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!!!...

صفحه 7
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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با اعالم رسمی وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده :

ممنوعیتورودپناهجویانایرانی
به آمریکا لغو شد

امیدواری رئیس CIAبه قیام
مردم ایران
اعتراضات سراسری زنده است و
در چند شهر ایران ادامه دارد
تبلیغحیرتانگیزجانکاکس
برایفرمانداریکالیفرنیا

وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید
ممنوعیت ورود پناهجویان از
«کشورهای با ریسک باال» از ایران و
پیشتازی خودروهای برقی در 10ده کشور دیگر آسیا ،خاورمیانه و آفریقا
برداشته شده و این پناهجویان بعد از
سالآینده
تکمیل پروسه «بررسیهای امنیتی» آنها
میتوانند وارد آمریکا شوند.
خانم «کریستین نیلسن» که جانشین
دورخیزشهردارلسآنجلس
«جان کلی» در وزارت امنیت داخلی
آمریکا شده است ،با اعالم این خبر
برایریاستجمهوریآمریکا
گفت این تغییر بعد از بررسی  ۹۰روزه
نحوه پذیرش پناهجو از ایران ،عراق،
فراخوان مسیح علینژاد برای لیبی ،مالی ،کره شمالی ،مصر ،سومالی،
سودان جنوبی ،سودان ،یمن و سوریه
زنان خارج از ایران
توسط وزارت امنیت کشور و نهادهای
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید اطالعاتی صورت گرفت و دیگر

محدودیتی به واسطه ملیت پناهجویان
اعمال نمی شود.
این تازه ترین تصمیم دولت پرزیدنت
ترامپ از زمان روی کار آمدن درباره
ورود پناهجویان است .آقای ترامپ
در زمان نامزدی انتخابات وعده داده
بود در راستای تامین امنیت مردم
آمریکا سختگیریهایی در قبال ورود
شهروندان برخی کشورها و پناهجویان
خواهد داشت.
رئیس جمهوری آمریکا نزدیک به
یک سال پیش و در نخستین هفتههای
زمامداری در دو فرمان جداگانه صدور
ویزا برای اتباع ایرانی و شش کشور
دیگر و همچنین ورود پناهجویان از
چند کشور مشابه را متوقف کرد.

فرمانهای اجرایی رییس جمهوری
درباره ویزا و پناهجویان چند بار در
محاکم فدرال آمریکا با مخالفتهایی
روبرو شد اما در نهایت دولت ،توانست
اجرای آن را آغاز کند تا دیوان عالی بعدا
آن را بررسی کند .همین روند موجب
شد تا در چند ماه اخیر با فرمانهای
پرزیدنت ترامپ ،پذیرش پناهجویان
از کشورهای یازده گانه کاهش
چشمگیریپیداکند.
شایان ذکر است لیست «کشورهای
با ریسک باال» توسط باراک اوباما در
سال  ۲۰۱۶تهیه شد و با روی کار آمدن
دولت ترامپ ،همان لیست مالک منع
پذیرش مهاجران و قوانین موسوم به
محدودیتهایمسافرتیترامپشد.

ش رژیم اسالمی به حماسه انقالب دختران ایران
واکن 

در حالیکه اعتراض نمادین زنان ایرانی به حجاب
اجباری وارد مرحله جدیدی از حیات مبارزاتی خود
شده است ،مقامهای قضایی جمهوری اسالمی در
نخستین واکنشها نسبت به اقدام شهروندان ایرانی
خصوصا دختران و زنان در برداشتن حجاب اسالمی
و بر چوپ کردن روسریهایشان ،آن را جرم خواندند.
این در حالی است که حسن روحانی با ریاکاری گفته
است ما صدای اعتراض مردم را شنیدهایم تا صدای
انقالب آنها را نشنویم .با این حال دادستان کل ایران
رسما کسانی که به «دختران خیابان انقالب» مشهور
شدهاند را مجرم خواند.
طی هفته گذشته برخی از شهروندان تهران،
اصفهان ،شیراز و چند شهر دیگر ایران در اعتراض
به حجاب اجباری در خیابانهای شلوغ روی بلندی
رفته ،روسری از سر برداشته و آن را به سر چوب
زدند و سمبل ویدا موحد (دختر خیابان انقالب) را بیحجابی در خیابان حرکت کند به موجب قانون قوانین است و جرم تلقی میشود و متناسب با آن
مرتکب جرم شده و میتواند تحت تعقیب قرار گیرد .برخورد میشود».
تداعی کردند.
در واکنش به این اقدام ،دادستان کل ایران در دادستان تهران نیز تنها ساعاتی پس از سخنرانی اشاره این مقام قضایی حکومت استبدادی ایران به
جمع خبرنگاران کشف حجاب چند زن در ایران را حسن روحانی ،اقدام زنان معترض به حجاب اجرای حد بی حجابی با زدن شالق استناد دارد.
«امری جزئی و غیر قابل توجه» و «از روی تحریک اجباری در ایران را «تجاهر به گناه» خواند و آنرا جرم او همچنین اضافه کرده که تا کنون یک نفر در این
احساسات» خواند اما در ادامه گفت که اگر کسی با دانست .او گفت« :این اقدام خالف شرع و خالف رابطه بازداشت شده است.

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
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ترامپ :آمریکا در کنار مردم ایران خواهد ایستاد

رئیس جمهوری آمریکا در نخستین گزارش ساالنه خود در کنگره که بخش بزرگی
از آن به مسائل داخلی اختصاص داشت ،به موضع گیری دولت ایاالت متحده در قبال
ایران نیز اشاره کرد.
او به طور مشخص به اعتراضهای جاری در سراسر ایران اشاره کرد و گفت« :ما در
حالی که روابط دوستانه با جهان را تقویت میکنیم ،درباره دشمنانمان نیز روشنگری
میکنیم».
وی افزود« :زمانی که مردم ایران علیه جنایات رژیم دیکتاتوری فاسد کشورشان قیام
کردند ،من سکوت نکردم .آمریکا در کنار مردم ایران و مبارزات دلیرانه آنها برای آزادی
میایستد».
او از کنگره خواست که به نقصهای اساسی در توافق هستهای با ایران بپردازد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت« :در سراسر جهان ما با رژیم های سرکش ،پرزیدنت ترامپ گفت« :به عنوان بخشی از استراتژی دفاعی ما ،ما باید زرادخانه
گروههای تروریستی و رقبایی مانند چین و روسیه مواجه هستیم که منافع ما ،اقتصاد ما هستهای خود را مدرن سازی و بازسازی کنیم .امیدوارم هرگز از آن استفاده نکنیم اما
و ارزش های ما را به چالش میکشند».
باید آن را چنان قوی و قدرتمند نگه داریم که هرگونه خطر تجاوز را از بین ببرد .شاید
نظامی
بودجه
و
کند
کمک
را
ما
دفاعی
نیروی
جدی
او از کنگره خواست که تا به طور
در روزهای آینده یک لحظه جادویی بوجود بیاید که کشورهای جهان برای از بین بردن
کشور را افزایش دهد.
سالح های هسته ای خود با هم متحد شوند؛ متأسفانه ما هنوز در آن نقطه نیستیم».

اسماعیل هنیه از رهبران حماس در فهرست تروریستی

وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اسماعیل
هنیه از مقامات ارشد گروه حماس و چند سازمان
مصری و فلسطینی را در فهرست تروریستی خود
به احترام فعالیتهای فرهنگی و هنری در جامعه ایرانیان آمریکا :
قرار داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،عالوه بر آقای هنیه،
به موجب اعالمیه وزارت خارجه آمریکا ،دو سازمان
دیوید دیان با نام اصلی فریبرز داوودیان؛ هنرپیشه و نویسنده آمریکایی -اسالمگرای فعال در مصر و سرزمینهای فلسطینی نیز
ایرانی است.
در فهرست گروه های تروریستی جا داده شدند.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته است در
اقدام امروز گروههای تروریستی کلیدی و سران آنها
از جمله دو گروه مورد حمایت ایران که از تهران
دستور می گیرند ،ثبات خاورمیانه را تهدید می کنند،
روند صلح را تضعیف می کنند و به متحدان آمریکا
یعنی مصر و اسرائیل ،حمله می کنند ،تروریست
شناخته شدند.

فریبرز داوودیان

سه گروه تروریست اعالم شده وزارت خارجه
آمریکا عبارتند از:
حرکت الصابرین که از غزه و کرانه باختری به
سوی اسرائیل راکت پرتاب می کند
لواءالثوره ،مسئول بمب گذاری سالهای  ۲۰۱۶و
 ۲۰۱۷در قاهره
حرکت سوادالمصر ،مسئول کشتارنظامیان مصری
در نوار «غزه سامی ابوزهری» مقام حماس به
رویترز گفته است ما ضمن محکوم کردن و رد این
تصمیم ،گفت« :آن را بازتاب «سلطه دار و دسته
صهیونیسم بر سیاست آمریکا می دانیم».
حماس که کنترل غزه را در دست دارد خواستار
نابودی اسرائیل است .این گروه ها و اسماعیل هنیه
از دسترسی به نظام بانکی و مالی آمریکا محروم
می شوند.

ایاالت متحده پیشتر خود گروه حماس و همچنین
حزب اهلل لبنان را که مورد حمایت جمهوری اسالمی
ایران هستند ،در فهرست تروریستی قرار داده بود.

دو سناتور آمریکایی و طرح افشای داراییهای خامنهای

سناتورهای جمهوریخواه تام کاتن از ایالت آرکانزاس می دارد که گزارش هایی درباره داراییهای آیتاهللهای
و اورن هچ از ایالت یوتا هفته گذشته «قانون شفافیت ایران تهیه کند تا فاش شود آنها با چه فسادی اقتصاد
دارایی رهبری ایران» را ارائه کردند که وزارت خزانه آن کشور را مدیریت می کنند.
داری را ملزم میکند درباره داراییهای مقام های سناتور جمهوریخواه تام کاتن میگوید« :این گزارش
برای تمام جهان آشکار خواهد کرد که مالها به چه
کلیدی ایران گزارش بدهد.
به گزارش واشنگتن فری بیکن ،بنا بر بیانیه مکتوب بدی اقتصاد ایران را سوءمدیریت میکنند و چقدر پول
دفتر سناتور کاتن ،این طرح وزارت خزانه داری را وا از مردم ایران دزدیدهاند .آنها سالها زندگی پر رفاهی

داشتهاند در حالی که مردم خودشان رنج کشیدهاند،
زمان آن است که بر این فساد نوری روشن بتابانیم».
به گفته سناتور اورن هچ این طرح اطالعات علنی را
درباره سودجویی خامنه ای از جیب ایرانیها ارائه می دهد.
این سناتور بلندپایه و پرسابقه می گوید« :من از
پیوستن به سناتور کاتن در ارائه قانون شفافیت دارایی
رهبری ایران خوشنودم».
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کاخ سفید میزبان شورای امنیت با موضوع ایران

رییس جمهوری آمریکا ،روز دوشنبه گذشته در دیدار با سفرای کشورهای
عضو شورای امنیت در خصوص مقابله با «اقدامات بیثبات کننده» ایران در
منطقه خاورمیانه گفت و گو کرد.
به گزارش کاخ سفید در این دیدار عالوه رییس جمهوری ایاالت متحده
آمریکا ،رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه ،نیکی هیلی ،سفیرآمریکا در
سازمان ملل ،ژنرال جان کلی و ژنرال مک مستر نیز حضور داشتند.
دونالد ترامپ در این دیدار گفته است:
ما امروز در خصوص طیفی از چالشهای امنیتی از جمله خلع سالح
هستهای کره شمالی؛ موضوع بسیار مهم مقابله با اقدامات بیثبات کننده ایران
در خاورمیانه؛ پایان دادن به جنگ در سوریه و مقابله با تروریسم بحث و
گفت وگو خواهیم کرد.
رییس جمهوری آمریکا همچنین اضافه کردهاست :کارهای زیادی وجود
دارد که ما میبایست انجام بدهیم .امروز سفرای کشورهای عضو شوراي
امنيت از موشکها و سالحهایی که ایران برای شبه نظامیان متحدان خود در
یمن فرستاده است ،بازدید کردند.
دونالد ترامپ اضافه کردهاست :آنها موشکهای ایران را دیدند و از بخشی
از جنایاتی که در سوریه رخ داده دیدار خواهند کرد.
نیکی هیلی نیز در حساب کاربری توییتر خود نوشته است که سفرا و
نمايندگان کشورهای عضو شوراي امنيت را به واشنگتن دعوت کردهاست تا
از اسناد دست اول برنامه غیرقانونی وزارت دفاع ایران بازدید کنند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل تصریح کرده است :این نقض قطعنامههای
سازمان ملل نمیتواند و نباید ادامه داشته باشد.
نیکی هیلی و سایر سفرا و نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت همچنین

از باقیمانده یک موشک ایرانی که توسط حوثیهای یمن به سوی عربستان
شلیک شده بود ،در یک انبار نظامی در واشنگتن نگهداری میشود ،بازدید
کردند .سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از این دیدار گفته است ،همچنان
بر شواهد در زمینه رویکرد ایران در نادیده گرفتن تعهدات بین المللیاش
همچنان افزوده میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،وی اضافه کرده است :رویکرد تهاجمی ایران
تهدیدی برای همسایگان و همه جهان است.
این خبرگزاری میگوید شواهدی که در واشنگتن نگهداری میشوند ،عالوه
بر بدنه یک موشک ،اجزای باقی مانده از یک موشک ضد تانک و پهپادها را
نیز شامل میشود.

امیدواری رئیس  CIAبه قیام مردم ایران

مایک پمپئو رئیس سازمان اطالعات مرکزی
ایاالت متحده در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی
گفته امیدوار است مردم ایران علیه مداخلههای
حکومت جمهوری اسالمی در خاورمیانه قیام کنند.
مایک پمپئو اقدام حکومت ایران در قاچاق کردن
موشک به یمن برای حوثیهای مورد حمایت و
شلیک آنها به عربستان سعودی را امری غیر قابل
قبول خواند و آن را اقدام جنگی قلمداد کرد.
به گفته او بهترین راه تنش زدائی در منطقه
خاورمیانه که ایران عامل عمده تنشهاست،
این است که مردم ایران به هزینههای عملیات
بیثباتسازی منطقه از سوی حکومت خود پی
ببرند.
رئیس  CIAابراز امیدواری کرده است که ایرانیان
با درک این موضوع علیه حکومت به پاخیزند و
بدانند که فرستادن عوامل خرابکار به اروپا به نفع
ملت نیست ،بلکه به جای این فعالیتها میتوان
اقدامهائی انجام داد که ایران مکانی بهتر برای
زندگی شود.

رئیس  CIAهمچنین به موضوع تهدیدات چین
نیط پرداخته و گفته است از بابت چین نشانههای
تالش این کشور در اعمال نفوذ برغرب بیش از
روسیه است .به عنوان نمونه به تالش پکن در
سرقت اطالعات تجاری و نفوذ در شبکههای
بیمارستانی و مدارس در اروپای قارهای و بریتانیا
اشاره کرده است.
آقای پمپئو گفته است انتظار میرود مسکو باز هم
تالش کند در انتخابات میان دورهای سال ۲۰۱۸
آمریکا مداخله کند چون هیچ نشانهای دایر بر
فروکش کردن تالشهای روسیه در خرابکاری در
انتخابات اروپا و آمریکا به چشم نمیخورد.
رئیس  CIAگفته است طی چند ماه آینده کره
وی می گوید روسیه تالشهایش را بر اعمال
شمالی توانائی حمله موشکی به خاک آمریکا را
نفوذ سیاسی در غرب و استفاده از شبکههای
پیدا خواهد کرد.
اجتماعی و هک کردن اطالعات دستگاههای غربی
آقای پمپئو ادعای نویسنده کتاب «آتش و خشم»
و انتشار آنها گذاشته است در حالی که پکن طیفی
دایر بر نامناسب بودن پرزیدنت ترامپ برای مقام
از عملیات جاسوسی سیاسی  ،تجاری و سایبری
ریاست جمهوری آمریکا را نیز در این مصاحبه
را مورد استفاده قرار می دهد.
مخصک خوانده است.

رسانههای آمریکایی این هفته از قول برخی منابع آگاه
ککِیب» معاون رئیس پلیس
گزارش دادند «اندرو م 
فدرال ایاالت متحده در حالی که قرار بود طبق برنامه در
بهار بازنشسته شود ،از مقام خود کناره گیری کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،مرد شماره ۲
افبیآی قرار بود با فرا رسیدن تاریخی که واجد شرایط
باشد درخواست بازنشستگی بدهد ،اما او درخواست
کنارهگیری کرده که تاریخ اعمال آن نیز روز  ۲۹ژانویه
عنوان شده است.
مککیب از پائیز  ۲۰۱۶و وقتی که افشا شد همسرش
از کمیته سیاسی تری مکآلیف فرماندار دموکرات
ویرجینیا و از نزدیکان هیالری کلینتون برای انتخابات
سنای ایالتی کمک مالی گرفته ،هدف انتقاد پرزیدنت
ترامپ بوده است.
به گزارش شبکه خبری سیانان ،سارا هاکبی سندرز
سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روزانه خود
گفت که کاخ سفید در جریان استعفای آقای مککیب
نبوده ،اما رئیس جمهوری همچنان پای انتقادهای خود

از او ایستاده است.
اندرو مککیب در ماه مه  ۲۰۱۶میالدی و به دنبال
اخراج جیمز کومی از ریاست پلیس فدرال آمریکا به
عنوان سرپرست آن مجموعه انتخاب شد و تا زمانی که

مرد شماره  ۲افبیآی استعفا داد

ریاست افبیآی در نهایت به کریستوفر ری رسید در
آن مقام خدمت میکرد.
وی پیش از آن در دفتر واشنگتن افبیآی به عنوان
رئیس بخش امنیت ملی مشغول خدمت بود.

اعتراضات سراسری زنده است و در چند شهر ایران ادامه دارد

در نخستین روزهای هفتهای گذشت ویدئوهایی در
شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشا ن میدهد در چند
شهر ایران ،اعتراضهای گستردهای علیه رهبر جمهوری
اسالمی و حکومت استبداد دینی در ایران صورت
گرفتهاست.
این ویدئوها ،از برگزاری تجمعاتی اعتراضی بزرگی در
شهرهای بندرعباس ،خرم آباد ،اراک ،کرمان و شیراز
حکایت دارد و در آن معترضان شعارهایی چون «نترسید
نترسید ما همه با هم هستیم» و «مرگ بر خامنهای» سر
میدهند.
شدند .اعتراضات اولیه به وضعیت اقتصادی در شهر
به گفته صداهای منتشر شده در متن این ویدئوها این شبکههای اجتماعی منتشر شده بود.
اعتراضات در نخستین روزهای هفته گذشته روی داده همچنین گروهی از دختران تهرانی نیز در اقدامی مشهد خیلی زود به دیگر شهرهای ایران سرایت کرد و
است و جمعیت مشارکت کننده در آن حتی از موج تحسین برانگیز به تکثیر دختر خیابان انقالب در تهران و روندی سیاسی به خود گرفت.
نخست اعتراضات خیابانی در ایران که تقریبا یک ماه اصفهان و نیز چند شهر دیگر ایران پرداختند که شگفتی در اعتراضات دیماه شعارهایی علیه رهبر جمهوری
پیش به راه افتاد نیز بزرگتر و فراگیرتر بوده است.
اسالمی ،مقامها و نهادهای ارشد حکومتی ،و یا در
جهانیان را به همراه داشت.
پیش از انتشار این ویدئوها فراخوانهایی برای انجام پیش از این در اعتراضات دی ماه در شهرهای مختلف حمایت از پادشاهان دوران پهلوی سر داده شد.
اعتراضات در روزهای سالگرد انقالب بهمن  ۵۷در ایران ،دستکم  ۲۵نفر کشته شده و  ۳۷۰۰نفر بازداشت
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نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس گوش به زنگ است

نیروی دریایی ایاالت متحده ادعای بی پایه سپاه
پاسداران مبنی بر تغییر رفتار نیروی دریایی آمریکا در
خلیج فارس را رد کرد و میگوید که نیروهای این
کشور در آبهای خلیج فارس همچنان گوش به زنگ
هستند.
بیل اوربان ،فرمانده نیروی دریایی آمریکا ،در واکنش
به گفتههای یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت
که ایاالت متحده تغییری در کار خود ایجاد نکرده و
همچنان که به عملیات خود ادامه میدهد و گوش به

زنگ و هوشیار خواهد بود.
نیروهای ایرانی و ناوهای آمریکایی در خلیج فارس
رویاروییهای متعددی با یکدیگر در سالهای اخیر
داشتهاند .این مواجههها در دوران ریاست جمهوری
دونالد ترامپ بشدت کاهش یافت شاید به این دلیل
که رئیسجمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود
تهدید کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات،
قایقهای مزاحم ایران هدف قرار خواهند گرفت.
اما هفته گذشته بود که فرماندهان نظامی آمریکا رسما

اعالم کردند ،طی پنج ماه گذشته رویارویی قایقهای
تندرو ایران با نیروهای آمریکا در خلیج فارس متوقف
شده است.
در این حال فرمانده بیل اوربان تاکید کرده که اگرچه
شمار مواجهه نیروهای ایرانی با شناورهای آمریکایی
کاهش یافته اما نیروی دریایی ایاالت متحده همچنان
نسبت به «افزایش شمار هواپیماهای بدون سرنشین
ایرانی» دغدغه دارد و شایعات مقامات نظامی ایران را با
هدف توجیه داخلی ارزیابی میکند.
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درکانون خبر:

طرح نماینده کالیفرنیا در کنگره طرفدار نداشت

جکی اسپی یر ،نماینده کنگره آمریکا از کالیفرنیا که خود از قربانیان
مزاحمتهای جنسی بوده است و از کنشگران جنبش  Me tooاست از دیگر
نمایندگان زن از کالیفرنیا درخواست کرده بود تا به او بپیوندند و در اعتراض
به مزاحمتهای جنسی ،در نشست مشترک دو مجلس برای سخنرانی ساالنه
رئیسجمهور ترامپ لباس مشکی بپوشند .او بهعنوان میهمان فاطیما گای
گرووز ،مدیرعامل  National Women’s Law Centerرا همراه خود
داشت .اما طرح او با استقبال روبرو نشد
سوزان دیویس نماینده کنگره از سندیهگو نیز جینابن یهودا را همراه خود
بهعنوان میهمان به این مراسم برد که کمک کرد موضوع مزاحمت جنسی توجه
بخش امنیت ملی را به خود جلب نماید.
یکی از افسران ارتش را آورد که اعالم کرد چگونه از سوی افسران مافوق در
نماینده کنگره از کونکورد کالیفرنیا ،مارک سالینر نیز به همراه خود لیندا ری ارتش ازنظر جنسی مورد مزاحمت قرار گرفته بوده است.

تبلیغ حیرت انگیز جان کاکس برای انتخابات فرمانداری کالیفرنیا

جان کاکس نامزد جمهوریخواه کالیفرنیا برای فرمانداری  ،2018با پرداخت
 200000دالر ،در  12دقیقه پیش از آغاز سخنرانی رئیسجمهور در نشست
دو مجلس که بیشترین تماشاگر سیاسی را به خود جلب میکند ،یک آگهی
تبلیغاتی سیاسی  30ثانیهای را در کانال تلویزیون  Fox Newsپخش کرد که
در آن گلهای از خوکها بهسوی طویله روان هستند تا به خوردن مشغول شوند
و گوینده میگوید هرسال البی گران همانند خوکها به ساکرامنتو روان هستند
تا منافع شرکتها ،موضوعهای لیبرالها و اتحادیههای کارمندان دولت ،بهعنوان
بزرگترین گروه سود برنده از درآمد ایالت ،آن را بخورند .هنگام آن است که
طویله را پاک کنیم .سپس تصویر فردی که مدفوع خوکها را بیرون میریزد،
نشان داده میشود و تصویر جان کاکس که نامزد خود را برای کالیفرنیا 2018

برای فرمانداری اعالم میکند.

شکایت اتحادیه آزادیهای مدنی از پلیس بیکرزفیلد

اتحادیه آزادیهای آمریکا ( )ACLUاز پلیس شهر بیکرزفیلد به دادگاه
شکایت کرد .در این دادخواست آمده است که پلیس اتومبیلی را که از آیینه
آن یک مطبوع کننده هوا آویزان بوده ،متوقف میکند و از فردی که در صندلی
کناری نشسته بود ،تقاضای نشان دادن کارت شناسایی میکند و سپس آن مرد
سیاهپوست را که رابرت مییچل نام داشته دستگیر مینماید.
 ACLUشعبه شمال کالیفرنیا اعالم داشته است با توجه به اینکه آنها
هنگام رانندگی خالف نداشتهاند ،متوقف کردن و درخواست کارت شناسایی
و دستگیری ،زیر پا گذاشتن نقض حقوق شهروندی آن مرد بر اساس قانون
اساسی آمریکا بوده است .رابرت میچل مدت  12ساعت در بازداشتگاه میماند
و سپس بدون هیچگونه اتهامی آزاد میشود .گفته شده است که پلیسها اصل 4
و  5متهم قانون اساسی را در مورد این فرد نقض کردهاند.

دیدار روسای دانشگاههای کالیفرنیا در النگ بیچ برگزار شد

در دیدار رؤسای دانشگاههای  Cal Stateکه در دانشگاه ایالتی النگ بیچ
برگزار شد ،تیموتی وایت در گزارش خود به هیئتامنای دانشگاههای کالیفرنیا
اعالم نمود که در سال جاری با توجه به افزایش شمار دانشجویان به 484000
نفر و باال نرفتن بودجه سال  2019-2018بهموازات هزینهها ،ناگزیر به افزایش
شهریه دانشجویان به میزان  228دالر برای هر دانشجو خواهیم بود که هزینه
تحصیلی ساالنه هر دانشجو را به  5970دالر میرساند و دانشجویان غیرمقیم
نیز باید ساالنه  12780دالر بپردازند.
بر اساس بودجه پیشنهادی جری براون فرماندار کالیفرنیا دانشگاههای Cal
 92/1 Stateمیلیون دالر از  263میلیون دالر کاهش میدهد .درحالیکه به
 39/9میلیون دالر افزایش دیگر برای ثبتنام  3641دانشجوی بیشتر نیاز داریم.

پیشتازی خودروهای برقی در  10سال آینده

در گزارشی که یکی از اتاقهای فکر کالیفرنیا به نام Think TANK Next
 10منتشر نموده است در سال  35000 ،2017اتومبیل الکترونیکی در کالیفرنیا
به فروش رسیده است که نسبت به سال  30 ،2016درصد بیشتر است.
پژوهشگران اشاره کردهاند که کاهش هزینه باطری قابل شارژ در این اتومبیلها،
مجموع بهای این اتومبیلها را کاسته است و اگر هرسال  20درصد فروش
اتومبیلهای الکتریکی افزایش یابد ،تا سال  2025به برآورد ایالتی دست خواهد
یافت و تا سال  5 ،2030میلیون اتومبیل الکتریکی در جادههای کالیفرنیا روان ِه
خواهد بود.
این در حالی است که برخی پیشبینیها پیش از این گفته بودند تا  2030در
کالیفرنیا و  19ایاالت دیگر آمریکا اتومبیل بنزینی استفاده نخواهد شد.

آخرین سخنرانی فرماندار براون در نشست کنگره ایالتی

جری براون فرماندار کالیفرنیا ،در نشست مشترک دو مجلس کالیفرنیا ،آخرین
سخنرانی ساالنه خود را ایراد کرد .این سخنرانی شانزدهمین سخنرانی جری
براون در  4دوراه فرمانداری خود بوده است .او در سخنان خود از سه سناتور
جمهوریخواه جان مککین ،سوزان کالینز و لیزا موکاوسکی که برخالف
جمهوریخواهان دیگر علیه بیمه درمانی اوباما رأی ندادند ،سپاسگزاری کرد.
جری براون در سخنان خود گفت همه تالش خود را به کار خواهد گرفت که
طرح افزایش مالیات بنزین برای دستیابی به درآمد بیشتر ایالتی که در راستای
تعمیر زیرساختهای بزرگراهها به کار خواهد گرفت را به کار بگیرد و نگذارد
که لغو این الیحه به روی برگههای رأی در سال  2018قرار بگیرد.

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:
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دورخیز شهردار لسآنجلس برای ریاست جمهوری آمریکا

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس هنگامی که برای حضور در دیدار ساالنه
شهرداران در واشنگتن به سر میبرد ،مانند دیگر همتایان خود از حضور در
نشست کاخ سفید به سبب دیدگاههای دانلد ترامپ او علیه مهاجران ،خودداری
کرد .اریک گارستی که گوشه چشمی به نامزدی برای ریاست جمهوری سال
 2020دارد ،در ارزیابی کیفیت دانلد ترامپ رئیسجمهور آمریکا گفت او
استانداردها را از باال به پایین آورده و با زمین همسطح کرده است.
اریک گارستی در ادامه سخنان خود در نشست شهرداران آمریکا گفت شاید
من بیشاز حد برای شغل ریاست جمهوری مناسب باشم.
اریک گارستی ،شهردار دومین شهر بزرگ آمریکاست و از سال  2013بهعنوان
شهردار دموکرات لوس آنجلس خدمت میکند.
او هماکنون در تالش است دیگر دموکراتها را در سال  2018در دستیابی به کنگره یاری نماید.

با اعتراض دانشجویان طرح افزایش شهریه  UCمتوقف شد

زیر فشار دانشجویان دانشگاههای  ، UCهیئتمدیره دانشگاهها ،از رأیگیری
برای افزایش هزینه تحصیلی و شهریه ساالنه خودداری کرد و آن را به ماه مه
منتقل کرد تا گفتگو و رایزنی بیشتری در این مورد انجام شود.
افزون بر اعتراض دانشجویان و امضای درخواستهای همگانی ،فرماندار
کالیفرنیا ،جری براون فرماندار کالیفرنیا نیز در یک نامه فوری ،از هیئتمدیره
دانشگاههای  UCخواست که افزایش هزینه ثبتنام ساالنه و دیگر هزینههای

دانشجویان را کنار بگذارد و از دستور کار خارج نماید.
قرار بود کل شهریه تحصیلی سال  2019-2018برای دانشجویان ساکن
کالیفرنیا به  12972دالر و برای غیر ساکنان به  28992دالر برسد.
منتقدان فرماندار بروان این اقدام او را نوعی حرکت تبلیغاتی از سوی وی به
نفع نامزد دموکراتها در انتخابات آتی فرمانداری کالیفرنیا ارزیابی کردهاند .این
در حالی است آمار نشان از حتمی بودن افزایش شهریه ها در سال جاری دارد.
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افسانه
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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت هفتم

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی میکند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم ،لذا
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر میگردد .اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.
افسانه گفت اجازه ما هم دست شماست آقا و خرید
احمد رو به آشپزخونه برد
عالیه خانوم گفت دستت درد نکنه احمد آقا زحمت
کشیدی
افسانه گفت لباستو عوض کن میخوام سفره رو
بندازم
احمد لباسشو که عوض کرد به آشپزخونه رفت تا
به افسانه کمک کنه و در عین حال انگولکش میکرد
و قلقلک میداد
افسانه گفت نکن دیوونه مامان میبینه
احمد گفت خب ببینه مگه کارخالف شرع میکنم
زن منی مال منی
افسانه یه کاسه خورشت و دستش داد و گفت تو
برو بشین منهم دارم میام.
بعد از نهار باتاقشون رفتن و احمد جریان مریضی
هما رو ایندفعه خیلی دقیقتر و با ذکر جزئیات تعریف
کرد.
افسانه خیلی ناراحت شد و برای هما دعا کرد
و از خدا خواست تا شفاش بده هوا رو بتاریکی
میرفت احمد گفت من دیگه باید برم فردا از صبح
تو آزمایشگام بمحض اینکه بتونم بهت زنگ میزنم.
افسانه گفت خیلی خودتو اذیت نکن.
احمد افسانه رو بو سید و گفت خوشحالم که ترو
دارم و از آنجا خارج شد.
احمد وقتی بخونه رسید سعید تو آشپزخونه بود و
هما توی هال.
احمد گفت داره چیکار میکنه؟
هما گفت منکه باید ناشتا باشم سعید داره واسه
خودش املت درست میکنه.
در این لحظه سعید اومد توهال و سالم گفت و
پرسید شام خوردی؟
احمد گفت نه.
سعید گفت شام فقیرونه داریم اگه میل داری میتونی
شریک املت ما باشی.
احمد گفت برم لباسمو عوض کنم و به اتاقش رفت
بعد از شام هما گفت املت پسر پزون چطور بود؟
احمدگفت نمره قبولی گرفت و ادامه داد چون صبح
زود باید به آزمایشگاه بریم بهتره زود تر بخوابیم و به
هما گفت کمک میخوای؟
هما گفت نه خودم میتونم برم.
سعید نگاهی به ساعت کرد دوازده شب و نشون
میداد  .سعید از اتاقش بیرون اومد سکوت و تاریکی
همه جا رو فرا گرفته بود فقط صدای خروپف ضعیفی
از الی در نیمه باز اتاق احمد به سکوت خونه زخم
میزد .سعید بآهستگی از پلهها پائین رفت قفل در و
باز کرد و بحیاط رفت و به ماشین احمد نزدیک شد
ناگهان مردد شد فکر کرد که اگه قفل دزدگیر رو آژیر
باشه و بمحض لمس دستگیره صداش در بیاد چیکار
کنه به همین خاطردوباره بخونه برگشت پاورچین
پاورچین از پلهها باال رفت و باتاق احمد نزدیک
شد نگاهی به داخل اتاق انداخت تمام قدرتش و
توچشاش ریخت احمد پشت به او خوابیده بود و
صدای خروپف او دل سعید و قرص میکرد .سعید
آهسته به طرف کت احمد که در گوشه اتاق آویزان
بود رفت و درحالیکه چشمش به احمد بود دستش
و توجیب کت فرو کرد و سوئیچ و در آورد و از
اتاق خارج شد دوباره از پلهها پائین و بحیاط رفت
با سوئیچ در ماشین و باز کرد روی صندلی نشست و
در داشبورد و باز کرد با دیدن گوشی لبخند رضایتی
روی لبش ظاهر شد و گوشی رو برداشت و روشن
کرد بمحض روشن شدن تصویر افسانه نمایان شد
سعید چند لحظ به عکس افسانه خیره شد وقتی وارد
گوشی شد تازه فهمید توی این گوشی فقط یه شماره
سیو شده که آنهم با اسم افسانه بود سعید عکس و
شماره افسانه رو برای گوشی خودش فوروارد کرد و
آثارشو از بین برد و گوشی رو خاموش و تو داشبورد
گذاشت در ماشین و بست و بخونه برگشت بهمون
روال قبل و با احتیاط بیشتر وارد اتاق احمد شد و
سوئیچ و توی جیب کت گذاشت و باتاقش برگشت
و فورا در اتاقشو بست و بسراغ گوشی رفت تامطئن
بشه که کارشو درست انجام داده و با روشن کردن
گوشی و مرور پیام رسیده بعکس و شماره افسانه
رسید و اینبار با فراغ بال عکس و ورانداز کرد گویی
در دل میگفت عجب تیکهای تور کرده و یاد حرف
صبح احمد افتاد که میگفت این شماره فقط برای
کاره.
صبح فردا چون هما برای انجام آزمایش میبایست
ناشتا باشه بهمین دلیل سعید و احمد هم قید صبحونه
رو زدن و باهم به آزمایشگاه رفتن و هما رو بداخل
اتاق بردن چون دکتر پای ورقه کلمه اورژانسی و
نوشته بود در نتیجه آنها نشستن و جواب آزمایش
و گرفتن و قبل از رفتن به مطب دکتر احمد سه تا
ساندویچ گرفت و بعد از آنکه ته بندی کردن بمطب
دکتر رفتن.
دکتر با دیدن جواب آزمایش کمی تامل کرد و
گفت فعال برای اینکه ببینیم بدنش چقدر به شیمی
درمون جواب میده چهار نوبت و برای چهار هفته
انجام میدیم یعنی هفتهای یکبار اولین جلسه هم
همین پنجشنبه باشه دکتر اونارو تاجلو در بدرقه کرد
و در یه فرصت طوریکه هما متوجه نشه با دست به
احمدعالمت داد که باهاش تماس بگیره.
احمد اونا رو بخونه رسوند و گفت من یه سر میرم
اداره ببینم چه خبره اگه چیزی الزم داشتین زنگ
بزنین.
احمد به محض رسیدن به اداره با دکتر تماس گرفت
و گفت دکتر چی شده میخواستی چیزی بگی؟

دکتر گفت حقیقتش اینه که کار از کار گذشته این
لعنتی مثل یه گیاه هرزه تمام بدنش و گرفته اگه همون
چند ماه پیش مداواشو جدی گرفته بود و فاصله
نمینداخت شاید امروز وضعش کمی بهتر بود .من
این شیمی درمونو برای اینکه روحیه شو از دست نده
نوشتم و گرنه تاثیر چندانی نداره.
احمد از دکتر تشکر و مکالمه رو قطع کرد و به
افسانه زنگ زد.
افسانه گفت خوش خبر باشی؟.
احمد گفت اتفاقا خبر خوبی ندارم دکتر ترک امید
کرده ظهر که اومدم برات مفصل تعریف میکنم و
گوشی رو قطع کرد.
عالیه خانم که سابقه بیماری قلبی داشت و یکبار
اکو کرده بود حاال یکی دو روز بود که عالوه بر اینکه
احساس میکرد دوباره قلبش ناراحته حاال درد کمرهم
به دردهاش اضافه شده و روی کاناپه دراز کشیده
بود گفت چیه اتفاقی افتاده؟ و افسانه جریانو براش
تعریف کرد.
عالیه خانوم گفت بیچاره چه سرنوشت تلخی داشت.
زنگ درخونه بصدا در اومد افسانه درو باز کرد و
گفت احمده باید براش کلید بسازم احمد وارد شد
عالیه خانوم خواست به احترامش بلند شه که افسانه
گفت مامان راحت باش احمد که غریبه نیست و بعد
برای احمد توضیح داد که مامان کمرش درد گرفته و
احمد گفت ترو خدا راحت باشین.
افسانه گفت لباستو عوض کن دارم غذا رو میکشم
و بعد غذای مادرشو توی سینی گذاشت و کمکش
کرد تابشینه.
احمد اومد و در سکوت غذا رو خوردن و به اتاقشون
رفتن احمد همه ماجرا رو برای افسانه تعریف کرد و
افسانه اونو دلداری داد و گفت به خدا توکل کن و در
آغوش هم بخواب رفتن.
احمد غروب آنروز افسانه رو ترک کرد و پیش هما
رفت و سفارش غذا داد سه نفری شام و دور هم
خوردن و بعد از شام هرکدوم باتاقشون رفتن.
صبح فردا سعید خیلی زود ازخونه بیرون زد و
کمی پائین تر از خونه توی ماشینش به انتظار نشست
دقایقی بعداحمد هم از خونه بیرون اومد سعید اونو
تعقیب کرد ولی برخالف انتظارش احمد به اداره
رفت سعید که تیرش به سنگ خورده بود دور زد و
بدانشگاه رفت.
احمد به محض اینکه وارد اتاقش شد تلفن زنگ زد
گوشی رو برداشت منشی عباسی بود که میگفت آقای
عباسی با شما کار داره.
احمد پیش عباسی رفت و بعد ازینکه گزارش
مختصری از حال و روز هما رو داد گفت چیه نکنه
ماموریت شمال جور شده؟
عباسی گفت متاسفم بد شانسی آوردی عبدالهی رو
که میشناسی؟
احمد گفت رئیس شعبه سیستان و بلوچسان و
میگی؟
عباسی گفت آره بهش تیراندازی شده ولی نمرده
زخمیه و فعال تو بیمارستان بستریه و اجبارا باید چند
روزی بری اونجا و کارها رو سروسامون بدی تا من
یه فکری براش بکنم.
احمد گفت چه گروهی میخواستن ترورش کنن؟
عباسی گفت مسئله ناموسیه مثل اینکه به همسر یه
شهید گیر داده بود برادر زنه هم خواست حالشو جا
بیاره!
احمد گفت گرفتنش؟
عباسی گفت نه متواریه.
احمد گفت کی باید برم؟
عباسی گفت خودتو برای فردا آماده کن تا ترتیب
بلیط هواپیماتو بدن.
احمد گفت پس من برم باید چندتا نامه تنظیم کنم
تو کاری نداری؟ عباسی گفت نه برو و احمد باتاقش
رفت.
سعید نگاهی به ساعتش انداخت دقایقی از ساعت
دوازده گذشته بود از دانشگاه بیرون اومد و به مقابل
اداره پدرش رفت و در جایی که خروجی پارکینگ
اداره در معرض دیدش باشه پارک کرد و بانتظار
نشست.
احمد قبل از خروج از اداره به منشی عباسی تلفن
زد و گفت هر زمان که بلیط آماده شد به من اطالع
بده تا بگم راننده اونو کجا بدستم برسونه و پس از
آن از اداره خارج شد .سعید به محض خروج احمد
بدبنالش راه افتاد و سعی میکرد تا دیده نشه
احمد اول به دفترخانهای که سندخونه افسانه آنجا
تنظیم شده بود رفت و پس از گرفتن سندبطرف خونه

افسانه حرکت کرد.
سعید همچنان به تعقیبش ادامه داد تا جائیکه احمد
مقابل خونه افسانه پارک کرد و زنگ در خونه رو زد
افسانه از پشت پنجره نگاهی به خیابون انداخت و
احمد و دید و درو براش باز کرد و احمد به داخل
رفت.
سعید با دیدن افسانه در پشت پنجره مطمئن شد که
به هدف زده چند دقیقه همانجا ماند و به فکر فرو
رفت چون احتمال نمیداد که به این زودی از آنجا
خارج بشه ماشین و روشن کرد و بخونه برگشت.
احمد وقتی وارد خونه شد عالیه خانوم و دید که
توی رختخوابی که افسانه توی هال جلو تلویزیون
پهن کرده بود به خواب رفته و صدای خرخر ضعیفی
بگوش میرسید.
احمد گفت مامان ناخوشه؟
افسانه گفت امروز حالش خیلی بده!
احمد گفت بیدارش کن ببریمش دکتر.
افسانه گفت خیلی اصرار کردم زیر بار نرفت تازه
خوابش برده حاال تاشب ببینیم چی میشه.
اونا نهار و تو آشپزخونه خوردن و به اتاقشون رفتن
احمد برای افسانه توضیح داد که از عباسی خواسته
بود تا ترتیب یه ماموریت شمال و بده ولی حاال یه
ماموریت اورژانسی برای سیستا ن پیش اومده که باید
فردا برم متاسفانه اونجا جای مناسبی نیست و گرنه
ترو میبردم.
افسانه گفت با این حال و روزی که مامان داره
نمیتونستم تنهاش بزارم به فرزانه هم خبر دادم قراره
بیاد سر بزنه راستی چندروزه میری؟
احمد گفت هنوز دقیقا معلوم نیست ولی فکر میکنم
حداقل یه هفتهای اونجا باشم در این لحظه تلفن
احمد زنگ زد راننده اداره میپرسید که بلیط و کجا
بهش برسونه؟
احمد آدرس و بهش داد و گفت رسیدی زنگ بزن
میام ازت میگیرم وقتی صحبت احمد با راننده تموم
شد احمد در کیفش و باز کرد و پاکتی رو در آورد و
پشتش گرفت و انگشت نشونه رو روی لپش گذاشت
و گفت اول اینجا رو ببوس تا یه خبر خوش بهت
بدم.
افسانه گفت باج میگیری و بعد لپش و بوسید و
گفت حاال بگو تا ببینم این خبر خوش تو باین ماچ
میارزه یانه؟
احمد گفت خیلی بیشتر از اینا میارزه و بعد سند و
در آورد و گفت بفرمائین خانوم اینهم سند خونه شما.
افسانه درحالیکه با خوشحالی به سند نگاه میکرد
پرید و یه ماچ گنده دیگه از لپ احمد گرفت و گفت
دستت درد نکنه واقعا میارزه.
احمد گفت تصمیم داشتم عصری برم به میمنت
این سند شیرینی بگیرم ولی حاال که مامان حالش
خوب نیست میزارم بعد از اینکه از ماموریت برگشتم
یه شب جشن میگیریم .تلفن احمد دوباره زنگ زد
راننده رسیده بود احمد پائین رفت و بلیط و از راننده
گرفت و نگاهی ساعت پرواز کرد و براننده گفت
ساعت هفت صبح فردا جلو خونه باش.
راننده گفت جلو خونه خودتون؟
احمد گفت آره و با راننده خداحافظی کرد و بخونه
برگشت.
عالیه خانوم از خواب بیدار شده بود احمد روبروش
روی یه مبل نشست و حالش و پرسید.
عالیه خانوم گفت حال درستی ندارم.
احمد گفت ماشین دم دره لباس بپوشین بریم دکتر
عالیه خانوم گفت فعالکمی بهترم دستت درد نکنه یه
کمی استراحت کنم بهترم میشم.
احمد گفت بهرحال من تعارف نمیکنم.
عالیه خانوم گفت ممنونم احمد آقا و در این لحظه
افسانه با یه سینی چای اومد و بعد از خوردن چای
احمد گفت من برم باید ساکم و ببندم که صبح زود
راه بیفتم و لباس پوشید و از آنجا خارج شد سر راه
به یه کبابی رفت چند سیخ کباب کوبیده و نوشابه
گرفت و بخونه رفت.
هما توی هال روی کاناپه لم داده بود و مالفهای رو
دورش پیچیده بود احمد پرسید حالت چطوره؟
هما گفت ضعف شدید دارم بنیه م کامال تحلیل رفته
احمد گفت نهار خوردی؟
هماگفت سعید سلیقه بخرج داده بود و ماکارونی
درست کرد ولی اصال اشتها نداشتم.
احمد گفت باید خودتو تقویت کنی بیا من چند
سیخ کباب گرفتم بخور تا یه کم جون بگیری راستی
سعید کجاست
هماگفت رفته خونه یکی از دوستاش با هم درس
بخونن.
احمد نون و کباب و توی سینی گذاشت و به هما داد
خودش هم چند لقمه خورد و بعد جریان ماموریت
و بهش گفت و تاکید کرد که روز پنجشنبه با سعید
برای شیمی درمونی بره و مقداری پول روی اوپن
آشپزخونه گذاشت و گفت با سعید صحبت کن از
طریق این شرکتهای خدماتی یه خانوم مورد اعتماد
و بفرستن تا به کارهای خونه برسه یه غذایی درست
کنه برای حموم کردن بهت کمک کنه.
هما گفت یادم رفت بهت بگم سیمین دوستم اومده
بود مالقاتم گفت یه خانومی رو میشناسه که خیلی
تمیز و باسلیقه س قراره از فردا بیاد.
احمد گفت اگه مخالفت نکرده بودی باید خیلی
پیش از ا ینا اینکارو میکردیم بهر حال من باشما در
تماس خواهم بود اگه چیزی الزم داشتین بمن زنگ
بزنین و ادامه داد من برم چمدونم و ببندم و زودتر
بخوابم چون صبح زود راننده میاد دنبالم.
ادامه در شماره آینده

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
 26ژانویه تا  1فوریه( 6تا  12بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  13بهمن 2/فوریه

 1284خورشيدى (  1906ميالدى)
زادروز بزرگ علوى  -نويسنده در تهران
كليه كتابهاى زنده ياد بزرگ علوى در شركت
كتاب موجودند
 1351خورشيدى (  1973ميالدى)
زادروز عليرضا قربانى ،خواننده
آثار عليرضا قربانى در شركت كتاب موجودند

 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى يك ديدار
رسمى عازم هندوستان شدند
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت پرويز ياحقى (فرامرز صديقى
پارسى) نوازنده مشهور و بينظير ويولن در منزل
مسكونى خود در تهران ياحقى متولد سال 1314
در تهران بود .وى از  18سالگى به دعوت داود
پيرنيا همكارى خود را با برنامه گلها ،با ساختن
آهنگى به نام اميد دل من كجايى ،با صداى بنان،
آغاز كرد.
ياحقى يكى از بهترين تكنوازان برنامه گلها
وسازنده صدها اثر زيباى موسيقى بود كه با
صداى خوانندگان نامآور موسيقى ايرانى اجرا
شده بود.
وى در سالهاى اخير چندين اثر تكنوازى و
همنوازى از جمله راز و نياز وطوبى را منتشر
كرده بود.
آثار پرويز ياحقى در شركت كتاب موجودند

شنبه  14بهمن 3/فوریه

 1327خورشيدى (  1949ميالدى)
تظاهرات شديد دانشجويان در تهران براى الغاى
قرارداد نفت و تعطيل بانك شاهى
 1351خورشيدى (  1973ميالدى)
درگذشت سپهبد مرتضى يزدان پناه  -سناتور،
رييس بازرسى شاهنشاهى ورييس شوراى عالى
بانك سپه
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
انتشار اولين کتاب درباره بحران ايران تحت
عنوان « ايران بر ضد شاه « در پاريس .نويسنده
اين کتاب  :احمد فاروقی از نويسندگان روزنامه
لوموند
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت سياوش كسرايى  -شاعر معاصر در
وين (اتريش)
آثار سياوش كسرايى و آثارى كه بر اساس
اشعاراو از سوى باقى هنرمندان آفريده شده اند
در شركت كتاب موجودند.
 1381خورشيدى (  2003ميالدى)
درگذشت پروفسور يحيى عدل استاد جراحى و
پايه گذار جراحى نوين در ايران
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،محقق
تاریخ روابط خارجی ایران ،نویسنده و دیپلمات

 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
پیشین ایرانی در سن  85سالگی در تهران.
رحيم على خرم مقاطع هكار معروف به اتهام
تصرف  22هزار متر زمين ،تحت تعقيب قرار
یکشنبه  15بهمن 4/فوریه
گرفت.
 1309خورشيدى (  1931ميالدى)
زادروز محمدعلى فردين  ،بازيگر و كارگردان  1366خورشيدى (  1988ميالدى)
تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان
ايرانى
خمينى
 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
نصب سنگ اول بناى دانشگاه تهران بدست  1389خورشيدى (  2011ميالدى)
بركنارى هاشمى رفسنجانى از رياست مجلس
رضاشاه در اراضى جالليه
خبرگان
 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
كتابهاى خاطرات هاشمى رفسنجانى در شركت
زادروز على نصيريان ،بازيگر ايرانى
كتاب موجود است
 1327خورشيدى (  1949ميالدى)
محمدرضا شاه در محوطه دانشكده حقوق مورد
چهارشنبه  18بهمن  7فوریه
اصابت چند گلوله قرار گرفت .ضارب ،ناصر  1229خورشيدى (  1851ميالدى)
فخرآرايى عضو حزب توده ايران بود كه با شليك انتشار نخستين شماره از روزنامه وقايع اتفاقيه
در ايران .اين روزنامه به كوشش اميركبير منتشر
گلوله از طرف گارد محافظ كشته شد
كتابى در اين زمينه با عنوان  5گلوله براى شاه در شد.
شركت كتاب موجود است
 1305خورشيدى (  1927ميالدى)
انتخاب ميرزاحسين خان پيرنيا (مؤتمن الملك)
 1338خورشيدى (  1960ميالدى)
به رياست مجلس شوراى ملى
آغاز بهره بردارى كارخانه قند فريمان
 1307خورشيدى (  1929ميالدى)
 1339خورشيدى (  1961ميالدى)
درگذشت محمدحسين فاضل تونى  -استاد و قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و
آزادى بردگان به هنگام ورود به ايران به تصويب
دانشمند معاصر
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
مجلس شوراى ملى رسيد.
آيت اهلل خمينى ،مهندس مهدى بازرگان را به  1327خورشيدى (  1949ميالدى)
عنوان رييس دولت موقت معرفى كرد.
درگذشت قاسم صوراسرافيل  -رجل آزاديخواه
شاپور بختيار اعالم كرد در برخى از مسائل و  1328خورشيدى (  1950ميالدى)
اصول نه با شاه سازش مى كنم نه با خمينى.
زادروز فائقه آتشين «گوگوش»  -خواننده
دكتر على اصغر حاج سيدجوادى بخاطر نوشتن معاصر
كليه آثار خانم گوگوش در مركز موسيقى و فيلم
مقاله عليه ارتش دستگير و بازداشت شد.
ايران وابسته به شركت كتاب موجود است.
دوشنبه  16بهمن 5فوریه
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
زادروز فرهنگ فرهى ،پژوهشگر ،برنامه ساز روح اهلل خمينى خواهان محاکمه شاه شد
پنجشنبه  19بهمن  8فوریه
راديو و تلويزيون ،و ژورناليست
باران نور  ،مجموعه چهار سى دى – شعر وترانه  1347خورشيدى (  1969ميالدى)
– با صدا و اجراى ايشان در شركت كتاب موجود زادروز شيوا رز ،بازيگر آمريكايى فيلمهاى
تلويزيونى و سينمايى (دختر پرويز قريب افشار)
است
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
 1332خورشيدى (  1954ميالدى)
شاعر و سياستمدار  « -عطا » درگذشت اديب تأسيس مدرسه عالى علوم قضايى در قم
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
السلطنه حسين سميعى
حمله به پاسگاه سياهكل توسط چريكهاى
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
فدايى خلق
درگذشت ابراهيم فخرايى -نويسنده و مورخ
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت حسن زارع ،طنزپرداز سرشناس ايران محمدرضا شاه گفت هيچ كشورى قدرت حمله
در اثر بيمارى ،در سن  80سالگى در استكهلم .به ايران را ندارد.
وى حقوقدان و قاضى دادگاه بود و نويسندگى  1355خورشيدى (  1977ميالدى)
كشته شدن ارتشبد فضائل تدين فرمانده نيروهاى
طنز را
از حدود  60سال پيش با روزنامه توفيق آغاز هوايى در سانحه هوايى در تپه هاى لويزان
كرد .از او چهار كتاب با عنوان لبخند منتشر  1357خورشيدى (  1979ميالدى)
شاپور بختيار گفت ،در مقابل هيتلر ،رضاشاه ،و
شده است.
محمدرضا شاه ايستادگى كردم ،در مقابل خمينى
سه شنبه  17بهمن 6/فوریه
و بازرگان هم مقاومت خواهم كرد.
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
شاه در مصاحبه با تلويزيون آمريكا گفت :چشم  1360خورشيدى (  1982ميالدى)
آبیها بايد از خواب خودپسندى بيدار شوند .من كشته شدن اشرف ربيعى و موسى خيابانى در
يك خانه تيمى سازمان مجاهدين خلق در تهران
پدرخوانده اسرائيل نيستم.
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
ژنرال هايزر فرستاده ويژه آمريكا ،ايران را ترك شاهزاده چارلز ،وليعهد انگلستان براى ديدار از
شهر زلزله زده بم ،به عنوان نخستين شخصيت
كرد.
خاطرات ژنرال هايزر ترجمه به فارسى در سياسى انگلستان بعد از انقالب  ، 57به ايران
سفر كرد.
شركت كتاب موجود است

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :در روزهای اخیر پس از اعالم تبرئه
سعید طوسی (معلم قرآن نزدیک به دفتر رهبری)
از اتهام آزار جنسی کودکان و با باال گرفتن
انتقادها از قوه قضاییه ،صادق الریجانی رییس
قوه قضاییه گفت« :حمله به آرای قضات بدون
اشراف به پرونده ها قابل هضم نیست!»
باهاس به حاج صادق گفت ،داداش میشه بفرمایید
چی چی قابل هضمه برای شما؟ معلم قرآن بیت
رهبری بچه باز بوده قابل هضم نیست یا انتقاد از
بی عدالتی و پارتی بازی بیت رهبری در بیدادگاه
های شما؟ کال چرا فکر میکنی که فالن آسمون
پاره شده و جنابعالی و الشخورای دور ورت افتادن
پایین ازش و هیشکی هم نباس بگه باال چشمتون
ابرو .صادق خان این کثافت کاریای شما و دار و
دسته اته که قابل هضم نیست ،نه تنها قابل هضم
نیست بلکه آدمو دچار سوهاضمه میکنه و گالب به

روتون باعث میشه آدم رو قبر پدر پدرسوخته تو و
اون سعید طوسی بچه باز باال بیاره که آبروی اسالم
و قرآن و دین و عدل و داد و همه رو یه جا بردین.
خبر دوم :ولی اهلل نانواکناری ،رییس کمیته امنیت
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از
به تعویق افتادن بازدید امروز (دوشنبه  ۹بهمن)
نمایندگان از زندان اوین خبر داد و گفت ،احتماال
این بازدید فردا انجام خواهد شد .دلیل لغو بازدید
از زندان اوین ،بارش برف در تهران عنوان شده
است.
واقعا مرغ پخته وسط دیس خنده اش میگیره که
این یابو علفیا فکر میکنن ملت هم مثه خودشون
واقعا خرن یا خودشونو به خریت میزنن .اوال که
آخه فالن فالن شده ،برف اومدنم شد دلیل لغو
بازید؟ مگه مدرسه اس؟ شایدم نماینده های مجلس
مثه بچه های دهاتای دور افتاده کوهستانی ایران
باس پیاده از چند فرسنگ دورتر برن اوین؟ دوما
بعد از یه ماه امروز و فردا کردن و مسخره بازی
که می خوان برن بازدید از زندان اوین ،از چی چی
می خوان دیدن کنن؟ شاید از بندهای ممنوع الورود
ضد اطالعات سپاه یا سیاهچاله هایی که حتی خود
رهبرم راه نمیدن بره اونجا رو ببینه! آخرشم حضرات
نماینده تشریف میارن جلو رادیو و تلویزیون و
میگن« :رفیتم اوین ،هیچ مورد ناجوری نبود ،همه

شاد و خوشحال بودن ،همه زندانیا پیشخدمت
مخصوص دارن و براشون منوی غذای سفارشی
سرو میشه ،از اعتراضای اخیر هم کسی رو ندیدیم
چون همه آزاد شدن و اونایی هم که االن تو اوین
هستن ،انقدر بهشون خوش میگذره که نمی خوان
بیان بیرون و خالصه کلی اراجیف دیگه.
خبر سوم :حسن نوروزی ،سخنگوی کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس گفت« ،برخی بازداشت
شدگان کرمانشاهی گفته اند که ما را به خانه ای
بردند ،آن جا قرصی خوردیم و بعد به خیابان
آمدیم و اصال نفهمیدیم چه شد! البته نمی خواهم
بگویم همه ایران این طور بوده ،اما در کرمانشاه
خیلی از جوانان چنین وضعی داشتند .نمی گویم
صدرصد افراد قرص خورده اند ،اما به هرحال
بعضی این طور بوده اند».
واال شهروند ایرانشهر رسما ستون بازار بین
الخبرین رو تقدیم این حسن آقا میکنه و میره
دنبال کارش! یه هفته تموم زور میزنیم از بین خبرا
یه چیزی درآریم و بهش بخندیم ،این یارو اصن
خودش بمب خنده اس .زل زل تو چشم خبرنگارا
نیگاه میکنه و میگه معترضین رو چیز خور کرده
بودن! البت این تئوری در مقابل چیزشعرایی که
آقایون حکومتی در مورد خیزش مردمی دی ماه
گفتن ،منطقی تر به نظر میرسه!
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

818-9 08 08 08

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

امالک

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

2800

حراج

3100

خدمات

4100

Properties

مواد غذایی 7100

اجاره ،خرید ،فروش... ،

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

اتومبیل

Automobile 2100

کالیفرنیا آتو رکینگ
الدن کالب
California Auto wrcking
(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
(818) 768-7604
ladanshow@yahoo.com
آموزش رانندگی

امالک

Properties 2800

آقایی ،خسرو

اطالعیهها

Extar Co

(310) 315-9622

AllAutoPartsFinders.com

Notifications 2500

خرید ،فروش... ،

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

ExtarCo.com

امینی ،دانی

9100

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

خدمات Sevices 4100
ناوی ،فریدون

)Accounting Services(Enrolled Agent

مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما
در امور آدیت Audit
مشاور مالیاتی متخصص در امور
خرید و فروش امالک و مستغالت

(310) 207-6500

(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

آموزش نقاشی
کالس های خصوصی طراحی و نقاشی
در لس آنجلس و اورنج کانتی
در هر سنی ( کودک و بزرگساالن)
درهرسطحی(مبتدیتاپیشرفته)
شمارهتماسجهتاطالعات بیشتر:
(424) 333-4919
SophiaPezeshk.com

www.consultax.com
info@consultax.com

اتومبیل

David

Automobile 2100

صافکاری

www.parsdrapery.com

مسافرتی

کاکاوند (پورنگ) مینا
 (949) 552-6060آژانس مسافرتی شهرزاد
(949) 202-7484 Cell
(310) 477-9400

(818) 523-2600

اتاق و گست هاوس همیشه برای
اجاره موجود است حتی بطور موقت
(310) 867-1770

منیفی ،ویدا

به خانمی ایرانی با تسلط کامل به زبان
اسپانیش و انگلیسی برای  5روز کار در
دفتر جواهر فروشی از 9صبح تا 5عصر
نیازمندیم.
کورش

(310) 648-2522

خانواده ای دراورنج کانتی جویای
استخدامپرستارکودکبصورتشبانه
روزی می باشد.
(949) 293-8824
جویای شریک در امور فرهنگی و
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477

ketab1@ketab.com

شرکت خدمات کاریابی Infinity
نگهداری از فرزندان ،سالمندان نظافت
منازل یا دفاترپاره وقت  ،تمام وقت و
شبانه روزی

خانم نیکی

(818) 310-2503

بهیکخیاطباتجربهویکReceiptionist

درخشکشوییاکسپرس
درمنطقه West LAنیازمندیم.

(310) 312-1277

shahrzadtours@yahoo.com

با امید پرواز کنید
 (310) 948-6071نماینده هواپیمایی ال عال
صادر کننده بلیطهای پروازهای
 (949) 223-7214داخلی و خارجی
(800) 536-6666

مواد غذایی

آبعلي ،ماست و دوغ و لبنیات
(818) 409-0117

کاشاني همایونفر ،مهشید
 (310) 666-6816سبالن

کار

6100

Job

Food 7100

عمده فروشی

بهاران ،شبنم  -پارس
(818) 705-7653
(818) 774-1414
VidaMonify.com
اس جي اس
(818) 201-0500

آدامز کولیژن کلینیک
(323) 936-3636
جرمن تک
میکاییل،بهروز
(818) 625-8887
(310) 617-6272
 (818) 264-0777آپارتمانهای ریمادل شده سینگل،
MichaelMikail@aol.com
 ١خوابه ٢ ،خوابه بزرگ نزدیک مراکز
خرید ،اتوبوس ،متروشهرتارزانا ،قیمت
سي بي اس اتو بادي شاپ
مناسب،شرایطعالی
 (818) 765-5300برای
Sale
3100
کیوانکسانیکهتازهبهآمریکاآمدهاند حراج
CBSautobody.com
(818) 481-1511
شخصی
مید ولي آتو کولیژن سنتر
 (818) 996-1466وود لند هیلز،اتاق مستر،ریمادل کتاب حیف که زود بزرگ شدم
(خاطرات حمام زنانه )
یوروپین کولیژن کلینیک
شده ،مبله با آشپزخانه مشترک و زیر قیمت بازار
 (310) 445-5333پارکینگ اجاره به خانم مجرد$ 850
(818) 469-0999
 (310) 445-3999یا زوج $1150
(818) 633-0369
(213) 216-8282
رمان(فرهادفرناندو مرددوزنه)رابخوانید
و در لذت غرق شوید  .عباس تهرانی
خرید و فروش
خوابه
دو
درآپارتمانی
مجرد
و
مسن
آقایی
(310) 477-7477
آناهایم مرسدس بنز
دربورلیگلننیازمندزندگیباخـانومی
رامین آرین
 55سال به باال می باشد.
توحیدیان
مکس
Remodeling sale
نوذری
ماش
)(310
938-3212
فروش کلیه لوازم منزل نقره ،لوازم
)(714
777-7560
آنتیک ،لباس و مبلمان
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

6100

Job

استخدام و جویای کار

(818) 996-2945
اجتماعی
(213) 388-0989
مرکز برابری پارس
حقوقی
جهت یاری رساندن به پناهندگان و
آموزش زبان فارسی
فرشي ،دکتر آلن
هم میهنان تازه وارد
 (818) 616-3091خسروي ،علي
فکوري ،مآوا
(818) 666-3183
(310) 274-3445
www.casedismissed.us
(310) 741-0085
mfakoori7@gmail.com
)(310
967-9530
شکوفه امین
امالک Properties 2800
آموزش کامپیوتر
تنظیموکالتنامهوانجامسایر(امورحقوقيدرایران)
شیمی،نوشین
آمورزشگاه ارت
(818) 642-7282
اجاره
shokofeh.amin@gmail.com
Los Angeles Ort College
(310) 498-1090
 (323) 966-5444یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر
خیاطی
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
 (818) 382-6000اجارهماهیانههزاردالر
فرزان ،ژانت
www.laort.edu
پرده ( دوخت  -فروش  -نصب)
(818) 300-7226
 (310) 475-2122پرده پارس
رنجبر ،امیر
 JanetFarzan.comبهزاد ریحانی
(818) 216-4210
(818) 282-3918
دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با
مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
در بهترین منطقه نورت هالیوود با
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس
مشترک ١٨نفرهطبقهاولوطبقهدوم
با قیمت استثنایي به شرط کردیت
مفید ،اردوان
خوب  ٢ماه رایگان

کار

حسابدار

مشاوره

لوازم یدکی

آموزش بدنسازی

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

آموزش Education 1100

پارس

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

Job

اطالعیهها

7

چاپ چاپ

استخدام و جویای کار

(213) 593-1200
(480) 319-5411
(818) 884-0054
(818) 776-8833

کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود ،صدف ،شرکت مواد غذائي
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
(323) 234-6666
را جهت همکاری در وودلند هیلز
سوپرمارکت
دعوت می کند
(424) 395-8293
ایالت مارکت
(310) 659-7070
به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
)(310) 659-3528(Super
دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
)(310) 659-9253 (Fish
)(310) 659-9250(Meat
(310) 422-4692
کي یو مارکت و پرودوس
(818) 345-4251
یک مرد جوان یا میانسال براي
همراهی یک جوان  ٣5ساله به
(818) 758-9995
shopQmarket.com
صورت شبانروزي نیازمند است.
متقاضیان باید داراي گواهینامه
وودلند هیلز مارکت
رانندگي کالیفرنیا باشند.
(310) 980-0330
(818) 999-4477
(310) 990-9465

دان تان ال ای موتورز
گست هاوس  ، 400sqfآشپزخانه و
نیک والدت
حمام ریمادل شده در منطقه وود لند
خدمات Sevices 4100
 (213) 748-8951هیلزبهیکنفر اجاره دادهمیشود.
dtlamotors.com
اجارهشاملیوتیلیتیواینترنتمیباشد.
تعمیرگاه
چاپخانه
ماهیانه 1300دالر
بخشی شوران
(818) 634-3463
Torbati Printing
(323) 651-0414
طراحیوچاپبهزبانهایفارسیوانگلیسی
سي بي اس اتو
فروش
(310) 254-6258
(818) 765-5300
 CBSautobody.comفروش آرایشگاه در وودلندهیلز
(310) 806-0128
(818) 645-3959

استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی

هنر

9100

Art

خوشنویسی
(818) 310-2503
حیدري ،مصطفي
(714) 871-8234
به چند نفر مانیکوریست برای دو
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
هیلزنیازمندیم
(310) 477-7477
(310) 990-2780
(800) 367-4726
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دنیایشگفتانگیزنوییکهجایقلعهحیواناتراگرفت

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

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

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

روزي كه این شال و نماد اجبار را مانند دختر
خیابان انقالب در نيويورك به چوب بستم برخيها
همينجا مسخره كردند .اما حاال همانها همراه شدند
و اين همراهيها واقعا دلنشين است.
اما يك سؤال؛ ايرانيان خارج كشور كه با حجاب به
سفارت خانهها رفتيد و راي داديد ،چرا در حمايت از
دختران خیابان انقالب مقابل سفارتخانهها نميرويد و

حجاب اجباري را تبديل به پرچم اعتراض نميكنيد؟
مگر نميگوييد ما سالها با حجاب اجباري مبارزه
ميكنيم آيا االن وقتش نيست از ايرانيان داخل كشور
خط بگيريم؟
مبارزه واقعي را بايد از زنان شجاع داخل ايران ياد
گرفت و دختران خیابان انقالب را در همه جاي دنيا
تكثير كرد.

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

فراخوان مسیح علینژاد برای زنان خارج از کشور

انقالبدخترانه!

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

امیر رنجبر -نویسنده و مترجم:
کمی پیش از خیزش سراسری مردم ایران در دی ماه گذشته« ،ویدا موحد» زن با
شهامتی که در خیابان انقالب تهران (شاهرضا سابق) بر باالی یک صندوق ترمینال
مخابرات ایستاد و روسری سپیدش را بر تکه چوبی همچون پرچم صلح تکان داد ،به
یکی از نشان های اعتراضات ملت ایران تبدیل شد .او بخشی از مطالبات جامعه امروز
ایرانیست که از خفقان دینی به تنگ آمده و خواستار آزادیست ،آزادی پوشش زنان یا
بهتر است بگوییم آزادی و برابری برای زنان ایران!
شاید اگر کماکان حکومت شاهان قاجار ادامه می یافت و یا به قدرت رسیدن
روحانیون بالفاصله پس از قاجاریه اتفاق می افتاد ،امروز زنان ایران زمین همچون
برخی مناطق و ممالک اسالمی حتی شناسنامه هم نداشتند و با ایشان مثل بردگان رفتار
می شد اما بزرگترین شانس تاریخی نصیب زنان ایرانی شد و با ظهور رضاشاه بزرگ
و اجرای برنامه کشف حجاب ،آزادی به آنان هدیه شد و در ادامه در دوران حکومت
محمدرضا پهلوی با اعطای حق رای به زنان و اجرای طرح های تساوی بین زن و مرد،
نیروی عظیم و استعدادهای بالقوه زن ایرانی شکوفا شد.
پس از انقالب سال  ۵۷و تثبیت جایگاه خمینی بعنوان رهبر انقالب اسالمی و یکدست
شدن قدرت طبقه روحانیت ،یکی از نخستین برنامه های پروژه اسالمی سازی ایران،
اصرار بر حجاب اجباری بود که نشان بارزی از اسالمی شدن مملکت به شمار می آمد؛
با اشاره به این نکته مهم که روح اهلل خمینی پیش از به ثمر رسیدن انقالب و هنگامی
که در قلب فرانسه دایم با رسانه های اروپایی و آمریکایی بر ضد حکومت پهلوی
مصاحبه می کرد ،بصورت مدام از آزادی زنان در رژیم اسالمی آینده سخن می گفت
و حتی بارها از اینکه حجاب اجباری نخواهد شد ،صحبت کرد و این کامال با افکار،
نوشته ها و سخنرانی های وی در گذشته ،در تضاد بود .به یاد داریم که حتی در بلوای
 ۱۵خرداد  ،۱۳۴۲همین فرد در سخنرانی مشهورش در قم و در مخالفت با اعطای حق
رای به زنان در برنامه انقالب سفید شاه و ملت ،شاهنشاه را به ضدیت با اسالم و قوانین
شرع متهم کرده بود و پس از پیروزی انقالب و کنار زدن رقبا ،پروژه های افراطی خود
را اجرایی کرد؛ در ادارت و سازمان های دولتی با نام برخورد با بی حجابی ،بسیاری
از زنان اخراج شدند و آنان که ماندند ،فقط به شرط داشتن حجاب اجباری توانستند
به کارشان ادامه دهند و جذب نیروهای جدید هم با همان شرط حجاب انجام می
شد .اما در سطح جامعه برای تثبیت حجاب اجباری ،ایجاد رعب و وحشت و استفاده
از خشونت و قوه قهریه در دستور کار حکومت تازه تاسیس جمهوری اسالمی قرار
گرفت .هنوز به یاد داریم فریاد چماق داران رژیم را که به زنان بی حجاب در خیابان
ها حمله می کردند و شعار «یا روسری ،یا توسری» سر می دادند.
به هرحال رژیم اسالمی توانست با استفاده از زور ،حجاب اجباری را در کشور تثبیت
کند و سخت گیری درباره آن را یکی از ارکان ادامه حیات خود قرار دهد .آنچه در
این چهار دهه بر زنان ایران زمین گذشت ،یادآور دوران سیاه حکومت کلیسا در قرون
وسطی اروپاست .شاید همین تشابه نور امیدی باشد که بزودی رنسانس آزادی ایرانیان
پس از تاریکی استبداد دینی طلوع کرده و بساط سواستفاده گران مذهبی برچیده شود؛
نشانه های این رنسانس ایرانی در جامعه امروز میهن مان به خوبی قابل مشاهده است.
زنان ایرانی اما به اشکال مختلف در طی سالیان دراز حکومت جمهوری اسالمی از
خود مقاومت نشان داده و بویژه نسل دختران جوان راه مقابله با خفقان مذهبی را در
پیش گرفتند .دختران ایرانی از پوشش ظاهری و مدل های مختلف آرایشی گرفته تا
همه کارهایی را که قوانین جمهوری اسالمی برای زنان ممنوع کرده است را یکی پس
از دیگری به سخره گرفتند و به آرامی بر شدت مخالفت هایشان افزودند تا سال ۱۳۸۸

که اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری باعث بوجود آمدن جنبش سبز
مردم ایران شد و زنان و دختران جوان ایرانی شانه به شانه مردان و گاه حتی جلوتر از
آنان به قلب دشمن ملت ،حکومت استبدادی دینی ،زدند .زنده یاد خانم «ندا آقاسلطان»
نماینده این تیپ از زنان و دختران ایرانی بود که در اعتراض به ظلم و ستم مذهبی در
خون خود غلطید اما حضور پررنگ زن ایرانی را برای کسب آزادی به همه جهانیان
نشان داد.
اکنون ویدا موحد ،دختر خیابان انقالب یا دختر برومند شاهرضا (رضا شاه بزرگ)
پرچمدار کشف حجاب اجباری شده و بدنبال وی ،زنان جوان ایرانی دیگری در تدارک
ایجاد یک رنسانس در تاریخ کشورمان شده اند ،امروز دیگر دختر خیابان انقالب تنها
نیست و هر روز به تعداد آنها افزوده می شود .زنگ خطر برای حکومتی به صدا در آمده
که چهار دهه همه توان خود را برای نهادینه کردن حجاب اجباری (سمبل جمهوری
اسالمی و رژیم والیت فقیه) به کار بسته است اما هم اکنون به نظر می رسد در حال
زانو زدن در برابر انقالبی نرم و به دور از خشونت است ،انقالب دخترانه با پرچم های
سپید به نشانه پاکدامنی و صداقت زنان ایرانی!
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روی میز تحریریه« :آرای نویسندگان مقاالت منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست»

از آن اسطوره چکی تا دختران خیابان انقالب

فریبا داوودی مهاجر  -فعال حقوق زنان:

این زن میالدا هوراکوا()Milada Horáková
است .زنی که برای تعریف دیگر از سیاست ،آزادی
و دموکراسی به دار آویخته شد.
او دکترای حقوق داشت و در  ۲۷سپتامبر  ۱۹۴۹به
اتهام توطئه بر ضد رژیم و زیر فشار شدید از سوی
پلیس مخفی چکسلواکی بازداشت شد.
دادگاه او و دوازده تن از همراهاناش ،در  ۳۱می
 ۱۹۵۰آغاز شد و هرچه شرایطاش سختتر میشد
میالدا شجاعانهتر به دفاع از خود بر میخاست.
در پایان ،دادگاه او و سه تن دیگر را در  ۸ژوئن
همان سال به اعدام محکوم کرد.
این زن در زمان هیتلر هم توسط گشتاپو در
چکسلواکی دستگیر به اعدام و سپس به زندان ابد
محکوم شده بود که پس از پایان جنگ آزاد شد و
به نمایندگی از حزب سوسیالیست نماینده پارلمان
شد و باز از آزادی سخن گفت.
اما سلطه اتحاد جماهیر شوروی بر چکسلواکی
سایهاش عمیق و عمیقتر میشد تا این که میالدا
دوباره بازداشت شد.
عکس او در دادگاه و دفاعیات او برای ارزشهایی
که آزادی برای انسانها به ارمغان میآورد را برای
خودم تکرار میکنم که اهمیتی ندارد زیر نام چه
تفکری انسانها را به بند کشند.
تاریخ هیاهویی از سلطه بر انسانها به نام«این» و

به نام«آن» است .فرقی نمی کند که به چه نام و دین
و عقیدهای باشد.
ادبیات سلطه را باید شناخت .رفتاری که پیشه
میکند و شکلی که انسان را ذلیل و حقیر و مطیع
میخواهد.
ادبیات سلطه را که بشناسیم به منجالب آن به هر
اسم و نامی تن نمیدهیم و فرقی نمیکند که چه
کسی یا عقیدهای بهانه حقارت انسان باشد.
این زن در دادگاهی ایستاده که هیچ نوری برای
رهایی وجود ندارد .اطرافیان به او هشدار میدهند
که کشور را ترک کند ولی او میایستد بدون آن که
امیدی برای بهار پراگ داشته باشد؛ امیدی برای آن
که سیاست را باز تعریف کند.
میالدا قبل از اعدام در نامهای به دختر شانزده
سالهاش مینویسد:
«زمانی که تو میفهمی چیزی واقعیت است و عین
عدالت ،آن زمان است که خواهی توانست برایاش
بمیری»...
و او برای دفاع از آزادی به پای جملهای که
برای دخترش نوشته بود تا انتها رفت برای آنکه
هموطنانش در اندوه و فراغ آزادی جان ندهند.
دفاعیات و حتی نطقهایش در پارلمان هیجانی
برای دستیابی به آزادیست و تاریخ نیز بیرحمانه
نام این زنان را حذف میکند.

سال ها میگذرد و در سال  ۱۹۹۱جایزهای برای
آزادی و حقوق بشر به دخترش میدهند و نامههایی
که او از آرزوهایش برای دستیابی به آزادی نوشته
بود ،در نهایت به دست دخترش میرسد.
***
خوانش میالدا برای من یک پیام دارد که سیاست
کثیف نیست و انسانها همواره برای باز تعریف
سیاست هزینه فراوان دادهاند .باید ممارست کرد و
شوق و اندوه و لذت و ترس این مسیر را پذیرفت.
سیاست کثیف نیست اگر ما رو در روی سیاست
بازهای کثیف بایستیم و چشم در چشم از ساختن
و چیدن آجرهای دنیای دیگر سخن بگوییم که
انسانها در آن ابزار و یا برده و رعیت نیستند.
میالدا در نامههایی که برای دخترش از زندان
مینویسد از زیبایی دنیا و عشق به زندگی مینویسد.
از آزادی و رویاهایی که با آن در همه عمر
ایستادگی کرده است.
از ارزشهایی که برای همه مردم دنیا یکسان است
و باید برای آنها به مبارزه یرخاست..
از حقوقی که از یکایک ما سلب میشوند و کسی
جز خود ما نمیتواند برای بازپسگیریشان گامی
رو به جلو بردارد و ...
موهای دختران انقالب و روسریهایی که سپید
برافراشتهاند یاد این زن را برایم زنده کرده است.

افقي:
 -1لقب كشور تايلند  -ياد گرفتن
 -2بنوسياه  -ماهي ميالدي  -تركيب سيمان با پنبه نسوز
 -3غواص  -واحد زلزله  -ويتامين جدول
 -4طايفه  -دماغ سوخته  -صومعه
 -5عدد منفي  -بابزن  -كريه
 -6از قلل ايران  -پايتخت ونزوئال  -نوعي بستني
 -7اثر شاتوبريان  -مظهر سبكي  -شيوا  -ضمير دوم
شخص مفرد
 -8دستيار و معاون  -مرغ غمخوار
 -9شيره خرما  -مزه اسيدي  -اسم  -بازديد سپاه
 -10شيشه آزمايشگاهي  -پرتاب كردن  -دورويي
 -11خالص  -از اجزاي اتم  -حرف تنفر
 -12شانه فلزي  -درخت اعدام  -اثر جين اوستين
 -13بله انگليسي  -خياالت  -غيرحرفه اي
 -14طرفدار و حامي  -بازگشت صدا  -پيش
 -15از كوههاي مهم ایران  -مطبخ
عمودی:
 -1مثل يكديگر  -شهر مازني  -دختر مازني
 -2چشمه  -آموزشگاه فني  -پرنده خالدار
 -3شناس  -زود وفوري  -جاي بازگشت  -توان آخر
 -4يار رامين  -وجود دارد  -مساوي
 -5تپه باستاني ایران و نام منطقهاي در كرج  -ديوار بلند

 تجارت -6چوب خوشبو  -لقبی مه به خاک سرزمین مادری یا
زادگاه هر فرد می دهند  -داغ انگليسي
 -7صنم  -ته ديگ  -محبوب
 -8ثعلب  -محروم
 -9براي اينكه  -مغرب  -با
 -10جاسوس  -هواسنج  -دور دهان
 -11خارج شده از دين  -بي پايه  -تازه كار
 -12ريختن پول به حساب  -نا اميد  -ظاهر عمارت
 -13كشتي خالي  -حسد  -خزنده گزنده  -الهه عقل
 -14پرش عصبي  -از قمرهاي سياره اورانوس  -سنگيني
 -15زادن  -دانهكش بيآزار  -دلتنگ و پژمرده

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای پیرامون ما:

مهمانداری هواپیما :شغلی که به دردسرهایش نمیارزد

احتماال شما هم مانند  85درصد مردم دنیا درباره
شغل مهمانداری هواپیما با اشتیاق و از روی عالقه یاد
میکنید .این شغل شما را به یاد دختران زیبا ،کشیده
و سکسی با لبخندی زیبا میاندازد که در لباسهایی
خوش فرم در محیط شیک هواپیما به خدمت
مشغولند .اما این همه قصه نیست .بد نیست بدانید
که برخی شرایط استخدام در این شغل بسیار شگفت
انگیز است:

عینک را استخدام می کند.

شرکت هواپیمایی برزیلی  TAMاز کارکنان خود
می خواهد تا عملیات نجات در جنگل های آمازون
را با شرایط سخت و خاص ،آموزش ببینند.

ماهر بودن در شنا ،توانایی ماندن زیر آب به مدت
حداقل یک دقیقه ،بخشی از شرایط استخدام در
سنگاپور ایر الین است.

در هواپیمایی قطر ایرالین،اندازه دستان مهمانداران
باید به اندازه ای باشد که به راحتی قفسه های
باالیی داخل هواپیما را باز و بسته کند .دستان آنها
خاور
هواپیمایی
خطوط
ترین
قدیمی
ایر
ایران
باید هنگامی که روی نوک پا می ایستند تا  84اینچ
لوفتهانزا آلمان به اینکه زشتترین مهمانداران و
باالبرود.
میانه که اکنون در رژیم اسالمی ایران اداره میشود کارکنان ایستگاههای فرودگاهی را استخدام میکند
کامال
هایی
س
لبا
پوشیدن
به
مجبور
را
خود
مهمانداران
شهرت دارد.
اسالمی و پوشیده میکند.

شرکت هواپیمایی االتحاد و همچنین خطوط
هواپیمایی قطر در زمان استخدام از مهمانداران زن
تعهد میگیرند تا  5سال نخست پس از استخدام نباید
ازدواج کنند .

اتحادیه بین المللی کارکنان حمل و نقل ،علیه
درخواست شرکتهای هواپیمایی،که زنان را مجبور
می کنند ازدواج نکنند و باردار نشوند ،کمپینی به راه
انداخته است اما همچنان این قوانین اجرا میشود.

کارکنان شرکت «ویریجین آتالنتیک» قبل از شروع
کار به مدرسه آموزشی میروند تا نحوه پیرایش و
آرایش ظاهری و قوانین سخت شرکت را بیاموزند.

مهمانداران ایر کانادا توانایی لبخند زدن در هر
شرایطی را در زمان استخدام متعهد میشوند.

سالخورده ترین تیم مهمانداران در میان خطوط
هوایی گوناگون در استخدام امریکن ایر الین هستند.
هم آنهایی که در سابقه طوالنی خدمات تجاری این
شرکت در استخدام آن بودهاند و هم کسانی به دلیل
شرکت «ایر اِیژیا» مهمانداران با شرایط سنی  20تا قوانین برابری سنی در دوره های جدیدتر در این ایر
 28سال و با بینایی فوق العاده و بدون استفاده از الین استخدام شده اند.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

11

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:

از آدینه  2فوریه 2018

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

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

103
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 103آدینه  2فوریه2018
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

گلشیفته فراهانی در نقش دختران پیشمرگه کرد
روی پرده سینماهای جهان

نخستین تصاویر فیلم «دختران خورشید» با بازی «گلشیفته
فراهانی» بازیگر مشهور ایرانیفرانسوی منتشر شد ،اثری درباره
مبارزات زنان مسلح پیشمرگه کرد علیه نیروهای داعش که
«ایو هوسون» کارگردان نامی فرانسه آن را جلوی دوربین برده
است.
گلشیفته فراهانی در این فیلم نقش «بهار» را بازی می کند،
دختر جوانی که در بازگشت به روستای محل زندگی خود در
کردستان همراه با پسرش و صدها زن دیگر توسط نیروهای
داعش ربوده می شوند .او مدتها در شرایطی غیر انسانی زندانی
می شود و مورد اذیت و آزار جنسی قرار می گیرد« .بهار»
سرانجام فرار می کند و به عنوان فرمانده یک گردان ویژه از
زنان مسلح کرد به نام «دختران خورشید» انتخاب می شود.
تمامی اعضای گروه زن هستند و نقش مهمی در مبارزه علیه
داعش و آزادسازی مناطق اشغالی دارند.
«امانوئل برکات» بازیگر جوان فرانسوی و برنده جایزه کن
یکی از هنرمندانی است که در این پروژه سینمایی حضور
دارد ،او نقش «ماتیلده» خبرنگار جنگی را بازی می کند که

شاهد این رویدادهای تلخ و غم انگیز است و رابطه نزدیکی
با «بهار» دارد.
ایو هوسون از سینماگران زن صاحب نام سینمای فرانسه
است و آثار درخشانی چون « به امید مرگ»« ،برای آنها که
همیشه پیچیده هستند» و «گنگ بنگ» را در کارنامه حرفه ای
خود دارد .دختران خورشید چهارمین فیلم بلند این هنرمند
است و فیلمنامه را نیز خود نوشته است.
ایو هوسون در مصاحبه های خود با رسانه ها ،آگاهی از رفتار
غیر انسانی داعش با ایزدی ها در شمال عراق و ماجراهای غم
انگیز زنان و کودکان اسیر کرد را انگیزه اصلی خود از پرداختن
به این موضع عنوان کرد .به گفته او شجاعت و جسارت زنان
کرد در مبارزه مسلحانه با داعش به راستی او را تحت تأثیر قرار
داد و به همین دلیل تصمیم گرفته گوشه هایی از این مبارزات
قهرمانانه را به تصویر بکشد.
گلشیفته که اکنون ساکن فرانسه است گفته همواره شیفته
رشادت و آزادگی دختران کرد بوده و پیشنهاد بازی در این
نقش برایش مانند یک رویای شیرین بود.
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