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!!!...
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فرد متعرض به کنیسای نصح بورلی هیلز دستگیر شد

جشن نور و روشنایی(حنوکا)
بر ایرانیان یهودی فرخنده باد
برگزاریسخنرانیدکتررابرت
استیلباعنوان «ایرانباستاندر
سیاستهایپهلوی»
صاحبان یک سالن آرایش در
سن دیگو دستگیر شدند

بازداشت مامور پلیس به سبب
دست زدن به سینه های
یک زن مرده
عضویتمادامالعمردوقاضی
محافظهکاربهدادگاهاستیناف
منطقه9

کالیفرنیا  ،نخستین ایالتی که
از کامیون های الکترونیکی
استفاده می کند

اداره پلیس بورلی هیلز اعالم کرد ،فردی که در روز شنبه 14
دسامبر در کنیسای نصح بورلی هیلز تعرض و خرابکاری
کرده بود را دستگیر کرده اند.
فرد متعرض« ،آنتون ناتانیل ردینگ»  24 ،ساله از اهالی شهر
میلرزویل ایالت پنسیلوانیا به خرابکاری در مکان مذهبی و
سرقت متهم شده است .بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا ،یکی
دیگر از اتهامات عنوان شــده به وی ارتکاب جرم از روی
تنفر نیز محسوب می گردد.
آنتون ردینگ در روز سه شنبه  17دسامبر در نتیجه تحقیقات
دقیق و بازبینی فیلم های دوربین های مدار بسته و بررسی
مدارک پزشکی قانونی به عنوان مظنون شناخته شد و پس از
شناسایی  ،حکم دستگیری وی صادر گردید.
اندکی پس از شناسایی ردینگ به عنوان مظنون  ،کارآگاهان
بــه محل اقامت او در هاوایی رفتند و با همکاری مقامات
محلی هاوایی در محلی به نام کونا بازداشت گردید.
ردینگ در حال حاضر بدون وثیقه در بازداشت به سر می
برد و تا زمان برگزاری جلســه استرداد برای صدورمجوز
انتقال وی به ایالت کالیفرنیا ،در آنجا باقی خواهد ماند .پس از
تصویب استرداد وی  ،از هاوایی به كالیفرنیا منتقل می شود تا
در نهایت در دادگاهی در لس آنجلس محاکمه شود.
پرسنل پلیس بورلی هیلز با همکاری پلیس فدرال پر چند
روز گذشته بطور خستگی ناپذیری بر روی این پرونده کار
کردند و قبل از آنکه نهایتا وی را به عنوان مظنون معرفی

آقا بیژن رادیو درگذشت

« بیژن پیرنیا» ( آقا بیژن ) سخنور ،حقوقدان و مدافع حق
و حقوق کودکان و نخســتین گوینــده برنامه کودک و
خردسال رادیو در ایران در سن هفتاد وپنج سالگی بر اثر
ابتال به سرطان وبیماری قلبی در تهران درگذشت.
آقا بیژن نوه مشیرالدوله پیرنیا و فرزند اخترالملوک پیرنیا
( قراگزلــو) و داود پیرنیا در آبان ماه  1323خورشــیدی
دربیمارستان نجمیه تهران متولد شد وی در هفت سالگی
مادر خود را ازدســت داد و درده سالگی به عنوان جوان
ترین گوینده رادیویی به جمع همکاران رادیو ایران پیوست
و مجری و گرداننده نخســتین برنامه کودک رادیو ایران
شد .آقا بیژن با اجرای برنامه های صبحگاهی که با مارش
« آیدا» اثر ژوزف وردی ،آغاز می شــد ،تحول شگرفی
در رفتــار والدین و جامعه در برخورد با کودک و احیای
حقوق اجتماعی آنان درایران بوجود آورد.

نویسنده  :منصوره پیرنیا

« آقا بیٍژن» در برنامه کودک در آگاه ســازی خانواده های
ایرانی به حقوق کودکان سهم بسزایی داشت و در برنامه
های خود یادآور می شــد که کودک و شخصیت کودک
را دریابند زیرا که فرزند فقط متعلق به خانواده نیست بلکه
کودک یک سرمایه ملی است.
برنامه کودک رادیو ایران به ابتکار داود پیرنیا مبتکر گل ها
« پدر آقا بیژن» ،آغاز شد .در نخستین برنامه
کودک «آقا بیژن « به همراهی دکترعبدالحسین علی ابادی
دادستان کل کشور پشت میکروفون قرار گرفت و در آن
برنامه ضرب وشتم کودکان را در مدارس مورد سرزنش
و نکوهش قرار داده وضمن آن ازمردم می خواســت که
حقوق کودک را محترم شــمرده وبه او احترام بگذارند.
این حرکت تاریخی آغاز نهضتی درامورآموزش وپرورش
کودک در ایران شــد ومتعاقب آن مجــات اطالعات

کنند کلیه تحقیقات الزم را انجام دادند.
سازمان  BHPDاز تالش و زحمات مجریان قانون بویژه
دپارتمان پلیس لس آنجلس  ،ســرویس مخفی آمریکا ،
مرکزاطالعات منطقه ای  ،اداره پلیس هاوایی و دفتر دادستان
ناحیه لس آنجلس تشــکر و قدردانی نمود .همچنین از
سازمان ها و انجمن ها بویژه اتحادیه مبارزه با آنتی -دفمیشن
(بدنامی) ( ، )ADLخانواده کنیسای نصح و سایر اعضای
جامعه که در این تحقیق و در سخت ترین زمان برای شهر و
جامعه کمک و پشتیبانی کرده اند ،تشکر نمود.
شهردار «جان میریش» دراین رابطه اظهار کرد »:همانگونه که
قول دادم فرد مظنون را دستگیر کردیم و اکنون به لطف اداره
پلیس بورلی هیلز وی در بازداشت بسر می برد ،جامعه بورلی
هیلز بسیار نیرومند و قوی است و با اعمال شرم آور مرعوب
نمی شــود .درحالی که بعضی از افراد تالش می کنند تا با
انجام این گونه اقدامات وحشتناک هدف خود را پیش ببرند،
ولی ما همواره در کنار اعضای یهودی کنیسای نصح هستیم».
«ســاندرا اســپاگنولی » ،رئیس پلیس بورلی هیلز ضمن
اظهارخشنودی از این اقدام گفت« :من بسیار خوشحالم که
تالش های جمعی و کاربی وقفه پلیس در این پرونده منجر
به دستگیری مظنون و تشکیل یک پرونده جنایی شد ».وی
افزود« :من هم به نوبه خود از کارمندان و پرسنل آژانس های
مجری قانون و سازمان های جامعه بخاطر تالش و حمایت
و پشتیبانی در این امر تشکر می کنم« .
کودکان ،کیهان بچه ها وبرنامه های تلویزیونی مخصوص
کودک در تلویزیون و برنامه گردهمایی های بزرگ هنری
کودکان در ســینما رویال به سرپرســتی داریوش پیرنیا
بــرادر بزرگتر» اقا بیژن» بوجود آمد و در پی آن به همت
شهبانو فرح پهلوی کانون های پرورش فکری کودکان و
نوجوانان و مراکز حمایت کودکان تاسیس شد که بقولی
«بچه» آدم شمرده شد.
« آقا بیژن» از همان آغاز دوران کودکی فردی قدرتمند و
پرجرأت و مسلط بر فکر و اندیشه خود و پای بند حقوق
حقه انســان ها بود .وی تحصیالت خود را در دبستان و
دبیرستان قائم مقام یمینی شریف به پایان رساند و سپس
زیر نظر پدر به آموختن مبانی حقوق پرداخت وبه تحصیل
در رشته حقوق دردانشگاه ملی ادامه داد.
ناگفته نماند که موسس دانشکده حقوق دانشگاه تهران
پدربزرگ او میرزا حسن پیرنیا برادر حسین پیرنیا رئیس
مجلس شورای ملی پس از مشروطیت بود.
بیژن پیرنیا ،پس از پایان تحصیالت در اداره حقوقی بانک
مرکزی مشغول کار شد و معاونت دفتر حقوقی و سپس
ریاست اداره حقوقی بانک مرکزی از وظایف اداری او بود
و هم زمان سرپرســتی اداره مبارزه با ارز قاچاق و کنترل
آن را عهده دارشد .بیژن پیرنیا ( آقا بیژن) پس ازسی سال
خدمت در بانک مرکزی بازنشسته شد ودرشمال ایران در
باغچــه ای با صفا و ویالیی زندگی می کرد و به باغبانی
گل ها می پرداخت وی اخیرا در ساخت دو مستند یمینی
شریف ،و مستند « باغبان گل ها» فیلمی درباره پدرش داود
پیرنیا حضور وهمکاری داشته است.
بیژن پیرنیا پس از بیســت سال مبارزه با سرطان روز 23
آذر ماه  1398خورشیدی در بیمارستان عرفان نیایش تهران
چشم از جهان فروبست.
از « آقا بیژن» و ثمره وصلت او با ثریا سه فرزند به نام های
پرگل پیرنیا ،پارسا پیرنیا ،پوریا پیرنیا و دو نوه به نام های
ارمیا پیرنیا و دانیال پیرنیا به یادگار مانده است.

صرافی فردوسی با 14سال سابقه

درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران ،دبی ،کویت انجام نخواهد شد .
این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی الزامی است.
بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا» ایرانیان عزیز مقیم آمریکا

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
(929) 226 2120 Whats App
ferdowsimoneyexchange.com

2

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -199آدینه  20دسامبر 2019

تصویر هفته:

ژاک فراست

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:199 - DECEMBER, 20, 2019

در کانون خبر:

صاحبان یک سالن آرایش در سن دیگو دستگیر شدند
از سوی ماموران فدرال اداره کار ،یک خواهر و برادر که صاحبان یک سالن آرایش
و ناخن در سن دیگو هستند به جرم واداشتن خویشان به کار اجباری دستگیر شدند.
«سیندی لو» و «جسون لو» که صاحبان سالن ناخن مجستیک و سالن ناخن ایدن در
رنچو برناردو سن دیه گو هستند با آوردن عموزادهها و داییزادههای خود از ویتنام
به آمریکا آنان را وادار به کار اجباری برای مدت  5سال به خاطر ویزا و دروغ گفتن
به ماموران اداره کار مبنی بر این که اینها در خانه صاحبان سالن زندگی میکردند،
دستگیر شدند و در  17ژانویه در دادگاه تفهیم اتهام خواهند شد.
دفتر دادســتانی کل آمریکا در سن دیه گو ،اعالم کرده است که از سوی  2مشتری
آگاه و دلسوز از این موضوع آگاهی یافته و اقدام به دستگیری نموده است.

پایان دریافت جریمه دیرکرد در کتابخانه های لوس انجلس

بهرام مشیری

نویسنده ایرانی و برنامهساز تلویزیونی

اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس با حضور در کتابخانه عمومی شهر لوس
آنجلس در دان تاون اعالم کرد که  73شعبه کتابخانههای عمومی از آغاز بهار ،جریمه
دیر کرد برای کتاب و ویدئو و دیگر مواد به امانت گرفته شد ،دریافت نخواهند کرد.
این تصمیم کتابخانه های لوس انجلس در همان مسیری است که کتابخانههای سن
دیگو ،شیکاگو ،دنور ،سن فرانسیسکو و اکلند گام برداشتهاند.

الزم به یادآوری است که کتابخانههای لوس آنجلس برای هر یک روز دیر کرد برای
کتاب  15ســنت و برای  CDو یا  ،DVDبرای هر روز یک دالر جریمه دیرکرد
دریافت میکردند که ســاالنه رقم  1/6میلیون دالر را به دســت میداد که در برابر
بودجه بزرگ  180/7میلیون دالری کتابخانههای لوس آنجلس بسیار ناچیز بود.
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SOUTHERN CALIFORNIA
REGIONAL RAIL AUTHORITY
IFB NO. PO20-809
PRE-WIRED SIGNAL ENCLOSURE

در کانون خبر:

بازداشت مامور پلیس به سبب
دست زدن به سینه های
یک زن مرده

)The Southern California Regional Rail Authority (SCRRA
is seeking Bids for pre-wired signal enclosure.
The maximum dollar value for the contract will be for a
total not-to-exceed amount of 16,000,000$.

مایکل مور ،رئیس پلیس لوس آنجلس اعالم کرد که یکی از افســران پلیس به
نام « دیوید روهاس» به سبب لمس کردن سینههای یک زن مرده ،دستگیر شده
است.
این رفتار پلیس که به وســیله دوربین ســینه خود او ضبط شــده است ،پس از
بررســی فیلمهای دوربینهای نصب شده بر سینه پلیسها ،دیده شده است که
پلیسی که باید مجری قانون باشد ،سینههای زن مرده را دستکاری میکند .مایکل
مور ،رئیس پلیس لوس آنجلس ،این رفتار را تهوعآور خواند.
گرچــه این پلیس هنگام این رفتار ناشایســت دوربین خود را خاموش میکند،
لیکن دوربین پس از روشــن شــدن ،به طور اتوماتیک ،بدون آن که او بداند2 ،
دقیقه پیش از خاموش شــدن را نیز ذخیره میکند و موجب رسوایی او میشود.
نیروهای پلیس از سال  2015میباید دوربینهای روی سینه خود را روشن نگه
دارند.

Bid documents may be obtained via download by visiting
SCRRA›s website at http://www.metrolinktrains.com/
agency/page/title/doing business. Vendors must register
for no fee on the website in order to download the
documents.
There will be a pre-bid conference held on December ,19
2019 at 10:00 a.m. To participate in telephone conference,
please dial (0499-452 )213, Bridge #: 0207, Pin #: 6789.
Only electronic bids will be accepted.
The contract to be awarded will be funded in part by grants
under the U.S. Department of Transportation, Federal
Transportation Administration and is subject to a DBE
Participation Goal of %5.

عضویتمادامالعمردوقاضیمحافظه
کاربهدادگاهاستینافمنطقه9

For further information contact: Melissa Cousart,
Contract and Compliance Administrator at 213.452.0207
or email Cousartm@scrra.net.
19/20/12
CNS#3323862IRANSHAHR WEEKLY C/O KETAB CORP

در چند روز گذشــته که کمیته قضایی مجلس نمایندگان به موضوع اســتیضاح
رئیس جمهور میپرداخت ،کمیسیون قضایی سنای آمریکا ،عضویت مادام العمر
 2نفر از قاضیهای معرفی شــده از ســوی دانالد ترامپ را در دادگاه استیناف
منطقه  9آمریکا که مرکز آن در سان فرانسیسکو میباشد ،را تصویب کرد.
ناگفتــه نماند کــه دادگاه اســتیناف منطقــه  9بزرگترین دادگاه اســتیناف
آمریکاســت که  9ایالت غربی آمریکا را در حیطه قضاوت دارد که نزدیک به
 1/4میلیون مایل مربع با جمعیت نزدیک به  62میلیون نفر اســت.
این دادگاه اســتیناف  29قاضی دارد که بیشتر لیبرال هستند و در حدود یک
ســوم آن را محافظه کاران تشکیل میدهند و با پیوستن  2قاضی جوان ،وزنه
محافظهکاران سنگینتر میشــود .این دو قاضی الرنس ون دایک و پاتریک
بوماتای میباشــند دانالد ترامپ این دادگاه را یک فاجعه خوانده است.

کالیفرنیا  ،نخستین ایالتی که از کامیون های الکترونیکی استفاده می کند

Iranian InformationCenter
برای پیشگیری از آلودگی هوا ،در صورت تصویب ،ایالت کالیفرنیا نخستین ایالتی
خواهد بود که از کامیونهای الکترونیکی یا  Zero Emissionاســتفاده خواهد
کرد.
در جلســه هیئت مدیره منابع هوای کالیفرنیا این موضوع طرح شده است که چون
در کالیفرنیا  1/5میلیون کامیون اندازه متوســط و کامیون سنگین همواره در جادهها
هستند و چون  41درصد گازهای گلخانهای ناشی از سوخت کامیونهاست و یکی

از خطرهای تنفسی نیز به شمار میآید ،ساالنه با ورود و جایگزینی  74000کامیون
الکترونیکی که در حدود  4درصد شمار کل کامیونها میباشد میتوان تا سال 2030
به هدف صفر در آلودگی هوا نزدیک شد.
در صــورت تصویب این مقررات در ژانویه  ،2020کارخانههای ســاخت و تولید
کامیــون ناگزیر خواهند بود ،دســت کم  15درصد از تولید خــود را به این گونه
کامیونها اختصاص دهند.
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داوود رحمانی
داوود رحمانی معروف به حاج داوود ،متولد
سال  1324در خیابان شهباز (هفده شهریور)
در شرق تهران است .او که در حوالی همان
محل تولد خود به آهنگري اشتغال داشت پس از انقالب وارد کمیته
انقالب شد و ســپس به واسطه آشنایی با الجوردي ،دادستان وقت
تهران ،به ریاست زندان قزل حصار رسید .وي در تابستان  6و پس از
برکناري اسداهلل الجوردي در اثر فشارهاي سیاسی مختلف برکنار شد
و بعدها به کار سابق خود در بازار تهران بازگشت؛ برخی از شنیده هاي
تأیید نشده حاکی از این است که وي به دلیل بیماري در حال حاضر
خانه نشین است.
مسئولیتها:

 -رئیس زندان قزل حصار کرج از تابستان  1360تا تیر 1363

برخی از موارد نقض حقوق بشر

حاج داوود رحمانی به عنوان رئیس زندان قزل حصار در اوایل دهه  60در
اعدام،
حبس و شکنجه زندانیان نقش موثري داشته است..

 .1شکنجه هاي عمومی

دوران ریاســت حاج داوود در زندان قزل حصار به دوران وحشت معروف است.
حاج داوود رحمانی که در فاصله تابســتان  1360تا تیرماه  1363با حکم اســداهلل
الجورديرئیس ســازمان زندان هاي تهران ،رئیــس زندان قزل حصار بود و قدرت
مطلقه اي در اعمال شکنجه بر زندانیان سیاسی در این زندان داشته است ،رو شهاي
گوناگونی را براي شکنجه زندانیان به کار گرفته است که برخی از آ نها (مانند قبرها
یا دستگاه ها) در شکل و گستردگی اجرا منحصرب هفرد بود هاند.
حاج داوود در سال  1362شیوه شکنجه قبر (یا همان قیامت ،تخت ،تابوت ،جعبه،
دستگاه) را ابداع می کند .روشی که در آن زندانی باید در میان تخته هاي نئوپان که از
سه طرف او را احاطه کرد هاند (به طول  2متر و عرض و ارتفاع حدود  80سانتیمتر)
با چش مبند و در سکوت مطلق -که در هنگام غذ اخوردن هم نمی بایست صداي
برخورد قاشق با ظرف به گوش می رسید -به صورت مستمر و بدون هی چگونه
تماسی با سایر زندانیان در یک حالت می نشست .این شکنجه طاقت فرسا که عمدت ًا
روي زندانیان سیاسی زن اعمال می شد ،بسته به مقاومت زندانی ادامه می یافت تا

زمانی که مقاومت او بشــکند و حاضر به اعالم انزجار علیه گروه و دوســتان خود
بشــود .این شکنجه براي زندانیان مقاوم تر آن قدر ادامه دارد که بسیاري از قربانیان
آن ســامت روحی و روانی خود را براي همیشه از دست می دهند .در تمام مدت
از بلندگوها سخنرانی هاي مذهبی ،اذان ،قرآن یا بعدترها مصاحبه افرادي که بریده
بودند پخش می شود .در این شکنجه ،هدف تحت اختیار گرفتن تمامی حواس و
تحرك زندانی و به طبع آن تمامی تفکر و اراده اوســت و در حالی حس شــنوایی
زندانی این مطالب را دریافت می کند که حواس دیگر او کام ً
ال محدود می شود و
تحت اختیار شکنجه گر است.
شهرنوش پارسی پور ،نویسنده ایرانی ،از افرادي است که در بهار سال  1363قیامت
را تجربه کرده اســت .او در کتاب « خاطرات زندان » می نویسد که شخص حاج
داوود به او می گوید باید به « دســتگاه » برود ،نامی که حاج داوود خود به تخ تها
داده است ،زیرا که آ نها را دستگاه آدم سازي و یا توا بسازي می داند « :در هر گور
یک زندانی ،با چادر و چش مبند ،رو به دیوار نشسته بود .زندانی نخست با فاصله
اي از دیوار نشسته بود که حدود بیست سانتیمتر از آن فاصله داشت و زندانی بعدي
در انتهاي گور ،با فاصله  2متر از دیوار نشسته بود و همین جریان تا انتهاي دیوار
ادامه داشت .بدین ترتیب زندانیان نسبت به هم یک زیگزاگ را تشکیل می دادند »
شــکنجه هاي ابداعی حاج داوود به دستگاه محدود نمی شــود .فرزانه زلفی  ،از
شــاهدان عدالت براي ایران ،در طول دوران زنــدان خود در زندان قزل حصار که
نزدیک به دو سال و نیم بود ،مدت  7ماه را به همراه  16نفر دیگر ،بدون هواخوري
در توالت گذراندند .او یک ســال و نیم اول زندان خود در قزل حصار را در بند 4
و سپس در بند  8یا بند « مجرد » گذراند .بند مجرد متشکل از  12سلول سه تخته
بود و در زمان زندانی شدن فرزانه حدود  450نفر ،یعنی تقریب ًا در هر سلول  40نفر
بدون امکان هواخوري و خروج از ســلول -به جز روزي ســه مرتبه براي رفتن به
دستشــویی -در بند بود هاند .در فروردین  1360امتیازاتی از جمله حق هواخوري
و بازشــدن در سلول ها به زندانیان بند  8اعطا می شود؛ اما در مقابل زندانیان حق
هواخوري دسته جمعی ،روزنامه خواندن دسته جمعی و به قول حاج داوود هرگونه
فعالیت « کمونی » را از دست می دهند.
در  20فروردین همان ســال ،فرزانه و حدود  16نفر دیگر به دلیل اتهاماتی از قبیل
انجام فعالیت هاي گروهی به « زیر هشت » منتقل می شوند و آ نها را وادار می کنند
تا  36ساعت سر پا بایستند .یک تواب یا پاسدار پشت سر آ نها کشیک می داد و در
صورت خ مشدن زانوها یا تماس پید اکردن با دیوار و ...به آ نها لگد می زد .بعد از
 36ساعت بی خوابی این  17نفر با چادر و چش مبند به یک توالت منتقل می شوند.
محلی که حاج داوود به آن « گاودانی » یا « بند لب آب » می گفت که متشکل بود
از ســه کابین توالت و یک راهروي بسیار باریک .این  17نفر به مدت  7ماه در این
توال تها قرنطینه می شوند ،بدون دسترسی به همان حداقل اخباري که در گذشته از
طریق برخی روزنامه ها یا اخبار تلویزیون دریافت می کرد هاند یا حق هواخوري و
با غذایی بخور و نمیر و یک پتو براي خواب .نقش و حضور مستقیم حاج داوود در
تمام شکنجه ها ي زندانیان نکته اي است که او را از سایر روساي زندان متمایز می
کند .بعد از  7ماه این گروه به گوهردشت منتقل می شوند.

 .2شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان زن
از نظر حاج داوود رحمانی قابل تصور نبود که زنی با دالیلی غیرجنسی و به دلیل داشتن
تفکر و درك مستقل وارد مبارزه و فعالیت سیاسی شود .حاج داوود حساسیت ویژ هاي
درباره مصاحبه گرفتن از زنان داشت؛ به خصوص براي او مهم بود که زنان اعتراف کنند
که با مردان تشکیالتشان رابطه جنسی داشته اند .به شهادت تهمینه پگاه او زنی از جنم،
یکی از روستا هاي کردستان ،را بعد از بردن در قبرها وادار کرد در مصاحبه اي اعالم کند
که همیشه در پایگاه هاي کومه له قرص ضد بارداري وجود داشت .یا در شهادتی از مژده
ارسی حاج داوود یک بار دختري را که شیشه هاي سالنی که سمت دیگرش مردان بود
هاند پاك کرده بود را صدا می کند و او را به شدت کتک می زند زیرا معتقد بود او به
قصد نشان دادن سینه هایش به مردان شیشه ها را پاك کرده است .در شهادت پروانه او
بارها زنان زندانی را به جرم خندیدن به باد کتک و کابل و شلنگ گرفته بود ،چون معتقد
بود که آنان براي « حشر يکردن» پاسداران مرد است که می خندند .حاج داوود زنان را
تحقیر می کرد و آن ها را « زائده اي از مردان » می دانست و در تمام مصاحبه ها آ نها را
مجبور می کرد اعتراف کنند که به قصد ایجاد روابط نامشروع وارد کار سیاسی شده اند.
به شهادت میترا رضوي اصوالً زن بودن در قزل حصار یک شکنجه محسوب می شد و
این به دلیل همین دید حاج داوود به آنان به عنوان یک عنصر دست دوم بود که به قول
خود حاج داوود « تنها به درد یک کار می خوردند » اصوالً حرف او به زنان تواب هم
همیشه این بود که شما فقط باید پسر بزایید و به جبهه بفرستید.
نیلوفر شیرزادي نیز در شهادتی نزد عدالت براي ایران می گوید « :تجربه شخصی من این
بود که وقتی وارد قزل حصار شدم ،لمپنیزم کام ً
ال آشکار در مقابل زنان زندانی را دیدم .به
هر حال آن چیزي که در اوین آدم می دید این بود که از نظر آن ها در درجاتی ،تو باالخره
ضد انقالب یا مفسد فی االرض هستی .با تو به این عنوان برخورد می کردند .اما در قزل
حصار به من حتی به عنوان ضد انقالب و مفسد نگاه نمی کردند .اولین تماس ما با حاج
داوود رحمانی به عنوان نماینده آن فرهنگ در زندان این بود که ما یه عد هاي بودیم که
دنبال شوهر می گشتیم ،توي خونه هاي تیمی می خواستیم غرایض جنسی رفقاي مردمون
رو مرتفع کنیم و حاال اونجا تو زندان بودیم .خیلی راحت بارها و بارها می گفت شما که
می خواستین شوهر پیدا کنین خب راه هاي بهتري بود .یعنی حتی اون درجه اي که توي
اوین ما رو به رسمیت می شناختند اینجا رسمیت نداشتیم »
حاج داوود حساسیت خاصی روي زنان قدبلند ،با چشمان رنگی ،با عینک و تحصیالت
باال داشت و آنان را رهبران و خ طدهندگان اصلی مقاومت در زندان به حساب می آورد
و زودتر و بیشتر از دیگران آنان را تحت فشار و تنبیه قرار می داد .به شهادت فرزانه اگر
از دختري خوشــش می آمد و فکر می کرد او سر به زیر و محجوب است با او کاري
نداشت ،اما معتقد بود زنان عینکی ،روشن فکر و کتاب خوان هستند و از آ نها بدش می
آمد و اصوالً جرم زندانی براي او اهمیتی نداشت بلکه تقسی مبندي هاي خود او از افراد
باعث می شد که آ نها مشمول کتک یا آزار او قرار بگیرند .او براي زندانیان نام هاي مستعار
انتخاب می کرد و آنان را فقط به همان نام صدا می کرد ،نام هایی که بعض ًا بار جنسیتی و
سکسیستیداشتند
ادامه در شماره بعد
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 20دسامبر تا  26دسامبر ( 29آذر تا  5دی)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
زندانافتاد،رهبرگروگانگيرهابود
آدینه 29آذر |  20دسامبر
 1357خورشيدى ( 1978ميالدى)
قيمت طال در بازار تهران و ساير شهرها به سه برابر نرخ
 1323خورشيدى ( 1944ميالدى)
درگذشت ميرزا حسن رشديه در قم در سن  93سالگى .دولتىرسيد
وى متولد 1230در تبريز بود.
دوشنبه 2دی |  23دسامبر
 1338خورشيدى ( 1959ميالدى)
مراسمعقدوازدواجمحمدرضاشاهپهلوىوفرحديبابرگزارشد
 1329خورشيدى ( 1950ميالدى)
 1348خورشيدى ( 1969ميالدى)
آزادیدکترحسينفاطمیمديرروزنامه«باخترامروز«اززندان
تأسيساولينسينمادرشهرقم
 1318خورشيدى ( 1939ميالدى)
 1388خورشيدى ( 2009ميالدى)
درگذشت آخوند حسينعلى منتظرى ،قائم مقام خمينى زادروز سيروس طاهباز نويسنده و روزنامه نگار
در اوايل انقالب اسالمى و سپس مغضوب و براى
بيش سه شنبه 3دی |  24دسامبر
از دو دهه در حصر خانگى توسط رژيم جمهورى اسالمى
خاطرات منتظرى در بيش از  800صفحه از انتشارات
 1294خورشيدى ( 1915ميالدى)
شركتكتاب
تشكيل سى و يكمين كابينه ايران به رياست
عبدالحسين فرمانفرما
شنبه 30دی |  21دسامبر
 1297خورشيدى ( 1918ميالدى)
قانون ثبت احوال در جلسه  30آذر  1297هجرى
 1332خورشيدى ( 1953ميالدى)
پايان محاكمه دكتر محمد مصدق در دادگاه نظامى و خورشيدى به تصويب رسيد و در تاريخ سوم دى ماه
همانسال،نخستينشناسنامهبراىدخترىبهنام
محكوميت او به سه سال حبس تأديبى
فاطمهايرانىصادرشد
 1340خورشيدى ( 1961ميالدى)
 1300خورشيدى ( 1921ميالدى)
ساختمانمركزاتمىدانشگاهتهرانآغازشد
زادروزعباسسحابجغرافيدانونقشهنگار(كارتوگراف)،
 1353خورشيدى ( 1974ميالدى)
بنيانگذاردانشنقشهنگارىبهشيوهنويندرايران.
ديدار رسمى ژاك شيراك نخست وزير فرانسه از تهران
 1304خورشيدى ( 1925ميالدى)
 1354خورشيدى ( 1975ميالدى)
 6تروريست در وين به اجالس وزيران اوپك حمله كردند و زادروزمحمدابراهيمباستانىپاريزى،نويسندهومحقق
جمشيدآموزگاروزيركشورايرانوشيخاحمدزكىيمانى آثاراستادباستانىپاريزىدرشركتكتابموجودند.
 1311خورشيدى ( 1932خورشيدى)
وزيرنفتعربستان سعودىرابهگروگانگرفتند
بركنارىوبازداشتعبدالحسينتيمورتاشوزيرمقتدر
 1372خورشيدى ( 1993ميالدى)
دربارپهلوى
درگذشتدكترحسينكريميان-مؤلف
 1337خورشيدى ( 1958ميالدى)
 1393خورشیدی ( 2014میالدی
درگذشت مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت سینما ،به مناسبت هزار و صدمين سال تولد رودكى مراسم
تاتر ،تلویزیون و رادیو در سن 90سالگی به دلیل مشکالت باشكوهىبرپاشد
ریوی در تهران .وی متولد  10آبان  1303در جنوب دومينايستگاهتلويزيونىتهرانتوسطمستشاران
تهران بود .وی کار در رادیو و تلویزیون را در سال  1323آمريكايىشروعبكاركرد
آغاز کرد .از کارهای معروف قبل از انقالب میتوان به  1340خورشيدى ( 1961ميالدى)
سلطان صاحبقران و هفت شهر عشق اشاره کرد و یکی درگذشتسيدمحمدصادقطباطبايى-ازرجالو
از به یادماندنیترین نقش آفرینیهای وی پس از انقالب شخصيتهاىصدرمشروطيت
میتوان به بازی در سریال آرایشگاه زیبا اشاره کرد
چهارشنبه 4دی |  25دسامبر
.

یکشنبه 1دی |  22دسامبر

 1301خورشيدى (  1922ميالدى )
انتشلراولينشمارهروزنامه«کوشش»بهمديريت
شکراهللخانصفوي
 1308خورشيدى ( 1929ميالدى)
زادروز محمد نورى ،هنرمند آواز
1341خورشيدى ( 1962ميالدى)
زاد روز اردشیر حسین پور دانشمند اتمی ایران ( مقتول
توسط عوامل رژیم جمهوری اسالمی ایران به تاریخ25
دی ماه 1385خورشیدی)
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
زادروز فريبا كوثرى بازيگر زن ايرانى
 1351خورشيدى ( 1971ميالدى)
ربابه نجفى زاده ،نخستين زن دادستان ،در شهر ميانه به
كارمشغولشد
 1354خورشيدى ( 1975ميالدى)
آزادى وزيران اوپك و جمشيد آموزگار پس از  48ساعت
 -كارلوس ،تروريست معروف كه بعدها در فرانسه به

 1306خورشيدى ( 1927ميالدى)
زادروزداريوشرفيعىهنرمندآوازهخوان-درشهرستانبم
 1310خورشيدى ( 1931ميالدى)
زادروز احمد محمود ،قصه نويس
 1347خورشيدى ( 1968ميالدى)
سفر محمدرضاشاه پهلوى به پاكستان براى شركت در
كنفرانسسرانكشورهاىعضوپيمانسنتو
 1357خورشيدى ( 1978ميالدى)
اعراضدكترغالمحسينصديقىازقبولنخستوزيرى

پنجشنبه 5دی |  26دسامبر
 1293خورشيدى (  1914ميالدى)
سپاهيانآلمانوتركبهمناطقجنوبىومركزىايرانحمله
كردندودستبهعملياتتروريستىوجاسوسىزدند
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
زادروز على جوان ،فيزيكدان و مخترع ايرانى
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

 1317خورشيدى (  1938ميالدى)
زادروزبهرامبيضايى،نويسندهفيلمنامهوكارگردانسينماوتئاتر
كتابپژوهشىهزارافسانازآثاربهرامبيضايىدرشركت
كتابموجوداست
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
بازرسى شاهنشــاهى سوءاســتفاده در شركت واحد
اتوبوسرانىرابهيكصدوچهلميليونتومانتخمينزد
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
درگذشتابراهيممنصورى-موسيقيدان
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
مجدالدين ميرفخرايى (گلچين گيالنى) در  61سالگى
پس از  40سال اقامت در لندن درگذشت
 1355خورشيدى (  1976ميالدى)
ديدار ذوالفقار على بوتو از تهران
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
درگذشت كامران نجات اللهى استاد دانشگاه تهران در
حمله مأموران حكومت نظامى براى شكستن اعتصاب
استاداندانشگاه

آغازینو

عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد
اگرچهاضافهوزنبیمارینیستاماریشهاکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابیبهراهحلهایمناسب
بدونورزشهایسختومحدودیتهایغیرقابلتحمل

باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیایسالمتروزیباتردلخواه
خودقدمبگذارید

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.

An Excessive Amount of Weight is the Root of
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health
Take a New Step Into a Happier and Healthier
!Life by Contacting Us for a Free Consultation
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
درگذشت حسين سرشار ،موسيقيدان (هنرآموخته ى
كنسرواتوار ميالن) ،و خواننده ى اپرا
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
وقوعزلزلهدرشهربماستانكرمان–ويرانىارگتاريخىبم
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
ايرج بسطامى خواننده ى موسيقى سنتى ايران به علت
وقوع زلزله در شهر بم كرمان درگذشت.
آثار صوتى زنده ياد ايرج بســطامى در شركت كتاب
موجودند
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشــت اكبر رادى ،نمايشنامه نويس برجسته
ايرانــى به علت بيمارى ســرطان مغز اســتخوان
در ســن  68سالگى در بيمارســتان پارس تهران.
او متولد دهم مهر ماه ســال  1318در رشت بود.
نخســتين داســتان رادى با عنوان باران در سال
 1338توانســت جايزه مسابقه داســتان نويسي
مجلــه « اطالعات جوانــان « را از آن خود کند.
رادي نخستين نمايشنامههاي خود را درسال  41با
عنوان روزنه آبي و افول منتشر کرد.

(310) 854-9535
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

حکایات بازار این هفته رو با معرفی قرمساق ترین وزیر کشور تاریخ ایران شروع می کنیم:
عبدالرضا رحمانی فضلی دارنده مدال طالی قرمساقیت! محمود صادقی نماینده مجلس
شورای اسالمی روایت می کند ،در جلسه ای که همراه با دیگر نمایندگان با وزیر کشور برای
پرسش درباره حوادث آبان  ۹۸داشتند ،یکی از نمایندگان شهرستانها اعالم کرد که دو نفر
در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باختهاند
و از رحمانی فضلی سوال کرد که آیا امکان تیراندازی ،دست کم به پا یا کمر به پایین وجود
نداشته که چنین شلیکهایی انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب!
شلیک به پا هم انجام شده بوده است! صادقی گفت ،پاسخ همراه با بی خیالی وزیر کشور
جمهوریاسالمیباعث«شگفتزدگی»نمایندگانشد!
خب!حاالنظرشمابهنظربندهنزدیکاستکهآقایرحمانیفضلیقرمساقترینوزیرکشور
تاریخ ایرانه یا نه؟ آخه چجوری یه نفر میتونه انقدر قصی القلب و سنگدل باشه و بعنوان وزیر
کشورحافظامنیتمردمومملکت،دلقکبازیدربیارهوبگه،ههههههبهپاشونمزدیم!ببین
دیوث چجوری با پوزخند جواب نماینده ها رو داده و همه رو مسخره کرده که صادقی خیلی
مودبانه گفته همه شگفت زده شدن ولی در اصل منظور اوسگول شدن نماینده های مربوطه
بودهوآقایوزیرکهدیگهبهنظرمیادیکیازوزرایآدولفهیتلرهستش،انگارهیچیبهنازنین
فالنشهمنیستولیرحمانیفضلیببمجان،توراپندیدهمایپسر،همهیوزرایآدولف
هیتلر مثه خودش به گا رفتن ،باشد که تو و اون پیشوای چالقتون هم به گا روید!
و اما مقام دوم قرمساقی این هفته به غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضاییه میرسه!
اسماعیلی در جریان نشست خبری هفتگیاش به این پرسش یک خبرنگار پاسخ میداد
که پرسید« :تعدادی از افرادی که کشته شدند و اسمشان جزو مفقودان حوادث آبان ماه بود،
در مسیلها و رودخانهها پیدا شدند و آثار شکنجه روی بدنشان بوده است ،آیا قوه قضائیه
به این پرونده ورود کرده اســت یا خیر؟ غالمحسین اسماعیلی در پاسخ گفت« :اوالً قوه
قضائیه دربارهٔ هر فوت مشکوکی ورود میکند .هر کجا جنازهای کشف شود ولو اینکه یک
فردی در اثر سکته فوت کند و بمیرد ،ما ورود میکنیم بنابراین تمام مرگهای مشکوک را
بررسی میکنیم و هیچ امری هم مخفی نمیماند اما اینکه در قصه کشتهسازی و آمارسازی و
رقمسازی ورود کند؛ بحث دیگری است!» خالصه این سخنگوی الشخور در ادامه فرمودند
قرار نیست هر وقت یه جایی مثه خوزستان سیل اومد و چند نفر غرق شده باشن رو جزو

•

کشتههایحوادثاخیرحسابکنیم!واالنهتنهاشهروندایرانشهربلکههمهشهروندانایرانی
باغیرت به این دارنده مدال نقره ی قرمساقیت در این هفته فحش کشدار خوار و مادر دادن
و به قول محمود صادقی دچار شگفت زدگی شدیم که مگه میشه مقام قضایی که جان و
مال و ناموس مردم دستش امانت سپرده اس با کمال مادرقحبگی بگه هر جنازه ای توی
سد و رودخونه پیدا شده برای باال بردن آمار کشته سازیه! ببین چقدر بچه های مردم رو تو
دستگیری شکنجه دادن و ناکار کردن که بعضیاشون زیر فشار تموم کردن و اومدن جنازه
هاشونوانداختنتودریاچهسدورودخونه!ایبرپدرپدرسوختهفالنکشقرمساقتونلعنت!
البته اونجا که میگه قوه قضاییه درباره هر فوت مشکوک ورود میکنه رو راست گفته چون
معموال این مردن ها زیر نظر خود قوه غذاییه اس یا کار سپاه و بسیج و نیرو انتظامی و  ...است
کههمشونضابطهمینقوهلعنتیهستن!
مدالبرنزقرمساقیتاینهفتههمنصیبحسنکیلیدسازمیشه!رییسجمهوراسالمیکهبه
مالزیسفرکرده،گفتهکهتحریمایرانتوسطآمریکابهزیانآمریکاییانتمامشدهوآمریکاناچار
خواهد شد به زودی از این مسیر برگردد! دارم کم کم به حسن روحانی هم مشکوک میشم،
حرفاش خیلی شبیه آقامقام عظمای والیت شده ،به نظرم بخاطر فشار حداکثری تحریم های
آمریکا مخش چلیده و زده به سیم آخر چیزشعرگویی یا آقا سدعلی این حسنک رو هم از راه
به در کرده و بهش جنس ناب درجه یک میده و باعث جفنگ گویی رییس جمهورش شده!

کوتاه ولی خنده دار:

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﯾﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ بابــام ﮔﻔﺘﻢ :بابا ،ﺩﺍﺷﺘﻦِ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ پســر ﺩﻧﯿﺎ ﭼﻪ
ﺣﺴﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟
بابام ﮔﻔﺖ :تجربه نکردم! نمی دﻭﻧﻢ! برو ﺍﺯ پدر ﺑﺰﺭﮔﺖ ﺑﭙﺮﺱ!
یه کاربر وطن پرســت شــادمان با اعتماد به نفس بی نظیر رفته که مخ دختر
پرزیدنت ترامپ رو تو صفحه اینستاگرامش بزنه! یارو رفته زیر پست ایوانکا ،دختر
ترامپ ،به فارسی نوشته :به بابات بگو فقط به احترام تو چیزی بهش نمیگیم!
بابام با ماشین تصادف کرده ،زنگ زده به من فحش میده ...؛ به بابام می گم چی
شده؟ میگه تصادف کردم! می گم خب چرا به من فحش میدی؟ میگه وقتی تصادف
کردم داشتم به آینده تو فکر می کردم!
ما که بهشت بر و نیستیم! اقال بیاین گناهامونو با هم هماهنگ کنیم که تو جهنم
بیفتیم تو یه محل.
دستفروشه پشت سر هم داد میزد :شب جمعه الزم میشه ،بسته ای ده تومن ،شب
جمعه الزم میشه ،بسته ای ده تومن ...
فک کردم چی میفروشه؟
رفتم دیدم خرما بساط کرده! واقعا از ذهن منحرفم خجالت کشیدم!

•
•
•
•

سیاسی – اجتماعی:
• شهروند ایرانشهر پیشنهاد میکنه ،بیایید هر ماه نفری  ۵۵هزار تومن مابه التفاوت پول
بنزین رو بدیم دولت تا دوباره بنزین برگرده قیمت قبلی!
• اختالس گران عزیز و تحریم طلبان نازنین و آقازاده های محترم!  ۱۳تن طال و  ۲۸میلیارد دالر بلوکه شده آزاد و وارد مملکت شد ...
خدا وکیلی یه جوری با هم بخورین که دیگه چشم هیچکدومتون دنبال  ۴۵تومن یارانه ما نباشه!
«باتشکر جمعی از یارانه بگیران»
• یه ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ :ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﯾﮏ ﻭﻋﺪﻩ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯽ  ،ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺪﻩ! ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺮﺵ ﮐﻨﯽ ﺑﻬﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ ...
یه ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﮕﻪ :اﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺯﺩﯼ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ! ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ هفت جد و آبادشو ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯽ ،ﺑﻬﺶ ﺭﺍﯼ ﺑدﻩ!
• ﻃﺮﻑ تو پروفایلش ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺪﺍﺭ ،ﺩﺳﺖ ﺁﻣﻮﺯﻡ ﮐﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ ...
فکر ﮐﻨﻢ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﮕﺶ پرﻭﻓﺎﯾﻠﺸﻮ ﻫﮏ ﮐﺮﺩﻩ!

فرهنگنامه داعش و تروریسم:
• دعای پدر و مادر داعشي ها سر سفره عقد :ایشاال به پای هم منفجر بشین!
• منفجر شو عمو ببینه ( ...مکالمات داعشي ها با کودکان فامیل)
• میگن داعشيا تو شناسنامه شون یه تاریخ تولد دارن ،یه تاریخ انفجار!
• پاره ای از اشعار داعشي ها با مضامین عاشقانه ،عارفانه ،منفجرانه :شب به گلستان
تنها منفجرت بودم  ...منفجرت بودم ...
• مکالمه بین دو داعشی:
اولی :آخر هفته ای چیکاره ای؟
دومی :هیچی!
اولی :پس هماهنگ کن بریم یه جا منفجر شیم!
• میگن رو در و دیوار کوچه داعشــی ها نوشتن :لعنت بر پدر و مادر کسی که این

کاریکاتورهای انتخاباتی هفته:

جا منفجر شود!
• تعارف دو داعشي – اولی :منفجرتیم داداش! دومی :اختیار دارین ،انفجار از ماست!
• تبلیغ کالس کنکور داعشی ها در تلویزیون:
کالس کجا بریم؟
منفجران فجیع!
آزمون کجا بدیم؟
منفجران فجیع!
کجا؟
منفجران فجیع!
کی؟
منفجران فجیع!
تلفن تماس۳ :تادینامیت ۲۴تا نارنجک ۱۷تا بمب ۳تاموشک!
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جدول و سرگرمی:

عمودي:
افقي:
 -1بسيار و بيشمار -هم اکنون خرابههای این کلیسای باستانی در در استان آرماویر
 -1غنیترین موزه هنر اروپایی در مسکو است -جانشين
 -2پاسخی پیچیده و عمدت ًا ناخوشایند به انزوا یا کمبود همصحبتی است -ويتامين ارمنستان واقع شده است
 -2کریستف کلمب وقتی در سال  ۱۴۹۸میالدی به کرانههای شرقی این کشور رسید،
موجود در گوجه فرنگی -امتداد
به قدری مجذوب چشــمانداز منطقه شد که آن را ( Tierra de Graciaسرزمین
 -3ثبات و پایداری در کاری که اراده شده -مادر وطن -تندرستي
زیبایی) نامید -نوعي خاك -ضمیر سوم شخص مفرد
 -4عدد ورزشي -آهو -کشور مجسمه آزادی
-3ویژگی بوی بد -واحد پول روسيه -پيروي كردن
 -5كهنه و قديمي -كاشف الكل -واحد پول آمريكا
 -4بخار دهان -گوسفند ماده -خيس -حركات صورت
 -6كج دهان -نوعي گل زينتي -بازگشت صدا
 -5عهد و قرار -خدا -مدت قانونی بازی فوتبال
 -7چشمه -جلگه وسيع -عدد تنها -اثر چربي بر پارچه
 -6هوس زن باردار -جامه و لباس -سررسیدها
 -8سدی در استان تهران -نوعي چراغ قديمي
 -7از رشتههاي ورزش دو و میدانی -خاک صنعتی -نوعی بستنی
 -9یازده -گل سرخ -سنگ گرانيت -دوازده ماه
 -8نوعي زغال -وسيله روشنايي -ناب -طرف و جهت
 -10جامه و لباس -مال و ثروت -گودال
 -9گل نوميدي! -نگاه خيره -آنكه هرگز نميرد
 -11خانههاي ريز روي عكس -قطعی و مبرم -بيزار
 -10تكنيكي در فوتبال -كالم تصديق فارسي -تكرار شده
 -12روشندل -خانقاه و دیر -مقابل زير
 -11اهلي -اشاره -ناقص و نادرست
 -13افقی نیست -به تنهايي -خرم و خوشحال
 -12پست و فرومايه -اندرون دهان -تكه پارچه كهنه -صدمتر مربع
 -14ياري -خاشاك -كشوری آفريقايي که پایتخت آن کیگالی است
 -15نوعی ساز بادی شبیه فلوت و با ده سوراخ که با کنار لب نواخته میشود -این  -13چيره شدن -ساده و سهل -پوشاك گشاد بيآستين
 -14هنوز بيگانه -موي ميان سر -تکی
دیوار اصلیترین نماد جنگ سرد بود که به پرده آهنین مشهور شد
 -15از آثار ديدني شيراز -از شهرهاي استان هرمزگان
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دادستان کل کالیفرنیا علیه شرکت JUUL
دادخواستی تسلیم دادگاه کرد
حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا اعالم کرد که دادخواستی را علیه شرکت  ، JUULسازنده و توزیع سیگارهای الکترونیکی
بخارزا ،به دادگاه تسلیم نموده است.
او در این دادخواست شرکت  JUULرا متهم کرده است که این شرکت در تبلیغات برای فروش سیگارهای الکترونیکی ،حریم
خصوصی سن مصرف کنندگان در زیر سن قانونی را نقض کرده است.
در دادخواســت مشترک حاویر بســرا ،دادستان کل کالیفرنیا و جکی لی سی دادستان کل کانتی لوس آنجلس آمده است که
این دادخواست پس از  21ماه تحقیق درزمینه تبلیغات برای فروش سیگار الکترونیکی بخارزا و هدف قراردادن نوجوانان زیر
سن قانونی تهیه شده و تحقیق بر روی شمار زیادی از دانش آموزان دبیرستان که اعتیاد آنان به سیگار و نیکوتین که با سیگار
الکترونیکی بخارزا آغاز شده  ،تحقیق کرده اند.

وکالی سرمایه دار سان فرانسیسکو از دادستان
فدرال شکایت کردند
وکالی «ویلیام مک گالشان» سرمایه دار ساکن سان فرانسیسکو روز چهارشنبه  18دسامبر از دادستان فدرال پرونده رشوه دادن
برای پذیرش فرزندان ثروتمندان شکایت نموده که او مدارکی را از پرونده نگه داشته و اجازه دسترسی به آنها را نمی دهد واز
قاضی فدرال درخواست نموده که دستور آزاد سازی این مدارک را بدهد .مدارکی که در گزارش  FBIبه آن ها اشاره شده و می
تواند امکان تبرئه موکل وی را فراهم نماید.
ویلیام مک گالسان متهم است که با پرداخت  50هزار دالر در دسامبر  2017از ریک سینگر درخواست نموده تا نمرات آزمون
ورودی به دانشگاه ها ( )ACTرا برای پسرش درست نماید و قول داده است که پس از پذیرش پسرش در دانشگاه USD
مبلغ  250هزار دالر بپردازد.
او یکی از مجموعه افراد ثروتمند و معروفی اســت که با پرداخت رشــوه ،ورود فرزند خود را به دانشگاه های معروف امکان
پذیر نموده است.

افزایش پیشنهاد به صندوق سهامداران از سوی
مدیران شرکت PG& E
درحالی که رسیدگی به تقاضای ورشکستگی شرکت  PG& Eدر مرحله بررسی قرار دارد و در انتشار پاسخ می باشد ،مدیران این
شرکت پس از دیدار با قانون گذاران و انتقاد از تصمیم گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا برای درخواست مبلغ بیشتر برای خسارت
دیدگان ،در یک کنفرانس خبری از افزودن  1.63میلیارد دالر به پیشــنهاد پیشین خود و نیز افزودن  50میلیون دالر از صندوق
سهامداران برای بهتر کردن سیستم خبر داد.
در حالی این افزایش پیشنهاد مطرح می شود که پیشنهاد نخست آنان درکمیسیون خدمات عمومی است.
در آتش سوزی های  2017و  ،2018مصرف کنندگان و مشترکان بیش از  20میلیارد خسارت دیده اند و درتوافق پیشین  13.5میلیارد
دالر آن تأیید شده است که  12میلیارد آن در برگیرنده توافق با شهرها و کانتی ها در مورد بازپرداخت خسارت ها بوده است.

فروشنده مشروب الکلی به یک جوان  20ساله
دستگیر شد
پلیس النگ بیچ ،فروشنده ای را به جرم فروش مشروب الکلی به یک جوان  20ساله دستگیر کرد .جوانی که به سبب رانندگی
درحال مستی درشب هالیوود ،موجب مرگ یک کودک و پدر و مادرش شده است.
در شب هالووین« ،آمور آماسیو»  56ساله ،به «کارلوناوارو»  20ساله مشروب فروخته است و کارلو ناوارا ،هنگام رانندگی در حال
مستی ،با اتومبیل تویوتا اس یو وی خود ،با جوزف آوایدا  30ساله وعمار آوایدا  3ساله و ریحان آووایدا  32ساله تصادف کرده
و هر سه نفر در روز بعد به سبب شدت جراحات جان خود را از دست دادند.
در  13نوامبر راننده در دادگاه اعالم بی گناهی کرده است و اکنون فروشنده مشروب در برابر  100هزار دالر وثیقه به زندان
فرستاده شده است.

سارق هوایپمای خصوصی در
فرودگاه فرزنو دستگیر شد
دختر  17ساله ای که با ورود پنهانی به فرودگاه فرزنو ،به بخش هواپیماهای کوچک
خصوصی رفته و با دزدیدن یک هواپیما ،آن را روشن کرده و سپس با نرده های
پیرامون فرودگاه برخورد کرده بود ،دستگیر شده است.
مقامات فرودگاه فرزنو اعالم کردند که این برخورد در ســاعت  7:30بامداد روز
چهارشــنبه  18دسامبر در بخش عمومی رخ داده و هیچ گونه مشکلی در بخش
هواپیماهای تجارتی به وجود نیاورده و هیچ کس مجروح نشده است.
مأموران دختر  17ســاله را در حالی که بر روی صندلی خلبان نشســته و گوشی
مخصوص را بر گوش داشته و به گونه ای غیرعادی رفتار می کرده است ،یافته اند.

پوزش استارباکس از ماموران
اداره پلیس
پس از آن که یکی از قهوهفروشیهای استارباکس در ریورساید در روز پنجشنبه

از فروش قهوه به  2افسر اداره شریف دپارتمان خودداری کرد و این موضوع بر
روی شــبکههای مجازی ،رسانهای شد و توئیت چد بیانکو از افسران ریورساید
کانتی  2000بار تکرار شد و در بامداد دوشنبه با  4000عالمت الیک (پسندیدن)

روبرو شــد و ویدئویی نیز بر روی فیســبوک مبنی بر بیاحترامی و بیاعتنایی

به ماموران در یونیفورم نظامی منتشــر شد ،شرکت استابرباکس به طور رسمی
پوزش خواست و اشاره کرد که استارباکس این گونه رفتار را نمیپذیرد و هیچ

یک از مراجعان به قهوهفروشــیهای اســتارباکس نباید چنین تجربهای داشته
باشند و اعالم کرد که تحقیق در این زمینه را آغاز کرده است.
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اسیدی شدن آب های کرانه اقیانوس در کالیفرنیا
انتشار آخرین پژوهش مرکز ملی اقیانوسها در آمریکا ،نشان میدهد که آبهای کرانههای اقیانوس در کالیفرنیا در حال اسیدی
شدن با شتاب  2برابر میانگینهای بینالمللی هستند و این برخالف پیشبینیهای چرخه زیست محیطی است و افزون بر باال
آمدن سطح آب اقیانوس ،از عوامل دیگری نیز تاثیرپذیر بوده است.
همراهی این اسیدی شدن آبها با افزایش اکسید کربن در آبهای اقیانوس و فضای کرانهها شرایط دشواری را برای ماهیان و
دیگر آبزیان فراهم نموده است.
دانشمندان میگویند در حالی که اقیانوسها بیش از  70درصد سطح کره زمین را تشکیل میدهند از یک سو و از سوی دیگر
بیش از  90درصد اکسید کربن را کارخانهها تولید میکنند ،خطر زیست محیطی بسیار جدی است.

تقاضای وکالی لوری الفلین از دادستان فدرال
آمریکا برای بازبینی پرونده وی
وکالی لوری الفلین هنرپیشه هالیوود و همسرش موسیمو جیانولی طراح مد آمریکا اعالم کردند که دادستان فدرال آمریکا،
شواهدی را در مورد پرونده جنجالی رشوه به
دانشگاهها برای پذیرش فرزندان هنرمندان را از آنان پنهان نگه داشته و اجازه نمیدهد که آنان به عنوان وکالی مدافع بر اساس
قوانین آنها را بازبینی کنند و از قاضی پرونده درخواست نمودند که به دادستانی دستور دهد مدارک مورد ادعا در مورد رشوه
دادن به یک مقام در دانشگاه  USCبه نام دانا هاینل ،در اختیار آنان قرار گیرد.
ناگفته نماند که لوری الفیلن و همسرش متهم هستند که برای پذیرش فرزندانشان در دانشگاه  ،USCدر حدود نیممیلیون دالر
در مجموع از طریق ریک سینگر ،رشوه پرداخت نمودهاند.

رسیدگی به پرونده جلوگیری از خوابیدن
بی خانمان ها در خیابان ها به تعویق افتاد
دیوان عالی قضایی آمریکا ،در روز دوشنبه  16دسامبر از رسیدگی به پرونده ارجاعی از منطقه  9آمریکا خودداری نمود
و رای دادگاه استیناف منطقه  9را تا آینده ،بدون بررسی نگه داشت.
این پرونده که مربوط به  9ایالت غربی امریکا از جمله کالیفرنیا میباشد پس از آن که شهرهای مهمی چون لوس آنجلس
و سان فرانسیسکو اقدام به ممنوعیت خوابیدن بیخانمانها در خیابانها نمودند و شهرداریها به پاکسازی منطقه و نابود
کردن اموال بیخانمانها انجامید طرح شــد و دادگاه استیناف منطقه  9که مرکز آن در سان فرانسیسکو میباشد رای داد
که تا هنگامی که خوابگاه و پناهگاه مناسب و کافی وجود ندارد نمیتوان از خوابیدن بیخانمانها در خیابانها پیشگیری
نمــود و پلیس نمیتواند به آنان فشــار بیاورد .امروز قضات عالی دیوان قضایی آمریــکا بدون رد و یا تایید رای دادگاه
استیناف ،از رسیدگی به پرونده خودداری کردند و اکنون رای دادگاه استیناف اجرایی است.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
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:

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

از آدینه  20دسامبر 2019

تلفن818 791 4201 :

20501Ventura Blvd. Suite 147

فکس5303792828 :

Woodland Hills, CA 91364
info@andisheh.tv

استودیو818 791 4202 :

شبکه تلویزیونی اندیشه

محملی برای ارتقای اندیشه ،خردورزی و آزادی بیان
شبکه تلویزیونی اندیشه به صورت  24ساعته از ماهواره ( )satelliteدر اروپا و خاورمیانه (ایران)
و از طریق  ،GLWiZجادو ،روکو و دیگر تیویباکسهای مرسوم ،در آمریکا
با حضور چهرههای سرشناس در اختیار و خدمت بینندگان محترم است:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

دکتر جمشید آصف
جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

مهدی آقازمانی

سحر امانی

عسل پهلوان

پریسا ساعد

نهضت فرنودی

آسوریا امروز

حسن اعتمادی

آیین بهایی

منصور اسانلو

محمد امینی

ایران آکادمیا

داریوش اقبالی

احمدرضا بهارلو

بیژن خلیلی

راه کارگر

رضا علوی

ساسان کمالی

رضا گوهرزاد

سیروس مشکی

نوین تیوی

برای بازدید آنالین از برنامهّای زنده و دسترسی به آرشیو برنامههای تلویزیون جهانی اندیشه به وب سایت ما مراجعه فرمایید

www.andishehlive.com
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رامین برزگر خود تبعیدی پرسپولیس

نویسنده :بيژن خليلي
نخســت بگویم واژه پرسپولیس را با این که التین است از تخت جمشید
بیشتر دوست دارم چرا که همدرست تر است هم جهانی است هم از سوی
رقیب می اید که مبهوت بزرگی و ارزش های درونی و برونی آن است.
رامین برزگر برای درک پرسپولیس برای آن که بفهمد راز درون این اشکال
و این حجاری ها و این هندسه چیست خود تبعیدی پرسپولیس می شود و
چنان با این بنای شگفت همدم می شود که جزء به جزء آن برای او زنده می
شود .آن گاه است که او می تواند عکس هایی را به تاریخ بسپارد که از دل

تاریخ آمده اند  ،او پرسپولیس زنده را به ما یک بار دیگر ارزانی داشته است.
او نام مجموعه عکس های خود را میراث سیمرغ نام نهاده است .سیمرغ در
اسطوره های ایرانی نماد خرد جمعی است ،همان خرد جمعی که عاشقانه
پرسپولیس را دوست می دارد ،کوروش را پدر ایران می نامد  ،پشتش به
دشمن و رویش به میهن است.
رامین برزگر را بزرگش بداریم چونان که او بزرگی پرسپولیس را برای ما
برجسته کرده است
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برگزاری سخنرانی دکتر رابرت استیل با عنوان
« ایران باستان در سیاست های پهلوی»
ســخنرانی دکتر رابرت استیل ،از سری ســخنرانی های مرکز پور داوود ،با عنوان
« ایران باستان در سیاســت های پهلوی :جشن های شاهنشاهی  1971و سیاست
فرهنگی در زمان شاه» در روز چهارشنبه  29ژانویه  2020ازساعت  4تا  6بعدازظهر
در سالن  306رویس دانشگاه  UCLAبرگزار می گردد.
در اکتبر سال  ، 1971سران دولت ها ،شخصیت های سیاسی و فرهنگی  ،مقامات
تجاری و روزنامه نگاران سراسر جهان به دعوت محمدرضاشاه پهلوی درپرسپولیس
حضور یافتند .آنها به منظور گرامی داشــت سالگرد تأسیس  2500ساله امپراتوری
پارس توسط کورش کبیر در آنجا جمع می شدند.
بسیاری از مورخان و مفسران این رویداد را اشتباه بزرگی می دانند ،حتی برخی بر این
باورند كه این امر نارضایتی گسترده مردم را از حكومت شاه كه درانقالب 1978به
اوج خود رســید ،برانگیخت .ده ها سال اســت که با قضاوت از روی احساسات،
برگزاری این جشن ها را شعله ور شدن یک استبداد شرقی می پندارند به طوری که
یک فیلم مستند توسط شبکه بی بی سی در سال  2016با عنوان « ظهور و سقوط:
آخرین شاهنشاهی» تهیه شده است که تأکیدی بر این مسئله است .این مستند اغلب
جشــن ها را به چالش می کشد و از نقطه نظر گروه های مختلف ،این جشن ها را
در چارچوب سیاســت های فرهنگی در اواخر دوره پهلوی مورد تجزیه و تحلیل
قرار می دهد .در این فیلم اشــاره می شــود که حکومت شاه با برگزاری این گونه
جشن ها ،چه دستاورهایی را از نظراقتصادی ،سیاسی ،ایدئولوژی و فرهنگی کسب
نموده است.
یادآوری می گردد که رابرت اســتیل سخنران این مراسم ،پذیرنده بورس دکترای
کرســی «جهانگیر و النور آموزگار» در مطالعات ایران در گروه زبانها و فرهنگهای
خاور نزدیک دانشــگاه  UCLAاست .وی دکترای خود را از انستیتوی مطالعات
عربی و اسالمی دانشگاه Exeterدر رشته تاریخ ایران قرن بیستم گرفته است .اولین
کتاب دکتر رابرت استیل با عنوان « جشن های شاهنشاهی شاه در سال :1971ملی
گرایی  ،فرهنگ و سیاست در زمان شاه فقید ایران» ،در سال  2020منتشر خواهد شد
که اولین مطالعه جامع در این زمینه می باشد.

