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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

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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موشه کاتساو پس از  5سال از زندان آزاد شد:

آزادیرییسجمهورایرانیتباراسرائیل

حنوکاگرامیباد

رئیس جمهوری پیشین اسرائیل که
به جرم مزاحمت جنسی زندانی بود،
روز چهارشنبه بعد از پنج سال از زندان
جمعیت کالیفرنیا از 39
آزاد شد.
آقای موشه کاتساو هرگز این اتهام را
میلیون نفر گذشت
نپذیرفته بود و خود را بیگاه میدانست.
روزنامههاآرتصدریکیازشمارههای
اخیر خود نوشت آزادی آقای کاتساو به
رقابتهایانتخاباتیبرای
صورت مشروط بوده و هیئت آزادی
فرمانداریکالیفرنیا
مشروط بعد از شنیدن سخنان او باور
دارد که او شایسته آزادی است.
موشه کاتساو  ۷۱ساله ،هشتمین
اطالعیه شرکت گاز :از دمای  68رئیس جمهوری اسرائیل بود و در
دوران تصدی این سمت ،آقایان ایهود
درجهاستفادهکنید
باراک ،آریل شارون و ایهود اولمرت
تصدی مقام نخست وزیری در
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید اسرائیل را به عهده داشتهاند.

آقای کاتساو که در سال  ۱۹۴۵در شهر
یزد در ایران متولد شد ،در کودکی به
همراه خانواده اش به اسرائیل مهاجرت
کرد .او فارغ التحصیل دانشگاه اورشلیم
است .از آقای کاتساو که سابقه وزارت
گردشگری و دادگستری را دارد ،در
سال های  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۷میالدی
رئیس جمهور اسرائیل بود که باالترین
سمت تا کنون برای یهودیان ایرانی تبار
اسرائیل محسوب میشود.
از سالهای پایانی دوره ریاست
جمهوری او ،پلیس اسرائیل مدعی شد
مدارکی از تخلفات او دارد .هرچند
آقای کاتساو اتهامات را رد کرد.
محاکمه رئیس جمهوری سابق
اسرائیل تا  ۲۰۱۱طول کشید و به دو
اتهام محاکمه شد .یکی از اتهامات

او استراق سمع و اتهام دیگر تجاوز
به یک کارمند زن در دهه  ۱۹۹۰بود
که بعد از مجرم شناخته شدن ،در سال
 ۲۰۱۱به زندان برده شد.
اجرای زندان برای این عالی ترین
مقام ساختار حکومت در جمهوری
اسرائیل نشانگر استقالل قوای در این
کشور و حاکمیت قانون تلقی شده
است.
اما در ایران و در حالی که مقامات
دولتی و حکومتی ،رسانهها و مردم
محمود احمدی نژاد را به فساد گسترده
مالی ،غارت منابع ملی و تضییع حقوق
ملت با وجود شواهد مستدل متهم
کردهاند ،هرگز وی و یا هیچ مقام
عالیرتبه حکومتی در دادگاه محاکمه
نشده است.

آیابایددرلسآنجلسمنتظرحملهتروریستیباشیم؟

با نزدیک شدن به ایام کریسمس و جشنهای سال
نوی میالدی در برخی مناطق جهان هشدارهایی
برای افزایش ضریب امنیت در مقابله با حرکتهای
تروریستی صادر شده است.
زنگ خطر برنامهریزی گروههای رادیکال و
تندروهای اسالمی که با حمله مرگبار تروریستی
به بازار کریسمس در شهر برلین به صدا در آمده
است ،به افزایش پوشش ضد تروریستی در بسیاری از
شهرهای مهم جهان در اروپا و آمریکا انجامیده است.
در حالی که در لندن ،پاریس و بروکسل هشدارهای
امنیتی در باالترین سطوح پروتکل حفظ امنیت شهری
صادر شده است ،در نیویورک و واشنگتن نیز مقامات
پلیس میگویند آمادگی مقابله با هرگونه تهدید
تروریستی را دارند.
با این حال پلیس لسآنجلس در حالی که تاکید
میکند هیچ خطر جدی و بالقوهای از سوی تروریسم
جهانی این کالنشهر آمریکایی در جنوب غرب
کالیفرنیا را تهدید نمیکند ،با این حال از مردم
خواستهاند تا هر مورد مشکوکی که دیدند از طریق
یک اپلیکیشن ویژه به نهادهای امنیتی و پلیس ضد
تروریسم گزارش کنند.

با این حال برخی کارشناسان اجتماعی میگویند
احساس خطر در برخی مناطق پر جمعیت شهری در
لسآنجلس خصوصا در مناطق تفریحی و توریستی
در شهرهای بورلی هیلز ،سانتا مونیکا ،مرکز شهر
لسآنجلس ،مراکز خرید منطقه فرفکس ،فرودگاه
بینالمللی لسآنجلس ،محدوده دانشگاهی یوسیالای
و مرکز برپایی بزرگترین بازارچه خرید محصوالت

کشاورزی در مجاورت «کانونشن سنتر» میتواند از
عمده ترین اهدافی باشد که مورد توجه اسالمگرایان
افراطی در ایام کریسمس باشند.
پیشتر تصاویری از نماز خواندن و اجرای مراسمی به
عنوان «امر به معروف» یا «دعوت به اسالم» ،از سوی
تندروهای اسالمی در سواحل سانتا مونیکا و خیابان
سوم این شهر خبرساز شده بود.

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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در کانون خبر:

 UCLAرکورد جذب دانشجو در آمریکا را شکست

بیش از  ۱۰۰هزار نفر برای ثبت نام در ترم آینده
دانشگاه  UCLAتقاضا کردهاند .به این ترتیب این
دانشگاه معتبر در جنوب کالیفرنیا ،اولین دانشگاه در
آمریکاست که آمار شش رقمی شمار متقاضیان برای
مقطع لیسانس را دریافت کرده است.
روزنامه واشنگتن پست مینویسد مسئوالن دانشگاه
کالیفرنیا روز دوشنبه گفتند که در مجموع ۱۰۲۱۷۷
نفر متقاضی ،به دنبال راه یافتن به این دانشگاه مستقر
در لسآنجلس هستند که پنج درصد بیشتر از سال
گذشته است.
این دانشگاه که در منطقه وستوود شهر لسآنجلس
است ،فصل آتی ظرفیت پذیرش تنها  65000نفر
را دارد .که شامل ورودیهای جدید ،دانشجویان
انتقالی و دانشجویانی است که سابقه تحصیل در این
و بخش اداری آن بیش از  ۲۶هزار کارمند دارد.
دانشگاه و مدارس مختلف آن را داشتهاند.
دانشگاه  UCLAدر  ۱۹۱۹شعبهای از دانشگاه شمار باالی متقاضیان که رکوردی تازه در UCLA
کالیفرنیا بود و اکنون از معتبرترین دانشگاههای به شمار میرود نشان دهنده اوج تقاضای تحصیلی
در ایالت پرجمعیت کالیفرنیا و همچنین دیگر
آمریکا است.
این دانشگاه  ۴۱۹هکتار مساحت دارد و بودجه دانشگاه های آمریکا است.
آن در سال  ۲۰۱۶بیش از  ۶میلیارد دالر بوده است .اعالم این افزایش رکورد شکن و همزمانی آن با
تعداد هیات علمی این دانشگاه چهار هزار نفر است انتشار آمار جدید افزایش جمعیت در ایالت کالیفرنیا

شیوع افسردگی بین خلبانان

یک تحقیق جدید می گوید  ۱۳درصد خلبانان پروازهای تجاری آمریکا به یکی
از انواع افسردگی دچار هستند و تقریبا از هر  ۲۵خلبان یک نفر در دو هفته گذشته
به خودکشی فکر کرده اند.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز به نقل از پژوهشگران می گوید که خلبانان
افسرده از ترس آن که این اختالل به حرفه شان لطمه بزند و حتی از کار بیکارشان
کند ،تمایلی به درمان نشان نمی دهند.
اقدام خلبان افسرده خطوط هوایی آلمانی جرمن وینگز ،که در سال  ۲۰۱۵هواپیما
را عمدا ساقط کرد ،انگیزه اصلی مجریان این تحقیق در آمریکا بوده است .آنان
توانستند  ۳۴۸۵خلبان پروازهای تجاری آمریکا متقاعد سازند تا به شکل ناشناس
یک فرم مربوط به سالمتی خود را پرکنند و در میان سوال های متنوعی که در
نظرگرفته بودند ،پرسش هایی برای شناسایی افسردگی گنجاندند.
از میان  ۳۲۷۸خلبانی که پرسشنامه را پرکردند ۴۲۶ ،نفر در محدوده تشخیص
ابتال به افسردگی شناسایی شدند .از میان  ۱۷۹۸تن از خلبانهایی که به پرسش
های جزئی تر پاسخ دادند ۷۵ ،نفر گفتند که به خودزنی فکر کرده اند یا تصور
این که اگر بمیرند بهتر می شود ،در دو هفته گذشته به ذهنشان خطور کرده است.
طبق این تحقیق ،خلبان هایی که از داروهای تنظیم کننده خواب استفاده می کنند
و یا آن هایی که مورد آزار جنسی یا کالمی قرار گرفته اند ،نشانه های بیشتری از
افسردگی را بروز داده اند.

نشان میدهد شرایط جدیدی در ساختار آموزشی
این ایالت در حال پیدایش است که میتواند سطح
رقابت در دانشگاههای این ایالت را به شدت افزایش
دهد.
این رقابت هماینک نیز در برخی از دانشگاههای
این ایالت خصوصا در کالیفرنیای شمالی قابل لمس
است.

شمع روشن حنوکا در ایدن مموریال

شان صداقتی از ایدن مموریال در
گفتگو با خبرگزاری ایرانشهر از
اقدام این موسسه در روشن نمودن
شمعهای حنوکا در محوطه البی این
آرامگاه خبر داد.
ایدن مموریال در اطالعیه خود
تصریح کرده است که هر  8شب،
شمعهای حنوکا را در این جشن
روشنایی و آزادی در محوطه داخل
سالن خود روشن میکند .باید توجه
داشت که یهودیان در زمان جشن
حنوکا از رفتن به مزار درگذشتگان
خودداری میکنند و این اقدام تسالیی
است برای بازماندگان .مزار بسیاری
از ایرانیان یهودی در آرامگاه ایدن
مموریال در خروجی رینالدی واقع
است و اقای صداقتی برای سالیان درازی مشاور بازماندگان در امر خیر سر و
صورت دادن به وضعیت درگذشتگان در این موسسه بوده است.
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در کانون خبر:

اتهامیکمیلیارددالریبازرگانایرانیآالسکایی

خبرگزاری آالسکا دیسپچ نیوز می گوید «کنت
زونگ»  77ساله بازرگان با سابقه آالسکایی در دادگاه
فدرال متهم شده است که در معامالت و ارتباطات
مالی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای دیگر
جهان ،بعنوان تقلب و پولشویی نقش داشته که ارزش
کل این داد و ستدها حدود یک میلیارد دالر بوده
است.
کیفرخواست این متهم ،تنها چند ماه پس از بررسی
و تفحص پرونده میلیونها کارکرد حسابهای مالی
آقای زونگ و افراد خانوادهاش توسط دادستان فدرال
تهیه و تقدیم دادگاه شده است .براساس اعالم دفتر
دادستانی فدرال ایاالت متحده ،روز چهارشنبه 14
دسامبر ،هیئت منصفه  47نفره دادگاه فدرال شهر
ساحلی انچوریج (واقع در جنوب آالسکا) ،کنت
زونگ را در ارتباط با نقض قوانین تحریمهای
بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران ،گناهکار
تشخیص داده است .بر طبق کیفرخواست دادستانی
فدرال ،کنت زونگ و چهار همدستش که سه نفر
آنان تبعه ایران و یکی شهروند آمریکایی بوده است،
متهمند که حد فاصل سال  2011تا آوریل  2014در
جهت دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری
اسالمی ،با ساخت معامالت تقلبی و تراکنشهای
مالی غیرواقعی تا حدود یک میلیارد دالر برای رژیم

اسالمی ایران تبدیل وجوه و پولشویی انجام دادهاند.
بیشتر مبادالت مالی زونگ و همدستانش بوسیله یک
بانک در کره جنوبی انجام میشده است که با فریب
دادن بانک کرهای و استفاده از حسابهای موجود
در آن ،پولهای معامالت تقلبی را به ارزهای عمومی
دالر و یورو تبدیل میکرده است .در کیفرخواست
دادستانی فدرال ،به نام چهار همدست کنت زونگ
اشارهای نشده است اما با توجه به طرح دعوی علیه
آقای زونگ در دادگاه مدنی در سال  2014و اعترافات
منتشر شده ،پسر او «میچل سوب زونگ» و دوست
ایرانیتبارش به نام «مجید فرسوده» در میلیونها
دالر پولشویی برای حکومت جمهوری اسالمی
ایران دست داشتهاند .مجید فرسوده همکالسی پسر
آقای زونگ در دانشگاه ایالتی کلرادو بوده است و با
تاسیس شرکت فرسوده و شرکا با دولت جمهوری
اسالمی مراودات مالی گستردهای داشته است.
کنت زونگ شهروند آمریکایی کرهای تبار هم
اکنون در کره جنوبی بدلیل تخلفات مالی و بانکی
در ارتباط با پولشویی و نقض تحریمهای بینالمللی
علیه جمهوری اسالمی در زندان به سر میبرد و
دادستان فدرال ایاالت متحده در پی اتهامات گفته
شده ،خواستار استرداد او به آمریکا برای محاکمه و
مجازات وی است.

جایزهآکادمیپزشکانایرانیآلمانبهبنیانگذارمؤسسهمحکاهداشد

آکادمی پزشکان و دندانپزشکان ایرانی در آلمان از
سعیده قدس ،بنیانگذار مؤسسه خیریه «محک» ،تقدیر
کرد .این موسسه غیردولتی  ۲۵سال پیش در ایران
تأسیس شد و تاکنون بیش از  ۲۳هزار کودک سرطانی
را تحت پوشش قرار داده است.
اعضای آکادمی پزشکان و دندانپزشکان ایرانی در
آلمان یکصد و دومین همایش علمی خود را در سالن
کنفرانس گنرالی هولدینگ (Generali Holding
 )AGشهر کلن برگزار کردند .این همایش در سه
بخش با حضور پزشکان ایرانی از آلمان و ایران انجام

گرفت .در قسمتهای اول و دوم «بخش علمی» این
همایش سخنرانان درباره مسائل مختلف امور پزشکی
صحبت کردند .در بخش سوم یا بخش «فرهنگی-
اجتماعی» جایزه آکادمی اهدا شد.
امسال سعیده قدس ،بنیا ن گذار مؤسسه خیریه
«محک» که در زمینه حمایت از کودکان مبتال به
سرطان در ایران فعالیت دارد ،به این همایش دعوت
شده بود تا از او بخاطر فعالیتهایی که برای کودکان
سرطانی در کشور انجام داده است تجلیل شود .سال
گذشته جایزه این آکادمی به همایون شجریان و سپیده

رئیسسادات اهدا شد.
آکادمی پزشکان و دندانپزشکان ایرانی در آلمان
هزار عضو دارد که کارهای تحقیقاتی و پزشکی این
جامعه پزشکان ایرانی ،در نظام پزشکی آلمان ثبت
و تائید شده است.
پرفسور علیرضا رنجبر ،رئیس آکادمی پزشکان و
دندانپزشکان ایرانی در آلمان در حاشیه این مراسم به
خبرنگاران گفت« :امسال برای نخستین بار خانم سعیده
قدس انتخاب شدند به علت اینکه هیئت داوران ما
اعتقاد داشتند که ایشان بیماری دختر دو سالهشان را
در  ۲۵سال پیش که در حقیقت یک مسئله شخصی
و خانوادگی تلقی میشد تبدیل به فرصتی کردند برای
کمک به دیگران ،یعنی به بیماران سرطانی».
سعیده قدس بعد از دریافت جایزه در صحبتهای
خود به تاریخچه تاسیس محک اشاره کرد و گفت
که  ۲۵سال پیش ،در بدو تاسیس سازمان خیریهاش
ایدهای نداشته است ،تا اینکه دختر دو سالهاش کیانا
سرطان میگیرد .او در بیمارستان با وضعیت خانواده
هایی که از اقصی نقاط ایران برای درمان کودکان
سرطانی خود به تهران آمده بودند آشنا میشود و
تصمیم میگیرد برای حمایت از آنان انجمنی را
تاسیس کند .او وقتی برای معالجه دخترش به آلمان
آمد با انجمن حمایت از بیماران سرطانی در این
کشور آشنا شد و ایده تأسیس محک همانجا در
ذهناش شکل گرفت.

بزرگترینبرندتجاریوصنعتیهندمالکایرانیتباردارد
روزنامه نیویورک تایمز در مقالهای به بررسی یکی از
مهمترین برندهای تجاری ،صنعتی هند پرداخته است
که بنیانگذاران آن نوادگان ،ایرانیان مهاجر به هندوستان
(پارسیان هند) بودهاند.
گروه شرکتهای «تاتا» در هندوستان ،بزرگترین
مجتمع کمپانیهای خصوصی این کشور است که
در بسیاری از حوزههای اقتصادی و صنعتی فعالیت
دارد .گروه شرکتهای تاتا دارای زیرشاخههای اصلی
و فرعی مشهوری همچون تاتا موتورز ،تاتا استیل،
خدمات مشاوره تاتا ،هتلهای تاجمحل ،جگوار کارز،
لندرور ،تاتا پاور و تاتا دوو است که در زمینههایی از
قبیل صنعت خودروسازی ،تولید مواد اولیه ،فناوری
اطالعات و مخابرات ،فوالد ،مواد شیمیایی ،انرژی و
الکترونیک ،هتلداری و صنعت گردشگری فعال است.
بر طبق آمارهای رسمی منتشر شده درباره گروه مجتمع
شرکتهای تاتا ،این امپراتوری اقتصادی هندوستان تا
پایان سال  2013بیش از 565هزار پرسنل و در همین
سال بیش از  103میلیارد دالر درآمد و  108میلیارد دالر
ی داشته است.
دارای 
به گزارش نیویورکتایمز ،گروه اقتصادی تاتا در سال
 1868در زمان استعمار انگلستان بر شبه جزیره هند
تاسیس شد« .جمشیدجی تاتا» از نوادگان مهاجران
ایرانی به هند که با نام «پارسیس» شناخته می شوند،
از یک جامعه کوچک ولی پرتالش پارسیان شهر
مومبای (بمبئی سابق) با کسب و کار بازرگانی،

موسس بزرگترین امپراتوری اقتصادی هندوستان شد.
جمشیدجی تاتا در چند دهه فعالیت شرکتش توانست
نخستینهای آسیاب فوالدی ،نیروگاه برق آبی ،راهآهن
محلی و خط هواپیمایی کشورش را تاسیس کند .در
سال  ،1903آقای تاتا اولین هتل مجلل هندوستان با نام
کاخ تاجمحل را افتتاح کرد که امروز بعنوان یک میراث
ملی شناخته میشود.
«راتان تاتا» پسرعموی سلف خود در سال 1991
در سن  53سالگی به عنوان پنجمین رییس تاریخ
یکصدوپنجاه ساله گروه تاتا انتخاب شد که تا امروز

تصدی مدیریت را بر عهده دارد؛ اما «سیروس پالونجی
میستری» نخستین مدیر خارج از خانواده تاتا است که
از سال  2012در پست رییس هیئت مدیره شرکت
خدمت میکند .با توجه به پیوستگی تنگاتنگ در جامعه
پارسیان هندوستان ،آقای میستری و خانوادهاش با ٪18
سهم به عنوان بزرگترین سهامداران گروه شرکتهای
تاتا پس از پسران و عموزادگان خاندان تاتا شناخته
میشوند .آقای میستری از سال  2006عضو هیئت
مدیره شرکت تاتا بوده و خواهرش با برادر ناتنی آقای
راتان تاتا ازدواج کرده است.

فوتبالیستایرانیدانمارکی،ایرانراترککرد
دانیل نوروزی که تابستان امسال راهی ایران شد و با
عقد قراردادی یکساله به عضویت تیم سپاهان اصفهان
درآمد مجبور به خروج از ایران شده است .مسئله
خدمت سربازی آقای نوروزی تا او در فوتبال ایران پا
به توپ نشده و به کشور زادگاهش(دانمارک) بازگردد.
این در حالی است که او در دانمارک متولد شده و پیشتر
ی را حل کرده بود.
مسئله سرباز 
دانیل نوروزی فوتبالیست  ۲۴ساله ایرانی دانمارکی ،تراکتورسازی بپیوندد اما او یادآور شد که مسئله سربازی
سابقه عضویت در تیمهای ملی نوجوانان و جوانان را از ابتدا با مسئولین سپاهان در میان گذاشته بود و آنها
دانمارک را دارد و در مسابقات قهرمانی اروپا نیز تاکید کرده بودند مشکلی پیش نخواهد آمد.
با پیراهن تیم نوجوانان دانمارک به میدان رفته .او که مهدی اخوان سرپرست سپاهان  ۱۲مرداد به خبرگزاری
پست تخصصیاش دفاع چپ است ،در باشگاه معتبر مهر گفت« :ما دانیل را میخواستیم ولی مشکل کارت
بروندبی توپ زده .نوروزی سابقه بازی در تیمهای وایله پایان خدمت داشت .در نهایت مسئوالن باشگاه تصمیم
به فسخ قرارداد گرفتند ».به این ترتیب ،دانیل ترجیح داد
بولدکلوب و نستود را هم دارد.
به دانیل پیشنهاد دادند تا رایگان به یک تیم نظامی مانند برای ادامه فوتبال حرفهای به دانمارک برگردد .جایی که

پدر و مادر و اعضای خانوادهاش زندگی میکنند.
احسان حاج صفی بازیکن چپ پای سپاهان از آلمان
بازگشت .آرمین سهرابیان پدیده جوان سپاهان هم به
سایت ورزش سه گفت« :متاسفانه مشکل سربازی برای
نوروزی پیش آمد و نتوانست بازی کند .یک شانس
بزرگ هم برای من ایجاد شد تا بتوانم برای سپاهان بازی
کنم».
ماجرای سربازی فقط یکی از حاشیههایی بود که سر
راه دانیل قرار گرفت .او در جریان تمرینات بدنسازی
سپاهان ،با مصدومیت شدید مواجه شد و پنج دندانش
را از دست داد.
قرارداد  ۵۵۰میلیون تومانی دانیل نیز به نحوی بود
که صد میلیون تومانش به واسطه او تعلق میگرفت!
واسطهای که گفته بود این مبلغ را باید بین افراد مختلفی
که دست اندر کار این قرارداد هستند ،تقسیم کند.
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درکانون خبر:

استعفایکمیسونرشهرساحلیهانتینگتوندرپیتوهینبهمسلمانان

یکی از اعضای کمیسیون برنامه ریزی و توسعه
شهر هانتینگتون بیچ به علت بیان عبارتهای
توهین آمیز و تبعیض گرایانه به اسالم و مسلمانان
ناگزیر به استعفا شد.
مایکل هاسکین سان که یک مشاور امالک است
و از سوی شهردار شهر هانینگتون بیچ به عنوان
سرپرست تیم توسعه شهری منصوب شده بود ،در
یک سخنرانی که برای گروهی از محافظهکاران
بنیادگرای شهر سانتاآنا ایراد میکرد اظهار داشت:
«من فکر میکنم اسالم یک تهدید واقعی است.
من آن را به عنوان یک دین نمیشناسم».
گفتنی است به دنبال سخنرانی حاشیهساز
هاسکین ،باربارا گالیز شهردار هانینگتون بیچ
با انتقادات و شکایات فراوانی از سوی مردم و

کارشناسان مواجه شدهاست.
به گفته رسانههای محلی هاسکین در ادامه پس
از سخنرانی به اظهار نظرهای مشابه و بیانات
تندی از طریق صفحه شخص خود در فیسبوک
پرداخت.
در همین راستا باربارا گالیز با صدور اخطاریهای
درباره لزوم احترام به تمامی باورها و رعایت
استانداردهای اداری و قانونی هشدار داد.
مایکل هاستین سان در پی دریافت این اخطاریه
استعفای خود را اعالم کرده و این امر را تصمیمی
شخصی و دور از هرگونه فشار و اجبار توصیف
کرده است.
آقای مایکل هاسکین یک دموکرات است و در
طول انتخابات از خانم کلینتون دفاع میکرد.

اخاللپهبادیدرعملیاتآتشنشانانهالیوود
یک فروند پهپاد به ایجاد اخالل در عملیات مهار آتش
توسط آتش نشانان در خانه ای در تپه های هالیوود منجر
شد.
آتش سوزی مذکور در ساعات اولیه بامداد روز سه
شنبه در خیابان هیل اوکز درایو در ساختمانی دو طبقه
روی داده است.
بر این اساس یک فروند هواپیما باعث ایجاد اختالل در
عملیات هلی کوپتر امداد شده است.
پلیس لسآنجلس حضور این پهپاد را شک برانگیز
خوانده و اعالم کرده است واحد ویژهای برای تحقیق
و تفحص درمورد این پهپاد مالک و یا مالکین آن در نظر
گرفته است.
گفتنی است این حادثه خسارات مالی و جانی به همراه
نداشته است.

جمعیت کالیفرنیا از  39میلیون نفر گذشت
کالیفرنیا بر اساس آخرین آمار جمعیت ایالت کالیفرنیا
را  39میلیون و  400هزار نفر اعالم کرده است.
تازه ترین آمار گیری این سازمان از اول جوالی 2015
تا اول جوالی  2016نشان میدهد که  295هزار نفر به
این جمعیت افزوده شده است.
این در حالی است که بنا بر همین گزارش میزان نرخ
زاد و ولد از  13/69در هزار نفر که در سال  2010به
ثبت رسیده بود به  12/42در هزار نفر کاهش یافته
است.
در مقابل نرخ مرگ ومیر این ایالت نیز نسبت به
سرشماری سال  2010اندکی افزایش یافته است و از
 6/26مورد مرگ در هزار نفر به  6/71در این میزان از
جمعیت رسیده است.
کارشناسان این نهاد میگویند یکی از دالیل تناقض
جداول آماری عدم محاسبه مهاجرانی است که پس

از سال  2010به جمعیت کالیفرنیا افزوده شده و به
دلیل به تعویق افتادن سرشماری اصلی و عدم شمارش

مهاجرین غیر قانونی آمار دقیق این سیر افزایشی از
نمودارهای دولتی خارج شده است.

گزارش تهدیدات تروریستی با iWATCH

به دنبال حمله یک کامیون به بازار کریسمس در
شهر برلین آلمان و کشته شدن 12نفر ،مقامات
امینتی در لسآنجلس با فرا رسیدن ایام کریسمس
و سال نو از اعمال تدابیر تازه امینتی در مناطق
عمومی خبر میدهند.
مایکل داونینگ معاون پلیس لسآنجلس اعالم
کرد که دفتر مبارزه با تروریسم وابسته به نهاد
پلیس آگاهی برای انجام هرگونه عملیات بالقوه
آماده است.
وی گفته است در اماکنی که تجمعهای بزرگ
صورت میگیرد و تعداد عابرین پیاده بیشتر است،
احتمال وقوع حادثه قوت میگیرد.
داونینگ افزوده است پلیس با قرار دادن موانع
عمدی مثل وسایل نقلیه بزرگ بر سر راه محلهای
پر تردد میتواند از ازدیاد ناگهانی جمعیت کاسته
و آن را کنترل کند.
وی تاکید کرد که خصوصا در بازارهای مربوط به مایکل داونینگ در پایان تصریح کرد هیچ تهدید کرد که با دانلود و استفاده از اَپ  iwatchهرگونه
کشاورزان و عرضه خیابانی محصوالت میبایست معتبری در فصل تعطیالت لسآنجلس را تهدید فعالیت مشکوک در اطراف خود را سریعا به پلیس
با قرار دادن وسایل نقلیه بزرگ به دور محل مردم نمیکند.
گزارش دهند .این همکاری مردمی به حفظ امنیت
وی همچنین شهروندان لسآنجلس را تشویق کمک شایانی میکند.
را از خطرات احتمالی محافظت کرد.

رقابت زود هنگام برای انتخابات2017
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

جسد ستاره سابق برنامههای تلویزیونی چهارشنبه 21
دسامبر در یک قبر کم عمق در لسآنجلس پیدا شد و
پلیس مردی را به اتهام قتل او دستگیر کرد.
لیزا ماریا نیگل که پیشتر در شوی تلویزیونی
عروسهای پالستیکی شرکت داشت ،صبح روز یکشنبه
خانه را به قصد خرید اقالم غذایی ترک کرده و باز
نگشته است.
پلیس در ادامه تحقیقات خود درباره این پرونده جکی
جرومی پرستار  34ساله را به ظن قتل ماریا نیگل
بازداشت کرده است.
به گفته ماموران پلیس جرومی جسد نیگل را در حیاط
منزل خود و در قبری که خود تعبیه کرده دفن کرده بود.
پلیس توانسته جنازه را از طریق سیستم فعال ردیابی
آیفون پیدا کند.
مرد جوان مسئولیت قتل عمد را به عهده گرفته است.
وی گفته است به دلیل شخصیت پردازی و رفتار نیگل گفتنی است پرونده جکی جرومی  3ژانویه در دادگاه
در شوی عروس پالستیکی که در سال  2010از شبکه عالی کیفری بررسی خواهد شد.
 HBOپخش میشد ،از او نفرت پیدا کرده و در صدد قتل خانم لیزا ماریا نیگل بار دیگر نگرانی درباره تعرض
افراد دارای بحران روحی به چهرههای شناخته شده
بر آمده که او را نابود کند.

(پابلیک فیگر) در در افکار عمومی کالیفرنیا مطرح کرده
است .لسآنجلس در حال حاضر منزل بیشترین میزان از
چهرههای سرشناس دنیای رسانه در جهان است که به
عدم وجود امنیت برای خود گالیه دارند.
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در کانون خبر:

			

		

حبسابدبرایفرمانقتلهمسر

دادگاه عالی لسآنجلس کانتی در شهر نورواک روز دوشنبه  19دسامبر یک
بازرگان  43ساله به نام مراد قانم را به جرم استخدام و گماشتن فردی برای
کشتن همسرش در سال  1992به حبس ابد محکوم کرد.
مراد قانم که در آن زمان  19ساله بود از فردی به نام لیون مارتینز خواسته
بود تا همسرش را به قتل برساند.
مارتینز همسر قانم را در حالی که در حوالی پارک المیرادا در اتومبیل در
کنار پسر خردسال خود نشسته بود ،با شلیک سه گلوله به قتل رساند.
لیون مارتینز  17ساله پیشتر دستگیر شده و پس از مراحل دادرسی زندانی
گردیده بود .
این در حالی است که وی به تازگی مقامات قضائی لسآنجلس را مطلع
کرد که با طرح و خواسته مراد قانم ،دست به قتل همسر وی زدهاست.

اطالعیه شرکت گاز :از دمای 68درجه استفاده کنید
شرکت گاز جنوب کالیفرنیا با صدور اطالعیه ای از ساکنین این منطقه خواست
تا با توجه به کمبود تولید گاز و برق در بسیاری از نواحی کالیفرنیا در مصرف
گاز طبیعی صرفه جویی کنند.
این اطالعیه به دنبال استقرار نیروهای ویژه دربرخی مناطق و در پی ادامه
توقف تزریق از درتاسیسات ذخیرهسازی گاز چاههای الیسو کانیون در منطقه
نورتریج صادر شده است.
بر این اساس شرکت گاز از ساکنین خواسته است ترموستات دستگاههای
گرمایشی خود را بر روی  68درجه فارنهایت تنظیم کنند و کلیه راهکارهایی که
به صرفه جویی گاز طبیعی کمک می کند ،به کار گیرند.
الزم به ذکر است بیش از  95درصد شهروندان جنوب کالیفرنیا برای گرم کردن
خانههای خود از گاز طبیعی استفاده می کنند و حدود  60درصد از برق اماکن و
منازل مسکونی ،انرژی خود را از طریق گاز طبیعی به دست میآورند.

رقابتهایانتخاباتیبرایفرمانداریکالیفرنیا
با آغاز شکل گیری و ساماندهی کارزار انتخاباتی برای گزینش فرماندار جدید
کالیفرنیا در سال  2018جان چیانگ از حزب دموکرات کالیفرنیا با گردآوری 2
میلیون دالر در آستانه این رقابت پیشتاز تبلیغات زود هنگام شده است.
در میان پشتیبانان و حامیان مالی چیانگ می توان از خانم لیلی لی چن  80ساله
نخستین شهردار چینی تبار لسآنجلس نام برد که اکنون دوران بازنشستگی را در
شهر گلندل می گذراند.
وی با اهدای  10000دالر به کمپین جان چیانگ امیدوار است که او بتواند به عنوان
نخستین فرماندار چینی تبار در کالیفرنیا انتخاب شود.
گفتنی است در این دوره از انتخابات فرمانداری گوین نیوسام معاون جری براون
فرماندار کنونی و آنتونیو ویلراگوسا شهردار پیشین لسآنجلس نیز در این رقابت
شرکت می کنند تا بخت خود را بیازمایند.

ضرب االجل برای واگذاری امالک حاشیه بزرگزاه 710

برای نخستین بار در بیش از چند دهه گذشته اداره راه و ترابری کالیفرنیا در جهت
گسترش عرض بزرگراه  710به صاحبین منازل مجاور پیشنهاد خرید ملک آنان را
داده است.
به طور معمول در کناره بزرگراههای این چنینی ،آپارتمانهایی ساخته میشود که
مالکین این خانهها و یا مستاجرین آنها بتوانند واحدی در این مجموعهها به اجاره
بگیرند که پس از گذشت سالهای قرارداد ،شرایط الزم برای مالکیت قطعی این
آپارتمانها فراهم شود.
بخشی از این آپارتمانها در پاسادینای جنوبی واقع شدهاند .شمار متعددی از
خانههایی که برای عریض سازی بزرگاه در داخل نقشه قرار گرفته اند امالکی هستند
که آخرین بار در فاصله سالهای  1996تا  1999معامله و یا فروخته شدهاند.
اداره راه و ترابری کالیفرنیا اعالم کرده است که صاحبین این امالک تنها تا  7ژانویه
فرصت دارند تا از شرایط ِویژه فروش فوق العاده و پیشنهاد این نهاد برای معامله
امالک خود استفاده کنند.

عواقب انتخاب ترامپ برای یک استاد التین تبار کالج اورنج کاست
رهبران و مقامات ارشد کانتی لسآنجلس روز دوشنبه
 19دسامبر ،همگام با مسئوالن بلند پایه شهرداری و هیئت
مدیره ناظران بر کانتی این شهر با تجمیع آرا طرحی را
به مرحله تصویب رساندند که به موجب آن مبلغ 10
میلیون دالر بودجه گرد آورند تا هزینه مورد نیاز برای
داشتن یک وکیل رایگان برای مهاجران غیر قانونی که
پس از انتخاب دونالد ترامپ در مسیر اخراج از امریکا
قرار گرفته اند را فراهم نماید.
بر این اساس مبلغ  3میلیون دالر از سوی هیئت
مدیره ناظران کانتی لسآنجلس  2میلیون دالر از جانب

شهرداری این شهر و  5میلیون دالر دیگر نیز توسط افراد
نیکوکار تهیه خواهد شد.
اریک گارستی شهردار لسآنجلس همراه با دادستان
کل شهر مایک فوئر و گیل سدیلو عضو شورای شهر
در مراسم اعالم رسمی این مصوبه برای عموم شرکت
داشته اند.
شایان ذکر است طبق آخرین آمار و ارقام در کانتی
لسآنجلس یک میلیون نفر مهاجر غیر قانونی زندگی می
کنند  .این در حالی است که شمار مهاجران غیر قانونی
در ایاالت متحده امریکا  11میلیون نفر اعالم شده است.

بررسی حمالت تروریستی آلمان و ترکیه در دفتر آقای ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا قرار
است در نشستی با مشاور امنیت ملی خود ،ژنرال
بازنشسته مایکل فلین ،حمالت مرگبار اخیر در خارج
از ایاالت متحده و پیامدهای احتمالی آنها را مورد
بررسی و تحلیل قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این دیدار
یک روز پس از دیدار آقای فلین و دیگر اعضای
تیم امنیت ملی دونالد ترامپ با مایک پنس معاون او
در واشنگتن انجام میشود؛ دیداری که از قبل برنامه
ریزی شده بود ،اما حمالت تروریستی در برلین و
آنکارا نیز مورد بحث قرار گرفت.
آندره کارلوف سفیر روسیه در ترکیه عصر دوشنبه
در یک گالری هنری در آنکارا به ضرب گلوله یک
این
مسئولیت
داعش
کرد.
زخمی
را
نفر
۵۰
حدود
تیلرسون رئیس شرکت اکسان موبیل و گزین ه مورد
مامور امنیتی ترک کشته شد و خود مهاجم نیز توسط حمله را بر عهده گرفته و ماموران امنیتی آلمان نیز نظر ترامپ برای وزارت خارجه حضور داشتند.
پلیس از پای در آمد .وی پس از سوء قصد شعارهایی در جستجوی مظنون و عوامل احتمالی دیگر حمله دونالد ترامپ روز گذشته تروریستهای اسالمگرا
درباره بحران سوریه سر میداد ،و آنکارا و مسکو هستند.
را عامل حمالت در ترکیه و آلمان دانست و با بیان
میگویند بعید است مهاجم به تنهایی اقدام کرده باشد .در نشست تیم امنیتی رئیس جمهوری منتخب این که داعش و دیگر تروریستهای اسالمی به
ساعاتی بعد ،یک دستگاه کامیون سنگین به بازارچهای با مایک پنس ،ژنرال بازنشسته جان کلی گزینه کشتن مسیحیان در جوامع خودشان و دیگر اماکن
که به مناسبت تعطیالت سال نو مسیحی در پایتخت پیشنهادی برای ریاست وزارت امنیت داخلی ،ژنرال مقدس ادامه میدهند ،وعده داد که شبکههای
آلمان برپا شده بود زد و جان  ۱۲نفر را گرفت و بازنشسته جیمز متیس گزینه وزارت دفاع ،رکس خشونت منطقهای و جهانی را برچیند.

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
 23تا  29دسامبر( 3دی تا  9دی)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  3دی 23/دسامبر

 1294خورشيدى (  1915ميالدى)
تشكيل سى و يكمين كابينه ايران به رياست
عبدالحسين فرمانفرما
 1297خورشيدى (  1918ميالدى)
قانون ثبت احوال در جلسه  30آذر 1297
هجرى خورشيدى به تصويب رسيد و در تاريخ
سوم دى ماه همان سال ،نخستين شناسنامه براى
دخترى به نام فاطمه ايرانى صادر شد
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
زاد روز عباس سحاب جغرافيدان و نقشه نگار
(كارتوگراف) ،بنيانگذار دانش نقشه نگارى به
شيوه نوين در ايران.
 1304خورشيدى (  1925ميالدى)
زادروز محمد ابراهيم باستانى پاريزى ،نويسنده
و محقق
آثار استاد باستانى پاريزى در شركت كتاب
موجودند.

 1311خورشيدى (  1932خورشيدى)
بركنارى و بازداشت عبدالحسين تيمورتاش
وزير مقتدر دربار پهلوى
 1337خورشيدى (  1958ميالدى)
به مناسبت هزار و صدمين سال تولد رودكى
مراسم باشكوهى برپا شد
دومين ايستگاه تلويزيونى تهران توسط مستشاران
آمريكايى شروع بكار كرد
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
درگذشت سيدمحمدصادق طباطبايى  -از رجال
و شخصيتهاى صدر مشروطيت

شنبه  4دی 24/دسامبر

زادروز بهرام بيضايى ،نويسنده فيلمنامه و
كارگردان سينما و تئاتر
كتاب پژوهشى هزار افسان از آثار بهرام بيضايى
در شركت كتاب موجود است
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
بازرسى شاهنشاهى سوءاستفاده در شركت
واحد اتوبوسرانى را به يكصد وچهل ميليون
تومان تخمين زد
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
درگذشت ابراهيم منصورى  -موسيقيدان
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
مجدالدين ميرفخرايى (گلچين گيالنى) در 61
سالگى 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 استادان دانشگاه
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
درگذشت حسين سرشار ،موسيقيدان
(هنرآموخته ى كنسرواتوار ميالن) ،و خواننده ى
اپرا
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
وقوع زلزله در شهر بم استان كرمان – ويرانى
ارگ تاريخى بم
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
ايرج بسطامى خواننده ى موسيقى سنتى ايران
به علت وقوع زلزله در شهر بم كرمان درگذشت.
آثار صوتى زنده ياد ايرج بسطامى در شركت
كتاب موجودند
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت اكبر رادى ،نمايشنامه نويس برجسته
ايرانى به علت بيمارى سرطان مغز استخوان
در سن  68سالگى در بيمارستان پارس تهران.
او متولد دهم مهر ماه سال  1318در رشت بود.
نخستين داستان رادى با عنوان باران در سال
 1338توانست جايزه مسابقه داستان نويسي
مجله « اطالعات جوانان « را از آن خود کند.
رادي نخستين نمايشنامههاي خود را درسال 41
با عنوان روزنه آبي و افول منتشر کرد.

 1306خورشيدى (  1927ميالدى)
زادروز داريوش رفيعى هنرمند آوازه خوان  -در
شهرستان بم
دوشنبه  6دی 26/دسامبر
 1310خورشيدى (  1931ميالدى)
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
زادروز احمد محمود ،قصه نويس
زادروز رضا رويگرى ،بازيگر تآتر ،سينما،
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
سفر محمدرضاشاه پهلوى به پاكستان براى تلويزيون ايرانى
شركت در كنفرانس سران كشورهاى عضو پيمان  1343خورشيدى (  1964ميالدى)
گشايش مراسم يكهزار و صدمين سال تولد
سنتو
محمدبن زكرياى رازى پزشك و فيلسوف در
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
اعراض دكتر غالمحسين صديقى از قبول تاالر ابن سيناى دانشگاه تهران
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
نخست وزيرى
تصويب قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و
آثار صوتى در مجلس شوراى ملى ايران
یکشنبه  5دی 25/دسامبر
 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
 1293خورشيدى (  1914ميالدى)
سپاهيان آلمان و ترك به مناطق جنوبى و مركزى درگذشت بهرام رى پور -نويسنده ،مترجم و
ايران حمله كردند و دست به عمليات تروريستى كارگردان سينما
و جاسوسى زدند
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
زادروز على جوان ،فيزيكدان و مخترع ايرانى
 1317خورشيدى (  1938ميالدى)

سه شنبه  7دی 27/دسامبر

 1335خورشيدى (  1956ميالدى)
زادروز رامين جهانبگلو ،مترجم و پژوهشگر

فلسفه
 1355خورشيدى (  1976ميالدى)
درگذشت اشرف احمدى (سناتور)
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
محمدرضا شاه به دكتر شاپور بختيار پيشنهاد
نخست وزيرى كرد
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت آيدين نيكخواه بهرامى (زاده 16
بهمن  ) 1360يكى از اعضاى تيم ملى بسكتبال
ايران و باشگاه صبا باطرى بود .او نقش بزرگى
در قهرمانى تيم ملى بسكتبال ايران در رقاب تهاى
قهرمانى آسيا داشت
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشورا و
كشتار تظاهر كنندگان توسط ماموران دولتى و لباس
شخصى هاى مامور شده از طرف رهبر(خامنهاى)

چهارشنبه  8دی 28/دسامبر

 1321خورشيدى (  1942ميالدى)
درگذشت حسن وحيد دستگردى -شاعر ،اديب
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
اردشير زاهدى به سمت سفيركبير ايران در
آمريكا منصوب شد
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
خلع ناصر عامرى دبيركل حزب مردم از كليه
عناوين حزبى به اتهام سهل انگارى
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
انفجار در ساختمان انجمن ايران و آمريكا -
مسئوليت اين انفجار را سازمان چريكهاى فدايى
خلق برعهده گرفتند
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت احمد نفيسى رجل سياسى روزنامه
نگار ،شاعروسياستمدار وشهردارتهران در دوران
نخست وزيرى اسداهلل علم

پنجشنبه  9دی 29/دسامبر

 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
قانون عضويت ايران در جامعه ملل متحد به
تصويب مجلس شوراى ملى رسيد
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
قبول پيشنهاد نخست وزيرى از طرف دكتر
شاپور بختيار آخرين نخست وزير محمدرضا شاه
پهلوى در آخرين ماه هاى سلطنت خاندان پهلوى
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت اسماعيل رايين  -نويسنده و پژوهشگر
 1367خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشتعزتاهللمقبلى-بازيگرتئاتر،سينماوراديو
 1372خورشيدى (  1993ميالدى)
درگذشت محسن فريد  -بازيگر تئاتر و گوينده
راديو در لس آنجلس
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
اعدام صدام حسين ديكتاتور عراق
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت خسرو فرشيدورد ،غزل معروف
اين خانه قشنگ است ولى خانه من نيست .از
سرودههاى اوست كه بين مردم به ويژه ايرانيانى
كه پس از انقالب ترك ديار كردهاند د از معروفيت
خاصى برخوردار است .او همچنين دو مجموعه
اشعار با عنوان «حماسه انقالب» و « صالي عشق»
از خود به جاي گذاشته 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.

«این که اسرا در اردوگاهها تا به این حد خوار و خفیف میشدند یک دلیل واپسین
و بسیار مهم داشت .این موضوع کار اساسها را آسانتر و قبح کشتار همگانی را
برای قاتالن کم میکرد ،زیرا قربانیان کمتر از انسان به نظر میرسیدند .مادون به
چشممیآمدند».

مرگ در مدفوع

«خوارسازی در اردوگاههای نازی پایانی نداشت ،بوی گند مدفوع آمیخته با دود
کورههای آدمسوزی و بوی نامطبوع گندیدگی الشهها اسرا در اردوگاههای نازی
عمال در فضوالت خود غرق میشدند و در واقع مرگ در مدفوع ،امر شایعی بود.
برای نمونه در بوخنوالد ،آبریزگاهها از گودالهای سرباز درست شده بودند که بیست
و پنج پا طول ،دوازده پا عمق و دوازده پا عرض داشتند در امتداد لبههای گودال
میلههایی بود که روی آن چمباتمه میزدند« .یکی از بازیهای محبوب اساسها که
سالها عادتشان بود» این بود که مردان را حین دفع غافلگیر کنند و آنها را به درون
گودال پرت کنند .در بوخنوالد تنها در اکتبر  1937ده نفر به این ترتیب در میان مدفوع
خفهشدند».
«باز شرایطی مانند این اتفاقی نبود ،سیاستی عامدانه در کار بود که هدفش تحقیر و
خوار کردن کامل اسرا بود .لزوم این امر در نگاه نخست معلوم نمیشود ،زیرا هیچ
کدام از هدفهای نظام اردوگاهی  -وحشت پراکنی ،تدارک برده ،نابودی جمعیت-،
نیاز به آن همه جانبه نگری که در بیحرمت کردن اسرا به کار میرفت نداشتند».
«ولی این جا هم ،به رغم تمام جنونش باز نظم و منطق برقرار بود .این نوع خاص از
پلیدی ،نتیجه طبیعی قدرت مطلق است و در جهان استبدادی اردوگاهها قدرت تقریبا
همیشه مطلق بود و این که اسرا در اردوگاهها تا به این حد خوار و خفیف میشدند،
یک دلیل واپسین و بسیار مهم هم داشت .این موضوع کار اساسها را آسانتر

میکرد.قبحکشتارهمگانی
را برای قاتالن کم میکرد،
زیرا قربانیان کمتر از انسان
به نظر میرسیدند .مادون به
چشممیآمدند».
«حقیقت این است که اسرا
به طور منظم در معرض
آلودگی قرار میگرفتند.
آن÷ا هدف عمدی حمله به
مدفوع بودند .ما را محکوم
کرده بودند در کثافت خود
بمیریم ،در میان گل و الی
و لجن ،در مدفوع خود
غرق شویم .میخواستند
خوارمان کنند ،کرامت
انسانی ما را از بین ببرند ،هر
اثری از انسانیت را محو کنند ،ما را به حد حیوانات وحشی برگردانند ،ما را نسبت به
خودمان و همقطارانمان پر از وحشت و انزجار کنند».
«خشممودعواهایموکابوسهایمسرجایشانند.ولیاختالفعقیدهام،سردرگمیام،
حیرتم متوجه انسانها است .نمیفهمیدم انسانها چطور ممکن است چنین وحشیانه
رفتار کنند .این را هم نمیفهمم که چطور این همه یهودی در درون اردوگاهها انسان
ماندند .هرگز هم نخواهم فهمید».

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 46جمعه  23دسامبر 2016

از نگاه دوربین			:

			

		

		

7 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:46 - DEC, 23 , 2016

زیباترینبازارهایکریسمسدراروپا:

ما تسلیم نمی شویم

حمله تروریستی با کامییون به بازار کریسمس برلین موجی از نگرانی در اروپا و در آستانه جشنهای سال نوی میالدی را به همراه داشته است ،اما مردم اروپا
می گویند ما تسلیم تروریسم نمیشویم و سنتها و فرهنگ شاد خود را قربانی نمیکنیم .به همین مناسبت سری بزنیم به ده بازار زیبای کریسمس در شهرهای
اروپا که جنبه گردشگری دارند و در فهرست جاذبه های دیدنی این قاره در ایام سال نوی میالدی محسوب می شوند:

بازار کریسمس شهر کلن در آلمان
همهساله حدود چهارمیلیون نفر از بازار زیبای کریسمس شهر کلن در کنار
کلیسای این شهر ( ُدم) دیدن میکنند .این بازار کریسمس از محبوبترین
بازارهای سراسر آلمان است .در کنار غرفههای متنوع ،حدود  ۱۰۰برنامه متنوع
صحنهای هم به شور و شعف بازدیدکنندگان میافزایند .بازار کلن یکی از جدید
ترین اهداف برای حمله تروریستهای اسالمگرا در سال اخیر است اما مردم
می خواهند آن را باشکوه تر برگزار کنند.

بازار کریسمس شهر کراکوف در لهستان
بازار کریسمس شهر کراکوف در لهستان در منطقه قدیمی شهر قرار دارد.
اگر بازدیدکنندگان بازار کریسمس شهر کراکوف ،پس از بازدید از این بازار
در روزهای سرد زمستان سردشان بشود ،میتوانند با نوشیدن چندجرعه
ودکای لهستانی به گرمی مورد نظر خود دست یابند.
لهستان به پدرتاریخ در اروپا شهرت دارد و شهر کراکوف در این کشور از
قدیمی ترین سکنیگاههای بشری در این قاره است.

بازار کریسمس شهر وین در اتریش
بازار کریسمس شهر وین در بخش تاریخی این شهر در مقابل کلیسای
شوتن قرار دارد .یکی از مشخصههای مهم این بازار وجود آثار دستساز
بسیارجذاب و پرارزش هنری در غرفههای فروش آن است .ایده ارائه آثار
هنری دستساز در این بازار از سال  ۱۹۸۷بهوجود آمد و اقدامی بود در
مقابله با تجاری شدن کامل این بازار کریسمس.

بازار کریسمس شهر بازل در سوئیس
بازار کریسمس شهر بازل در میدان "بارفوسر" این شهر قرار دارد و بزرگترین
بازار کریسمس در سوئیس به حساب میآید .این بازار همچنین پرنورترین بازار
کریسمس در سراسر اروپاست ۱۸۰ .غرفه در کنار هم قرار دارند و کاالهای
بسیاری چون وسایل بازی چوبی برای کودکان یا کاالهای دستساز هندی را
در اختیار بازیدکنندگان قرار میدهند.

بازار کریسمس شهر استراسبورگ در فرانسه
بازار کریسمس شهر استراسبورگ فرانسه امسال  ۴۴۶سال است که به استقبال
سال نوی میالدی میرود .این بازار قدیمیترین بازار کریسمس در فرانسه به
حساب میآید .غرفههای چوبی این بازار بسیار مشهورند و هر یک کاالهای
متنوعی را به بازدیدکنندگان ارائه میدهند .آخرین حمله تروریستی به فرانسه
در جشن روز استقالل این کشور در نیس به وقوع پیوست.

بازار کریسمس شهر بروژ (بروخه) در بلژیک
غرفههای بازار کریسمس شهر بروژ در منطقه "گروته مارکت" این شهر قرار
دارد .بازار کریسمس خود را با حا ل وهوای شهر قدیمی بروژ هماهنگ کرده
است .حلقه چراغها با تاریک شدن هوا ،فضایی رویایی بوجود میآورند.
بازدیدکنندگان میتوانند در اطراف بازار کریسمس با کالسکههای زیبا از مناطق
مختلف شهر دیدن کنند.

بازار کریسمس شهر مادرید در اسپانیا
بازار کریسمس شهر لندن در بریتانیا
بازار کریسمس شهر مادرید همهساله در منطقه "پالزا مایور" این شهر ساخته بازار کریسمس شهر لندن در هایدپارک این شهر قرار دارد .در بازار کریسمس شهر لندن
میشود .اوج جشنهای کریسمس در اسپانیا روز پنجم ژانویه است .در این روز سوسیسهایخوشمزهبهفروشمیرسندوبرنامههایتفریحیفراوانیچونچرخوفلکهای
هیئتهای دینی به راه میافتند و به مردم هدایایی میدهند.
عظیمواسکیتروییخوالبتهغرفههایخرید بازارکریسمسجلبتوجهمیکند.

بازار کریسمس شهر یوتبری در سوئد
بازار کریسمس شهر یوتبری یا گوتنبرگ بزرگترین بازار کریسمس در
سوئد است .در این بازار پنجمیلیون چراغ ،فضایی رویایی بوجود میآورند.
خوراکیهای مخصوص کشور سوئد و اجرای تئاتر و برنامههای موسیقی
بخشهایی از مراسم بازار کریسمس در شهر یوتبری سوئد هستند.
با اینکه در شهرهای دیگری مانند استکهلم ها بازارهای کریسمس ساخته
میشود اما بازار یوتبری شهرت جهانی دارد.

بازار کریسمس شهر نورنبرگ در آلمان
بازار کریسمس شهر نورنبرگ در آلمان یکی از قدیمیترین بازارهای کریسمس
در جهان است .اولین اطالعات در باره این بازار به سال  ۱۶۱۰میالدی برمیگردد.
در روایتهای مربوط به این سال اشارههایی به شیرینیهای مخصوص نورنبرگی
و تزئینات کریسمس در ایام کریسمس در این شهر شده است.
امسال در ایام کریسمس عالوه بر نیروهای امنیتی آلمان ،قرار است برخی
نهادهای ضد تروریسم آمریکا نیز به برقرار امنیت مردم این کشور یاری برسانند.

خبرگزاری ایرانشهر

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

رییس جمهور من سیاه بود و درگیر اعتماد
ساده دالنهای که...

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

کنند ،چرا او سیاه هست و نیست ،چطور زندگی در
هاوایی به دور از فضای ملتهب درگیریهای نژادی در
بسیاری از ایالتهای دیگر و زیر یک سقف با مادر و
پدربزرگ و مادربزرگی که همگی سفید بودند و با پدر
سیاهپوست او دعوایی نداشتند و به او یاد دادند نه تنها
سیاه بودن «عیب» نیست ،بلکه باید به سیاه بودناش
افتخار کند ،اوباما را جور دیگر و بسیار متفاوتی از سایر
سیاهان تربیت کرد و بار آورد.
سیاهی که در میان سفیدان همیشه آنقدر راحت
است و بدون گارد و بار تبعیض بر دوش که آسان
و موثر سخنوری میکند و انگار آنقدر دردی و
دعوایی ندارد که الجرم اعتماد آنها را جلب میکند.
سیاهی که هیچوقت به مدرسههای محقر و پر از درد
و رنج و جداسازیشده در ایالتهای درگیر تبعیض تا
بن ریشه ،نرفته است .سیاهی که هیچوقت آنقدر که
سفیدان را مخاطب اصلی قرار داد ،با سیاهان مکالمه
عمیق و مستقیم نداشت .سیاهی که خودش اعتراف
میکند بسیاری از تبعیضها و رنجهای سیاهپوستان را
هرگز نکشیده و حتی درکاش از نژادپرستی آمریکا با
همسرش میشل متفاوت است .چیزهایی میشل اوباما

را از کوره درمیبرد و فغاناش را از تبعیض و رنج
درمیآورد که برای باراک اوباما چندان قابلدرک و
ملموس نیست.
سیاهی که انگار از نظر فرهنگی سفید است و گاه
همان نسخهپیچیهای سادهلوحان ه سفیدان را در مورد
سیاهان دارد :سیاهان اگر درس بخوانند ،فستفود
مزخرف نخورند ،زحمت بکشند و تالش کنند،
پیشرفت میکنند و نژادپرستی مانعی نیست ...انگار
یادش میرود که نژاد هرگز مسال ه ساده و سر راستی
نبوده و نیست و نخواهد بود .
بله؛ رئیسجمهوری با خوشبینی ابدی ،نویسنده
میگوید انتخاب ترامپ مهر تاییدی بود بر هرچیزی را
که درباره سرزمینام میدانستم و زور میزدم باور نکنم.
میگوید از شوکه شدن خودش ،شوکه شده است.
هنوز دلش میخواهد حق با اوباما باشد و «خرد مردم
آمریکا» و اینکه صالح کشور را میفهمند ،نگذارد
چنین فاجعهای رقم بخورد او ميگويد «رئیسجمهور
من سیاه بود» و درگیر خوشباوری و اعتماد سادهدالنه
ابدی به مردمي كه در نگاه او بسيار متفاوت بودند از
آنچه كه هستند.

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:
معجون تلخ و كشنده اي ست سرخي انار و هندوانه
با خون هاى تازه ريخته شده.
دنيايي كه با يك عقب گرد بزرگ ،دارد با سرعت نور
به سمت تاريكى مىرود .كاميون با سرعت نور از روى
مردم خوشحال رد مىشود .بمبها با سرعت نور روى
خانهها سقوط مىكنند .هشت گلوله با سرعت نور بدن
مردى را جلوى دوربين سوراخ سوراخ مىكنند و من
با سرعت نور انار دانه مىكنم .با دستاني كه سالهاست
از اين خونها رد شدهاست.
از يلداهاي كودكي در سالهاي جنگ تا روزي كه
خون رفيقمان را بر آسفالت داغ تهران لمس كرديم
تا امروز كه تصاوير خون در صفحات مجازي را
«اسكرول داون تاچ» ميكنيم.
و فصل موضوعي يا به قولي موقع ياركشي ميگفت:
واقعيت اين است كه مفاهيم همه جا به جا شده اند« ،أين المستقر؟»
جهان دارد در روندي معكوس به عقب باز ميگردد.
يعني تو كجا ايستادهاي؟ تو كجاي اين بازي هستي؟
از
در همهچيز .از ايده برابرى به برترى نژادى.
ما؟! ...ماهيچ ،ما نگاه....
اتحاد و همبستگى به انزوا و فردگرايى .از تلرانس و ما در هر گوشه از اين جهان پهناور كه نشستهايم،
چندصدايى به فناتيزم مذهبى .از شعار حقوق بشر به هيچ نداريم كه به هم عرضه كنيم ،چرا كه بر اين
تقديس پول و قدرت و در اين عقبگرد ،انسان مقيم باوريم دستان همگي ما قرمز است .فرقي نميكند كه
جهان امروز ،در واقعيت خياالت خود را عملى مىكند :در لسآنجلس نشستهاي يا در گوشهاي از مملكت
سينمايى مىجنگد ،سينمايى حمله مىكند ،سينمايى سر محروسه ايران ،كسي ميداند كه از كجا شاخمان
مىبُرد و سينمايى آدم مىكشد.
شكسته شد؟ چه شد كه ما ديگر آن سرسختان ايام
كنيد
ي
م
فكر
كه
آنچه
هر
درست مثل سينماي تارنتينو؛
قديم نيستيم؟ تفسير و تغيير جهان پيشكش ،ما در هيچ
و از ضمير شما عبور ميكند ،ميتواند سكانس بعدي استقرار يافته ايم.
فيلم بلند اين دنيا باشد !
اين توجيه ماست كه شور بختانه ناگزيريم؛ به اين
هاي
ب
ش
جان
خانم
كه
همان
آخر الزمان است؛
خونها عادت كردهايم.
يلدا به دور كرسي برايمان تشريح ميكرد؛ همان كه ما اناري دانه مي كنيم و اشكي ميچكانيم.
وقتي خودش بيان ميكرد هم برايش دور و محال بود كه همان بهتر كه آدميان دانههاي دلشان پيدا نيست..
چه برسد به ما! همان بهتر كه امروز نيست تا ببيند كه اگر پيدا بود ،چه اخته ،چه پوسيده ،چه كال.....
عجيبترين و غير محتملترين اتفاقي كه بشر فكرش در اين ميانه اما مستاصالن با فرا رسيدن مناسبتهاي
را بكند ،قريب الوقوع است و فاجعه اين واژه سنگين نيك و فرخنده ،استدالل به ميدان ميآورند.
كه قبل تر حجم و باري داشت ،امروز ،معناي لغوي كسي گفت بايد دست به كاري زد كه غصه سر آيد،
خود را از دست دادهاست.
ديگري هم گفت تا بوده همين بوده ،تاريخ از خون
سالها پيش در ايران همكاري داشتم كه حين حل ارتزاق ميكند.

آن يكي هم ميگفت براي جهاني كه معلوم نيست
فردا در كجا بمبي منفجر شود ،چرا بايد غمبرك به
پلهو گرفت!
بهتر است تا ميتواني شادي بيافزايي كه شادي حتي
از نوع كاذب آن واگير دار است.
بذله گويي هم بود كه ميگفت يلداي امسال ،مفاد
«منشور حقوق شهروندي» با امضاي شيخ حسن
روحاني را بخوانيد؛ در اين وانفسا لبخندي به لبتان
ميآورد.
البته آن بخش كه از آزاديهاي مشروع سخن گفته،
درودي نثار روح پاك حمورابي كنيد.
من اما مي گويم هنگام خوردن آجيل نيت كنيد
گشايشي حاصل شود كه جانها در امان باشد.
آنگاه كه يقين كردهاند كه زنده ماندهاند ،جرعه آبي
طلب خواهند كرد.
في المجلس حتي اگر ميدانيد كه حضرت حافظ
زيادي خوش خيال است ،اما ناگزير تالوت كنيد .تا
باشد كه آنچه كه به زبان آيد ،به جهان آيد.
هان مشو نومید چون واقف نهای از سر غيب
باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنشها گر کند خار مغیالن غم مخور

اگر توانستيد مطلب خوشخوان و پر از ریزهکاری
نشريه «آتالنتیک» درباره باراک اوباما ،اولین
رئیسجمهور سیاهپوست تاریخ آمریکا را بخوانید.
نویسنده  Ta Nehisi Coatesکه خود سیاهپوست
و اقلیت است ،سالهای سال باراک اوباما را دنبال کرده
و با او گفتوگوهای طوالنی و مفصل داشتهاست .مثل
بسیاری دیگر از سیاهپوستان آمریکا ،اوباما برای او هم
نقطه امید بود که میشود باال رفت ،قد کشید و در
سرنوشت محتوم زیردست بودن در این مملکت باقی
نماند.
وي اما انتقادهای صریحی به اوباما دارد ،بیش از
هرچیز به «خوشباوری ابدی» اوباما و به «اعتماد»
سادهدالن ه او به خرد و خوبی مردم آمریکا منتقد است
به اینکه مردم آمریکا قدرت تشخیص سره از ناسره
دارند و درنهایت «تصمیم درست» را میگیرند و به این
باور عمیق اوباما به آدمیزاد كه نهايتا خوش سرشت
است.
اين مطلب پر از جزئیات و خردهریزهای مهمی است
که چرا اوباما و فقط اوباما میتوانست دل میلیونها
سفیدپوست آمریکایی را نرم کند تا از او حمایت

ما هیچ ...ما نگاه...

ادامه ازصفحه :9
چنین شد که من از حدود دو دهه قبل سوگند یاد کردم
که بطور جدی برای مبارزه با این وهن جامعه ایرانی که
عشق ،عاطفه ،وفاداری و همه ارزشهای انسانی که
قاعدتا خانواده بر آن مبانی استوار است را زایل کرده و
تا حد یک رابطه سخیف جسمانی  -حیوانی تنزل داده
وارد میدان شوم و آنرا به عنوان یک نقض آشکار نه
فقط حقوق زنان بلکه جامعه انسانی به گوش جهانیان
برسانم.

خبرگزاری ایرانشهر

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

* ریشههای این پدیده شوم از کجاست؟ آیا
زمینههای تاریخی دارد یا بحث مذهبی است؟
 اگر ما صیغه یا متعه را از یک زاویه کلی برقراری رابطهجنسی در قبال مشوقهای مالی بررسی کنیم تعریف
یکسانی با روسپیگری پیدا میکند .چرا که هدف در
اینگونه روابط بر مبنای عشق و عاطفه و احداث کانون
خانواده نیست .بنابرین میتواند هر دو ریشه تاریخی و
مذهبی را دارا باشد .روسپیگری یا تن فروشی از یکسو
یکی از قدیمیترین مشاغل در جوامع بشری بوده و از
یـ مذهبی داشته است .هرودوت از
سوی دیگرجنبه آیین 
دختران جوان در معابد بابلیان میگوید که برای جلب
رضایت خدایان در قبال یک سکه به ایثار جسم خود
می پرداختهاند و تمدن فنیقی و بین النهرین را خاستگاه

تن فروشی مذهبی میداند .درهند باستان نیز روسپیگری
آیینی در معابد وجود داشته .شاهای ژاپن جزو تن
فروشان آیینیاند .اما در یونان باستان زنان روسپی مستقل
بوده و به عنوان شغل بدان مبادرت میکرده و مالیات هم
میپرداختهاند .در مصر باستان نیز روسپیگری از مشاغل
موجود محسوب میشده است.
آنچه گفته شد در مورد جامعه ایران هم صدق میکند.
بدین معنا که هم روسپیگری آیینی -در بر خی معابد
آناهیتا -در ایران وجودداشته و هم روسپیگری حرفه ای
مثل آنچه که جهانگرد فرانسوی شاردن در سفرنامه خود
در مورد روسپی خانههای اصفهان آورده است .در دوره
معاصر هم همگان از داستان شهر نوی تهران و محله
جمشید و مکانهایی شبیه به آن در شهرهای دیگر خبر
داریم.
واقعیت مسلم اینست که پس از سپری شدن دوران
باستان در تمدنهای بشری همواره روسپیگری مذموم
شناخته شده و به عنوان یک آسیب اجتماعی -اخالقی
هم از سوی نهادهای مذهبی همه ادیان و هم از جانب
ساختارهای مدنی کشورهای مختلف مورد نفی و انکار
بوده و قوانین سختی برای کنترل آن وضع شده است.به
عنوان مثال میتوان از ممنوعیتهای کلیساهای کاتولیک
و پروتستان نسبت به تن فروشی در اروپا و یا وضع
برخی مجازات و محدویت برای آن در قوانین مدنی

کشورهای اسکاندیناوی و آمریکا اشاره کرد.
اما حقایق موحش و خطرناکی که صیغه یا فحشا شرعی
(تن فروشی آیینی با فرمولی بس حقیرتر و مستهلک تر
ازدوران باستان) را در جمهوری اسالمی ورای ریشههای
تاریخی -مذهبی معمول در جوامع بشری مطرح میکند
عبارت میباشد از:
الف )حمایت همه جانبه ایدئولوژیک  -استراتژیک
حکومت از آن
ب) تقلیل رسمی و قانونی مقام زنان بطور کلی به
موجودی برای دفع شهوات مردان متعدد
ج) تشویق امیال جنسی مردان به تنوع طلبی
د) تخریب نهاد خانواده و پایبندی وحس مسئولیت
ه) تولید بچههایی فاقد هویت و سرنوشت مشخص در
این رابطههایی که رسما بر پایه ناپایداری و هوسرانی و
نیز استیصال آغازشده اند.
این مولفههاست که در کمال شوربختی پدیده صیغه
در ایران پسا شورش  57را نه فقط در سراسر جهان به
برچسب انحصاری کشور ما تبدیل کرده که حتی در
میان کشورهای مسلمان سنی مذهب هم مشخصه منفور
منحصر بفردی محسوب میشود.
ادامه این مصاحبه ویژه را در شماره بعد بخوانید
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روی میز تحریریه:

گفتگویویژهبامحبوبهحسینپور
بنیانگذار کارزار مقابله با فحشای حکومتی ( صیغه ) در ایران

ق
س
م
ت اول

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 داشته ایم که در چند
شماره به شما تقدیم میشود:
* خانم حسین پور ایده کارزار مقابله با صیغه و ازدواج اجباری را از چه زمانی
در ذهن داشته اید و روی آن کار کردید؟
 راستش به نحو عجیب تکان دهنده و در عین حال خندهداری من در چهار برههزندگیام با این پدیده چندش انگیز مواجه شدم .اولین بار برمیگردد به حدود  50سال
قبل که من کودکی پنج ساله بودم که با خانواده و فامیل دسته جمعی سفری داشتیم به
مشهد برای گذراندن تابستان و به اصطالح آن روزگار رفته بودیم آب و هوا ! یک پیش
از ظهری بود که با مادر و مادر بزرگ و خالهام از زیارت بر میگشتیم .من و برادرم و
دوتا پسر خالهها داشتیم در صحن حرم برای کبوترها دانه میپاشیدیم که یکمرتبه فریاد
پرخاشآمیز مادرم برخاست و متعاقبا یک سیلی بیخ گوش یک آخوند خواباند و آن
مرد ریشو با عمامه سیاه و عبایی که زیر بغل زده بود قوزکرد و بدو زد وسط جمعیت
!...در آن پچپچه خشم آلود بین این سه زن وناسزاهایی که زیر لب نثار میکردند کلمه
«صیغه» به گوشم خورد و دانستم آن مرد سیلی خورده که مادرم او را «مرتیکه ناپاکزاده!»
و مادربزرگم «سیّد ّجد تو کمرزده !» و خاله ام «آخوند پاچه ورمالیده !» نامیدند چنین
چیزی به مادرم گفته است! خوب یادم میاید که برای اولین بار نام شهر قم را هم در
همین رابطه از بزرگترها به بدی شنیدم!
بعدها که دختر نوجوانی بودم و مفاهیم عشق ازدواج و روابط جنسی کمکم برایم
روشن میشد مادر بزرگم که مثل بیشتر زنان آن نسل عابده و ساجدهای با ایمان بود
با نفرت و شرم و استهزا از این مقوله گفت و خاطراتی از یک امام جمعه بنام «آسد
مصطفی» که در دوران جوانی او در منطقه کوهرنگ بختیاری برای خودش خدم و
حشم داشته است نقل کرد که در آمد سرشار حضرتشان هم از راه صیغهیابی تامین
میشده و اینکه خودش از تولید به مصرف داشته ! یعنی در اندرونی اش همیشه تعدادی
زن صیغهای بوده که در یک چرخه بازیافتی آنها را به صیغه مشتری بعدی در میاورده
و با یک تیر دو نشان میزده و از یک زن درمانده دو نوع س و استفاده میکرده یعنی هم
با صیغه کردن وی برای خودش بهرهوری جنسی داشته و پس از مدتی با صیغه کردن
وی برای مرد بعدی پول وجه المتعهای را که به آن زن داده بوده بر میگردانده است!!!
مضحکه روزگار اینکه آغاز دوران دانشجویی دختری چون من که چنین تصاویر آزار
دهندهای از این پدیده خفت آور در ذهن داشت موضع سرسختانهای بر علیه آن گرفته
بود ،مصادف شد با دوران بسط و نشر صیغه در دانشگاههای انقالبی ایران به واسطهگری
تئوریک  -پراتیک هاشمی رفسنجانی!
من ورودی سال  64دانشگاه پهلوی (شیراز) هستم و خطبههای نماز جمعه ایشان در
همانسال چپ و راست به صیغه و محاسن و فوایدش میپرداخت و پس لرزههای
آن در کالسهای دروس عمومی اجباری که بالغ بر  18واحد تحت عناوین انقالب
اسالمی /اخالق اسالمی /معارف اسالمی و از این دست بود روح و روان و غرور و

فردیت زنانه مارا بر میآشفت .چرا که مدرس مربوطه که غالبا معمم و بعضا هم مردانی
با سکنات و وجنات انقالبی بودند بحث را به ازدواج موقت و صیغه میکشاندند و
دختران را بدان تشویق میکردند و دفاتر انجمن اسالمی در دانشگاه شیراز پاتوق این
کسب و کار در بین دانشجویان حزب الهی بود! و همه این مواعظ و مراسم برای این
بود که یاد آوری کنند که بهره وری جنسی از یک زن در ازای پول نه تنها قانونی بلکه
متعالی و مستحسن و مستحب است! به طوریکه در راهروهای دانشکده ادبیات دانشگاه
پهلوی شیراز زنجموره های صیغه طلبانه از دانشجویان پسر و حتی مردان متاهل والیی
و خط امامی شنیده میشد به نحویکه پس از 20منهم مثل مادرم ناچار شدم در محوطه
دانشگاه زیر گوش یکی بخوابانم! که البته طرف با شیادی خاص انقالبیاش این عمل
تدافعی مرا به عکس العمل قهر آمیز من در برابر امر به معروف تذکر حجاب تحریف
کرد و پروندهای برایم ساخت که سالها گرفتارش بودم!
یک دهه بعد از ورود به دانشگاخ ازدواج کردم و چنان از شناعت این پدیده رو به
تزاید کینه بدل داشتم که فلسفه مهریه در ازدواج را نیز سخیف یافتم و مهریه خود
را یک دسته گل نرگس قرار دادم تا کمترین شباهتی به عرف و سنتّی که مادون شان
زن میدانستم نداشته باشد .خانواده ام با غرور و همسرم با شیفتگی و دوست و آشنا با
شگفتی با این تصمیم من مواجه شدند.
اما اینبار بساط صیغه پشت در خانهام پهن شد! در همان ابتدای ازدواج ما مادر همسرم
متشرع بود و به واسطه کبر سن مهجور و متوهم شده
فوت کرد و پدرش که پیرمردی
ّ
بود شروع کرد به صیغه کردن! سالها شاهد ر نج بردن و جدال همسرم با پدرش برسر
این معضل بودم که چگونه زنان خیابانی و معتاد از این طریق به زندگی خانواده همسرم
راه پیدا میکردند و انواع سو استفاده و نابسامانی صورت میگرفت و تمسخرها درپی
داشت و با وجود عدم صالحیت و کفایت عقل آن پدر پیر تالشهای پسر جوان سالم
باسواد و با فرهنگ برای ممانعت از آن وضع رقّت بار به جایی نمیرسید که هیچ به
بیدینی و کفر هم متهم میشد ...چرا که عملی قانونی و شرعی انجام گرفته و سنت
ممدوحه اسالم جاری شده بود!
ادامه در صفحه 8

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر میشود .این محصول شرکت کتاب مجموعهای از
جدولهای گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمیمهیا و منتشر میشود.

افقي:
 -1لباس  -بندر سينمايي مراکش
 -2پايتخت آندورا  -از شهرهاي زنجان  -آشيانه مرغ
 -3سوراخ روباه  -بزرگان  -شهر لرستان
 -4نماد بركت نوروز  -برنا  -اعضاء
 -5نیم نخست شادی  -واحد شدت جريان اللكتريكي -
تيرهاي كمان  -حرف فاصله
 -6باالترين  -زعفران  -صحراي مصر
 -7تهي  -خداي هندوان  -شهري در آذربایجان
 -8كركس  -ماهي ميالدي  -صومعه  -پياله آبخوري
 -9رهن  -قشون  -درنگ كردن
 -10مشك خالص  -رشته كوهي در قاره آمريكا  -كشور
پدرتاريخ
 -11شهر رازي  -آش آرد  -شهر آبي اروپا  -حرف ندا
 -12مشكوك به خطا  -مار سياه وسفيد  -پرخور
 -13سود و فايده  -ليدر  -عدد حمام
 -14سنگسار  -زين و برگ اسب  -چهل و سومين ايالت
آمريكا
 -15پايتخت مكزيك  -از شهرهاي كردستان
عمودي :
 -1واحد شيشه  -اسب سياوش  -دسته دسته
 -2شكسته شدن  -انتقال بيماري  -باالبر ماشين
 -3همواره  -از جلوههاي زيباي طبيعت سرد كه در پارك
ملي دنالي در آالسكا به وفور ديده ميشود  -تنگه معروف
ايران

 -4خداي درويش  -اثر اميل زوال  -قابله
 -5آداب  -نانپاره گدايي  -خروس
 -6جوهر انسان  -فرشته مانند  -داالن
 -7كار مجري  -دوبارگي  -شالوده
 -8لوالي پا  -مرواريد  -عالمت مفعولي  -قوش
 -9مايع حيات  -مدارك  -آلونك و كپر
 -10ايراد  -كلنگ  -باختن
 -11همراه تبآيد  -منطقه تفريحي كرج  -كمك كردن
 -12پرآوازه  -ضخيم نيست  -از غصه مردن
 -13پارچه باريك وبلند  -شكارگاه  -ديوار فروريخته
 -14نوعي زغالسنگ  -پايتخت كانادا  -كوه كردستان
 -15از جزاير بزرگ جهان  -برد معروف  -نسل سوم

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای علوم و فنون:

هروئیندرآمریکامرگبارترازاسلحهاست

شبکه خبری پی.بی.اس می گوید که مواد مخدر
ساالنه جان  ۳۳هزار نفر در آمریکا را می گیرد.
این شبکه به نقل از مرکز کنترل بیماری ها ی
آمریکا می گوید که آمار حاکی است مواد مخدر از
جمله هروئین و مسکن های دارویی عامل تقریبا
دو سوم مرگ و میرهای ناشی از مصرف بیش از
حد مواد مخدر در ایاالت متحده است.
در سال گذشته مرگ ناشی از مصرف هروئین ۲۰
درصد افزایش یافته و از آمار مرگ و میر ناشی از
درگیری با اسلحه فراتر رفته است.
از سال  ۲۰۰۰میالدی به این سو ،حدود ۳۰۰
هزار آمریکایی بر اثر مصرف بیش از حد مواد
مخدر (ا ُ ِور دوز) جان باخته اند.

اختراع نوع تازهای از پوست مصنوعی

دانشمندی در شیلی با استفاده از جلبک های
میکروسکوپی ،پوست مصنوعی برای انسان می
سازد :پوست سبز.
یکی از مشکالت پوست های مصنوعی که در
حال حاضر از آنها برای انسان استفاده می شود
این است که در آنها رگ وجود ندارد ،در نتیجه
اکسیژن که یکی از الزمه های حیات است در آنها
قابل تولید نیست.
توماس اِگانا ،متخصص فناوری های زیستی
و استاد دانشگاه سانتیاگو ،تحقیقات خود را بر
یک هدف متمرکز کرده است :تولید یک پوست
مصنوعی که نفس می کشد.
اگانا می گوید «یکی از مشکالت اصلی مهندسی
بافت ها و تولید اندام مصنوعی تأمین اکسیژن
بافتی است و وقتی اندام مصنوعی را به بدن پیوند
می کنیم ،تنها راه اکسیژن رسانی به آن رشد شبکه
مویرگی و انتقال خون از طریق آن است».
اِگانا می گوید برای حل این مشکل ،سیستم اکسیژن
رسانی جلبک ها یا فتوسنتز گیاهی را الگو قرار
داده است .کاری که می کنند در واقع در آمیختن
جلبک های میکروسکوپی در مرحله کشت سلولی

فناوری های زیستی
است« .بدین ترتیب،
برای اکسیژن رسانی به
بافت ما فقط نیاز داریم
که به آن نور بتابانیم.
در عین حال می توانیم
آنها را از طریق مهندسی
ژنتیک دستکاری کرده
تا عالوه بر اکسیژن،
مواد مورد نیاز دیگر،
از جمله فاکتور رشد،
بیماران کمک کند و حتی امکان دارد که مانع قطع
آنتی بیوتیک و داروهای
اعضای بدن در برخی از بیماران شود .او می گوید
ضدالتهاب را نیز در محل ترشح کنند».
به گفته اگانا ،کاربرد بالقوه جلبک ها در بیماران نباید نگران رنگ سبز پوستشان باشند ،چرا
بیوتکنولوژی بسیار فراتر از پوست مصنوعی است .که به عقیده او رنگ سبز به مرور با مرگ جلبک
«اکسیژن ،مولکول بسیار مهمی در فرآیندهای کمرنگ شده و از بین می رود.
حیاتی است و ساز و کار آسیب شناسی بسیاری از کارآزمایی پژوهشی برای تولید پوست مصنوعی،
بیماری ها و درمان آن ،نقص اکسیژن رسانی و راه روی حیوانات آزمایشگاهی موفقیت آمیز بوده
است .و پژوهشگران دانشگاه سانتیاگو می گویند،
های برطرف کردن آن است».
پروفسور اگانا می گوید ،پوست سبز رنگ نهایت ًا مرحله تحقیقات روی انسان را به زودی و در سال
می تواند در درمان زخم های باز و تومور در  ۲۰۱۷میالدی آغاز خواهند کرد.

مطالعات جدید نشان می دهند که بارداری نه تنها
بدن زن را تغییر می دهد ،بلکه روی مغز او نیز تأثیر
می گذارد.
بنابه گزارش آسوشیتدپرس ،وقتی پژوهشگران از مغز
زن ها قبل و بعد از حاملگی عکس برداری کردند،
متوجه تغییر در  ۱۱نقطه از مغز آنها شدند .آنها همچنین
متوجه تغییراتی شدند که زنان را برای مادر شدن آماده
می کند.
السلین هوکزیما ،یکی از مولفان این پژوهش در
دانشگاه الیدن هلند از طریق ایمیل توضیح داد که این
تغییرات شاید به یک مادر کمک می کند تا نیازهای
فرزند نوزادش را بفهمد.
در این پژوهش از زنهای حامله همینطور تست حافظه
گرفته شد و هیچ نشانه ای از تحلیل رفتن حافظه در
آنها دیده نشد.
هوکزیما که یک عصب شناس است ،در دانشگاه
مستقل بارسلونا در اسپانیا شروع به این تحقیق کرد .او
و همکارانش نتایج تحقیقاتشان را روز دوشنبه  ۲۹آذر
در ژورنال علمی «نیچر نوروساینس» که به علم عصب
شناسی اختصاص دارد ،منتشر کردند.

نتایج و اطالعات بدست آمده حاصل مطالعه به روی
 ۲۵زن اسپانیایی است که قبل و بعد از اولین حاملگی
از مغز شان اسکن شد .عالوه بر آنها از مغز  ۲۰زن
دیگر که در طول این مطالعات حامله نشدند ،عکس
برداری شد .تغییرات روی مغز زنان بار دار با گروه
دیگر مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج یکدست بود :یک برنامه کامپیوتری قادر بود که
تنها با خواندن اسکن های «ام آر آی» هر زن بفهمد که
کدام یک حامله است.
مطالعات بیشتر نشان داد که این تغییرات تنها در
مادرها است؛ چرا که هیچ تغییری در مردهایی که برای
اولین بار پدر می شدند دیده نشد.
بنابه یافته های گذشته ،پژوهشگران فکر می کنند که
تغییرات روی مغز بیشتر در طول حاملگی رخ می دهد
تا بعد از زایمان.
هوکزیما و همکارانش فکر می کنند که این تغییرات
به خاطر هورمون جنسی است که در طول حاملگی
ترشحش در مغز زنها افزایش می یابد« .ام آر آی» نشان
داد که در  ۱۱نقطه مغز ،حجم ماده خاکستری کم شده،
ولی واضح نیست که معنای آن چیست .برای مثال ،هم

یک تحقیق نشان می دهد که بیماران تحت نظارت
پزشکان زن نسبت به بیمارانی که تحت نظارت
پزشکان مرد قرار دارند ،در سی روز پس از پذیرش
در بیمارستان احتمال مرگ کمتری دارند .این تحقیق
همچنین می گوید که احتمال مراجعه دوباره بیماران
پزشکان زن ،پس از ترخیص کمتر از همکاران مرد
آنان است.
روزنامه میامی هرالد نوشت ،این تحقیق را دانشکده
بهداشت عمومی در دانشگاه هاروارد انجام داده است.
میامی هرالد می گوید هرچند تفاوت روش پزشکان
زن و مرد در حرفه خود ،موضوع پژوهش جداگانه ای
است ،اما این تحقیق جدید تنها بر تاثیر جنسیت پزشک

بر شفا یا احتمال رجوع دوباره بیمار به بیمارستان
تمرکز داشت.
یکی از مجریان تحقیق می گوید یافته هایشان نشان
دهنده آن است که «تفاوت بالقوه روش کار میان
پزشکان زن و مرد تاثیر مهمی بر نتیجه دارد».
محققان در این پروژه سوابق پزشکی بیش از یک
میلیون بیمار را در بین سالهای  ۱۰۱۱تا  ۱۰۱۴بررسی
کرده و جوانب مختلف موثر بر احتمال بازگشت آنان
به بیمارستان یا مرگ را مطالعه کردند.
طبق این تحقیق احتمال مرگ بیماران پزشکان زن
چهار درصد کمتر از پزشکان مرد و احتمال بازگشتشان
به بیمارستان پنج درصد کمتر است.

 ۱۱تغییر که زنها را برای مادر شدن آماده میکند

می تواند نشانه از دست دادن سلول های مغز باشد یا
تقلیل یافتن نقاطی است به نام سیناپس که دو عصب
با هم ارتباط دارند.
از دست دادن سیناپس لزوم ًا چیز بدی نیست .این
مسئله هنگام افزایش ناگهانی هورمونی در نوجوانان نیز
رخ می دهد که موجب تولید مدارهای عصبی خاص
و مفید می شود .پژوهشگران حدس می زنند که همین
اتفاق در مغز زنهای حامله می افتد.
برخی از مطالعات نشان میدهد که چنین تغییراتی
شاید زنهای باردار را آماده مادر شدن می کند.
یکی از تجزیه و تحلیل ها این تغییر را به ارتباط
عاطفی خیلی قوی بین مادر و فرزند نوزادش ربط می
دهد .وقتی به زنهای تازه مادر شده عکس نوزادشان
را نشان دادند ،همان نقاطی که در طول حاملگی تغییر
کرده بودند فعال شدند.
عالوه بر این ،نقاطی که در مغز زن حامله تغییر کردند،
با مدارهایی که مسئول «درک افکار و احساسات
دیگران است» تداخل دارند .این یکی از توانایی های
مهمی در رسیدن مادر به نیازهای فرزند نوزادش است.

پزشکان زن بیش از همکاران مرد ،جان بیماران را نجات میدهند

وبسایتویژهمراسمسوگنددونالدترامپ

خبرگزاری ایرانشهر

در سراسر جهان ،همه فارسی زبانان شما را
میبینند
www.iranshahrnewsagency.com

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای
خبررسانی در مورد برنامههای پیرامون مراسم سوگند
ریاست جمهوری ،تصمیم گرفته از شبکههای اجتماعی
بهرهمند شود .او برای این منظور وبسایتی را ویژه مراسم
سوگند راه اندازی کرده است .تارنمای مراسم ادای
سوگند دونالد ترامپ شامل بخشهای گوناگون از جمله
بیوگرافی رئیس جمهوری آینده آمریکا و معاون او است.
این سایت همچنین فهرست برنامههای مربوط به
مراسم سوگند رئیس جمهوری را در اختیار عالقهمندان
گذاشته است.
در حساب توییتر مربوط به مراسم ادای سوگند
دونالد ترامپ ،نکات جالبی از زندگی و عالیق رهبران
تأثیرگذار پیشین آمریکا را میبینیم از جمله توماس نامه نوشت.
جفرسون سومین رئیس جمهوری آمریکا که به پنجاه و هشتمین مراسم سوگند ریاست جمهوری
بستنی وانیلی عالقه داشت و در خانهاش مرغ مینا نگه آمریکا در روز بیستم ژانویه بر روی پلکان غربی
میداشت ،یا جان آدامز دومین رئیس جمهوری آمریکا ساختمان کنگره آمریکا برگزار خواهد شد.
که شوهری وفادار بود و برای همسرش ابیگیل  ۱۱۰۰پس از ادای سوگند رئیس جمهوری و معاونش ،این

دو همراه با خانوادههایشان از محل کنگره آمریکا به
سمت کاخ سفید میروند و مردم در اطراف خیابان
منتهی به کاخ سفید از آنها استقبال میکنند.
این سنت ،از زمان جورج واشنگتن ،نخستین رئیس
جمهوری آمریکا تا امروز پابرجاست .البته در طول این
سالها تغییرات زیادی کرده است مثال زمانی رئیس
جمهور با اتوموبیل روباز در مراسم سوگندش حاضر
می شد ولی امروز تدابیر امنیتی بیشتر از گذشته است.
راه اندازی شبکههای مختلف اجتماعی برای
خبررسانی در مورد مراسم سوگند نشان میدهد رئیس
جمهوری آینده آمریکا میلیونها مخاطبی که در فضای
مجازی فعال هستند را نیز فراموش نکرده و به این
ترتیب آنها را نیز در این رویداد شرکت داده است.
به گفته مدیر ارتباطات عمومی کمیته مراسم سوگند
ترامپ ،حضور دیجیتال این فرصت را در اختیار مردم
آمریکا میگذارد تا احساس کنند روی صندلی ردیف
اول نشسته اند و شاهد این مراسم تاریخی هستند.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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08.NET/EVENT
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.

46
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 46جمعه  23دسامبر 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

شراب فرانسوی «عمر خیام» وارد بازار شد

یککمپانیفرانسویتولیدنوشیدنیهایالکلیوغیرالکلی،برند
تازهای با نام «عمر خیام»را وارد بازار کرده است .کمپانی فرانسوی
«»Drickerclubتولیدکنندهوصادرکنندهنوشیدنیهایالکلیو
غیرالکلی است که به کشورهای آمریکا ،روسیه ،چین ،اوکراین و
دیگر کشورهای جهان نوشیدنی صادر میکند.
این کمپانی ،نزدیک به  ۵ماه است که بخشی از تولیدات
خود را با نام «عمر خیام» به مشتریان خود عرضه میکند.
ی از جمله محصوالتی است
ودکا ،برندی ،شراب و آیست 
که « »Drickerclubبا نام این شاعر ،فیلسوف ،ریاضیدان و
ستارهشناس محبوب ایرانی روان ه بازار کرده است.
در طراحی این محصوالت از هنر مینیاتور ایرانی و خط فارسی
بهره گرفته شده است .در سایت اینترنتی کمپانی تولیدکننده
تحت عنوان اسطوره ،عمر خیام را به عنوان شاعر ،فیلسوف
و ریاضیدان ایرانی معرفی و تعدادی از رباعیات وی را به زبان
انگلیسی منتشر کرده است .این کمپانی فرانسوی در توضیح
اینکه چرا بخش زیادی از محصوالت خود را «عمر خیام»
نامگذاری کرده ،آورده است« :عمر خیام در قرنها پیش زندگی
میکرد ،اما هنوز جهان از او به عنوان شاعری بزرگ یاد میکند.
اشعار این شاعر با اینکه از قالبی کوتاه برخوردارند ولی گسترده،
دارای استداللی دقیق و ابیاتی سرشار از کلمات قصار و عمیق

هستند .وی در اغلب اشعارش از شراب نوشته است».
این شرکت تولید کننده نوشیدنی استفاده از نام و تصاویر عمر
خیام را افتخاری برای خود دانسته است چرا که این شاعر
در اشعارش به شرح تجربهی نوشیدن شراب اشاره داشته و
این نوشیدنی را به عشق تشبیه کرده است .کمپانی فرانسوی
در وبسایت خود عالوه بر محصوالت عمر خیام ،برای تولید
دیگرش شراب «شیراز» به معرفی حافظ پرداخته و تعدادی از
اشعار این شاعر بزرگ ایران و شرحی از زندگی وی را بر روی
این سایت قرار داده است.
این کمپانی حافظ را شاعری خوانده که دیوان اشعارش در خانه
هر ایرانی پیدا میشود؛ شاعری که عشق و شراب از اشعارش
میبارد .پیش از این نیز کمپانیهای تولیدکننده مشروبات الکلی
از جمله در مصر و هندوستان از نام «عمر خیام» برای تولیدات
الکلی خود استفاده کردهاند.
هر چند «عمر خیام» شخصیتی شناخته شده در جهان
محسوب میشود ولی عالوه بر بررسیهای ادبی و فلسفی
اشعار و جهانبینی این شاعر ،نام او به عنوان یک برند پر سود و
محبوب نیز مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .چنانکه در هنرهای
چاپی نیز از اشعار و تصاویر مربوط به وی در تولید پوشاک،
ظروف و وسایل منزل استفاده میشود.
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