي و نشريات پيک و ...زمان
در سفرش به افغانستان گفته بود :بابا نان داد .افغانها
کتابهاي درسيشان را به او سپردند و سفرنامهاي
تصويري رهآورد اين سفر بود ...همکاري من با زمان،
از مؤسسۀ انتشارات فرانکلين و بر سر کتابهاي درسي
شروع شد .حدود شش ماه در نيويورک در آتليه دانرو با
هم چيزها آموختيم ....در نيويورک گاهي به گرينچ ويلچ سر
ميزديم و از گالريهاي نقاشي ديدن ميکرديم ...و زمان
ح هايي برميداشت....
از «سرگردانيها» و «غربتها» طر 
يک روز از زمان پرسيدم :از پايان چه خبر؟ او هم از پايان
خبري نداشت!»

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www:iranshahrnewsagency.com

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency
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دکتر ساموئل نیومن درگذشت

شادروان دکتر ساموئل نیومن (منصور
نورانی) در صبحگاه شنبه 24دسامبر2016
در منزل شخصی خود در بورلی هیلز در
زمانی که همه خانواده بر بالین او بودند
دارفانی را وداع گفت .او از شناخته شده
ترین چهرههای کرد یهودی ایرانی بود که
در خالل سالهای پر ثمر عمر ،خدمات
ارزشمندی به انجام رسانید.
دکتر سام ِوِئل نیومن در یک خانواده
سنتی یهودی سفارادیک در سنندج
و در سال  1925متولد شد .گواهی
فراغت از تحصیالت ابتدایی و
متوسطه خود را در سنندج در مدرسه
آلیانس اسراییلیت و مدرک دکترای پزشکی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد.
او نخستین مطب و کلینیک خود را در شهر همدان دائر نمود که به نیازمندان و
کسانی که قدرت مالی پرداخت هزینههای درمانی را نداشتند کمکهای شایانی
میکرد .در همین ایام به ریاست پزشکی قانونی این شهر منصوب شد .او همزمان
به عنوان رییس هیئت مدیره مدرسه آلیانس اسراییلیت از یک طرف و رییس انجمن
کلیمیان همدان از سوی دیگر ،انجام وظیفه میکرد .با وقوع انقالب اسالمی او
مجبور شد به اتفاق خانه و خانواده هر آن چه را که اندوخته بود به استثنای مدرک
پزشکیاش را به جا بگذارد و راهی ایالت متحده شود.
در امریکا او بالفاصله آغاز به یادگیری زبان انگلیسی کرد و طی مدت کوتاهی
موفق به اخذ درجه دکترای تخصصی خود در رشته خانواده گردید .او در سال
 1985در شهر بورلی هیلز مطب خود را افتتاح کرد و تا سال  2014به فعالیت
پزشکی خود ادامه داد .شادروان دکتر نیومن در امور عام المنفعه و اجتماعی بسیار
فعال بود و همزمان برای سالها عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان یهودی
کالیفرنیا و هم چنین رییس سازمان یهودیان کرد کالیفرنیا را به عهده داشت.
مراسم یادبود آن شادروان به تاریخ دوشنبه  2ژانویه  2017در سفارادیک سنتر
واقع در بلوار ویلیشر  /وست لسآنجلس برگزار میشود.

در کانون خبر:
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خبرگزاری ایرانشهر بر اساس میزان بازدید خوانندگان
اخبار این خبرگزاری که به صورت اختصاصی
فعالیتهای ایرانیان خارج از ایران را گزارش میکند،
لیستی از  10چهره خبرساز ایرانیتبار ارائه کردهاست
که در طول سال  2016میالدی بیشترین میزان استقبال
را در میان اخبار منتشر شده داشتهاند .در این لیست
چهرههای علمی و کار آفرین ،هنرمندان ،فعاالن حقوق
بشر و شخصیتهای سیاسی و روزنامهنگاران جا
دارند:
 -10سحر نوروز زاده  -به دلیل احراز سمت
سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا:
سپتامبر :2016خانم سحر نوروز زاده به عنوان
نخستین زن ایرانی تبار در تاریخ آمریکا موفق به
احراز مسئولیت سخنگوی فارسی زبان وزارتخارجه
آمریکا شد .سحر نوروز زاده متولد ایالت کنتیکت،
دارای مدرک تحصیلی در رشتههای اقتصاد بینالملل و
مطالعات خاورمیانه و سابقه عضویت در سازمان نایاک
(البی غیر رسمی جمهوری اسالمی در آمریکا) است.
 -9الکس (اکبر) حلمی  -بازرگان ایرانی به دلیل
نصب تابلوی منطقه پرژن اسکوئر در بزرگراههای
لسآنجلس:
آگوست :2016با اجرایی شدن مصوبه کنگره ایالتی
کالیفرنیا و شش سال پس از نامگذاری بخشی از

بلوار معروف «وستوود» در این شهر به نام «محله
ایرانیان»  Persian Squareدر فواصل یک مایلی از
خروجیهای منتهی به این منطقه از مسیرهای شمالی
و جنوبی بزرگراه  405تابلوهای راهنمایی و رانندگی
برای هدایت ترافیک به این منطقه نصب شد .این
تالش با همت الکس حلمی و گروهی از کوشندگان
ایرانی صورت گرفت.
 -8عزت الملوک طاهری  -مادر زندانی عقیدتی
ساکن کانادا ،به دلیل تالش برای نجات جان
فرزندش از حکم اعدام در ایران:
جوالی :2016خانم طاهری ،مادر محمدعلی طاهری
زندانی عقیدتی در ایران در خالل سال  2016میالدی
علیالرغم سن باال و بیماری با سفر به شهرهای مختلفی
در کانادا و دیدار با مردم و مقامات و درخواست از
آنان برای حمایت از سازمان عفو بینالملل و دیده
بان حقوق بشر ،کوشید تا در مقابل استمرار حبس
غیر قانونی برای فرزندش در ایران ،توجه نهادها و
شخصیتهای جهانی را جلب نماید.
 -7مسیح علینژاد  -به دلیل سخنرانی درباره اجبار
به حجاب در پارلمان اروپا:
سپتامبر :2016خانم علینژاد مقامات اروپایی را متهم
کرد که در سفر به ایران با تن دادن به حجاب اجباری
باعث تضعیف تالش زنان ایران برای رهایی از حجاب

اجباری میشوند.
 -6امیر عباس فخرآور  -به دلیل نگارش و انتشار
کتاب جنجالی رفیقآیت اهلل:
فوریه :2016کتاب جنجالی رفیق آیت اهلل نوشته امیر
عباس فخر آور که پیش از چاپ مورد نقد و توجه
رسانهها قرار گرفته بود منتشر شد .برخی منتقدین آقای
فخرآور این اثر را قبل از آنکه آنرا مطالعه کرده باشند،
یک رمان سیاسی تخیلینامیدند و برخی موافقین او
اسناد منتشر شده در این کتاب را نقطه عطفی در تاریخ
معاصر ایران و بازشناسی چگونگی تاثیر اتحاد جماهیر
شوروی در برپایی جمهوری اسالمی قلمداد کردهاند.
 -5فریال  -به دلیل حذف در مرحله نهایی برنامه
استیج:
مارچ :2016در ایام انتخابات مجلس در ایران و طرح
حذف مثلث جیم ،حذف «فریال» یکی از شرکت
کنندگان در برنامه استیج شبکه من و تو برای مردم
در ایران از حذف «جنتی»« ،مصباح یزدی» و «محمد
یزدی» از مجلس خبرگان رهبری در آن کشور مهمتر
شد .با اینکه فریال به امیر حسین باخت اما خبر
کنسرت مشترک او با رضا روحانی در لسآنجلس باز
هم خبرساز شد.
ادامه در صفحه مقابل:

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 47جمعه  30دسامبر 2016

3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:47 - DEC, 30 , 2016

در کانون خبر:

شبکهتلویزیونی«فارسیوان»درآستانهتعطیلیدائم

ی از رمنابع خبری در ایران روز دوشنبه 26
برخ 
دسامبر  2016به نقل از سینا ولیاهلل ،مجری برنامه
«چند شنبه با سینا» در شبکه «فارسی ،»۱خبر تعطیلی
زودهنگام این شبکه را منتشر کردهاند.
این مجری در برنامه هفته گذشته خود اعالم کرده
جمعه این هفته ،آخرین قسمت برنامه او روی آنتن
خواهد رفت چراکه «فارسی »۱برای همیشه تعطیل
خواهد شد.
شبکه «فارسی  »۱از حدود هفت سال پیش
فعالیتهای خود را با تمرکز بر دوبله و پخش
ی شروع کرد .همزمانی راه اندازی
سریالهای خارج 
این شبکه با تالش دولت وقت ایران برای کنترل
اعتراضات خیابانی مردم به نتایج انتخابات سال 1388
که به جنبش سبز شهرت یافت همراه بود.
این شبکه متعلق به «موبی گروپ» با مدیریت خانواده
افغانتبار محسنی و کمپانی «نیوز کورپوریشن» با
ریاست روپرت مرداک است و از سعد محسنی به
عنوان مدیر شبکه یاد میشود.
هنوز این شبکه هیچگونه توضیحی در ارتباط با دلیل
ی مدعی
ی آن نداده است اما رسانههای ایران 
تعطیل 

ی «فارسی وان»
ی موجب تعطیل 
هستند مشکالت مال 
شده است.
در سالهای اخیر با افزایش مخاطب شبکههای
دیگری مانند «جم تیوی» و «من و تو» که برای
مخاطبان داخل ایران فعالیت گستردهای دارند ،برخی

کانالهای تلویزیونی متمرکز بر برنامههای سرگرم
کننده با مشکالت جدی مالی روبرو شده اند.
با این حال شبکه فارسی وان به دلیل وابستگی به
نیوز کورپریشین بعید به نظر میرسد با مشکل مالی
مواجه باشد

دستگیریاعضایخانوادهسارقایرانیدرهندوستان

وزارت امور داخلی (وزارت کشور) هندوستان می
گوید در جستجوی جزییات چندین مورد سرقت و
کالهبرداری توسط اعضای یک خانواده ایرانی است.
این باند خانوادگی سارق توسط پلیس شهر ساحلی
کوژیکوده (واقع در جنوب هند در ایالت کراال) دستگیر
شدهاند .اعضای این خانواده ایرانی مشکوک به درگیر
بودن در چندین مورد تقلب مالی در سراسر هندوستان
هستند که حداقل دو مورد آن در شهرهای تاالسری و

پاال (هر دو در ایالت کراال) ثبت شده است.
به گزارش روزنامه انگلیسی زبان هندو ،هفته گذشته
پلیس منطقه پانیانکارا در نزدیکی شهر کوژیکوده،
«غالمحسین برومندزاده»  50ساله ،همسرش «منظر
باقری»  51ساله و پسر آنها «محمد برومندزاده»  20ساله
را به جرم سرقت هشتادهزار روپیه از یک پمپ بنزین،
دستگیر و تحویل مقامات قضایی داد.
پلیس همچنین به نقش این باند تبهکار خانوادگی

در تقلب و داللی ارز در دهلینو نیز مشکوک است.
اعضای این خانواده ایرانی متهمند که در جریان
سفرشان با یک خودروی  SUVبه دور هند ،دست
به دزدی و کالهبرداری زدهاند .مقامات هندی تصاویر
ویدیویی از فعالیتهای آنان را بعنوان مدرک در اختیار
دارند.
این خانواده خالفکار ایرانی شامل پدر ،مادر ،پسر
و دو دختر است که در هشتم اکتبر گذشته با روادید
گردشگری وارد دهلینو شدند .آنها پیش از این مدتی
در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی زندگی کردهاند
اما اصوال اقامت دایمی آنها در تهران بوده است .به گفته
مقامات وزارت کشور هند ،عضو ششم خانواده موفق
به فرار شده و متواریست .اعضای خانواده برومندزاده
پیش از ورود به هندوستان به مدت چهار ماه در اندونزی
اقامت داشتهاند .تحقیقات نشان میدهد که غالمحسین،
پدر خانواده در تهران برقکار بوده و پس از مهاجرت
به آفریقای جنوبی ،در شهر ژوهانسبورگ برای گذران
زندگی به کار فروش ظروف شیشهای و گلدان پرداخته
است.
به گفته مقامات هندی ،با توجه به تعدد جرمهای مرتکب
شده توسط اعضای این خانواده که در پاسگاههای پلیس
مناطق مختلف ثبت شده ،اخراج این ایرانیان پیش از
رسیدگی قضایی به پرونده آنها مقدور نیست.

ی و مخالف
سی و یک نفر از فعاالن سیاسی ایران 
جمهوری اسالمی با فرستادن نامهای به دونالد ترامپ
رییسجمهور منتخب آمریکا ،که نسخه از آن را شبکه
خبری فاکس منتشر کرده است ،خواستار بازنگری در
معامله هستهای و تغییر سیاست رییسجمهور اوباما
در برابر رژیم اسالمی حاکم بر ایران شدند.
پس از تماس تلفنی ساختارشکنانه دونالد ترامپ
رییس جمهور منتخب ایاالت متحده با رییسجمهور
تایوان که بر خالف سیاست رسمی آمریکا در به
رسمیت نشناختن تایوان بعنوان کشوری جدا از چین
بوده است ،اکنون جمعی از اپوزوسیون ایرانی بدنبال
ارتباطی مشابه (و حتی دیدار) با رییسجمهور منتخب
هستند تا سیاستی سختگیرانهتر در قبال جمهوری
اسالمی ایران اتخاذ کند.
در این نامه که نسخهای از آن به دست خبرگزاری

فاکسنیوز رسیده است ،آمده« :در طول مبارزات
انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا ،ما و میلیونها
ایرانی اعتراض صریح خود را درباره معامله هستهای
که بین دولت باراک اوباما و جمهوری اسالمی ایران
منعقد شد ،اعالم کردیم .ما صمیمانه امیدواریم
تا با انتخاب شما و حمایت کنگره ایاالت متحده،
این فرصت ایجاد شود تا با بررسی نتایج منطقهای
و بینالمللی این معامله ،شرایطی ایجاد شود که
بدون در نظر گرفتن مسامحه و مالحظات سیاسی،
رییسجمهور آمریکا به وعدههای انتخاباتی خود
عمل کند .ما امیدواریم که ایاالت متحده آمریکا تحت
رهبری جنابعالی (دونالد ترامپ) به مردم ایران کمک
کند تا از زیر سلطه تبهکاران اسالمی که حدود چهار
دهه بر آنها حکومت کردهاند ،آزاد شود».
این نامه به امضای تنی چند از زندانیان سابق سیاسی،

فعاالن حقوق بشر ،دانشجویان و دانشآموختگان
لیبرال ایرانی همچون «آرش سبحانی»« ،مجید
محمدی»« ،احمد باطبی» و «سیاوش صفوی» رسیده
است .در بخش دیگری از این نامه به موضوع نقض
فاحش حقوق شهروندان ایرانی توسط حکومت
اسالمی و به راه افتادن حمام خون در شهر حلب
سوریه بدلیل سیاستهای مداخلهجویانه و حمایت از
تروریسم توسط آن رژیم اشاره شده است.
نامه ارسالی به دونالد ترامپ بطور رسمی از
سوی هیچ حزب و گروه عمده اپوزیسیون مخالف
جمهوری اسالمی صادر نشده است اما «علی صفوی»
عضو کمیته امور خارجی شورای ملی مقاومت ایران
(وابسطه به مخاهدین خلق) با تاکید بر انتظار برخورد
قاطعانه دولت جدید آمریکا با جمهوری اسالمی،
تلویحا از این نامه حمایت کرده است.

روند تصاعدی رشد قیمت دالر در آستانه سال نوی
میالدی در برابر واحد پول ایران به موجی از نگرانی در
بین ایرانیان ساکن اروپا و آمریکا ،خصوصا دانشجویان
دامن زده است.
ارزش واحد پول ایران در برابر دالردر آخرین هفته
دسامبر  2016به روند افت شش ماه اخیر خود ادامه
داد و این روند ششماهه باعث از دست رفتن ۱۹
درصد از ارزش تومان در برابر دالر شده است .تعدادی
از خبرگزاریها در ایران خبر دادند که قیمت دالر با
افزایش بیش از یکصد تومانی ،به بیش از  ۴۱5۰تومان

رسیده است.
و کانادا که بخش عمدهای از مبادله مالی بین صرافیهای
این موج افزایش در حالی همزمان با کریسمس به اوج ایران و ایرانیان ساکن در اروپا و آمریکا را به عهده دارند
رسید که دالر در بامداد یکشنبه به وقت تهران با قیمت میگویند به دلیل ایام تعطیالت سال نوی میالدی در حال
 ۴۰۷۰تومان به فروش رفت اما ساعت  ۱۲ظهر به  ۴۱۳۰حاضر مایل به انجام مبادالت سنگین نیستند.
تومان فروخته شده و  ۴۰۸۰تومان خریداری گردید.
افت  19درصدی ارزش پول ملی ایران در این دوره
با این حال دالر در آیتانه سال  2017از مرز  4150کوتاه ،نگرانیها درباره پیشبینی برخی اقتصاددانان در
تومان نیز گذشت به گونهای که تغییرات سریع قیمت ارز خصوص سقوط ارزش ریال ایران در مقابل دالر تا مرز
باعث شده تا صرافیهای داخل ایران از درج نرخها بر  5هزار تومان را طی دورهای سه ماهه تقویت کرده است.
روی تابلوی خود خودداری کنند.
قیمتی که سقوط ارزش ریال در مقابل دالر تا به آن پله
از سوی دیگر برخی صرافان ارز خصوصا در انگلستان حاال دور از ذهن به نظر نمی رسد.

ادامه از صفحه قبل:
 -4دکتر فیروز نادری  -به دلیل بازنشستگی از
سازمان ناسا:
فوریه :2016دکتر فیروز نادری مدیر پروژه اکتشافات
منظومه شمسی ناسا اعالم کرد خود را از ناسا (سازمان
ملی هوا و فضای ایاالت متحده) بازنشسته کرده است.
دکتر نادری در مدت سی و شش سال همکاری خود
با ناسا مشاغل فنی و مدیریتی متعددی را در زمینه
ماهوارههای مخابراتی متحرک ،رادارهای سنجش از
دور ،رصدخانههای تحقیقاتی اختر فیزیک ،اکتشاف
مریخ و سایر اجرام منظومه شمسی برعهده داشت.

ایرانی امریکایی و برنده مدال الیس آیلند« ،هما سرشار»
اهدا کرده است.
 -2شاهزاده رضا پهلوی -به دلیل نگارش نامه به
رییس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ:
نوامبر  :2016شاهزاده رضا پهلوی رییس شورای
ملی ایران در نامهای خطاب به رییس جمهور
منتخب آمریکا بالفاصله پس از پیروزی او در
انتخابات ماه نوامبر ،با اشاره به ریشه رادیکالیسم
اسالمی در منطقه از وی خواست ضمن به رسمیت
شناختن اراده م ردم ایران در تغییر بنیادین حکومت
در این کشور از هرگونه احتمال درگیری نظامی با
ایران پرهیز کند .آقای ترامپ در دوران مبارزات
انتخاباتی ،رویکردی خشن نسبت به ایران نشان داده
بود.
چندی قبلتر در ماه می  2016نیز این رهبر سیاسی
ایرانیتبار برای دریافت جایزه تالش برای حقوق بشر در
چهارمین دوره مراسم ساالنه ارزشهای جهانی جامعه
یهود ،از خبرسازترین چهرههای ایرانیتبار شده بود.

نامه 31فعال سیاسی ایرانی به دونالد ترامپ

دالر در آستانه  2017از مرز  4150تومان گذشت

 10چهره خبرساز ایرانیتبار در سال 2016

 -3هما سرشار  -روزنامه نگار ایرانی آمریکایی به
دلیل دریافت جایزه ارزشمند میراث آمریکایی:
می :2016هیئت مدیره شورای وکالی مهاجرت
ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد جایزه ارزشمند «میراث
آمریکایی» سال  2016خود را برای  51سال تالش
و فعالیت مستمر اجتماعی به روزنامهنگار سرشناس

 -1محمدرضا شجریان  -به دلیل انتشار خبر ابتالی
استاد به سرطان کلیه:
مارچ  :2016انتشار خبر ابتالی استاد شجریان به
سرطان همزمان با انتشار پیام نوروزی از سوی وی
با سیمایی که به دلیل انجام مراحل درمانی متفاوت
بود و سپس انتشار اخبار ضد و نقیض درباره سالمت
این هنرمند ایرانی در ماههای بعد ،از وی خبرسازترین
چهره سال را ساخت.
آقای شجریان در مراحل نخست مداوای خود
در شمال کالیفرنیا سکونت داشت و اطالع رسانی
دقیقی از وضعیت سالمتی او در دسترس نبود
اما انتشار یک مستند تلویزیونی پر بازدید به
کارگردانی «سحر امانی» درباره وضعیت سالمت
استاد آواز ایران به نام «سرود سکوت» در ماه
آپریل  2016به موجی از نگرانیها در خصوص
سالمت استاد پایان داد .پس از بهبود نسبی آقای
شجریان تصمیم گرفت ادامه مداوا را در ایران
دنبال کند.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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درکانون خبر:

تغییرات در قوانین رانندگی در کالیفرنیا از اول ژانویه2017

محدودیتهای جدید رانندگی در ایالت کالیفرنیا
از اول ژانویه  2017اعمال خواهد شد.
فرستادن پیامک نوشتاری (تکست زدن) یا تماس
گرفتن با گوشی تلفن در حالی که هر یک از دو
دست را به فعالیت وا دارد و همچنین تغییر موج
رادیو ،تغییر ترانه دستگاه پخش یا هر گونه عملی
که دستها را به جای رانندگی به خود مشغول
کند ،تحت قانون جدید ایالتی قرار خواهد گرفت.
این قانون رانندگان را از داشتن تلفن همراه منع
نمیکند ،بلکه آنها را ملزم میکند در صورت
تمایل به استفاده از ردیاب ( )GPSیا هر
بهرهگیری دیگری ،گوشی تلفن را توسط پایهای
امن در کنسول وسط اتومبیل نصب کنند.
در جزئیات این قانون آمده است ،در صورت

لزوم استفاده از گوشی بوسیله انگشتان راننده از
این پس قانونی خواهد بود و رانندگان تنها از

حمل گوشی و به دست گرفتن آن به وسیله هر
یک از دو دست منع شدهاند.

تصادف مرگ بار «آناهایم» و هجده قربانی
یک تصادف مرگبار بین یک دستگاه اتوبوس شهری و
یک خودور شخصی ،در شهر آناهایم به کشته شدن 1
نفر و زخمی شدن  17تن دیگر انجامید.
این تصادف 11صبح روز سه شنبه  27دسامبر در
حوالی هاربر بلوارد اتفاق افتاد.
راننده خودوری شخصی در حالی به بیمارستان منتقل
شد که در راه جان خود را از دست داده بود.
17نفر از مسافرین اتوبوس به دلیل شدت ترمز راننده،
کنترل خود را از دست داده و با پرتاب شدن به گوشههای
اتوبوس دچار جراحات نسبتا جدی شدهاند.
در همین راستا پلیس ناچار به اعالم سیگ الرت یا
هشدار امنیتی انسداد راهها شد و بخشی از منطقه شهر
آناهایم منتهی به خیابان ورمونت و بلوار هاربر تا ساعت
 4بعداظهر بسته بود.

اتهام علیه دادستان لسآنجلس
جکی لکی( )Jackie Laceyدادستان ارشد کانتی
لسآنجلس به سهل انگاری و اهمال در مورد پیگیری
پرونده تیر اندازی توسط ماموران پلیس سفید پوست
که پیشتر به سیاه پوستان شلیک کرده بودند ،متهم
شده است.
فعاالن حقوق رنگین پوستان که برخی سفید پوستان
را نیز شامل میشوند ،مدتهاست که از جکی
لکی خواستهاند تا پرونده افسران پلیس که به دالیل
تبعیضهای قومی و نژادی دست به شلیک گلوله به
سوی سیاه پوستان بردهاند را مورد پیگیری جدی قرار
دهد.
در همین راستا ،قبلتر ،چارلی بک()Charlie Beck
رئیس پلیس لسآنجلس هم در مورد مامور پلیسی که
یک سیاه پوست غیر مسلح را کشته بود ،به شدت تاکید
کرده و به خانواده او غرامت پرداخته بود.

جکی لکی هنوز واکنشی به اقدام تازه این فعاالن
حقوق رنگین پوستان نشان نداده است.

این در حالی است که این پرونده مدتها پیش میبایست
شامل دستورات ویژه از سوی دادستانی میشد.

آزادی به قید وثیقه :مشروع یا نامشروع؟

مردی در شهر آکسنارد ( )OXNARDکه به
تالش برای قتل عمد محکوم شده است ،صبح روز
سه شنبه  27دسامبر به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
پیشتر پلیس آکسنارد خبر داده بود در
تقاطع خیابان رز( )Rose Aveو بلوار چنل
آیلندز( ،)Channel Islandsمردی در اتومبیل
خود به قتل رسیده است.
زمانی که ماموران پلیس به محل وقوع جرم
رسیدهاند ،جسد قربانی و اتومبیل سوراخ شده از
شلیک گلوله را پیدا میکنند .این در حالی است
که شاهدان عینی از گریختن مظنون خبر می دهند.
با این حال پلیس در کمتر از یک ساعت
بعد ،مظنون ،دانیل میرمانتس (Daniel
 41 )Miramontesساله را در  5مایلی محل
ارتکاب جرم پیدا کرده و دستگیر میکنند.
میرمانتس سپس به اتهام تالش برای قتل عمد و
حمل سالح گرم بدون مجوز به زندان ایالتی در
شهر ونچورا( )Venturaمنتقل شد.
مقامات قضائی این هفته در حالی خبر آزادی
مشروط وی را صادر کردهاند که اذعان میکنند

با وجود اتهامات وارده ،وی همچنان شامل قانون
وصول وثیقه شده است.
برخی فعاالن اجتماعی و منتقدان قانون وثیقه
میگویند آزاد کردن برخی مجرمان در این مرحله
میتواند خطزات جدی برای سایر شهروندان به
همراه داشته باشد.

از سوی دیگر موافقان قانون آزادی به قید وثیقه
میگویند ،آنچه بیش از هر نگته دیگر باید مورد
توجه قرار بگیرد این است که هر متهم بر اساس
قوانین مدنی ایاالت متحده دارای یک رشته حقوق
انسانی است که دولت حق سلب این حقوق را به
هیچ عنوانی از وی ندارد.

جنجال سرنگ های دو بار مصرف شده در نیوپورت بیچ
برای پیدا کردن صاحبان مشاغل و نیاز به داشتن
اطالعات از مهمترین اتفاقات روز در جامعه

ایرانیان کالیفرنیا کافیست با مرکز اطالعات
ایرانیان تماس بگیرید

818 9 08 08 08

مراحل پاک زدایی صدها سرنگ زیر جلدی در شهر نیوپورت پیچ ،ماموران
بهداشت این شهر را بر آن داشت که جهت احتیاط ،مرکز مورد نظر را برای
سالمت بیشتر مراجعه کنندگان تا اطالع ثانوی تعطیل کنند.
بر طبق این خبر ،برخی از این سرنگهای ویژه تزریق وریدی به دالیل نامعلوم
در حیاط پشتی ساختمان امور بهداشتی و در زیر شن و ماسه باغچه این محوطه
پیدا شدهاند.
کارمندان این موسسه به جهت کمیاب بودن سرنگ های مذکور سعی در شست

و شو و احیای آنها داشتهاند که بنا به صالحدید ماموران بهداشتی این امر متوقف
شد.
به گفته ناظرین بهداشتی در نیوپورت بیچ ،در صورتی که هر یک از سرنگهای
آلوده هنگام ورود مجدد به محیط ،سرنگهای پاکیزه را نیز آلوده کرده باشد،
سالمتی و حتی جان مراجعه کنندگان این مرکز را به خطر خواهد انداخت.
گفتنی است این مرکز در بیشتر موارد امور سالمتی و بهداشتی مربوط به سربازان
و افسران نیروی دریایی را انجام میداده است.
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در کانون خبر:

			

		

باندسرقتاتومبیلشهرتورنس درچنگالپلیس

پلیس لسآنجلس از به سرقت رفتن دهها مدل مختلف اتومبیل از نمایشگاه
اتومبیل شهر تورنس( )Torranceخبر داد و اعالم کرد بسیاری در این
رابطه دستگیر شدهاند.
مقامات محلی میگویند :سرقت این خودروها از شش هفته گذشته و
ناپدید شدن دو دستگاه خودرو نیسان( )Nissanو اینفینیتی( )Infinitiدر
پارکینگ محوطه آزاد یک نمایشگاه آغاز شد.
تحقیقات پلیس میافزاید باندی تبهکار با آگاهی نسبت به رمز و قفل
پنهانی خودورها و با دسترسی به کلیدهای یدک ،در عرض چند روز دست
به سرقت چندین اتومیبل زدهاند.
پلیس ناحیه تورنس میگوید این دست از سرقتها پیشتر هم سابقه
داشتهاست.
رئیس پلیس این منطقه اضافه کرد ،پیش از این نیز این باند برخی اتومبیلها
را به سرقت میبرده و پس از استفاده در راه تفریح و خوشگذرانی ،آنها را
در گوشهای از شهر رها میکردند.

درهمین راستا ،مقامات پلیس تورنس از دستگیری دست کم  15نفر از
افراد سابقه دار و عضو باندهای تبهکار در جریان سرقت خودرو خبر داده
است.

نام برخی ایستگاههای مترو و اتوبوس تغییر میکند

به دنبال تصویب قانونی در بخش حمل و نقل شهری لسآنجلس که بر مبنای
آن شرکتهای حقوقی میتوانند ایستگاههای مسافربری را اسم گذاری کنند،
کمپانی گوگل به وسیله حمایت مالی سرمایه گذاران خود در صدد است که دو
ایستگاه مترو به نام های مادام توسو در منطقه هالیوود و هوپ در منطقه سان
فرناندو ولی را نامگذاری کند.
این قانون تحت سیاستهای جدید سازمان حمل و نقل شهری در کالن
شهرهای بزرگ مانند لسآنجلس به تصویب رسیده است.
بر این پایه ،سهام بخش های مختلف حمل و نقل عمال قابل فروش خواهد
بود ،از ایستگاههای مترو تا خطوط اتوبوس رانی و پارکینگهای طبقاتی.
این طرح با واکنشهای منفی و مثبت فراوانی روبرو شده است .برخی در این
میان میگویند آزادی در انتخاب بعضی اسامی در خور سیستم قانونمند شهری
نیست ،در مقابل اما مخالفان ضمن استقبال از این مصوبه ،اتفاق نظر دارند که
این طرح صاحبین مشاغل و سرمایه گذاران را تشویق میکند تا به صورت
فعالتری در حیطه خدمات شهری مشارکت داشته باشند.

قهرمان ایست الای دو کودک را نجات داد

در جریان یک آتش سوزی در ساختمانی مسکونی در شرق لسآنجلس ،منطقه
والتس که سه شنبه شب  27دسامبر رخ داد ،مردی جوان توانست دو کودک را که
در میان شعله های آتش در حال جان دادن بودند ،نجات دهد.
مقامات آتش نشانی لسآنجلس میگویند به محض ورود به محل سانحه متوجه
حضور مرد جوان در درون آتش و تالش وی برای نجات کودکان گرفتار در حریق
شدند.
به گفته نیروهای آتش نشانی علت وقوع آتش سوزی هنوز مشخص نیست اما
ساختمان بسیار قدیمی و متعلق به سال  1946گزارش شده است.
بنا بر این خبر ،هردو کودک نجات یافته به بیمارستان منتقل شده و تحت معاینات
بیشتر قرار گرفته اند.
این در حالی است که صورت فرد ناجی به شدت سوخته است.
بر طبق این گزارش  86آتش نشان به منطقه اعزام شدند و پس از یک ساعت
توانستند شعلههای آتش را مهار کنند.

تیپ 200دالری برای یک ویترس

یک گارسون زن که در رستورانی در شهر تمکوال( )Temeculaکار میکند،
جمعه شب و همزمان با فرا رسیدن شب کریسمس ،از یک مشتری  200دالر انعام
دریافت کرد.
برن مینتون( )Breann Mintonکه به مدت هشت سال در تمامی ایام تعطیالت
آخر سال در این رستوران فعال بودهاست میگوید نه او و نه دیگر کارکنان هرگز
چنین انعامی دریافت نکرده بودند.
بنتون گفت :این مشتری سخاوتمند مردی امریکایی میانسال بود که همراه با
همسرش برای صرف شام به رستوران آمده بودند.
مینتون که صاحب یک دختر کوچک است ،این انعام را بزرگترین کادوی کریسمس
و کمکی ارزنده برای فرزندش توصیف کرد.
در آمریکا بیشتر کارکنان رستوران ها دارای حقوق ثابت نیستند و از طریق در یافت
انعام ( )tipدرآمدشان را تامین میکنند.
ی امریکا برای پرداخت انعام بین  12تا 20
بر اساس عرف معمول در رستورانها 
درصد از مبلغ صورتحساب به یک عرف در بین مشتریان تبدیل شده است.
کارکنان رستورانهای ایرانی در آمریکا میگویند متاسفانه ایرانیها عالقهای به

پرداخت تیپ ندارند و کمتر از حد متعارف به گارسونها انعام میدهند .در حالی که
شرایط استخدام در رستورانهای ایرانی با رستورانهای آمریکایی و نحوه پرداخت
حقوق در آنها خیلی متفاوت نیست.

تخفیفویژهانیمالشلترهایلسآنجلسدرایامسالنو

شش پناهگاه حیوانات خانگی( )animal shelterاز تخفیف استثنایی برای
تعطیالت آخر سال خبر دادهاند.
بنا بر این خبر ،تا  31دسامبر  2016کلیه حیوانات خانگی این پناهگاهها را می توان تنها
با پرداخت  $20.17به ازای هر حیوان به سرپرستی گرفت.
یکی از این شش پناهگاه ،ایست ولی سنتر در منطقه  VAN NUYSاست که با ارائه
خدمات ویژه ،هزینههای افراد عالقهمند را کاهش میدهد.
اسامی کلیه پناهگاههای سرویس دهنده در وب سایت LA Animal Services
سرویس قید شده اند.
به طور معمول هزینه پذیرش سرپرستی یک حیوان خانگی در این مراکز تا  5برابر
این قیمت ویژه است.

پروندهایمیلهایهیالریکلینتوندوبارهگشودهشد

در آخرین تحول مربوط به پرونده جنجالبرانگیز
ایمیلهای هیالری کلینتون وزیر خارجه پیشین
ایاالت متحده ،دادگاه تجدید نظر با نقض رأی
دادگاه بدوی اعالم کرد که دو آژانس دولت فدرال
آمریکا باید اقدامات بیشتری برای بازیابی این
ایمیلها انجام میدادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،حکم روز سه شنبه
 27دسامبر استفان ویلیامز قاضی دادگاه تجدیدنظر
منطقه کلمبیا سیرکوئیت ،یکی از چالشهای حقوقی
در روند بررسی پرونده نحوه استفاده خانم کلینتون
از ایمیلهای دولتی در دوران وزارت خارجه او را
بار دیگر احیا میکند.
پیشتر قاضی یک دادگاه منطقهای در حکمی گفته
بود که وزارت خارجه و سازمان بایگانی اسناد ملی،

برای بازیابی ایمیلهای وزیر خارجه سابق «تالش
کافی» به خرج دادهاند .اما برخی معترض هستند
که این دو نهاد خواستار اقدامات آتی دادستان کل
نشدهاند.
همین موضوع باعث شد که دو گروه محافظه کار،
یک شکایت قانونی را در این زمینه مطرح کنند.
هیالری کلینتون ،نامزد ناکام حزب دموکرات در
انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ،در دوره اول
ریاست جمهوری باراک اوباما و در فاصله سالهای
 ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳میالدی وزیر خارجه آمریکا بوده و
از یک سرور شخصی برای مکاتبات کاری استفاده
کرده بود.
وی پیشتر  ۵۵هزار صفحه از ایمیلهایش را به
مقامهای مسئول رسیدگی به این پرونده ارائه کرده

است ،اما حدود  ۳۰هزار صفحه ایمیل دیگر را به
این دلیل که شخصی بوده و ربطی به فعالیتهای
کاریاش در وزارت خارجه نداشتند ،به مقامات
تحویل نداده است.
به نوشته رویترز ،موضوع استفاده خانم کلینتون
از سرور شخصی برای مکاتبات کاری ،در شکست
او در برابر رقیب جمهوریخواهش ،دونالد ترامپ،
نقش داشتهاست .آقای ترامپ بارها در تبلغیات
انتخاباتی ،ضمن انتقاد از این موضوع ،صالحیت او
را زیر سئوال برد.
دونالد ترامپ که در انتخابات هشتم نوامبر به
پیروزی رسید ،پیش از برگزاری انتخابات گفته بود
که اگر به ریاست جمهوری برسد ،هیالری کلینتون
را به دادگاه خواهد کشاند.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 30دسامبر تا  5ژانویه( 10دی تا  16دی)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

استقالل آن به عنوان يك واحد مستقل فرهنگى با
جمعه  10دی 30/دسامبر
شرايط خاص خود
 1304خورشيدى (  1925ميالدى)
زادروز على تابش ،گوينده راديو ،كمدين و  1356خورشيدى (  1978ميالدى)
ژنرال ضياءالحق رييس حكومت نظامى پاكستان
بازيگر
وارد ايران شد.
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
زادروز ناصر چشم آذر ،آهنگساز و تنظيم كننده  1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت شاعر تواناى معاصر ترانه خلعتبرى،
موسيقى ايرانى.
خواهر سيمين بهبهانى.
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
ذرگذشت محمدعلی اینانلو ،طبیعت شناس،
مستندساز ،کارشناس و مفسر والیبال بر اثر
بیماری در بیمارستان آتیه در تهران.

دوشنبه  13دی 2/ژانویه
 1341خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت سناتور سيدمهدى فاطمى معروف به
عمادالسلطنه كه در دوران قاجار و پهلوى كرارا ً
وزير ،والى ،وكيل و سناتور بود
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
زادروز ناصر عبدالهى( ،درگذشت خورشيدى
 ) 1385خواننده ايرانى
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
سفر رسمى جيمى كارتر رييس جمهور آمريكا
و همسرش به ايران
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
در جلسه مشترك مجلسين رأى تمايل به دولت
شاپور بختيار داده شد
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت سيد جواد بديعزاده ،هنرمند آواز و
مبتکر موسيقي آواز «رپ» در ايران

شنبه  31/11دسامبر

 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
محمدرضا شاه و فرح پهلوى وارد دهلى شدند.
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
تصويب قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان
و هنرمندان در مجلس شوراى ملى ايران
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت مهين اسكويى هنرمند برجسته تئاتر
و نخستين كارگردان زن در ايران (متولد 1309
در تهران)

 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت ناصر خدايار ،روزنامه نگار و نويسنده
در ايران

یکشنبه  12دی 1/ژانویه

 1316خورشيدى (  1938ميالدى)
درگذشت اعتصام الملك -روزنامه نگار،
نويسنده و مترجم ،پدر پروين اعتصامى
 1321خورشيدى (  1943ميالدى)
اعالم انتزاع دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ ،و

در مورد او در شركت كتاب موجود است
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
درگذشت ميرسيدمحمد امامى -امام جمعه
تهران
 1347خورشيدى (  1969ميالدى)
درگذشت حميد سياح  -رجل سياسى ايران
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
مقامات امنيتى ايران تعداد دانشجويان ايرانى
كنفدراسيون را در خارج از كشور  1500نفر
اعالم كردند
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
كليه مراكز دانشگاهى در اعتراض به سفر كارتر
به ايران 3 ،روز تعطيل شد
 1378خورشيدى (  1999ميالدى)
درگذشت ملوك ضرابى ،هنرمند آواز ايران

 1321خورشيدى (  1943ميالدى)
پنجشنبه  16دی 5/ژانویه
دكتر على اكبر سياسى از طرف رؤساى
دانشكدههاى دانشگاه تهران به رياست دانشگاه  1294خورشيدى (  1916ميالدى)
تصرف جنوب ايران توسط قواى انگليس و
تهران انتخاب شد
عقب نشينى نيروهاى آلمان
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
كنفرانس گوادولوپ باشركت رؤساى جهور  1338خورشيدى (  1960ميالدى)
آمريكا ،فرانسه و نخست وزيران آلمان و انگليس درگذشت نيما يوشيج (على اسفنديارى) بنيان
در جزيره گوادولوپ براى رسيدگى به بحران گذارشعر امروز ايران
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
ايران تشكيل شد.
ارتشبد عباس قره باغى از طرف محمدرضاشاه آغاز محاكمه متهمان سوءقصد به خاندان
سلطنتى دردادگاه نظامى
به رياست ستاد ارتش منصوب شد
دو کتاب در اين مورد يکی با عنوان «من يک
شورشی هستم « توسط عباس سملکار و ديگری
سه شنبه  14دی 3/ژانویه
با عنوان «دستی در هنر ،چشمی بر سياست «
 1294خورشيدى (  1916ميالدى)
اشغال شهرهاى قم و كاشان توسط قواى روس توسط رضا عالمه زاده از انتشارات شرکت کتاب
در چند سال گذشته منتشر شده است .
 1300خورشيدى (  1922ميالدى)
رضاخان سردار سپه وزير جنگ ،فرماندهى  1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت بهرام صادقى ،نويسنده
لشكر
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
مركز را برعهده گرفت
درگذشت حميد عاملى ،قصه گوى قديمى
 1335خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز شهره صولتى ،هنرمند آواز مقيم خارج راديو ايران بر اثر سرطان ريه در سن  66سالگى
در تهران .او کار خود را از سال  1330و از سن
از ايران
كليه سى دى هاى خانم شهره صولتى در شركت  10سالگي در راديو آغاز کرد .از سال 1350
اجراي برنامه پرطرفدار « راه شب» راديو ايران را
كتاب موجود است
برعهده گرفت.
 1337خورشيدى (  1959ميالدى)
گشايش دانشگاه اهواز با نام دانشگاه گندى
شاپور ،حكومت جمهورى اسالمى كه موضعى
عليه دست آوردهاى ايرانيان در پيش از هجوم
اعراب به ايران را دارد ،نام اين دانشگاه را به
دانشگاه اهواز تغيير داد
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
انتصاب جمشيد بهنام به رياست دانشگاه فارابى
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
درگذشت حشمت سنجرى ،موسيقيدان و رهبر  1389خورشيدى (  2011ميالدى)
درگذشت محسن پزشكپور ،بنيا نگذار حزب پا
دائمى اركستر سمفونيك
نايرانيست در هشتاد و سه سالگى به علت بيمارى
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
درگذشت عليرضا پهلوى سومين فرزند و دومين در تهران .وى مخالف مشهور جدايى بحرين از
پسر محمدرضاشاه پهلوى ،به علت خودكشى ايران بود .وى در سال  1327همراه با داريوش
در سن  44سالگى در بوستون امريكا در منزل فروهر حزب ملت ايران را تشكيل داد .در سال
 1330از اين حزب جدا شد و حزب پا نايرانيست
شخصى خود
را به طرافدارى از سلطنت تشكيل داد .آقاى
پزشكپورحقوقدان و وكيل دادگسترى بود و از
چهارشنبه  15دی 4/ژانویه
وى دخترى به جا مانده است.
 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
شرکت کتاب از ناصر انقطاع کتاب « پنجاه سال
زادروز فروغ فرخزاد  -شاعر و فيلمساز
آثار شنيدارى ،ديدارى و كتابهاى فروغ فرخزاد و تاريخ باپان ايرانيستها» را منتشر کرده است

نسخه فارسی کتاب «نا انسانیت»

دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعهای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که
با ورق زدن آن ،نه فقط قربانیان را میبینیم ،نه فقط نالههای دلخراششان را میشنویم ،نه فقط باقیماندههای آنها را لمس میکنیم ،نه فقط میتوانیم غذاهایی را که آن
مفلوکان میخوردهاند بچشیم ،بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را در فضا حس میکنیم.

ایرانشهر هرهفتهیکصفحهازاین«ناانسانیت»هولناکرابرایآنکهنهفراموششودونهتکراربهچاپمیرساند.

«نازیها موفق شدند از تخیل شیطان هم فراتر بروند».

«یکی از مشکالت دنیای امروز شناخت پلیدی و پلید خواندن هر چیزی است.
آلمانیهای نازی قطع ًا پاسخی ارائه کردهاند».
مایکل برنبام
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 2016در فضا

امسال یکی از پرهیجانترین سالهای تاریخ فضانوردی بود .عرض اندام کوچکترین سیاره منظومه شمسی ،ماراتن فضانورد بریتانیایی و خودکشی یک
فضاپیما تنها بخش کوچکی از رخدادهای کهکشان بیانتهایی بودند که در آن زندگی میکنیم.

دیدهبانی در فضا
ماه فوریه ماهواره سنتینل ۳ −ای ( )3A-Sentinelبه فضا پرتاب شد .سنتینل
در زبان انگلیسی به معنای "دیدهبان" است و این دقیقا همان وظیفهای است که
این ماهواره بر عهده دارد؛ سنتینل تغییرات اقلیمی کره زمین را زیر نظر دارد و
دادههای جمعآوریشده خود را به زمین مخابره میکند .این ماهواره تا کنون
تصاویر بینظیری از فضا و سیارهای که ما انسانها روی آن زندگی میکنیم ،به
ثبت رسانده است.

خودنمایی ماه؛ خورشیدگرفتگی کامل در آسیا
در روز  ۹مارس ماه برای مدتی روی خورشید سایه انداخته و یک
خورشیدگرفتگی کامل را رقم زد که در بخشهایی از اندونزی و منطقه اقیانوس
آرام قابل رؤیت بود .در سپتامبر ماه بار دیگر در برابر خورشید قد علم کرد ،اما
با این تفاوت که اینبار به دلیل مسافت زیاد ماه تا خورشید ،سایه ماه کوچکتر
از آنی بود که موجب خورشیدگرفتگی کامل شود .نتیجه این خودنمایی ماه یک
خورشیدگرفتگی حلقوی بود که از زیبایی چیزی کم نداشت.

پرتاب و فرود موفقیتآمیز
پس از چند شروع ناموفق سرانجام در ماه سپتامبر موشک "فالکون "۹
متعلق به شرکت فضایی اسپیس ایکس توانست نه تنها با موفقیت پرتاب
شود ،بلکه به سالمت نیز به روی زمین فرود آید .در ایستگاه فضایی
بینالمللی مقدمات برای خوشامدگویی به فضاپیماهای خصوصی در حال
آمادهسازی است.

پایان رزتا
در ماه سپتامبر عالقمندان به فضا چند قطره اشکی هم فروریختند؛ آن هم
برای "خودکشی" فضاپیمای "رزتا" .این فضاپیما که توسط کشورهای اروپایی
ساخته شده بود در سال  ۲۰۱۴به اطراف سیاره مشتری پرتاب شد و توانست
ربات کاوشگر "فیله" را روی دنبالهدار "چوری" فرود آورد .رزتا پس از انجام
موفقیتآمیز مأموریتی که بر عهدهاش نهاده بودند ،وادار به نابودی خود شد.

ماراتن در فضا
ایستگاه فضایی بینالمللی ( )ISSدر سال  ۲۰۱۶پرخبر بود .در ماه آوریل تیم عطارد کوچک در مقابل خورشید بزرگ
پیک ،فضانورد بریتانیایی برای رویارویی با یک چالش ورزشی آستین باال زد روز  ۹ماه مه عطارد ،کوچکترین سیاره منظومه شمسی میان خورشید و سیاره
و برای نخستین بار در تاریخ فضانوردی همزمان با دهها هزار دونده در روی زمین قرار گرفت و به این ترتیب یک خورشیدگرفتگی "مینیاتوری" و کوچک
زمین در ماراتن لندن شرکت کرد .او موفق شد در سه ساعت و  ۳۵دقیقه  ۴۲را رقم زد .این خورشیدگرفتگی هفت ساعت و نیم طول کشید .قرارگرفتن
کیلومتر بدود و نامش را به عنوان "سریعترین دونده ماراتن در فضا" در کتاب عطارد ،زمین و خورشید روی یک محور پدیده نادری به شمار میرود که  ۱۳تا
رکوردهای گینس ثبت کند.
 ۱۴مرتبه در یک قرن رخ میدهد .گذر بعدی عطارد در سال  ۲۰۲۹خواهد بود.

مشتری از دید جونو
کاوشگر فضایی "جونو" روز  ۴ژوئیه در مدار مشتری ،بزرگترین سیاره منظومه
شمسی قرار گرفت .جونو از زمان آغاز مأموریتش نه تنها اطالعات ارزشمند بلکه
تصاویر زیبایی از این سیاره به زمین فرستاده است.

تنهازنساکندرفضا
کاتلینرابینزآمریکاییتابستان ۲۰۱۶رادرفضاسپریکرد.اودرماهژوئیهبهعنوانشصتمین
نالمللیآغازکرد.درسال ۲۰۱۶اوتنهافضانورد
فضانوردزنمأموریتشرادرایستگاهفضاییبی 
زن ساکن در فضا بود.

برخورد با مریخ
دیدار ناموفق کاوشگر "شیاپارلی" با مریخ بدون شک یکی از لحظات
فراموشنشدنی سال  ۲۰۱۶است .این کاوشگر در اصل میبایست روز  ۱۹اکتبر
روی مریخ فرود میآمد اما به جای آن سقوط کرده و با سطح مریخ برخورد
کرد .تصاویر بدست آمده نشان دادند که این کاوشگر پس از برخورد با مریخ
دهانهای را تقریبا به عمق  ۵۰سانتیمتر در این سیاره به وجود آورده است.

گالیلئو ،رقیبی برای جهتیابها
سامانه ماهوارهای ناوبری "گالیلئو" روز  ۱۵دسامبر آغاز به کار کرد .این سامانه
که محصول مشترک اتحادیه اروپا و سازمان فضایی اروپاست ،از جمله در امر
مکانیابی و جهتیابی فعالیت خواهد داشت .این سرویس گالیلئو در دسترس
عموم قرار خواهد داشت .گالیلئو همچنین یک سرویس کدگذاری شده در اختیار
انسان ها میگذارد که در مواقع حساس به کار گرفته خواهد شد.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روی میز تحریریه:

دنیایشگفتانگیزنوییکهجایقلعهحیواناتراگرفت

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

جورج ارول خالق کتاب قلعه حیوانات ،به پیدایش
قدرت دیکتاتوری معتقد است و هشدار میدهد ،اما
آلدوس هاکسلی خالق کتاب دنیای شگفت انگیز نو بر
این باور است که برای از دست دادن و تاراج استقالل،
خودمختاری ،حق حاکمیت بر سرنوشت خویش ،حق
داشتن رای و عقیده آزاد و تاریخ و فرهنگ ،نیاز به
حضور و ظهور «برادر بزرگ» نیست.
هاکسلی اعتقاد دارد که انسانها –رفتهرفته -به آنجا
میرسند که از اسارت خویش لذت میبرند و به
پرستش تکنولوژیهایی میپردازند که زمام اندیشه را
از آنان میرباید و قدرت تفکرشان را نابود میکند.
ارول نگران زمامداری است که کتاب و کتابخوانی
را تحریم میکند اما هاکسلی ،از روزی هراس دارد که
دیگر دلیلی برای تحریم کتاب و سانسور و ممانعت
از کتابخوانی وجود ندارد؛ چون دیگر کسی پیدا
نمیشود که خواهان کتاب و اهل کتابخواندن باشد.
ارول از کسانی بیم دارد که اطالعات را از ما پنهان و ما
را از دسترسی به اطالعات ،محروم کنند اما هاکسلی از
کسانی هراس دارد که آنچنان ما را در امواج اطالعات
غرق کنند و به اندازهای اطالعات بر سر و روی ما

ببارند که ناچار شویم برای نجات خود به بیتفاوتی
و بیاعتنایی در برابر اخبار و اطالعات پناه ببریم و در
الک خود فرو برویم.
ارول از آن واهمه دارد که روزگاری واقعیت و حقیقت
را از ما مخفی خواهند کرد ،اما هاکسلی از دورانی
میهراسد که” حقیقت”ها در دریایی از بیتفاوتیها و
بیاعتناییهای ما غرق خواهند شد.
ارول بر این باور است که در سال  ۱۹۸۴انسانها
را در اسارت و در درد و رنج و اختناق فرو میبرند
تا برآنان سلطه یابند و پیوسته آنها را کنترل کنند ،اما
هاکسلی در ” دنیای شگفت انگیز نو ” معتقد است
کنترل و سیطره بر انسانها با غرقکردن آنها در لذات و
خوشیها و سرگرمیها عملی میشود.
آنچه که ما و فرهنگ ما را به تباهی میکشاند و موجب
انحطاط و زوال ما میشود از دیدگاه ارول آن چیزهای
است که ما از آنها نفرت داریم و در نقطه مقابل از
دیدگاه هراسناک هاکسلی اینها همان چیزهایی است که
ما به آنها عشق میورزیم و از آنها لذت ميبريم.
نميدانم ارول راست ميگويد يا هاكسلي ،جهان بيني
ما جهانيان همينطور دوگانه و متناقض است.

اما یک حقیقت جاری و دردناک در دو سوی این
نگاه به دنیای امروز وجود دارد چه نگاهی که از دنیای
شگفت انگیز امروز صحبت میکند و چه نگاهی که از
باور به  1984میگوید ،هر دو متفق القولاند که جهان
ما به نحو معناداری به دنبال ربودن آزادی اندیشه است
و آن را با آنچه میخواهد جایگزین میکند.
روزگاری در عصر رخدادهای قلعه حیوانات ،یک
برادر بزرگتر این کار را میکرد و حاال که عصر
«رفقا» سالهاست به پایان رسیده هرکدام از ما یک برادر
بزرگتر در درون خود داریم که بدون اینکه بدانیم ما را
به اسارت تکنولوژی شگفت انگیزی در آورده است که
تا همین چند سال پیش بردار بزرگتر بیرونی می گفت
دست یافتن به آن غدقن است.
جهان ما در پستوی همین رخدادهاست که امروزه
باز هم با یوتیوب ،فیسبوک و اسمارت فونهایی که
تقریبا دست سوم یکایک ما هستند به ما میگوید به چه
چیزی فکر کنیم و به چه چیزی بیاندیشیم؟
روزی برای نیاندیشیدن ،موضوعات را پنهان میکردند
و حاال آنها را در البهالی صدها میلیون موضوع و خبر
دیگر چنان ُگم میکنند که...

ایرانیهستندامافارسیحرفنمیزنند

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

خبرگزاری ایرانشهر

شما هم میتوانید رویدادهای محلی
خود را با هموطنانتان درمیان بگذارید
www.iranshahrnewsagency.com

خیلی طبیعی است که کودکانی که این سوی دنیا دیده به جهان گشودهاند ،انس و
الفتی بیشتر با زبان انگلیسی داشته باشند تا زبان فارسی!
آنها در محیطهای انگلیسی زبان تحصیل میکنند و با دوستانی از نژادها و ملل
گوناگون در مدرسه آشنا میشوند که تنها پل ارتباط بین آنها همان زبان انگلیسی
است و به تبع همین پایه شکل دهنده است که زندگی آنها نیز با باورها ،مثلها و
ادبیات زبان انگلیسی شکل میگیرد.
همین ابتدای امر هم بگذارید تکلیف را روشن کنم و بگویم غنای ادبیات انگلیسی
به اندازهای هست که بسیاری از آموزههای زندگی را به کودکان و نوجوانان ارائه
کند و اصوال مخالف خودنرگس پنداری خودمان(یعنی ایرانیها) هستم که تصور
میکنیم هر چه خوبان همه دارند ،ما همه آنها را و البته صد برابر بیش از آنها را
یکجا داشتهایم و بعد هم ناله سر دهیم که :ای دل غافل که از آن همه غنای ادبی و
فرهنگی دور ماندیم و...
به عبارت بهتر فرهنگ سایر ملل جهان نیز از غنای متناسب با تاریخ و تعامالت
فکری جوامع آنها در گذر ایام بهره بردهاست و از آن سرشار است .پس کودکی که
از والد یا والدینی ایرانی در این سرزمین پا به عرصه حیات مینهد و در دامان فرهنگ
آمریکایی پرورش مییابد و حتی نمیتواند یک واژه فارسی را مورد استفاده قرار دهد
نه تنها نباید او را هویت باخته و آمریکایی شده تلقی کرد و از او سلب اعتماد نمود
بلکه باید او را در چهارچوب آموختههایش از زبان و فرهنگ غالب کشوری که در
آن به دنیا آمده و یا زیستهاست مورد بررسی قرار داد.
اما نکته اینجاست که آیا نمیتوان با آموزش فرهنگ و زبان مادری و آشنایی بیش
از پیش با آداب و سنن ایرانی به کودکان نسل دوم و سوم ایرانی تباران مهاجر که در
بسیاری از نقاط دنیا ساکن هستند ،آرا و عقاید ایرانی را به نسلهای آینده جهان به
گونهای بهتر معرفی کرد؟ آیا به راستی دانستن زبان مادریمان یک امکان و شانس
مضاعف برای فرزندانمان نیست تا در آینده بتوانند از آن در زندگی و مناسبات خود
بهره بهتر ببرند؟
اجازه بدهید قصه کوتاهی که بیژن خلیلی (مدیر و موسس شرکت کتاب) از
البهالی صفحات تاریخ معاصر ایران برایم تعریف کرده است برایتان نقل به مضمون
کنم .اما اول مقدمهای که برای بیان آن داستان الزم است بدانید:
چند سال پیش و در خالل مراسم امضای کتاب شاهنامه پهلوی اثر خانم منصوره
پیرنیا در فرهنگسرای شرکت کتاب تنی چند از نسلهای دوم و سوم خاندان سلطنتی
آخرین سلسله پادشاهی ایران(پهلویها) در این محل حاضر شدند .آن روز برای
اولین بار بود که نوه و یا نتیجهای از رضا شاه بزرگ را از نزدیک رویت میکردم .در
اواسط مراسم جوانی رشید و بلند قد و بسیار آراسته از پلههای فرهنگسرا باال آمد .در
صورت او میتوانستی بزرگ زادگی را به روشنی ببینی .بیهیچ تردیدی سیمایش به
تو یادآور میشد که او وارث خون پادشاهی است که ایران در هم ریخته پایان عصر
قجری را به کشوری در مسیر پیشرفت و تجدد تبدیل کرد .نگاه از او بر نمیداشتم
و در دلم تحسینش میکردم.
تا اینکه در پایان مراسم جلو رفتم و دستم را به سویش دراز کردم ،سالمی گفتم
و چند جمله تحسین برانگیز ...او فقط کلمه سالم را با لهجه تند انگلیسی به فارسی
پاسخ داد و بعد به انگلیسی به من فهماند که فارسی نمیداند و خواست تا آنچه گفته
بودم را به انگلیسی برایش دوباره بیان کنم و باقی ماجرا...
بیژن خلیلی که شاهد این صحنه بود پس از آن در گوشهای از آن شلوغی حضور
مردم و سر و صداها در گوشم این قصه را نجوا کرد:

«پس از اینکه انگلیسیها رضا شاه را در ایران از قدرت ساقط کردند بر اساس
آنکه اعتمادی به او نداشتند ،نمیخواستند تا افسر سلطنت ایران را به ولیعهدش
بسپارند و در تفکر تجدید دولت علیه قجری در ایران بودند .از همین رو به دنبال
فردی از خانواده تاجدار قجر بودند تا بر تخت بنشیند .تا اینکه یکی از نوادگان
محمد شاه قاجار را که در انگلیس درس خوانده بود ،پیدا کردند .تصور این بود
که این شاهزاده قجر بهترین گزینه پادشاهی آینده ایران است .پس به سراغش
رفتند و در کمال تعجب دریافتند که کاندیدای آنها حتی یک کلمه فارسی هم بلد
نیست .گویی به کمال از اصل و اصالت خود بریده است و غرق زندگی انگلیسی
خودش شدهاست».
آقای خلیلی پس از تعریف این روایت لبخندی زد و گفت« :همای سعادت و تاج
پادشاهی از سر او به خاطر ندانستن زبان فارسی پرید که پرید».
ذکر این خاطره از این رو بود که باید دید تا چه اندازه میتوانیم از پتانسیل بالقوه
دو ملیتی بودن خودمان در برقراری ارتباط درست بین ملتها و فرهنگ آنان استفاده
کنیم .شاید در هر کشوری یک پادشاه باشد و شاید در هر سرزمینی فقط یک افسر
شاهی ،اما بی تردید به عدد یکایک ما فرصت برای معرفی فرهنگی که پیشینه ما
را آفریده است و معرفی جلوهای درست و زیبنده از سرزمینی که خاستگاه یکایک
ماست وجود دارد.
مطالعات جامعه شناسی نشان میدهد که همنشینی گروههای مختلف نژادی در
کشوری مانند آمریکا در ایجاد رابطه مبتنی بر شناخت درست از درک فردی درباره
سایر ملیتها و کشورهای جهان پدیدهای رایج و مثبت است .کودکان در محیطهای
اجتماعی با دوستی و آشنایی با دیگر هم سن و ساالن خود ،با کشور ،ملیت و
مذهب آنها آشنا میشوند و در دنیای کودکانه خود طرحی از شناخت صلحآمیز که از
مشخصات دنیای کودکان است را درباره داشتههای فرهنگی آنان به دست میآورند.
بیتردید همین کودکان در آیندهای نه چندان دور سکان داران هدایت جهان خواهند
بود ،از کاخ سفید و ساختمان کنگره تا بسیاری از مناصب اقتصادی و علمی را همین
کودکان به دست خواهند گرفت که در کودکی ،دوستی با دیگر ملل را آموختهاند و
در پس ذهن خود شاخصههای دوستی را جایگزین دشمنی ناشی از عدم شناخت
درست کردهاند.
حال میتوان دانست که آشنایی هرچه بیشتر کودکان ما که در این سرزمین دیده
به جهان میگشایند با آنچه پشتوانههای فرهنگی آنها را تشکیل میدهد تا چه اندازه
در آینده روابط ایران و با سایر ملل دنیا بهویژه آمریکا مثمرثمر است .رابطهای که
میتواند هویت ایرانی ما را به سفیر صلح ملتی مبدل کند که سالهاست از جنگ
طلبی حاکمانش در رنج و مشقت است.
اینکه کودکی ایرانیـآمریکایی نتواند فارسی صحبت کند بر خالف باور عموم ایراد
نیست .او در سرزمین انگلیسی زبانها زندگی میکند .اما اگر به زیور دانستن زبان
فارسی مزین شود ،بیتردید درهایی به رویش گشودهخواهد شد که عالوه بر ایجاد
زمینههای رشد شخصیتی و اجتماعی خود او ،در آینده به پیشرفت صلح و دوستی
بین ملتها نیز کمک خواهد کرد.
بد نیست در پایان یادآور شوم که در سالهای اخیر تعداد دانشجویان غیر ایرانی
دانشگاههای جهان که تمایل به دانستن زبان فارسی داشتهاند تا دو برابر افزایش داشته
است که نشانهای روشن از نیاز جوامع جهانی به برقراری ارتباط با پیشینه فرهنگی
ماست .حال با خودمان بیاندیشیم ما تا چه اندازه از امکان اعجاب برانگیز دوملیتی
بودنمان در راستای پاسخ به این نیاز جهانی بهره گرفتهایم؟
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روی میز تحریریه:

ما می نشینیم روی صندلی و آنها ...

مریم راسخ و آرین ریسباف روی صحنه میروند
و آن سمتتر عبدالرضا قویدل نشستهاست ...گیتاری
به بغل زده و حجرهای دارد که دلت میخواهد همه
دنیا را سکوت بگیرد و او بخواند و بخواند و باز
هم بخواند.
«آرین» که اسمش شده حامد یا حمید یا شاید هم
محمود میرود آن گوشه و در تاریکی و در حالی
که دستانش به زیبایی و در سکوت نشان میدهند
قرار است چه اتفاقی بیافتد ،میایستد تا دیالوگهای
«مریم» که چه فرقی میکند در این بخش اسمش
چیست تمام شود.
بازی آنقدر روان است که نمیفهمی چگونه این
دو نفر میشوند هشت نفر یا شاید هم بیشتر به
اندازه  80نفر و بگذار صادقانه بگویم  80میلیون نفر.
به اندازه همه آدمهایی که این روزها در مملکت ما
زندگی میکنند و دلشان میخواهد بفهمند و فهمیده
شوند.
عبدالرضا پرده به پرده آوازهایش را میخواند و
زندگی در جریان است ...مثل موسیقی ساده یک
نوار کاست که هم میشد در ضبط ماشین مدل
باالی آن دکتر جراح مغر اعصاب ،ساکن شمیران
پیدا کرد و هم در ضبط «سونی پنجاه و چهار» عاریه
بسته روی تاکسی آن مرد خسته و مفلوک که آخر
شب هنوز هم به مقصد میدان شوش دنبال مسافر
داد میزند« :شوش یه نفر ...شوش»....
صدای عبدالرضا در دل داستان آدمهایی ظهور
میکند که تنها ربطشان به هم آن است که مریم و
آرین نقششان را بازی میکنند و من و تو با پوست
و استخوانمان آنها را درک.
ما خود آن آدمها هستیم .یکیمان دختری که
عاشق شوهر کردن است و دیگری آن پسر «گی»

اما خجالتی .یکی آن مردک بد دهن تاجر پیشه با
بار کاندوم برای خدمت به جوانان که ایدز نگیرند
و دیگری دختر یک خانواده جنگ زده که پدرش
را شهید نمیخواند ،او را «قهرمان جنگی» میداند
و کاش ما یاد میگرفتیم که آنها برای خمینی
نجنگیدند ،برای ایران جنگیدند که ناموس ما زیر
دست عراقیها نیافتد ...که اگر میفهمیدیم ،حاال
دختر همان قهرمان جنگی در شبانه ساحلی پر از
بوی الکل در ترکیه زیر دست یک ایرانی ،دست و
پا نمیزند....
دستهای مریم راسخ را در طول بازیاش روی
سن دنبال کنید ،انگشتهایی که مخفیانه دارند روی
صحنه تئاتر شاعری میکنند و در زیر پوست بازی
مالیم او آتش به پا کردهاند.
او با همان دستها روبروی آقای کنسول مینشیند
تا پناهنده شود غافل از اینکه عرفان ملکوتی (نویسنده
و کارگردان اثر) خواب دیگری برای او دیده و باز
آواز عبدالرضا قویدل که ترانههایش انگار واکاوی
شاعرانههای دستهای آرین و مریم است که در
همنشینی سرانگشتان نوازندگان یک ارکستر کامل ،آن
کنار دارد به بیننده میگوید که به دیدار یک کنسرت
نمایش آمده است ،کنسرت نمایش نقاشی.
اشتباه نکنید این یک نمایش نیست ،این یک پنجره
است و شاید بیشتر که به بیننده این اجازه را میدهد
بدون اجازه و حتی بدون این که دیده شود سرش
را تا گردن فرو کند وسط زندگی آدمهای دیگر در
شش پرده که آوردهاند روی صحنه .انگار که زندگی
همسایه ،زندگی دوست یا شاید زندگی خودمان.
بعد بیاید برون و نفس بکشد و باز عبدالرضا
قویدل بخواند که خواندش نفس نقاشی است .نفس
کنسرت نمایش نقاشی است.

وسط همه این اتفاقها که مثل فیلم از جلوی ما رد
میشود ،خنده هست و گاه گریه انگار که زندگی ...
فقر هست و ثروت انگار که زندگی ،اعتماد
هست و خیانت انگار که زندگی و سکوت هست
و موسیقی انگار که زندگی .یک زندگی ساده پر از
اتفاق ،حادثه ،آرزو ،امید ،نور و رنگ ...آری پر از
رنگ مثل یک نقاشی ...
عرفان موهایشها جمع کرده و با همه تمرکزش
میکوشد تا بهترین همراهی را با هنرپیشههایش
بکند مبادا حتی یک کلمه از این «پیس» آن نباشد
که در دل آدمهاست و نیست واقعا که نیست .خالق
کنسرت نمایش نقاشی به قدری واقعی نوشته است
که بازیگرانش راهی جز بازی یک حقیقت ساده
ندارند .زندهاند و زندگی را بازی میکنند.
آن وقت این سمت که تاریکتر است روی
صندلیهای تماشاچیان در سالن نمایش دانشگاه
«امریکن جویش یونیورسیتی» در خیابان «مال هلند»
باالی آن تپهها که شهر را دو قسمت کرده ،شهر
فرشتهها و « َولی» آباد( ...میفهمم که میتوانستم اسم
آن خیابان را انگلیسی بنویسم یا حتی نام سالن را...
نمینویسم تا یادتان بیاندازم که دستان مریم راسخ
را فراموش نکنید) ...بله روی همان صندلیها و در
همان تاریکی ،ما مینشینیم ،یکشنبه هشتم ژانویه.
ما مینشینیم و در تاریکی ریخته روی صندلیهای
تماشاچیان ،بخشهایی از زندگی خودمان را پنهان
میکنیم که مریم و آرین دارند عینا روی صحنه
بازیشان میکنند.
یاد حافظ به خیر که میگفت« :خیز تا بر کلک آن
نقاش جان افشان کنیم  /کاین همه نقش عجب در
گردش پرگار داشت» .راستی کنسرت نمایش نقاشی
را گروه فرهنگی حافظ تهیه کرده است.

افقي:
 -1پايتخت بلژيك  -از شهرهاي سيستان و بلوچستان
 -2آش زيره  -نخ بافتني
 -3منقار كوتاه  -نام هيملر  -سبزي پيچيده  -رود اروپايي
 -4اثر آلكساندر دوما  -از اثرهاي معروف محمود دولت
آبادي  -خرده گيري
 -5خواب كودكانه  -شرف  -هميشگي
 -6سرپرست  -شبكه جهاني  -از قلل ايران
 -7شك  -دوستان
 -8تصديق روسي  -كشيش
 -9عهد  -تيم انزلي
 -10پايتخت يونان  -شهري در استان مازندران  -درخت
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گفتگویویژهبامحبوبهحسینپور
بنیانگذار کارزار مقابله با فحشای حکومتی ( صیغه ) در ایران
به زودی و از  5ژانویه  2016رسما کارزار مبارزه با فحشای حکومتی (صیغه) در
ایران با همایشی در لسانجلس آغاز به فعالیت میکند.
ایده نخست این کارزار را سرکار خانم محبوبه حسینپور مبارز سیاسی و فعال
مبارزات مدنی بنیان نهاده است که به واسطه اعتراضات و افشاگریهای گستردهاش
درباره ترور برادرش دکتر اردشیر حسینپور از دانشمندان هستهای ایران که حاضر به
همکاری با رژیم اسالمی نبود ،شناخته شده است.
در همین راستا و در آستانه کنفراس لسانجلس با او گفتگویی داشتهایم که دومین
بخش آن در این شماره به شما تقدیم میشود:
* خانم حسینپور شما بیشتر به عنوان یک مبارز سیاسی شناخته می شوید ،آیا
مبارزه با صیغه و قوانین زن ستیز را اجتماعی میدانید یا سیاسی؟
 در کشورهای استبداد زده ومخصوصا تحت سلطه فاشیسم مذهبی اساسا هیچمقولهای را نمیتوان ورا ی اغراض سیاسی حکام تمامیتخواه و سوای انگیزههای
مداخله گرانه آنان بررسی کرد.
دکترین معروف آخوند مد ّرس با مضمون «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین
ت!» خود گویای همین واقعیت ملحوظ به بد ّویت است .مدرس یکی از
سیاست ماس 
آخوندهای مود عالق ه فرق ه والیت فقیه است و خمینی به عنوان یکی از شاگردان مکتب
وی در تایید همین مفهوم چنین گفته است« :سیاست این است که جامعه را هدایت
کند و راه ببرد .تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در
نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزى که صالحشان هست و این نوع
سیاست ،سیاست ائمه معصومین و ادامه دهندگان راه آنها یعنى علما مىباشد»(صحیفه
نور ،ج  ،۱۲ص .)۲۱۷ – ۲۱۸
چگونه میتوان در کشوری که دو قوه از قوای سه گانه اش در قبض ه دو آخوند و
یا به قول خمینی «علما!» قرار دارد که ادامه دهندگان راه معصومین هم هستند و ابر
آخوند دیگری در ابعاد هیوالی قدرت هم به عنوان والیت فقیه در راس امورش
قرار دارد که او هم نایب بر حق امام زمان است سیاست را از پدیده های اجتماعی جدا
کرد و بلعکس؟!
در چنین جوامعی هر فعل و انفعال حکومتی از باال با دید سیاسی امنیتی اعمال میشود
و هرگونه تمرد و نفی و مقاومت از پایین که در زمینههای فرهنگی هنری اجتماعی
اقتصادی در قاعده هرم جامعه صورت میگیرد نیز در ذات خود سیاسی است .به
عبارت دیگر هر فعال سیاسی  -از جمله خود من  -که در تقابل با چنین حکومتهایی
قرار دارد در آن واحد یک فعال اجتماعی فعال حقوق زنان و بطور کلی فعال حقوق
بشر هم محسوب میشود و از این منظر است که من صیغه را یک آسیب جدی
اجتماعی ناشی از سیاستهای زن ستیزانه و مذکر ساالرانه رژیم جمهوری اسالمی
میدانم که برای حفظ سلطه ناروا ی باورهای نامشروع خود بر جامعه انسانی کشور
آنرا تشویق و ترویج میکند .
* به عنوان یک زن ایرانی که سالها در جامعه مذهب زده ،خرافی و مرد ساالر
ایران زندگی کردید چه احساسی نسبت به قوانین خانواده در ایران دارید؟
اینجا یکی از مواردیست که احساس منطق تجربه و واقعیت عینا برهم منطبقند و
همگی موید عمق و ابعاد فاجعه بار زن ستیزی و زن ابزاری و زن ناچیز انگاری در
جامع ه تحت سلط ه تشرع زده است .اما اجازه بدهید که من همین ابتدا تکلیف خود
را با مردان روشن کنم! زنانی چون من هیچ مشکلی با مردان که نداریم بلکه حامی
و مدافع آنان هم هستیم .زیرا مشکل ما با نامردان است! یعنی کسانی که از نظر
جنسیتی مذکرند و در قبال زنان خوی و خصلت خرافاتی متحجر انه ،متکبرانه و
در یک کالم والیتمدارانه دارند! در نتیجه من برای خودم ادبیاتی تدارک دیدهام که
جوامع خشونتگرا و زن ستیزی چون ایران پسا شورش  57را نه مرد ساالرانه بلکه
نرینه ساالرانه تعریف میکنم .چرا که مفاهیم مرد و مردانه و جوانمردانه در ادبیات
و باورهای ما ایرانیان غالبا نه تنها وزن و شان حماسی و اساطیری دارد بلکه از نوعی
لطافت و عاشق پیشگی و زن محوری هم برخوردار است  .اگر بخواهم در اینجا به
شواهد و مصادیق آن در ادبیات کالسیک و مدرن زبان پارسی بپردازم از اصل موضوع
دور میافتم و سخن بدرازا میکشد .من در زندگی خصوصی خودم هم مردان ممتازی
در کنارم داشته ام :پدر ،برادر و بعدا همسر م و دوستان و معاشرین بیشمار ی از جنس
مخالف که همگان فرهیخته و دارای درک فوق العادهای از برابری و همطرازی زنان
بوده و گاه حقوق زن را بر خود مقدم میدانستند.
ولی کار من االن اینست که این تصویر و تفسیری را که خود از خوی خصلت یک
مرد واقعی دارم که در مواجهه با زنان رفتار کرداررو گفتار انسانی و فرا جنسیتی بروز
می دهد ،ولی در این  38ساله عکس آن به بدترین وجه ممکن در جامعه ایران به اجرا
درآمده را به شما ارائه دهم .کافیست بیاد آوریم که همان طبقه و طایفهای که از دیر
باز علم داران تحقیر و تخفیف جنس زن بوده اند  -یعنی طبق ه دکاندار دین یا همان
روحانیت  -در ایران حاکمند و هم ه قوانین و از جمله قوانین خانواده هم از زیر دست
آنان بیرون آمده است!
آنان دوبار در سالهای  - 1909در هنگام ه تحوالت مدرنیته در آغاز قرن  -و سپس
در سال  1338( 1959شمسی) با حق رای زنان مخالفت کردند .بلوا و جنجال خمینی
و دار و دسته فیضیه را هم در اعتراض نسبت به حق رای زنان به خاطر داریم که
در سال  41و پس از انقالب شاه ومردم چگونه از ترس ورود زنان به عرص ه تعیین
سرنوشت خود فریاد وا اسالما سردادند! همینجا اشاره کنم که این حق رای که از سر
حیله به زنان ایرانی در جمهوری اسالمی داده شده در واقع حق «انتخاب کردن» همان
طبق ه نرینه ساالر است که به او داده اند ! زن ایرانی جایی که باید مجریان و وا ضعان
قوانین ضد خود را انتخاب کند و به قدرت برساند رای او برابر با مردان شمارش
میشود (در انتخابات فرمایشی مختلف و متعدد !) اما در همه جای دیگر حق رای و
ارزش نظر و تشخیص وی نصف مردان و مادون آنهاست! مطلقا برای دانستن موارد
زن ستیزانه الزم نیست که حقوقدان یا جامعهشناس باشیم .هرکس با خواندن دفترچه
قانون اساسی و یا یک سند ازدواج متوجه درجه دوم و تحت الحمایه بودن زنان و
الزام به کنترل آنان توسط مردان میشود و البته استناد قانونگذاران هم به احادیث و
آیات فروان از جمله آی ه «الرجال قوا ّ مون علی النسا» میباشد! آنچه که شاید در 1400
سال قبل مدخلیت داشت ولی از دوره پسا رنسانسخریداران خود را از دست داد
تا عصر خاضر که اساسا چنین چیزی مسموع نیست .در این رابطه میخواهم یک
خاطره عجیب و عبرت انگیز و در عین حال مضحک برایتان بگویم :مدتی پس از
ازدواج من و همسرم مرا طبق روال یکده ه گذشتهکه همواره و به هر بهانه از احضار
و توبیخ شوندگان ثابت نهادهای حکومتی  -امنیتی دانشگاه بودم ،برای بار هزارم
به کمیت ه انظباطی احضار کردند .من تصمیم گرفتم که یک بازی روانی با آنها انجام
دهم! به همسرم گفتم که اینبار تو برو و بگو با همسرمن چکار دارید؟! مسئول کمیته
انضباطی پس از شناختن وی میگوید که این خانم شما خیلی سرکش است و حاال
شما به عنوان شوهر باید اخالق او را تغییردهید! و ضمنا از او بخواهید که حجابش
را هم رعایت کند! یعنی یک کارگزار حکومتی -که در زمره همان نامردان مورد نظر
منس 
ت! -به خودش حق میداده که یک مرد را بر علیه زنش تحریک و او را ترغیب
به کنترل و مثال تربیت او کند! این موضوع تا مدتها اسباب خنده و شوخی ما در
بین دوستان بود .سمت ریاست خانواده دادن به مرد (و نه ریاست توامان زن ومرد)
حق طالق  /حق کار و تحصیل پس از ازدواج /حق چند همسری  /حق اشتغال در
پستهای دلخواه  /حق تحصیل در رشته های دلخواه  /حق سفر به خارج از کشور /
دستمزد باالتر در موقعیتهای مساوی همه و همه از حقوق مردانهاند که قانونا از زن
دریغ شدهاند .درجامعهایکه سیاستمدارانش با شعار «یا روسری یا توسری» بر زنان
آن سیادت یافتند و افتخار ریس جمهور تدبیر و کلیدش اینست که پیشقراول اجباری
کردن حجاب در اسفند  57بوده ،زنان هرگز احساس فراغت آزادی و امنیت ندارند
و برای اثبات فردیت خود باید روزانه هزینههای گزاف بپردازند و مادام که به زن با
لنز جنسیتی نگریسته و دایره کنش و واکنش او را به نقش همسری و مادری محدود
میکنند کرامت انسانی و توانمندیها ی او همچنان در مصادره فاشیسم مذهبی و

دوم

محاق انکار شرعی باقی خواهد ماند.
* حکومت ایران صیغه را به عنوان راهی برای تامین معاش زنان بی سرپرست
معرفی میکند ،آیا چنین چیزی حقیقت دارد؟
 صرف نظر از اینکه این ادعا یک دروغ ّبالذات و یک توجیه بیشرمانه است باید
توجه کرد که در همین یک جمله به چندین واقعیت موحش اعتراف شده است:
 -1زن ایرانی فقیر است  -2زن ایرانی لزوما نیاز به سرپرست دارد -3جسم زن ایرانی
میتواند شرعا و قانونا وسیله تامین معاش او باشد  -4مرد ایرانی لزوما سرپرست زنان
است  -5مرد ( با آبشخور فرقه والیت فقیه) میتواند آنقدر نامرد باشد که از زن نیازمند
بهرهوری جنسی داشته باشد و احساس تقدس هم بکند!  -6در یک رابط ه جنسی مورد
تایید جمهوری اسالمی فقط این رد و بدل کردن کردن پول است که بدان قانونیت و
مشروعیتمیبخشد!
یکی از حقوقدانان صیغه را به درستی «کار آفرینی» جمهوری اسالمی برای زنان
توصیف کرده و من آنرا با ترکیب «هویت گزینی» برای زن ایرانی از ناحی ه حکومت
والیت فقیه همراه میکنم.
اینکه یک حکومتی خودش مکانیسمهایی را در آن واحد هم فعال کند (تبلیغ و
ترویج برای قبح زدایی) و هم از کار بیندازد (محدویت و محرومیت در دستیابی به
فرصتها) تا زن ایرانی را جبرا در آن موقعیت قرار دهد که از ناچاری به فحشای
شرعی تن در دهد خود یک جرم سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و نقض آشکار حقوق
شهروندی است که آن حکومت نسبت به کل جامعه و برزنان و کودکان ناشی از آن
رابطه بطور مضاعف مرتکب شده است.
همانطور که اشاره کردم به دلیل دادن ریاست خانواده به مردان و در الویت بودن
موقعیت اقتصادی و شغلی آنان در قانون و عرف خود بخود زن به عنوان یک موجود
درجه دو و تحت الحمایه در میآید که داشتن استقالل اقتصادی و اشتغال منبطق
بر توانمندیهایش به یک موضوع فرعی و درجه دو تبدیل میشود .کما اینکه در
مورد سایر حقوق و آزادیها چنین است و با نگاه جنسیتی منوط به مستعمرگی بدو
نگریسته میشود! در نتیجه چه زن ایرانی ازدواج کند و چه نکند همیشه باید در انتظار
بماند که فضای خالی شغلی که از هجوم مردان خالی مانده را شاید با مشقت بدست
آورد و همیشه در یک رقابت ناسالم که از باال و در اتاقهای فکری حکومت طراحی
شده پیشاپیش بازنده باشد تا تراوشات ذهنی همان گردانندگان اتاق فکرو قانونگذاران
مصداق عملی یابد که زن باید سرپرستی شود! عدم پرداخت دستمزدهای برابر در
شرایط مساوی  /عدم حق ورود به بسیاری از موقعیتهای شغلی  /شرایط گزینشی به
مراتب سختتر و موارد بسیاری از این دست به فقر عمومی زنان ایران انجامیده است.
ولی حقیقت اینست که با وجود هم ه این ترفندهاییکه جمهوری اسالمی برای بسط
و نشر این ضد فرهنگ چندش آور انجام داده است هرگز زنی که برای تامین معاش
به چنین چیزی تن در میدهد نه تنها به خودکفایی و استقالل اقتصادی نمیرسد که
مادام العمر باید یک شخصیت تخریب و هویت تحقیر شده را با خود یدک بکشد که
همین موضوع او را از هرگونه رشد و شکوفایی احتمالی بعدی نیز باز میدارد .او با
صیغه شدن ابزاری برای تولید و بازده اقتصادی نخواهد داشت بلکه فقط در حد همان
مقطع زمانی صیغگی یا در واقع اجارگی جسم خود از اندک وجه المتعهای که دریافت
میکند بهرمند میشود و با پایان یافتن آن نه تنها هیچ پشتوانه و تضمینی برای فردای
وی وجود ندارد که عوارض روانی عاطفی و نیز اجتماعی بسیاری را هم باید متحمل
شود و دوباره این چرخ ه باطل را ادامه دهد .اینجاست که میبینیم صیغه دقیقا همان
تعریف یکسان با بدترین و خشنترین نوع روسپیگری را پیدا میکند زیرا چنین زنی
حتی قدرت انتخاب یک شریک جنسی چند ساعته یا چند روزه را هم برای خود ندارد
و این نیازمادی اوست که ذهن و جسمش را مدیریت میکند که با چنین ایماژهای غم
انگیزی در رمانها و فیلمهای بسیاری آشنا شدهایم :زنی گرسنه یا بدهکار یا بیمار دار
با لباسهای مندرس اما محرک و آرایش غلیظ در حاشی ه خیابان یا وسط یک بار یا
رستوران ایستاده و به هر سو مینگرد...
* آیا صیغه توانسته مشکالت جنسی در جامعه را حل کند؟
 اوال باید دانست که این ترکیب «مشکالت جنسی » که زعمای جمهوری اسالمیصیغه را راه حل آن میدانند اساسا غلط است و به جای آن باید «محرومیتهای
ی با پزشک حل میشود و محرومیت جنسی
جنسی» را عنوان کنند چون مشکل جنس 
در ایجاد رابطه با جنس مخالف «احتماال» از میان میرود ! اما صیغه عالوه بر ایجاد
آسیبها و اخالل وسیع در ساختار جامعه و نهاد خانواده میتواند موجب بروز
مشکالت جنسی ناشی ازبالتکلیفی  /سرخوردگی /تکرار شریک جنسی /تحقیر /
طردشدگی و از این قبیل هم در مرد و هم در زن بشود .اما این راه حل فحشای
شرعی -سیاسی حتی برای اطفا محرومیت جنسی در پایین دستترین ،کم ارزشترین
و بیکیفیت ترین رابطههایی که میتواند بین یک زن و مرد باشد هم کارساز نیست .به
شهادت آمار و ارقام بیشترین مراجعه کنندگان به سایتهای جورواجور صیغهیابی  -از
قشر طلبه و خانوادههای آخوندها که بگذریم -مربوط به مردان متاهل و سن باال و البته
متدین است! چون طلبهها سنتا و ایجابا در کار صیغه دست باال دارند و همواره موجب
رونق این بازار جنسی بودهاند .خانوادههای آخوند و روحانیت هم که خود مروجان
این فحشای شرعی اند و دلیلی برای قطع این حالل خدا بر خود و کسانشان ندارند!
عالوه بر جان فشانیهای علنی آخوندهایی ازقبیل رفسنجانی و قرائتی و مصطفی پور
محمدی برای رواج فحشای حکومتی بین قشر جوان و تحصیلکرده به خاطر داریم
که علی مطهری در نشست تبلیغاتی خود سال گذشته در دانشگاه علم و صنعت که
از صیغه دفاع میکرد ،در پاسخ دانشجویی که از او پرسید که آیا حاضر است دختر
و یا خواهر خود را برای کسی صیغه کند در کمال صراحت و صداقت گفت خب
بله! اما در بین همان جوانانی که ایشان و سایر تریبونهای بیشمار مبلغ صیغه آنانرا
مورد هجم ه تبلیغاتی قرار دادهاند این دستورالعمل حکومتی -مقاربتی! جایگاهی ندارد
و جوانان هرگز از این مقوله استقبال نکرده وهمان دوستیهای رایج بین دختر و پسر
در جوامع غربی را الگو قرار دادهاند .برقراری یک رابط ه جنسی که به همان سرعت
و عدم شناخت و بیعلقگی که آغاز میشود پایان هم میگیرد شاید گرسنگی جنسی
قشری که بدین کار مبادرت میورزند را موقتا جوابگو باشد اما میتواند به جریتر
شدن فرد -چه زن و چه مرد -بیانجامد و به شکل یک بیماری و تهاجم جنسی در آید.
من شخصا صیغه و متعه مورد عالق ه جمهوری اسالمی را همان جهادالنکاح داعش
میدانم چرا که هردو فلسفه ای جز شهوترانی حیوانی به سیاق شرعی و بقصد اعمال
سیادت جسمی برزنان ندارند.
ادامه این مصاحبه ویژه را در شماره بعد بخوانید
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

از جمعه  23دسامبر 2016

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

event@08.net

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.

47
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 47جمعه  30دسامبر 2016
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

وزیر خارجه آمریکا از مردم ایران
خداحافظی کرد

جان کری وزیر خارجه آمریکا روز  23دسامبر  3(2016دیماه)
طی پیامی که آن را وب سایت «سفارت مجازی آمریکا در
ایران» منتشر کرده است از مردم ایران در پایان دوره فعالیتاش
خداحافظی کرد.
آقای کری که در پیام خود به مراسم دور همنشینی ایرانیان
در شب یلدا و همچنین توافق هستهای بین ایران و قدرتهای
جهانی اشاره کرده و گفته است:
«این نمونه بسیار خوبی از میراث غنی فرهنگی ایران است و
حال که من به پایان دوره فعالیتم به عنوان وزیر امور خارجه
نزدیک می شوم ،می خواستم به ایده دور هم جمع شدن و
خصوصا پیشرفت مهمی که با هم طی سالهای اخیر کرده ایم،
بپردازم».
آقای کری میگوید رهبران ایران و آمریکا از توافق هستهای
راضی هستند و اجرای آن کامال مطابق برنامه در حال پیشرفت
است و میافزاید:
«ما برنامه جامع اقدام مشترک را ،که منافع واقعی برای ایاالت
متحده ،ایران و دنیا در بر داشته ،تکمیل کردیم و اکنون اجرا می
کنیم .این توافق چالش برانگیز است اما در حال کار کردن نیز

هست .همه طرفین ،از جمله ایران و ایاالت متحده به تعهداتشان
عمل می کنند».
این در حالی است رهبر جمهوری اسالمی و برخی مقامات
حکومت ایران از بد عهدی آمریکا در خصوص برجام مرتبا در
تریبونهای داخلی صحبت میکنند.
آقای کری در بخشی دیگر از پیام خود به راه اندازی سفارت
مجازی ایاالت متحده آمریکا در ایران در  5سال گذشته اشاره
کرده و میگوید« :ما پنج سال پیش این وبسایت را راه اندازی
کردیم ،هم به فارسی و هم به انگلیسی ،تا اطالعاتی دقیق را در
مورد فرهنگ ،تاریخ و جامعه آمریکایی ،درباره سفر به آمریکا،
فرصتهای تحصیلی در آمریکا و در مورد سیاستهای ما در
قبال ایران و بقیه دنیا فراهم کنیم».
وزیر خارجه آمریکا در پایان با خداحافظی از ایرانیان نوشته
است« :در حالی که من به پایان دوره کارم به عنوان وزیر امور
خارجه نزدیک میشوم ،همچنان امیدوارم که مردم دو کشور
ما به کار دشوار پرداختن به اختالفاتمان برای اطمینان حاصل
کردن از اینکه فرزندان و نوه هایمان آینده ای خواهند داشت که
شایسته اش هستند ،ادامه خواهند داد».
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