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

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا توصیه میکند:

آمریکا به نیروهای فعال در
اپوزیسیونامیدینداشتهباشد

لغو اقامت اروپایی 35پناهنده
ایرانی در هلند
جنازه یکی از فعاالن بین المللی
حقوق بشر برای ایران در
نیویورکپیداشد

یک گزارش منتشر شده در تاریخ
 19آگوست  2016که به دالیلی از نظر
رسانهها خصوصا رسانههای فارسی
زبان دورمانده است ،نشان میدهد
اعتراض دو ایرانی تبار به شناگر مشاوران عالی نمایندگان کنگره آمریکا
در مرکز تحقیقات این نهاد قانونگذار،
«دروغگوی»آمریکایی
به فعالیتهای بخش عمدهای از
اپوزیسیون ایران برای تشکیل یک
آلترناتیو قابل اعتماد جهت جایگزینی
بازار داغ عکس یادگاری با
جمهوری اسالمی ،اعتماد ندارند.
در بخش نخستین گزارش 55
شهابحسینیدرلسآنجلس
صفحهای که به امضای مدیر خلیج
فارس در مرکز تحقیقات کنگره آمریکا
 Kenneth Katzmanتحویل
ارتباط با گمشدهای در فضا؛
نمایندگان شده ،نیروهای سیاسی
کاوشگرفیلهپیداشد
داخل حکومت و نیز مخالفان داخلی
و خارجی جمهوری اسالمی بر اساس
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید
تواناییونیزجایگاهمردمیموردبررسی

دانشجویی اشاره دارد و دو شاخه
قرار گرفته است.
نویسندگان این گزارش به روشنی جنبش دانشجویی در داخل و خارج
دربارهچندجریاناصلیدرمیانمخالفان ایران را یکی از دو گزینه قابل اعتنا و
حکومتایراندرحالیصحبتمیکنند دارای پایگاه در داخل ایران معرفی کرده
که مشخصا شخص علی خامنهای را است.
مهمترینوقدرتمندترینفرددرساختار به گفته تهیه کنندگان این گزارش در
حال حاضر و پس از  7سال ،هنوز
قدرت در داخل ایران قلمداد کردهاند.
این گزارش از شورای ملی ایران رهبران جنبش سبز و جریان اصالحات
 NCIبه رهبری فرزند آخرین شاه محمد خاتمی ،میر حسین موسوی
ایران به عنوان نهادی که پس از انتخابات و مهدی کروبی مهمترین گزینه برای
 2009خوب شروع کرد ،اما اکنون به جانشینی حکومت در ایران معرفی
میشوند.
مرز بی عملی رسیده یاد کرده است.
در بخشی دیگر از این گزارش سازمان این گزارش مشخص نمیکند که آیا
مجاهدین خلق  MEKدارای روابط طیف طرفدار اصالحات را در جنایات
گسترده در خارج و بدون پایگاه مردمی رژیم اسالمی در ایران شریک میداند یا
در داخل ایران و در رسته گروههای خیر؟! سوالی که تا مشخص نبودن پاسخ
آن دستکم نمیتوان برای مشروعیت
چپگرا تقسیم بندی شده است.
این گزارش همچنین به گروههای اخالقی این گزارش اعتباری قائل بود.

نامگذاری گونه ای از گل رز فرانسوی به نام شهبانو فرح

سازمان پرورش و توسعه گل و گیاهان بومی فرانسه
طی مراسمی که روز  7سپتامبر  2016در جنوب این
کشور برگزار شد ،یک گونه گرانبها از گل رز فرانسوی
را به نام شهبانو فرح پهلوی نامگذاری کرد.
به گزارش وب سایت  rankings rosesموسسه
پرورش و توسعه گیاهان بومی فرانسه و شرکت
 delbard french rosesکه بزرگترین تولید کننده
گیاهان تزئینی در اروپاست طی مراسمی ،گونه ای خاص
از گل رز دو رنگ فرانسوی را به نام Impératrice
( Farahشهبانو فرح) نامگذاری کرده اند.
پیش از این در سال  1827میالدی یک رز فرانسوی
به نام داریوش هخامنشی پادشاه باستانی ایرانی و نیز در
سال 1893میالدی هم یک رز آلمانی به نام عمر خیام
شاعر بلندآوازه ایرانی نامگذاری شده بود.
به گفته  rankings rosesاین نوع گل رز را به دلیل
استقامت ،ماندگاری وهمچنین جذابیت چشمگیر در بین
گل های رز ،به نام آخرین ملکه ایران نامگذاری کرده اند.
یکی از نزدیکان شاهزاده رضا پهلوی به خبرگزاری
ایرانشهر در این خصوص گفت« :شهبانو بین مردم
فرانسه از محبوبیت خاصی برخوردار است و همین امر
موجب شده تا برپاکنندگان این مراسم با شناختی درست

از زندگی و سرگذشت وی اقدام به این نامگذاری کنند.
این پیشنهاد از مدتی قبل مطرح بود و سرانجام در تابستان
امسال مورد پذیرش شهبانو قرار گرفت و مراسم مربوط
به این نامگذاری با حضور شخص او برگزار گردید».
هر شاخه گل رز  Impératrice Farahدر بازار
اروپا نزدیک به  40یورو ( 45دالر) قیمت دارد و در
حالی که هر  6شاخه گل رز معمولی در حدود کمتر از

 1یورو در بازار گل و گیاه فرانسه به فروش می رسد.
گل رز  Impératrice Farahکه در حدود 80
سانتی متر بلندی ساقه دارد و گلبرگ های آن با رنگ
های تلفیقی زرد و قرمز(هلویی) شناخته می شود،
تا پیش از این از زیر گروه «رزهای نیور» شناخته
می شد و تنها در مزارعی در جنوب فرانسه قابلیت
تولید دارد.

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:

بازدید گروهی ایرانیان از تابلوی محله ایرانیان در آزادراه405

يك روز پس از پانزدهمين سالگرد فاجعه  ١١سپتامبر
در نيويورك و شرق آمريكا و در نقطه مقابل آن در
غرب این کشور در لس آنجلس يك برگ ديگر به
افتخارات جامعه ايراني در آمريكا اضافه شد.
در سال  ٢٠١٠به كوشش صاحبان مشاغل ايراني
وست وود و با پيشگامي الكس حلمي و بيژن خليلي،
بخشي از منطقه وستوود لسآنجلس براي نخستين
بار در تاريخ امريكا به عنوان يك منطقه ايراني نام
گذاري شد . persian Square
اين واقعه بسيار مهم توسط رياست انجمن شهر
وست لس آنجلس  Paul Koretzو با راي همه
اعضا انجمن شهر قطعيت يافت.
پس از گذشت  ٦سال به همت الكسحلمي كنگره
ايالتي كاليفرنيا تابلوي  Persian Squareرا در دو
سوي آزاد راه  ٤٠٥تصويب و با پشتيباني مالي رضا
ساربانها  ،مايكل دليجاني و بيتا درياباري اين امر تحقق
يافت.
در روز  ١٢سپتامبر  2016يك اتوبوس بسيار مجهز
و لوكس كه از سوي  VIP Toursبه مديريت ماركو
خراساني به پرژن اسكوئر آورده شده بود مدعوين را به
همراه رياست انجمن شهر وست لسآنجلس به محل

نصب تابلوي پرژن اسكوئر در آزاد راه  405برد.
مدعوين با گرفتن عكس و فيلم اين واقعه تاريخي
را ثبت كردند .خانم سيمين تهراني از تلويزيون رويال
تايم تي وي نيز با آقایان پال كورتز  ،الكس حلمي،
رضا ساربانها ،پوریا عباسی ،جهانگیر اردالن و بیژن
خلیلی در محل مصاحبه و گفتگو كرد.
در این مراسم که به ميزبانی الكس حلمي برگزار

شد ،مهمانانی از جمله :امیر طباخ ،مو الهوتی ،رضا
ساربانها ،دیوید گلکار ،پیمان مالذ ،تیرداد خدادادی،
جاسمین شموئیلیان ،جو شوشانی ،اردشیر توانگریان،
حمید نهایی ،مارکو خراسانی ،خانم مریم آذربایجانی،
جهانگیر اردالن ،ناهید پیرنظر ،پوریا عباسی،محمود
کریم خانی ،مایکل دلیجانی  ،دیوید رحیمیان ،جری
لوین ،جف اورشتاین و بیژن خلیلی شرکت کردند.

مرتضى مهرزاد اعجوبه واليبال نشسته ايران
اين روزها مسابقات پاراالمپيك در برزيل در حال
برگزارى است .در اين ميان مرتضى مهرزاد بازيكن
بلندقد ايرانى خبرساز شده است.
مرتضى مهرزاد با قد  ٢٤٦سانتى متر بلند قدترين مرد
ايران است و به دليل مشكالت هورمونى كه از نوجوانى
گريبانگير وى شده ،قدش همواره رشد كرده است .وى
در  ١٦سالگى دچار سانحه شد و لگنش مشكل پيدا
كرد .همچنين پاى راست او  ١٥سانت از پاى چپش
كوتاهتر است.
اما حاال اين جوان  ٢٩ساله ايرانى در مسابقات
پارالمپيك ريو خوش درخشيده است .هادى رضايى
مربى تيم واليبال نشسته ايران در مصاحبه اش گفته كه
پس از ديدن مرتضى در يك برنامه تلويزيونى وى را
به تيم واليبال نشسته دعوت كرده و با انجام تمرينات
متعدد وى را به يك بازيگر حرفه اى تبديل كرده است.
رقيبان ايران در جريان مسابقات پارالمپيك پس از
مواجه شدن با مرتضى كه در حالت نشسته از تور واليبال
بسيار بلندتر است ،دچار مشكل شده اند .مرتضى مهرزاد
به راحتى تمام حمالت رقيبان را دفاع مى كند و كسى
نيز توانايى مقابله با ضربات وى را ندارد.
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جنجال حجاب اجباری در کنسرت شنبه شب چارتار در ونکوور

اعضای گروه موسیقی چارتار در حاشیه کنسرت
شنبه دهم سپتامبر  2016خود در ونکوور کانادا،
زنانی که مایل به عکس گرفتن با آنها بودند را مجبور
کردهاند که از حجاب استفاده کنند .این حرکت گروه
چارتار واکنشهای جدی کوشندگان حقوق زنان را
به همراه داشته است.
گروه چهارتار که در قالب تور کانادا  2016خود در
این کشور به سر میبرد عالوه بر کنسرتی که شنبه
شب در ونکوور برگزار کرد دو کنسرت دیگر در
تاریخهای  16و  17سپتامبر به ترتیب در شهرهای
مونترال و تورنتو در کانادا برگزار میکند .گروهی
از مخالفان حجاب اجباری برای زنان در واکنش به
اخبار منتشر شده در خصوص رویدادهای حاشیه
کنسرت این گروه در ونکوور میگویند ،سالن
کنسرت در تورنتو و مونترال را به صحنه مخالفت
با حجاب اجباری تبدیل خواهند کرد.
برگزار کننده این تور در کانادا یک موسسه
برگزاری رویدادهای هنری به نام «کمپانی تار نوا»
است که پیش از این نیز کنسرتهایی در کانادا
برگزار کردهاست .این موسسه به خبرنگار خبرگزاری
ایرانشهر گفته در تصمیم گروه موسیقی برای اجبار
زنان به استفاده از حجاب نقش نداشته و آن را تایید
یا رد نمیکند.
برای نخستینبار وب سایت رادیو زمانه وابسته به
دولت هنلد این موضوع را رسانهای کرده و به نقل از
یک بانوی ایرانی بازدید کننده از این کنسرت نوشت:
یکی از زنانی که در کنسرت این گروه در کانادا با
آرمان گرشاسبی ،خواننده چارتار ،عکسی به یادگار
گرفته ،این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرده
است که در آن حجاب دارد .در کامنتها از این زن
پرسیده شده که چرا با وجود بیاعتقادی به حجاب
روسری به سر دارد و او پاسخ داده که«گروه چارتار
اگر با خانمهای بیحجاب عکس داشته باشند ،در
ایران دچار مشکل میشود ».این کاربر در ادامه ،در
پاسخ به این سوال که «روسری از کجا آوردی؟»

جواب داده که« :روسریها را خودشان آورده بودند».
این وب سایت خبری در ادامه گفته بود« :امتناع
از عکس گرفتن با زنان بیحجاب به دلیل
معذوریتهای داخلی و احتمال اعمال فشار از سوی
نیروهای امنیتی و وزارت ارشاد در ایران پیشتر هم
دیده شده است اما اینکه گروهی روسری همراه
داشته باشد و شرط عکس گرفتن را بر سر کردن
روسری تعیین کند ،کمسابقه است».
منتقدان به این رفتار گروه چارتار این نکته را
مطرح کردهاند که این انتخاب گروه چارتار است
که با «بیحجابها» عکس نداشته باشند اما مجبور
نیست زنان را به روسری دعوت کند و به حجاب
اجباری مشروعیت ببخشد .آنها همچنین میگویند
عمل زنانی که برای یک عکس یادگاری حاضرند
روسری سر کنند قابل انتقاد است.
در اقدامی دیگر انجمن زنان ایرانی که در تورنتو
مستقر است به خبرگزاری ایرانشهر گفته خواهد
کوشید تا سالن کنسرت این گروه در روز 17
سپتامبر در تورنتو را به صحنه مقابله با حجاب
اجباری و مشروعیت بخشی به آن تبدیل کند .این

معترضان میگویند عالوه بر آنکه برخی از اعضای
گروه در سالن کنسرت هستند ،برخی دیگر از اعضا
که بلیط این رویداد را از قبل تهیه نکرده بودند نیز
با پالکاردهای اعتراضی به حجاب زنان در مقابل
سالن برگزاری کنسرت تجمع خواهند کرد .آنها از
دیگر کوشندگان فرهنگی و سیاسی خواستهاند در
زمان برگزاری این کنسرت در مقابل Toronto
 Centre for the Artsدر شماره  5040خیابان
یانگ در این شهر گردهم آیند.
برخی خبرهای تکمیلی حاکیست برگزارکنندگان
کنسرت چارتار از احتمال لغو آن به دلیل این
اعتراضات و احتمال درگیری در مونترال و تورنتو
خبردادهاند .در حالی که مشخص نیست چنین
تصمیمی در صورت وقوع در کانادا اتخاذ شده یا از
تهران به برگزارکنندگان دیکته شده است.
دقایقی قبل از ارسال این نشریه به چاپخانه اعالم شد
گروه چارتار به دلیل فشار خبری ناشی از خبرگزاری
ایرانشهر و سایر رسانههای معترض به حجاب
اجباری ،رسما عذرخواهی کرده و گفته به هیچ عنوان
قصد دخالت در نوع پوشش دیگران را نداشته است.

اداره مهاجرت کشور هلند میگوید در اقدامی مشترک
به همراه اداره فنآوریهای دیجیتالی پلیس این کشور
اقامت گروهی از پناهندگان خاورمیانهای را به دلیل
آنچه تناقض در درخواست پناهندگی و اطالعات
سایبری دانسته است ،لغو کرده است .سی و پنج نفر از
این پناهندگان اصالت ایرانی دارند و در خالل سالهای
 2010تا  2014به هلند وارد شدهاند.
اداره مهاجرت هلند میگوید تحقیقات خود در
شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام
را پس از افزایش خطرات احتمالی مربوط به
حملههای تروریستی گروههای افراطی و پناهندگان
مسلمان وابسته به داعش آغاز کرده و در خالل آن
به مجموعهای از اطالعات در خصوص گروهی چند
صد نفری از پناهندگان ساکن در این کشور دست یافته
است که نشان میدهد این افراد در اخذ پناهندگی از
دولتهای اروپایی ریاکاری کرده و اطالعات دروغ از

نگرانی درباره وضعیت خود در کشور مبداشان ارائه
کردهاند.
یک مقام مسئول در اداره تحقیقات دیجیتالی پلیس
هلند گفته کشف تناقض در اطالعات ثبت شده در
مدارک و درخواست رسمی پناهندگان و فعالیتشان
در فضای مجازی ،خصوصا در فیسبوک از شیوه های
کشف افراد مشکوک به همکاری با گروههای تروریستی
و از روشهای مرسوم برای یافتن سرنخهای اطالعاتی
در خصوص افرادی است که پلیس با تحت نظر قرار
دادن آنها میتواند از احتمال وقوع برنامههای تروریستی
جلوگیری کنند .برخی پناهندگان افغان ،ترک ،عربتبار
و ایرانی در این طرح مورد بررسی قرار گرفتهاند.
اداره مهاجرت هلند گفته با اینکه نتایج این تحقیق
در خصوص همه افراد دیپورت شده به منزله ارتباط
با گروههای تندرو ،افرطی و یا تروریستی نیست ،اما
دولت هلند این حق را بر اساس قوانین خود دارد که در

صورت احراز تقلب هر فردی در اخذ پناهندگی از این
کشور با متقلب برخورد کند .اما مشخص نکرده است
که دریافت کنندگان نامه سلب اقامت اجازه اعتراض
دارند یا خیر.
برخی گروههای مدافع آزادی بیان از جمله یکی از
گروههای مدافع حقوق نوکیشان مسیحی در ایران و
افغانستان در اعتراض به این موضوع گفته اقدامات
اخیر پلیس هلند ،مصداق جاسوسی از شهروندان
و پناهندگان و منافی حقوق بنیادین گردش آزادانه
اطالعات و حفظ حریم خصوصی افراد است.
این گروه متذکر شده با اینکه برخی پناهندگان ایرانی یا
افغان به مسیحیت روی میآورند اما در فضای مجازی
و شبکههای اجتماعی همچنان با سایر اقوام و دوستان
مسلمان خود در کشورهایشان ارتباط دارند و در تعامل
به آنها از عباراتی استفاده میکنند که با اینکه می تواند
شک برانگیز باشد اما در جامعه آنان مرسوم است.

انتشار خبر درگذشت بیل نوجی ( )Bill Nojayعضو
هیئت مدیره و پشتیبان بنیاد دموکراسی در ایران ()FDI
با احتمال ترور او همراه شده است .جسد این فعال
سکوالر برای ایران آزاد ،روز جمعه در حالیکه آثار زخم
گلوله بر بدنش هویدا بود ،در پیتسفیلد نیویورک در محل
گورستان خانوادگی ایشان ،پیدا شد.
کنت آر.تیمرمن (،)Kenneth R. Timmerman
رییس بنیاد دموکراسی در ایران ،FDI ،گفت که فقط
چند روز پیش از مرگ آقای نوجی با او صحبت کرده
بود .تیمرمن گفت« :ما کار بر روی پروژه جدیدی را
شروع کرده بودیم و بیل بسیار مشتاق و خوشبین بود».
در سال  ،2012آقای نوجی در انتخابات داخلی اف.دی.
آی در ایالت نیویورک انتخاب شد و نیز در انتخابات
اولیه بنیاد دموکراسی در ایران ،در  13سپتامبر یعنی چهار
روز پس از مرگش ،در رای گیری مجدد انتخاب شده
بود.
آقای تیمرمن می گوید« :بیل بدون هیچ چشم داشتی،
وقت زیادی برای خدمت به دیگران میگذاشت .من
افتخار میکنم که در هیئت مدیره اف.دی.آی با او همکار
بودم و در کنارش برای آزادی فعالیت کردهایم».
بیل نوجی در زمینه تحقیق و کمک به افرادی که خود یا
اعضای خانوادهشان قربانی جنایات حکومت جمهوری

اسالمی ایران شدهاند ،فعالیت میکرد .او برای احقاق
حق آنهاییکه عزیزانشان توسط رژیم به قتل رسیدند و
یا غیرقانونی بازداشت شده و شکنجه شدهاند ،تالش
میکرد.
کنت تیمرمن ریاست بنیاد دموکراسی در ایران میگوید:
«ما با خانواده بیش از  200نفر از قربانیان رژیم جمهوری
اسالمی در دادگاههای آمریکا کار میکنیم زیرا بیشتر آنها
در زمان اتفاق افتادن این جنایات ،شهروندان ایاالت
متحده نبودهاند .بسیاری از ایشان پس از اطالع از مرگ

لغو اقامت اروپایی  35پناهنده ایرانی در هلند

جنازه یکی از فعاالن بین المللی حقوق بشر برای ایران در نیویورک پیدا شد

بیل با من تماس گرفتهاند و تاسف و ناراحتی خود را
بخاطر از دست دادن چنین قهرمان بیباک آزادی ،ابراز
کردند».
در سال  2007در یک تالش  3روزه در پاریس با عنوان
«کنفرانس همبستگی ایران»  ،نوجی به تیمرمن پیوست
تا در ایجاد ائتالف گسترده در میان گروههای مختلف
اپوزیسیون ایرانی ،شرکت کند .تیمرمن میگوید« :بیل
همیشه داوطلبانه وقت و مهارت خود را برای کمک به
ایرانیانی که به او نیاز داشتند ،میگذاشت».

آتوسا مشفق نامزد نهایی جایزه ادبی «من بوکر  »2016شد
سه نویسنده زن و سه نویسنده مرد برای دریافت جایزه ادبی  ۲۰۱۶من
بوکر نامزد شدهاند .آتوسا مشفق ،نویسنده آمریکایی با کتاب «آیلین» در میان
نامزدهای امسال قرار دارد .مشفق از پدری ایرانی و مادری کروات در آمریکا
به دنیا آمده است.
رئیس هیأت داوری این جایزه بین المللی با اشاره به موشکافی بسیار داوران
برای انتخاب نامزدهای نهایی گفت« :نامزدهای نهایی قطعا بازتاب رمان در
فرهنگ مدرن هستند».
این سومین سال است که شرکت در رقابت برای جایزه بوکر برای هر
نویسندهای از هر ملیت آزاد است .شرط شرکت در این رقابت ،تنها این است
که اثر به زبان انگلیسی نوشته شده باشد و در بریتانیا هم منتشر شده باشد .نام
برنده این جایزه معتبر ادبی روز  ۲۵اکتبر در لندن اعالم میشود.
خانم مشفق با تایید خبر دریافت مجوز حضور در فینال منبوکر  2016به
خبرگزاری ایرانشهر گفته به زبان فارسی برای گفتگو و محاوره مسلط است ،اما
میگوید تجربه داستان نویسی به این زبان را نداشته است.
خانم مشفق ادامه میدهد ایران برای او سرزمینی رویایی و تاریخی است با
اینکه از آن خاطرهای ویژه ندارد .اما خوشحال است که در خانوادهای به دنیا
آمده که تبار و پیشنهای تاریخی دارد.
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روی میز تحریریه:
راز بزرگ سرمایهداری مدرن به زبان ساده:

سلیقهوتبهکاریمباحثانه
نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

مردم از یه زمانی به بعد تصمیم گرفتن دعوا نکنند و بحث و زیادی کش ندهند
و البته سر و تهش رو با جملههای صلحآمیز «نظر شما هم محترمه» و «این چیزا
البته سلیقهایه» هم بیاورند.
هر روز هم داره به دایرهی چیزهايي که خوب یا بد بودنشان سلیقهایست اضافه
میشود .چون تو دوره زمونهای هستیم که تمایل مردم به بحث زیاده ،زیاد پشت
کامپیوتر مينشينيم و میگیم حاال که حوصلهمون سررفته چه کار کنیم؟ بحث
کنیم!!!
مثال ممکنه دونفر سر اینکه چه ُمسکنی برای کمردرد خوبه بحثشون بشه و
کار به جاهای باریک بکشه و بیم آن رود که پردههای ضخیم احترام فرو بیفته،
بنابراین یکی تصمیم میگیرد با پیش کشیدن مبحث سلیقه آب روي آتیش بریزه.
اینجوری همه چيز موازی پیش ميره و کسی متضرر نمیشه ،احتمال تصادف
پیش نمییاد و کار به کشتی گرفتن نمیکشه.
من میگم خیلی خوشم مییاد آدما وقتی درحال رانندگي هستند ،ته سيگارشون
رو از شيشه بغل پرت كنن بيرون و تو میگی آره خب این نظر توئه و سلیق هات
اینجوریه ولی سلیق ه من این نیست.
بحث محصول رو جذاب میکنه ولی انتقاد اون رو قوي تر ميكنه و در واقع
اونو از ریخت مياندازه و از قالب جدا ميكنه.
مراد از بحث سازنده هم بحثیه که باعث نشه محصول تخریب و روان ه سطل
زباله بشه .این تخریبها خالف رویهی مصرفگرائی و سرمایهداریه و دیگه االن
ما با این تنوع «تجرب ه زیستن» ،عبارتی که این روزا خيلي ُمد شده ،نمیتونیم
چیزی رو زیر سوال ببریم.
سرمایهداری خیلی زحمت کشیده این چیزا در ما درونی شه و به لطفش
سیبزمینی پشندیای خوبی شدیم .هر جا کالهمون داره میره تو هم بدون نیاز
به وساطت ارباب سرمایه ،با پیش کشیدن بحث سلیقه و تجرب ه زيستن ،کاری
میکنیم که اوال هیچ محصولی برچسب بیارزش نخوره و بیمصرف نمونه و بعد

مکالمه
راز بزرگ مذهب به زبان ساده:

احمد باطبی  -کنشگر سیاسی و حقوق بشر:

بنجامين:
 بابا ،اگه يك روزى خدا ازت بخاد براى اثبات ايمانت منو قربونى كنى ،اينكارا ميكنى؟
من:
 -نه پسرم ،من گوسفند درونم را قربونى ميكنم.

هیچ وقتی برای مصرف کردن تلف نشه.
هیچ تولیدی بیارزش نیست ،شما فقط باید برسونیش به دست آدمی که
سلیق هاش اینه و این تو تجرب ه زيستناش جواب میده.
دوران دور ریختن چیزا سر اومده .االن فقط داریم از همهچی انباشته میشیم.
باز جای شکرش باقیه که یه چیزایی قطعیه و هنوز به زهر سلیقه آلوده نشده.
کاش اونا رو ازمون نگیرن.
خدا رو صدهزار مرتبه شکر که وقتی میگم این بادمجونا چقدر موقع سرخ
شدن روغن میخورن برنمیگردی بگی این نظر توئه ولی تجرب ه زيستن من
میگه بادمجونا تو مصرف روغن خیلی صرفهجو هستن.
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با توانگران چه باید کرد؟
در تازهترین رده بندی توانگران جهان از سوی آژانس
خبری «بلومبرگ» ،بیل گیتس بنیانگذار شرکت آمریکایی
مایکروسافت ،با بیش از نود میلیارد دالر دارایی در رده
نخست جای گرفت.
حجم این ثروت ،معادل نیم در صد کل تولید ناخالص
داخلی ساالنه ایاالت متحده آمریکا است و اگر در مقایسه
با کشورهای فقیر اندازه گیری شود ،به یازده برابر تولید
ناخالص داخلی تاجیکستان و یا چهار و نیم برابر همان
شاخص در افغانستان میرسد .تنها طی هشت ماه نخست
سال جاری میالدی ،بیش از شش میلیارد دالر بر ثروت
بیل گیتس افزوده شده است .این که چنین کوهی از دارایی
تنها در اختیار یک نفر باشد ،طبعا نمی تواند با بیاعتنایی
روبرو بشود.
در همان رده بندی ،آمانسیو اورتگای اسپانیایی ،خالق
مارک معروف «زارا» (فروشگاههای زنجیرهای کفش
و لباس) ،وارن بافت آمریکایی ،جف پرستون بزوس
(آمازون) و مارک زوکربرگ (فیس بوک)در ردههای دوم
تا پنجم قرار گرفته اند .کل ثروت این پنج نفر به ۳۵۴
میلیارد دالر میرسد که حدود  ۲۴میلیارد دالر بیشتر از
تولید ناخالص داخلی کشور هشتاد میلیون نفری مصر
است و با تولید ناخالص داخلی ایران تنها  ۳۳میلیارد دالر
فاصله دارد.
شگفتی همراه با انزجار در رویارویی با این ابر ثروتمندان،
دور از انتظار نیست .با تکیه بر حجم داراییهای اینها
است که ادبیات مربوط به گسترش نابرابری در جهان
بخش قابل توجهی از افکار عمومی را به خود جلب
میکند.
به ارزیابی سازمان انگلیسی «اوکسفام» تنها یک در صد
جمعیت جهان چهل و هشت در صد کل ثروت روی
زمین را در اختیار دارد ،حال آنکه سهم هشتاد در صد
جمعیت جهان از پنج و نیم در صد کل ثروت تجاوز
نمیکند .پرسش هایی را که بر پایه این محاسبات مطرح
میشوند ،همه می شناسیم  :آیا می توان از راه هایی
شرافتمندانی به چنین ثروت هایی دست یافت؟ ایا تجمع
ثروت در دستانی چنین محدود ،عامل فقر سیاهی نیست
که در شمار زیادی از کشورهای جهان دیده میشود؟ آیا با
این سطح از نابرابری ،جوامع انسانی ،از جمله ثروتمندترین
آنها ،می توانند از اشوبهای بزرگ اجتماعی و سیاسی در
امانبمانند؟
در برابر آن ارقام و این پرسش ها ،پناه بردن به استداللهای
سرد اقتصادی کار آسانی نیست .می توان پاسخ داد که بر
خالف نتیجه گیریهای شتابزده ،محاسبات سازمانهای
بین المللی نشان میدهند که طی چند دهه گذشته بخش
بزرگی از جمعیت کشورهای در حال توسعه از فقر سیاه
بیرون آمده اند ،و از جمله در اسیا صدها میلیون نفر بر
شمار جمعیت متعلق به طبقه متوسط افزوده شده است.
می توان گفت که در مقایسه با نیمه قرن بیستم میالدی،
بخش بسیار بزرگی از مردم در بسیاری از کشورهای
جهان ،که فقر را سرنوشت طبیعی خود میدانستند ،از
زندگی به مراتب انسانی تری برخوردارند و دستیابی آنها
به آموزش و بهداشت و رفاه ،به گونهای چشمگیر بهتر
شده است.
ولی در بحث بر سر ابر ثروتمندان جهان و دارایی
افسانهای آنها ،شاید مهمترین نکته به منبع ثروت آنها
مربوط میشود .آیا می توان «اولیگارک»های روسی وابسته
به مافیای پوتین و داللهای جمهوری اسالمی را ،که در
پول غرق شده اند ،با پایه گذاران شرکتهای افسانهای
دگرگون سازنده سرنوشت جهان ،در یک مقوله جای
داد؟ آیا دزدان اموال عمومی ،که به برکت تصاحب قدرت
سیاسی به جاه و منال دست یافته اند ،با خالقان و مبتکران
و مخترعان ثروتمند در یک اردوگاه جای میگیرند؟
فوتبالیستی که با پاهای جادویی خود میلیونها نفر را
مجذوب میکند ،هنرپیشهای که بر پرده سینماها و صفحه
تلویزیونها می درخشد ،نویسندهای که رمانهایش دست
به دست می چرخند و یا کاشف داروی معجزه آسایی
که میلیونها انسان را از درد یا مرگ رهایی می بخشد ،از
دستیابی به ثروتهای عظیم باید همانقدر شرمسار باشد
که ژنرال کودتاچی افریقایی یا خاور میانه ای ،قاچاقچی
مکزیکی ،گانگستر روسی و متولی بعضی از آستانههای
مقدس در ایران؟ آیا هم سنگ کردن ثروت ها ،بدون
توجه به چگونگی پدید آمدن آنها و نیز پیآمدهایشان برای
جوامع بشری ،کار درستی است؟ آیا اصوال نفس ثروتمند
بودن نیاز به معذرت خواهی دارد؟
در این جا به مورد بیل گیتس بازمی گردیم ،بزرگترین
ثروتمندجهانکهعمدتابهبرکتمایکروسافتاوجگرفت
و بعدها داراییاش را در جاهای دیگری سرمایه گذاری
کرد ،از جمله در «اکوالب» ،لیدر جهانی تکنولوژیها و
خدمات آب ،بهداشت و انرژی ،و یا در شرکت ملی
حمل و نقل ریلی کانادا .ریشه ثروت نود میلیارد دالری او
صدها میلیون نفری است که سالهای سال هر روزشان
با محصوالت مایکروسافت میگذرد ،از سیستم عامل
«ویندوز» گرفته تا انواع نرم افزارهای مورد استفاده برای
نگارش ،جستجوی دادهها و انواع خدمات دیگر .ثروت

خالقان «امازون» و «فیس بوک» و یا شرکتهای افسا نهای
دیگری همچون «آپل» نیز سر چشمه هایی مشابه دارد.
ما در این نوشته دزدان اموال عمومی و قاچاقچیان و دیگر
دارندگان ثروتهای نامشروع را (که جای واقعی آنها در
زندان است) کنار میگذاریم ،و تنها به کسانی می پردازیم
که با به راه انداختن بنگاههای تولیدی و کار و خالقیت
و هنر ،و نیز پایداری خود در برابر دشواری ها ،ثروت
اندوخته اند و به وظایف خود در قبال جامعه عمل میکنند،
از جمله با پرداخت مالیات و حفظ حقوق کسانی که به
خدمتمیگیرند.
توانگر شدن ،به این معنا ،به توانگر شدن جامعه می
انجامد .نظام هایی که به نام عدالت اجتماعی و دستیابی به
برابری راه را بر مجذوبان توانگری می بندند ،کل جامعه را
فقیر میکنند .راست است که توانگران اغلب به آنچه دارند
قناعت نمیکنند و باز هم بیشتر می خواهند .آنها در راه
افزودن بر ثروت خویش گاه شب و روزشان را فدا میکنند
و حتی به زندگی خانوادگی و سالمت خود ،آنگونه که
باید و شاید ،نمی پردازند .این «حرص» ،بر پایه مالکهای
مبتنی بر اخالق و فلسفه زندگی البته مذموم است ،ولی در
مقیاس اجتماعی می تواند بسیار سودمند باشد.
پویایی بازرگانی و صنعت و حرکت تاریخ در گرو
همین مردمان «حریص» است .شمار زیادی از آنها زمین
می خورند .شمار دیگری از دشواریها میگذرند و به
آرزوهای خود برای بنای بنگاهی نام آور و یا خلق بنایی
پایدار و یا دستیابی به منابع مواد خام در مناطق قطبی،
دست می یابند و با این موفقیت به ثروتهای کالن نیز
دست می یابند .البرآتوارهای داروسازی برای کشف
درمان بیماریهای سخت لحظهای آرام و قرار ندارند،
عمدتا برای آنکه با این کشف سهامدارانشان را به نان و نوا
برسانند .در این میان هزاران بیمار نیز از منافع این «حرص»
بهره می برند.
چه اشکالی دارد که جامعه ثروتمند شود ،ولی در
میان اعضای آن معدودی به برکت تالش و خالقیت و
«حرص» خود ثروتمند تر بشوند .دستیابی به برابری به
هر قیمت ،نتایج خوبی به بار نمی آورد .البته توانگران
باید از راه پرداخت مالیات ،به توزیع عادالنه منابع کمک

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial
Action Task Force on Money
 )Launderingیک سازمان بینالمللی است که
معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریسم تعیین میکند و اقدامات و سیاستهایی را
برای شفافیت نظام بانکی و مالی ،پیشگیری از پولشویی
و مبارزه با آن پیشنهاد میدهد.
هفت کشور صنعتی یا گروه  ۷این سازمان را در سال
 ۱۹۸۹تاسیس کردند .هم اکنون  ۳۵کشور صاحب
اقتصادهای بزرگ یا توسعهیافته عضو این سازمان

هستند .اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس
نیز دو سازمان منطقهای عضو گروه ویژهاند .اسرائیل و
عربستان سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر
پذیرفته شدهاند.
نه گروه منطقهای مبارزه با پولشویی نیز به طور مستقل
اما مرتبط با گروه ویژه کار میکنند .از جمله یک گروه
ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد
که به جز ایران ،ترکیه ،اسرائیل و صحرای غربی همه
کشورهای منطقه عضو آن هستند.
اعضای گروه ویژه اقدام مالی ساالنه رئیس این سازمان

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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کنند .شماری از آنها به ویژه در جوامع غربی با بخشش و
پرداخت کمکهای داوطلبانه نقش مثبتی را در قبال مراکز
آموزشی و تحقیقاتی و مبارزه با فقر ایفا میکنند .با این حال
تحمیل مالیاتهای بیش از حد سنگین بر توانگران نیز به
جای افزودن بر رفاه جامعه ،به فقر دامن میزند و سرمایه
گذاران و سازندگان ثروت را وادار به مهاجرت میکند.
نقش توانگران در توسعه اقتصادی و اجتماعی زمانی
مثبت خواهد بود که آنان نتوانند ،با تحمیل انحصار و سد
کردن راه نوآوران ،جلوی ظهور توانگران تازه نفس را
بگیرند .در زبان فارسی مفهوم «تازه به دوران رسیده» یک
بار منفی دارد .هدف از به کار بردن این مفهوم مشروعیت
بخشیدن انحصاری به ثروتهای موروثی است.
کسانی که نسل اندر نسل ثروتمند بوده اند و نمی خواهند
راه را برای دیگران باز کنند .آنچه در فهرست منتشر شده
از سوی اژانس «بلومبرگ» بیش از همه جلب توجه
میکند ،جایگاه ممتازی است که «تازه به دوران رسیده ها»
پیدا کرده اند .خالقان مایکروسافت ،آمازون ،فیس بوک
و آپل و بخش بسیار بزرگی از شرکتهای وابسته به
تکنولوزیهای نوین ارتباطی و اطالعاتی در صدر نشسته
اند ،تا روزی که به دست قشر جدید «تازه به دوران رسیده
ها» از اریکه قدرت به زیر کشیده شوند.
در شمار زیادی از جوامع سنتی از جمله خاورمیانه،
دعوت از جوانان به ثروتمند شدن ،می تواند مغایر با
اخالق و شرافت تلقی بشود ،حال آنکه در همان جوامع
کم نیستند جوان هایی که برای «شهید» شدن در خدمت
سخیفترین ایدئولوژی ها ،سر از پا نمی شناسند .هیچ
چیزی عزیز تر از جان نیست ،ولی همین جان عزیز
خروار خروار به باد میرود ،حال آنکه تالش برای بهبود
زندگی مادی و ساختن آینده با تحقیر روبرو میشود.
خاور میانه زمانی از مصیبتهای کنونی بیرون میاید
که در آن توانگری ،به جای ریشه دواندن در سیاست و
ایدئولوژی و فساد و تباهی و انحصار ،از کسب و کار
در فضایی ازاد منشا بگیرد .در چنین فضایی است که
توانگران می توانند به قدرت محرکه جوامعی پویا و فارغ
از خشونت بدل شوند.

گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFچیست؟

را انتخاب میکنند .هماکنون خوان مانوئل وگا سرانو ،از
مقامهای قضایی سابق اسپانیا و متخصص در امور مالی،
رئیس گروه ویژه است.
گروه ویژه همچنین دبیرخانهای اجرایی دارد که به
نظارت و بررسی ،ارزیابی ریسکها و تحوالت مالی
و هماهنگی اقدامات بینالمللی در خصوص مبارزه با
پولشویی میپردازد .این سازمان ساالنه گزارشی منتشر
کرده و میگوید کدام کشورها از حیث پولشویی
وضعیت نامناسبی دارند.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر می کند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 16تا  22سپتامبر( 26شهریور تا  1مهر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  26شهریور 16/سپتامبر

یکشنبه  28شهریور 18/سپتامبر

 1302خورشیدی (1923میالدی)
انتشار روزنام ه «نامهی جوانان» به مدیریت و
سردبیری میرزا ابراهیمخان (خواجهنوری) در
تهران
 1320خورشیدی (1941میالدی)
صدور فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و
غیرسیاسی
 1326خورشیدی (1947میالدی)
زادروز عباس قادری ،هنرمند آوازه خوان
 1329خورشیدی (1950میالدی)
صدور حكم اعدام حسن جعفری به اتهام قتل
احمد دهقان
 1332خورشیدی (1953میالدی)
آغاز محاكمات دكتر محمد مصدق با دادستانی
سرتیپ آزموده
 1356خورشیدی ( 1977میالدی)
درگذشت واروژان هاخواندیان ،آهنگسازِ «بوی
گندم»
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
عراق ،قرارداد سال  1975الجزایر را بهطور
یكجانبه لغو كرد
 1369خورشیدی (1990میالدی)
درگذشت علیمحمد حیدریان  -استاد نقاشی و
مؤسس دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی -
نویسنده و پژوهنده
آثار شادروان انجوی از جمله دیوان حافظ به
تصحیح او درشرکت کتاب موجود هستند
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
خودكشی دكتر حسن هنرمندی ،شاعر ،مترجم،
و پژوهنده ادبی در پاریس
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
درگذشت استاد جعفر پتگر ،آخرین بازماندهی
نسل نقاشان آكادمیك و مدرس سرشناس نقاشی
در تهران

 1287خورشیدی (1908میالدی)
انتشار روزنامه «ندای وطن» در تهران
 1297خورشیدی (1918میالدی)
درگذشت محمدتقی خان سپهر ملقب به
لسانالملك  -ادیب ومورخ عهد قاجار
 1366خورشیدی (1987میالدی)
درگذشت حمید زرینكوب  -ادیب و نویسنده
و منتقد
 1384خورشیدی (2005میالدی)
درگذشت حسین شکوئی ،جغرافیدان معاصر
ایرانی و بنیانگذار گروه جغرافیای دانشگاه ملی
سابق و چهرههای ماندگار ایران( .زادروز ۹آذر
)۱۳۱۲

دادرسی ارتش،غیاب ًا به اعدام محكوم شد
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
زادروز مهدی خلجی  ،روزنامهنگار  ،نویسنده،
مترجم  ،تحلیلگر سیاسی و از اپوزیسیون
جمهوری اسالمی ایران ساکن واشنگتن
 1359خورشیدی (1980میالدی)
آغاز جنگ ایران و عراق
 1376خورشیدی (1997میالدی)
درگذشت ژنرال هایزر  -از عامالن خروج
محمدرضاشاه از كشور در بحران پیش ازانقالب
کتاب خاطرات هایزر در شرکت کتاب موجود
است
 1377خورشیدی (1998میالدی)
قتل حمید حاجیزاده (متخلص به سحر) ،شاعر
ایرانی و از قربانیان قتلهای زنجیرهای.

دوشنبه  29شهریور 19/سپتامبر

پنجشنبه  01مهر 22/سپتامبر

شنبه  27شهریور 17/سپتامبر
 1306خورشید ( 1927میالدی)
زادروز هوشنگ ابتهاج ،شاعر ،در رشت
آثار هوشنگ ابتهاج در شرکت کتاب موجود
هستند
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
زادروز نسرین معظمی ،گیرنده نشان نخل
آكادمیك فرانسه در میكربشناسی
 1357خورشیدی (1978میالدی)
زادروز کیانوش رحمتی ،بازیکن فوتبال و عضو
تیم ملی فوتبال ایران
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
درگذشت استاد محمدحسین بهجت متخلص به
شهریار شاعر
آثار شادروان شهریار در شرکت کتاب موجود
هستند
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
انوشه انصاری نخستین فضانورد ایرانی با
فضاپیمای سایوز تیامای ۹-به مقصد ایستگاه
فضایی بینالمللی پرواز کرد.

 1359خورشیدی (1980میالدی)
درگذشت خانبابا مشار  -ادیب ،پژوهنده و
مؤلف فهرست كتابهای فارسی چاپ شده
 1366خورشیدی ( 1987میالدی)
خودسوزی نیوشا فرهی در اعتراض به حضور
علی خامنهای در اجالس سازمان ملل متحد در
آمریكا
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
درگذشت دكتر عطاءاهلل خسروانی دبیر كل
حزب ایران نوین ،وزیر كشور و وزیر كار پیشین
(در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی) در
پاریس
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت پرویز مشکاتیان ،آهنگساز برجسته و
نوازنده چیرهدست سنتور در سن  54سالگی به
علت نارسایی قلبی در منزلش در تهران.
آثار شادروان مشکاتیان در مرکز موسیقی و فیلم
ایران وابسته به شرکت کتاب موجود هستند

سه شنبه  30شهریور 20/سپتامبر
 1305خورشیدی (1926میالدی)
زادروز فریدون مشیری – شاعر
آثار شادروان مشیری از جمله مجموعه اشعار
او با عنوان نفس صبحدمان در دو جلد در شرکت
کتاب موجود هستند
 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
تشكیل دو وزارتخانهی جدید« :بهداری» و
«كشاورزی»
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
استعفای امیرعباس هویدا از نخستوزیری و
انتصاب دوباره او از سوی محمدرضاشاه
کتاب معمای هویدا از آثار دکتر عباس میالنی
استاد دانشگاه و مورخ ایرانی مقیم امریکا در
شرکت کتاب موجود است

چهارشنبه  31مهر 21/سپتامبر

 1335خورشیدی ( 1956میالدی)
زادروز ارژنگ كامكار ،نوازندهی تنبك
 1348خورشیدی ()1969
سپهبد تیمور بختیار در دادگاه عالی شماره یك

 1276خورشیدی (1897میالدی)
زادروز بدیعالزمان فروزانفر ،ادیب ،نویسنده،
پژوهشگر ،استاد ادبیات دانشگاه تهران
آثار شادروان بدیع الزمان فروزانفر از جمله
دیوان کبیر شمس در شرکت کتاب موجود
هستند
 1298خورشیدی (1919میالدی)
تأسیس مدرس ه حقوق با  30داوطلب به ریاست
آدولف پرنی
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
درگذشت طوبا آزموده ،مؤسس دبستان دخترانه
ناموس درسال1286
 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
زادروز محمدرضا شجریان  -آوازخوان و
موسیقیدان
اکثر آثار استاد شجریان در شرکت کتاب و به
صورت اوریژینال موجود هستند.
 1324خورشیدی (1955میالدی)
افتتاح سینما رکس در خیابان اللهزار تهران
 1332خورشیدی (1953میالدی)
تشكیل دادگاه نظامی عادی برای رسیدگی
به اتهامات دكتر محمد مصدق و صدورحكم
بازداشت او
کتاب سوداگری با تاریخ اخرین کتاب تحقیقی
در مورد دکتر مصدق از انتشارات شرکت کتاب
در پاسخ به کتاب آسیب شناسی یک شکست،
علی میرفطروس
 1337خورشیدی (1958میالدی)
گشایش ساختمان جدید دانشكده ادبیات
دانشگاه تهران
 1343خورشیدی ()1964
تأسیس دانشكدهی هنرهای دراماتیك
 1359خورشیدی ()1980
حمله هواپیماهای عراقی به فرودگاه مهرآباد
تهران
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشت دكتر پوران اسالمی دوست (انداچه)،
استاد دانشگاه ،نویسنده و پژوهشگر آثار باستانی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت جالل همتی ،خواننده ترانههای شاد
ایرانی كه مدتها به بیماری فراموشی دچار بوده،
در منزل خواهرش در تگزاس
آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود 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.

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

کابوسیوحشتناک...
«یهودیها باید کنار دره به صورت روی زمین دراز میکشیدند .سه دسته تیرانداز در ته دره
بودند که هر سته شامل حدود دوازده مرد بود .یهودیان را گروه گروه پیش این جوخههای
اعدام میفرستادند .هر گروه یهودی باید روی اجساد کسانی که قبل از آنها اعدام شده بودند
دراز میکشیدند .تیراندازان پشت سر یهودیان میایستادند و آنها را با شلیک تیری به گردن
میکشتند.
هنوز وحشت بیاندازه یهودیان را زمانی که به لبهی باالیی دره میرسیدند و چشمشان به
اجساد میافتاد به خاطر دارم .بسیاری از آنها از ترس فریاد برمیآوردند تصورش غیرممکن
است که چه اعصاب پوالدینی برای انجام آن کار کثیف الزم بود .وحشتناک بود .ناچار بودم
تمام صبح را ته دره بمانم .بخشی از این مدت را مجبور بودم پشت هم شلیک کنم ...آن شب
باز به ما مشروب دادند».
اظهاریهی کورت ورنر ،افسر اس اس ،عضو زوندر کماندوی چهار الف
 28ماه مه  1964در موزه قتل عام  33771یهودی اهل کیف در بابییار 29 ،و سپتامبر 1941
جلد یازده ،صفحه  2306به بعد
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تنظیم :مژگان انوشیروانی event@08.net

پیشبینی هوا

GLENDALE

LOS ANGELES

				SAN FERNANDO VALLEY

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

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 جمعه  16سپتامبر2016

سمینار آموزشی خانواده

مراسم نیایش روش هشانا

یکشنبه  9اکتبر ساعت  4تا  7بعد از ظهر
با حضور دکتر ناناز پیرنیا
ورودیه  25دالر
949 679 9911

دوشنبه و سه شنبه  3و  4اکتبر
بلیط در شرکت کتاب موجود است

Hyatt Regency Hotel
1107 Jamboree Road,
Newport Beach

323 654 4700
Beth El Synagogue
1317 N. Crescent Heights
Blvd.,
W Hollywood, CA 90046

ارکستر فیالرمونیک

شب شعر در بت دیوید

به رهبری :هانی بال
شنبه  24سپتامبر ساعت  7شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است

سه شنبه ها از ساعت  7/30تا  8/30شب

818 9 08 08 08
Smothers Theater,
Pepperdine University
24255 Pacific Coast Hwy
Malibu, CA 90263

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

818 344 8523
Beith David Educational
Center
18648 Clark St.,
Tarzana, CA 91356

جشن مهرگان

جشن مهرگان رویال تایم تی وی

یکشنبه  9اکتبر از ساعت  11صبح
ورودیه  10دالر
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 700 0089
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood
Drive,
Universal City, CA 91608

یکشنبه  25سپتامبر
ساعت  11صبح تا  6بعد از ظهر

افتتاحیه گالری هنری آوی بی نور

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

رونمایی آلبوم با من بخوان

 THE ABSTRUSE OF PERFECTIONبا صدای الهام
یکشنبه  18سپتامبر ساعت  6بعد از ظهر
پنجشنبه  22سپتامبر ساعت  7تا  10شب
ورودیه  40و  70دالر
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 355 0490
818 966 2322
 11131 Vanowen St. Unit C,خانه فرهنگ و هنر ایران
North Hollywood, CA
20215 Saticoy St.,
91605
Canoga Park, 91306
معرفی و امضای کتاب

event@08.net

مراسم یوم کیپور

نمایشگاه نقاشی عباس حجت پناه

یکشنبه  25سپتامبر ساعت  4تا  8شب
Bergamot Station
2525 Mishigan Ave., D- 4
Santa Monica, CA 90404
کانون هنر ایران برگزار می کند

به دنبال رد پای من
توسط سارا سفری
پنجشنبه  29سپتامبر ساعت  7تا  9شب
310 477 7477
شرکت کتاب

عارف نامه با حضور هما سرشار
سه شنبه و چهارشنبه  11و  12اکتبر
یکشنبه 30اکتبر ساعت  7شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است
بلیط در شرکت کتاب موجود است.
818 908 08 08
323 654 4700
American Jewish
Beth El Synagogue
University,
1317 N. Crescent Heights
15600 Mulholland Dr.,
Blvd.,
Los Angeles, CA 90077
W Hollywood, CA 90046

کالس های موسیقی

آموزش رقص و تندرستی

کنسرت موسیقی کالسیک

با الدن همایون صفت
سه شنبه ها ساعت  7تا  8/30شب

به رهبری مهران تبیانی
شنبه  22اکتبر ساعت  7/30تا  9/30شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است

1419 Westwood Blvd.,
Los Angeles, CA 90024

سوسن کوشادپور-تمام روزهای هفته

818 407 7770

310 477 7477
310 277 4824

310 962 7010

Woodley Park
6350 Woodley Ave.,
Encino, CA 91436

موسیقی سرا شرکت کتاب
1419 Westwood Blvd.,
Los Angeles, CA 90024

11660 W. Olympic Blvd.,
Los Angeles, CA 90064

424 666 99 66
Schoenberg Hall-UCLA
445 Charles E Young,
Los Angeles, CA 90095

میهمانی پاییزی بنیاد برابری پارس

کنسرت امید

کارگاه های تصویرگری

عشق از دیدگاه علم و عرفان

چهارشنبه ها در کاباره تهران

با هنرنمایی مارتیک همراه با پذیرایی شام
شنبه  ۱۵اکتبر ۲۰۱۶

شنبه  22اکتبر ساعت  8/30شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است

نورالدین زرین کلک
از یکشنبه  16اکتبر ساعت  2تا  6بعد از ظهر

سخنران :دکتر نهضت فرنودی
پنج شنبه ها ساعت  7تا  9شب

همراه با شهبال شب پره

650 321 6400
SLS Beverly Hills Hotel
465 S La Cienega Blvd.,
Los Angeles, CA 90048

918 9 08 08 08
818 985 5800
Dolby Theatre
6801 Hollywood Blvd.,
Hollywood, CA 90028

949 872 7411
UCI Jordan Center
Humanities Gateway 1341
Irvine, CA 92697

949 454 1555
بنیاد ابن سینا
15560 Rockfield Blvd.,
Irvine, CA 92618

818 985 5800
کاباره تهران
16101 Ventura Blvd.#160
Encino , CA 91436
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در پیرامون ما:
روی کارت دعوتی برای یک جشن طالق نوشته بود:

جات اصال هم خالی نیست

اندیشه تدین  -کنشگر اجتماعی(بنیاد کودک) :
با نگاهی به جامعه ایران امروز ،می توان دریافت قشر
جوان این جامعه هر روز بیش از پیش میل و رغبت
به الگو گرفتن از فرهنگ غربی دارد .نگاهی به صفحه
ایرانیان در شبکههای اجتماعی در مناسبتهایی چون
ولنتاین ،هالوین و کریسمس و ...بر درستی این فرضیه
صحه میگذارد که با رشد وسایل ارتباط جمعی در چند
سال اخیر میتوانیم شاهد رشد میل و رغبت جوانان به
الگو گیری از فرهنگ کشورهای غربی باشیم.
این مقاله بر آن ندارد که به ارزشگذاری مثبت یا منفی
تاثیر جوانان ایرانی از فرهنگ غربی بپردازد بلکه سعی
داریم فارغ از قضاوت ارزشی به پدیده "جشن طالق"
به عنوان پدیده نوظهور اجتماعی در جامعه ایران امروز
بپردازیم.
در هر حال آنچه مسلم است ،طبق آمارها در سالهای
اخیر درصد طالق در ایران رشد چشمگیری داشته است.
روانشناسان معتقدند که افزایش میزان طالق ،علل
مختلفی دارد .یکی از دالیل آن افزایش پویایی روانی
افراد است .در واقع داشتن آرامش و اعصاب راحت
در ازدواج میتواند از طالق زودهنگام جلوگیری کند.
نداشتن فقر مالی ،اشتغال ،عدم مردساالری و نبود اعتیاد
نیز میتواند در رخ ندادن طالق در جامعه موثر باشد
البته جامعهشناسان عصر حاضر اعتقاد دارند که بر
خالف نگاه سنتی حاکم در جامعه ،همیشه طالق بد
نیست و همیشه هم ازدواج خوب نیست .حتی گاهی
طالق را از ادامه زندگی مشترک بهتر میدانند چرا که
ازدواج خوب باعث سالمت جسمی و روانی افراد
میشود و در مقابل ،ازدواج بد میتواند اثر مخربی بر
سالمت جسمی و روانی افراد بگذارد
در فرهنگ سنتی زنان ایران رسم بر این بود زن با لباس
سفید به خانه بخت میرود و هر چه به سرش بیاید باید
با کفن سفید از آن بیرون بیاید ولی به مرور و همزمان
با رشد آگاهی در جامعه ،با فزونی و رشد آمار طالق
مواجه میشویم که گرچه در گذشته امری مذموم و بد

شمرده میشد و سعی میشد تا از در و همسایه و اقوام
پنهان شود تا به اصطالح حفظ آبرو شود ولی االن شاهد
هستیم حتی مراسمی تحت عنوان جشن طالق نیز رو به
گشترش است .این بار مهمانان با عنوانی به جشنی که
اسم متفاوتی دارد دعوت میشوند :جشن رهایی!
روی بعضی از این کارتها نوشته شده« :به جشن
رهایی ما بیایید» یا "در شروع زندگی ،با ما سهیم بودید،
در پایانش هم شریک باشید".
همهاش اما فقط کارت دعوت برای جشن طالق نیست.
یک جستوجوی کوتاه دراینباره در اینترنت ،شما را با
عکسهایی روبهرو میکند که یا کیکهایی در آن دیده
میشود که عروس و داماد بهطور سمبلیک ،پشت به هم
روی آن نقاشی شدهاند یا صندلیهای تکنفرهای که قرار
است عروس یا داماد ،تنها روی آنها بنشینند.
جشن طالق؛ به جشنی گفته میشود که در آن پایان
یک ازدواج را جشن میگیرند ،انواع مختلفی دارد که
ممکن است با حضور زوج یا اینکه به صورت جداگانه
توسط زن یا مرد برگزار شود .جشن طالق با برگزاری
مراسم مختلفی مانند کیک طالق و شکستن حلقههای
ازدواج همراه است .السوگاس به عنوان پایتخت جشن
طالق در ایاالت متحده مورد توجه است .لورا داوا اولین
رمان را درباره جشنهای طالق نوشت و سپس کریستین
گاالگر مفهوم جشن طالق را در کتابش تحت عنوان
«چطور یک جشن طالق برگزار کنیم» گسترش داد.
نتیجه جستجو برای پیدا کردن نقطهای که جشن طالق
شکل گرفته و به دیگر نقاط جهان گسترش یافته ،جهانی

بودن این پدیده را نشان میدهد .در میان کشورهای
اروپایی کشور انگلیس از جمله کشورهایی است که پایه
گذار برگزاری جشن طالق بوده است و جالب اینکه
این جشن ،این روزها در کشور انگلیس بسیار مورد
توجه قرار گرفته است .برای این مراسم باشکوه کیک
بزرگی سفارش داده میشود که مجسمههایی از زن و
شوهری که از هم طالق گرفتهاند روی سطح این کیک
قرار میگیرد .در ژاپن زن با پوشیدن لباس ویژه جشن
طالق به همراه همسرش با شکستن حلقه ازدواج خود،
به پیوند زناشویی خاتمه میدهد .در پایان مراسم نیز از
میهمانان پذیرایی می شود.
سی ان ان در گزارشی که درباره جشن طالق تهیه
کرده است به این نکته اشاره دارد که تعداد برگزاری
مراسمهای این چنینی رو به ازدیاد است و به کاهش رنج
ناشی از طالق کمک میکند.
و مهمتر اینکه طالق هم یک رویداد معمولی زندگی
است که باید باورش کرد و اجازه نداد دو فرد را به
دو دشمن هم تبدیل کند .یعنی اصوال کارکرد جشن
طالق این است که بگوید زوجی که این جشن را برگزار
میکنند در ادامه زندگی مشترک با هم مشکل داشتهاند اما
در دیگر ابعاد زندگی میتوانند دوستان خوبی باشند که
شناخت بهتری هم از طرف مقابل دارد.
خالصه اگر این روزها با کارت دعوتی با عنوان "جات
هم اصال خالی نیست" مواجه شدید اصال تعجب نکنید
چرا که شما هم به یکی از همین جشن های طالق
دعوت شده اید!

اعتراض دو ایرانی تبار به شناگر «دروغگوی» آمریکایی

خبرگزاری ایرانشهر

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

دو مرد ایرانیتبار به نام های برزین س��رودی و
سام ستوده در حالی که تی شرتهای اعتراضی به
رایان الکتی ش��ناگر حاشیه ساز را به تن داشتند از
روی میلهها ب��ه میانه صحنه برنامه زنده تلویزیون
پریده و فریاد میکش��ند دروغگو درغگو...
از اینج��ای ماج��را کانالهای مربوطه ش��روع به
پخ��شآگه��یکردهان��د.
این اتفاق س��ه شنبه شب گذش��ته در استودیوی
پخش زنده برنامه رقص با ستارگان در لسآنجلس
روی داد .جایی که معروفترین س��تارههای عالم
سیاس��ت ،هنر و ورزش پس از چن��دی تمرین با
یک مرب��ی رقص حرفهای پا در می��دان رقابت با
یکدیگر میگذارند و در حضور صدها تماش��اچی
در س��الن و میلیونها بیننده که آنها را به صورت
زن��ده در سراس��ر آمریکا مش��اهده میکنند قر در
کمرش��ان میاندازند.
ح��اال همین سهش��نبهای ک��ه گذش��ت دو مرد
ایرانیتبار درس��ت وقتی پای رایان الکتی قهرمان
المپیک��ی ش��نای آمریکا به فلور رقص رس��ید ،از
روی میلهه��ای محافظتی پری��ده و در میان میدان
در مقابل میلیونها بیننده فریاد کش��یدند دروغگو
درغگ��و.
این دو مرد تنها معترضان در س��الن نبودند و در
انتهای س��الن نیز چن��د زن درحالی که لباسهایی
مش��ابه ای��ن دو مرد ب��ا عالمت��ی در مزمت رایان
الکتی بر تن داش��تند ،فریاد دروغگو دروغگو سر
میدانن��د.
آنها بی درنگ از س��وی ماموران امنیتی دستگیر
و به پلیس تحویل داده ش��دند.
پلی��س میگوید دو فرد ایرانی را فعال آزاد کرده
ول��ی از آنها خواس��ته از حوزه قضای��ی کالیفرنیا
خارجنش��وند.
این رفتار گروه اعتراضی به ش��ناگر آمریکایی در
حقیقت اعتراض به کس��ی اس��ت که به گفته افراد
به دلیل دروغگویی نباید یک س��تاره شناخته شده
و ب��رای کودکان این کش��ور به ی��ک قهرمان و یا
الگو تبدیل ش��ود.
در دوران المپی��ک ری��و در بزری��ل یک قاضی
برزیلی حکم داده ب��ود  ،رایان الکتی که به اتفاق
س��ه شناگر دیگر آمریکایی به دروغ ادعا کرده بود
در ریو مورد سرقت مس��لحانه قرار گرفته است،
 ۱۱هزار دالر به امور خیری��ه در برزیل بپ��ردازد.
رای��ان الکتی همراه با گونار بنتز و جک کونگر
برای س��رپوش گذاش��تن روی عم��ل خرابکارانه
خ��ود در پمپ بنزینی در ریو ،داس��تانی در مورد
البته بعضی از این ش��ناگران ری��و را ترک کرده قاض��ی و مقام��ات وزارت دادگس��تری مالقات
س��رقتمس��لحانهس��رهمکردند.
به دس��تور قاض��ی گذرنامه این ورزش��کاران تا بودن��د .ولی به دس��تور قاضی ب��رای حل و فصل ک��رد و پس از بحث و گفتگوه��ای طوالنی مقرر
پایان تحقیقات توقیف ش��د و در ادامه تحقیقات ،ماجرا مجبور ش��دند ۱۱هزار دالر بپردازند.
ش��د مبلغ  ۱۱ه��زار دالر به امور خیری��ه بپردازد
تصاویر ضبط شده توسط دوربین های مدار بسته ب��ه گزارش ش��بکه خبری  ،ABCبرنو کاس��تا ،تا گذرنام��ه او برگردانده و مج��وز خروج او از
وکیل ش��ناگران برای حل و فصل این مس��ئله با برزیل صادر ش��ود.
دروغ آنها را آش��کار س��اخت.
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در پیرامون ما:

سه درگذشت در یک هفته در چهار گوشه جهان:

هوشنگ پورنگ

علی جوان

عیسی پژمان

روز جمعه  9سپتامبر  2016هوشنگ پورنگ
روزنامه نگار ،نویسنده و برنامه ساز پیشکسوت
رادیو و تلویزیون ملی ایران در اثر سکته قلبی در
سن  ۸۴سالگی در جنوب کالیفرنیا در گذشت و در
همان منطقه به خاک سپرده شد .آقای پورنگ برادر
مهرانگیز کار حقوقدان برجسته و مبارز ایرانی بود.
شادروان پورنگ فعالیت رسانه ای خود را از
نوجوانی در رادیو اهواز آغاز کرد و به زودی تا به
اندازه ای در ساختار تازه تاسیس رادیو تلویزیون
ملی ایران رشد کرد که پوشش خبری مسابقه
بوکس محمدعلی کلی که در میان ایرانیان بسیار
مشهور ومحبوب بود به وی سپرده شد.
هوشنگ پورنگ در مهرماه سال  1357به اصرار
خواهرش مهرانگیز کار که پیش بینی می کرد امواج
انقالب از او سلب امنیت می کند ،ایران را ترک
کرد و در لوس آنجلس اقامت گزید و همراه با
تنی چند از همکاران قدیم که از حکومت انقالبی
گریخته بودند ،نخستین رسانه های فارسی زبان
لس آنجلس را پایه گذاری کرد .برنامه های طنز
کوتاه او در رادیو و تلویزیون های لس آنجلس
محبوبیت ویژه ای داشت.
خانوادههای پورنگ ،کار ،کاکوند ،کاکاوند،
کارخیران ،پورزند ،زواره در روز یکشنبه 18
سپتامبر به همراه گروه بزرگی از دست اندرکاران
رسانههای ایرانی در آمریکا یاد او را گرامی خواهند
داشت.

دکتر علی جوان فیزیکدان نام آور ایرانی آمریکایی
و پدر صنایع لیزر گازی جهان در ایاالت متحده
آمریکا درگذشت .او که شامگاه  13سپتامبر 2016
دیده از جهان فروبست در هنگام مرگ  89سال
سن داشت.
شادروان دکتر جوان از استادان بازنشسته MIT
معروف ترین دانشگاه مهندسی ایاالت متحده بود
و در سال  1954از دانشگاه کلمبیا درجه دکترای
خود در رشته فیزیک را دریافت کرده بود .او
شاگرد مستقیم فیزیکدان برنده جایزه نوبل چارلز
هارد تاونز بود و از اعضای آکادمی ملی علوم
آمریکا محسوب می شد.
این فیزیکدان ایرانیآمریکایی در سال ۱۹۷۵
مهمترین نشان انجمن نورشناسی آمریکا یعنی مدال
فردریک ایوز را از انجمن اپتیکال دریافت کرد.
در جملهای که در کنار این نشان حک شدهاست
از آقای جوان به خاطر «پدیدآوردن یک دستگاه
نورشناختی (لیزر گازی) با کاربردهای بیسابقه در
پژوهشهای علمی» قدردانی فراوان شدهاست.
شادروان دکتر علی جوان در سال  ۱۹۷۹به عنوان
 Humbolt Foundation Fellowشناخته شد
و  14سال بعد در سال  ۱۹۹۳جایزه علمی جهانی
آلبرت اینشتین را دریافت نمود.
این دانشمند برجسته ایرانی آمریکایی همچنین
در سال  ۲۰۰۷رتبه دوازدهمین انسان نخبه را در
جهان از سوی نشریه تلگراف کسب کرده بود.

عیسی پژمان از چهره های سرشناس امنیتی در
قبل از انقالب ایران و از تاثیرگذارترین افسران
ساواک در فعالیت های برون مرزی این سازمان در
منزل مسکونی اش در پاریس درگذشته است .آقای
پژمان در هنگام مرگ  92سال داشت.
به گفته نزدیکان آقای پژمان او از بیماری ریوی
رنج می برد و آرزو داشت تا پس از  40سال به
ایران بازگشته تا در آب و خاك خود و در دامنه
کوه آبيدر در سنندج براي هميشه آرام گيرد.
سرهنگ عیسی پژمان که ریاست اداره هفتم
ساواک (بررسی اطالعات) ،رئیس اطالعات
شهربانی کل کشور و سمت مشاور تیمسارحسن
پاکروان را در طی خدمتش به عهده داشت و نیز
با دختر اشرف پهلوی خواهر دوقلوی پادشاه وقت
ایران نیز ازدواج کرد ،پس از سه دهه سکوت در
سال  2007میالدی برای نخستین بار لب به سخن
گشود و حاصل گفتگوهایش با عرفان قانعی فرد
در کتابی به نام «تندباد حوادث» منتشر شد.
عیسی پژمان برای نخستین بار از راز حمایت شاه
ایران و ساواک از حرکت مسلحانه کردهای عراق
در سالهای  ۱۳۴۰تا  ۱۳۵۵که باقرارداد الجزایر
تمام شد ،پرده برداشت.
به گفته قانعی فرد پیکر او در سکوت خبری به
ایران منتقل شده و در آرامگاه خانوادگی نخجوانی
در حاشیه بک گورستان عمومی در جنوب تهران
به خاک سپرده شده است.

افقي:
 -1طرف چپ  -تازه و سبز  -جدار
 -2ضدعفوني كننده  -مرد عقيم  -انجمن علمي
 -3مشابه  -مغرور  -جاسوس
 -4پسوند شباهت  -فام  -زه كمان  -بزرگان
 -5باران بهاري  -طرف و جهت  -درخت اعدام  -توان
آخر
 -6دارايي  -نااميد  -درخت لرزان
 -7شيوا  -شبه جزيره اروپا
 -8هنر انگليسي  -چهارمن تبريز  -هزار كيلو  -تصديق
فارسي
 -9اثر هنري ميلر  -مادر آذري
 -10خالي  -لوس  -شيمي كربن
ن و چروك  -زلف  -مار گزنده
 -11هرگز نه  -چي 
 -12واحد طول انگليسي  -ماه كامل  -قالب كمربند -
طريق كوتاه
 -13صورت غذا  -ميزان  -صفرا
 -14اقتدار  -زمخت  -گرد و غبار
 -15صداقت  -سبزي معطر  -آهنگ نظامي

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.

عمودي :
 -1بي نظير در تاخت و تاز  -از واحدهاي طول
 -2از شهرهاي آذربايجان غربي  -تابه نانپزي  -خباز
 -3رود مرزي ايران  -تمرين  -ريواس
 -4نژاد ايرانيان  -مقدمه چيني  -يادداشت

 -5آيينها  -نفي تازي  -آتش  -زبان مردم تايلند
 -6ميوه  -مزه خرمالو  -غذاي تزريقي  -هواي گرفته
 -7نام  -مرغان خانگي  -بستانكار
 -8سرمه  -صباغ
 -9وسيله تنيس  -ساخته اي از مهرجويي  -سنگيني
 -10رزم  -چرك بدن  -چاشني ساالد  -آش
 -11خوردني بعد غذا  -رنگ دريا  -حرف انتخاب-
زردك
 -12هنوز فرنگي  -اثر دانيل استيل  -قشون
 -13آرزوانه  -مال و ثروت  -زيركي
 -14آوردن  -پايتخت اتريش  -مساوي
 -15ضيا  -هان

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای علم و پزشکی:

شاهکار شیخ نشین دوبی؛ جنگل استوایی در گلخانه

جنگل انبوه در دل صحرا در دوبی ،میزبان سه
هزار گونه گیاهی و  ۸۰۰نوع حیوان از پرندگان تا
مارمولک و حتی تنبلهای دو انگشتی است.
مجموعه «سیاره سبز» که به تازگی در امارات عربی
متحده افتتاح شده ،جنگلی استوایی زیر یک گنبد
زیستی است.
کریستوفر دیویس ،مدیر عملیاتی سیاره سبز
میگوید« :این یک تکه از طبیعت است .جنگل
استوایی را در آمازون تصور کنید؛ ما قسمتی از این
جنگل را به وسط صحرا آورده ایم .تمام حیوانات،
درختان ،گیاهان ،پروانه ها و خزندگان .همه جور
حیوان از همه جای جهان و گیاهان از جنگلهای
استوایی مختلف».
پانزده برنامه آموزشی در  ۵حوزه اکتشافی برای
کودکان  ۳تا  ۱۴سال برنامه ریزی شده است.
کریستوفر دیویس در این مورد می گوید« :هدف
اصلی ما آموزش است .ما گیاهان زیادی برای تماشا
و آموزش کودکان مدرسه ای داریم تا آنها بتوانند
درباره طبیعت بیشتر بدانند».
به گفته مدیر عملیاتی ،سیاره سبز اتالف انرژی
ندارد .آقای دیویس می گوید« :نکته جالب در مورد
این سازه این است که سازمان انرژی و محیط زیست

( ،) LEEDبرای این ساختمان گواهی اعتبار صادر
کرده که کاری است بسیار مشکل .به معنای اینکه
چندین عامل حفظ انرژی در این بنا وجود دارد .از
طراحی گرفته تا ساختار و عملیاتی شدن پروژه .مثال
برای آبشاری که پشت سر من می بینید ،از مقدار
کمی آب استفاده می شود».

بازدیدکنندگان برای ورود به حباب از یکی دریچه
قفل هوا عبور می کنند که برای حفظ عملکرد
داخلی مجموعه ضروری است.
دریچه قفل هوا دستگاهی برای تنظیم فشار هوا است
که به اشخاص یا دستگاهها امکان نقل مکان و عبور از
مکان دیگری با سطح فشار هوای متفاوت را می دهد.

ارتباط با گمشدهای در فضا؛ کاوشگر فیله پیدا شد
ربات کاوشگر فیله ،بعد از دو سال گم شدن ،در قسمت سایه ستاره دنباله دار پی-
 ۶۷پیدا شد .دوربین کاوشگر فضاپیمای روزتا سه هفته قبل از پایان ماموریتش تصویر
فیله را ثبت کرد.
این ربات در نوامبر سال  ۲۰۱۴بعد از رها شدن از فضاپیمای روزتا و فرود بر سطح
ستاره دنباله دار پس از نخستین تماس چندین بار از جای خود بلند شد و دوباره فرود
آمد اما به دلیل اینکه در بخش سایه ستاره قرار گرفت تا همین چند روز پیش محل
استقرار دقیق آن مشخص نبود.
مت تیلور ،دانشمند پروژه رزتا می گوید« :بر روی این ستاره یک سلسله کوه وجود
دارد و دستگاه فرود ربات آن را در سوراخی بسیار تاریک پشت این سلسه کوه فرود
آورد .ما آنجا پیدایش کردیم .قبال هم فکر می کردیم که آنجا باشد ولی خوب شد
که تصویرش را هم گرفتیم .اگر به تصاویری که دوربین شیوا(دستگاه دوربین روزتا)
از ربات فیله گرفته نگاه کنیم ،یکی از پایه ها روی هواست و طرف دیگر روی یک
تخته سنگ است».
تا سه روز پس از جدا شدن از فضاپیمای« ،فیله» بطور مداوم داده های خود را ارسال
می کرد .اما بعد از تمام شدن باتری ،این ربات به خواب زمستانی رفت.
اکنون نیز در صورت امکان انتقال داده های علمی این ربات بسیار مفید بود اما زمان
مالقات او با فضاپیمای در حال چرخش روزتا گذشته است.
مت تیلور می گوید« :اکنون مسیر حرکت به صورتی است که نمی توانیم باالی سر
فیله پرواز کنیم و شانسی نداریم .درهر صورت در حال حاضر ما یک یا دو شانس
دیگر تصویربرداری از آن مکان را داریم .این شانس باقیمانده است».
داده های فضاپیمای روزتا و ربات کاوشگر فیله تا همینجا هم درک علمی از ستاره
دنباله دار و نقش آنها در دوران نخستین شکل گیری گیتی در اختیار دانشمندان گذاشته

است .لورنس او رورک ،هماهنگ کننده عملیاتی رزتا می گوید« :ما از میراث روزتا
در آینده مراقبت می کنیم تا مطمئن شویم که زمانی که ماموریت تمام شود این داده
ها در اختیار دانشمندان آینده قرار گیرد».
کاوشگر روزتا به عنوان ماموریت نهایی ،روز سی ام سپتامبر بر روی ستاره دنباله دار
فرود و یا سقوط خواهد کرد .زیرا به دلیل خواب زمستانی طوالنی در مدار و به دور
از خورشید بعید است که نجات پیدا کند.

روباتهایخوشگلپسند داورمسابقهزیباییانسانها
شاید تا چند سال پیش کسی فکرش را هم نمیکرد که
روزی روباتها در یک مسابقه زیبایی انسانها داوری
کنند .اما به نوشته سایت میرور ،اکنون این اتفاق افتاده
است و  ۶روبات هوشمند ،در مسابقه ای که توسط
یک سایت تخصصی زیبایی برگزار شده است زیبایی
شرکت کنندگان در این رقابت را به داوری نشستهاند.
آنطور که سجی الزارو ،در وبسایت آبزرور مینویسد
برای شرکت در این مسابقه  ۶۰۰۰عکس سلفی آپلود
شده است .عکس هایی که پیشتر تاکید شده بود در
آنها باید صورت شرکت کننده بدون عینک و آرایش
باشد و حتی داشتن موی صورت(ریش و سبیل) هم
ممنوع بود.
شرکتکنندگان زن و مرد در گروههای جداگانه و در
 ۵گروه سنی با هم رقابت کردند .جوانترین گروه سنی
 ۱۸تا  ۲۹سال و مسنترین آنها  ۶۰تا  ۶۹سال در نظر
گرفته شد و در پایان نیز روبات های داور در هر گروه
سنی بین  ۳تا  ۵نفر را به عنوان برنده انتخاب کردند.
آنطور که آلکس ژاورونکف یکی از مدیران شرکت
های حامی سایت برگزارکننده این مسابقات به آبزرور
گفته نتایج این رقابت برای آنها غافلگیر کننده بوده است:

« برخی از کسانی که در مسابقه شرکت کرده بودند
از نظر من از برندگان زیباتر بودند ولی به نظر میرسد
وقتی ما انسانها میخواهیم زیباترینها را انتخاب کنیم
تمایل های شخصیمان بیشتر در گزینشمان دخالت
دارند».

 ۶رباتی که در این رقابت داوری کردند به نحوی
برنامه ریزی شده بودند که بتوانند چین و چروک های
صورت را تشخیص دهند ،رنگ پوست و تقارن چهره
را بررسی نمایند و فاکتورهایی دیگری را هم در زمینه
زیبایی مورد تجریه و تحلیل قرار دهند.

پارلماناروپا:روباتها«شخصالکترونیکی»بهشمارآیند

خبرگزاری ایرانشهر

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

شمار رو به ازدیاد روباتهای کارگر در قاره اروپا
ممکن است منجر به طبقهبندی آنها به عنوان «شخص
الکترونیکی» شود .این دستهبندی میتواند صاحبان این
روباتها را مجبور به پرداخت مالیات به جای حق تامین
اجتماعی کند .این پیشنویس طرحی است که پارلمان
اروپا باید در مورد آن تصمیم بگیرد .طرحی که میگوید
باید واقعیتهای این انقالب صنعتی تازه را قبول کرد.
به گزارش رویترز ،روباتها هر روز نقش پررنگتری در
کارخانهها و صنایع پیدا میکنند .اما نقش آنها به جراحی
و پرستاری و خانه سالمندان گسترش پیدا کرده است.
امری که منجر به نگرانیهای جدی در خصوص بیکاری
انسانها و انباشت ثروت توسط عدهای محدود شده است.
در طرحی که در اواخر ماه گذشته میالدی به پارلمان
اروپا ارائه شد ،آمده است که افزایش میزان هوشمندی
این روباتها ،فراگیری و همینطور استقالل آنها ،نیازمند
بازنگریدرقوانینمالیاتیوهمینطورمسئولیتقانونیآنها
دارد.
با آنکه حاال دیگر بسیاری از روباتها کامال با
شکل انسانی به انجام وظایفی مثل خدماترسانی در
نمایشگاهها ،هتلها و دیگر امکان عمومی مشغولاند ،اما
برخی شرکتهای روباتسازی عقیده دارند که هنوز
برای قانونمند کردن نقش آنها بسیار زود است .شرکت
 VDMAآلمان که یکی از قطبهای روباتسازی در

قاره اروپا به شمار میرود ،گفته است که این طرح بسیار
«پیچیده و زودهنگام» ارائه شده است.
صنعت روباتسازی آلمان هفت درصد در سال گذشته
افزایش داشته و درآمد آن به بیش از دوازده میلیارد یورو
رسیده است .آلمان تالش میکند که در صدر فناوری
روباتی قرار داشته باشد.

در طرحی که در کمیسیون امور قانونی پارلمان اروپا تهیه
شده ،آمده است که کارفرمایان و سازمانها که از روبات
استفاده میکنند ،هزینهای را که بابت نپرداختن حق بیمه
و تامین اجتماعی کارگران صرفهجویی میکنند علنا اعالم
کنند تا در ازای آن مالیات بپردازند.
در اتحادیه اروپا کارفرمایان موظفند برای کارگران
استخدامی خود ،حق بیمه و تامین اجتماعی بدهند که در
صورت استفاده از روبات مبالغ هنگفتی از این هزینهها را
پرداخت نخواهندکرد.
پیشنویس طرحی که به پارلمان اروپا ارائه شده ،از
کشورهای اروپایی میخواهد که دستکم روباتهای
بسیار پیشرفته و مستقل به عنوان شخص الکترونیکی
شناخته شوند که دارای حقوق و مسئولیت ،هستند.
این پیشنویس همچنین پیشنهاد میکند که روباتهای
هوشمند باید از لحاظ قانونی ثبت شوند و تعهدات قانونی
آنها مشخص شود.
مخالفان این طرح میگویند که این کار کاغذبازی اداری
زیادی را به همراه خواهد داشت و همچنین از پیشرفت
صنعت روباتسازی جلوگیری میکند .آنها میگویند که
هنوز هیچ رابطه مستدلی مبنی بر افزایش میزان روباتها
و بیکاری انسانها یافت نشده است .آنها عقیده دارند که
شاید در پنجاه سال آینده و با پیشرفت این صنعت باید به
چنین طرحی اندیشید اما االن خیلی زود است.
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به روایت تصویر :

بازار داغ عکس یادگاری با شهاب حسینی در لسآنجلس

همانطور که برای نخستینبار در چند هفته پیش ،تیتریک ایرانشهر شماره  25جمعه  29جوالی به اطالع خوانندگان عزیز رسید شهاب حسینی بازیگر برنده جایزه
نخل طال راهی لسآنجلس است ،این روزها حضور شهاب در لسآنجلس حسابی سر و صدا به پا کرده است .شهاب بر خالف برخی دیگر از بازیگران سینما که
دوست دارند بی سر و صدا به شهر فرشتگان بیایند و سپس بیحاشیه به ایران بازگردند ،این روزها فعاالنه در مجامع مختلف ایرانی در لسآنجلس حضور مییابد
و عکس یادگاری میاندازد.

عليرضا اميرقاسمى نوشته :شهاب حسينى و ديدارى دوباره آنهم پس از پانزده سال

احتماال این شهاب حسینی است که با بهروز خان وثوقی عکس یادگاری میگیرد.

شهاب تنها نیست و حمید فرخنیا نیز هم اکنون در لسآنجلس زندگی میکند.

رامین نعیمی و گروهی از هنردوستان در لسآنجلس در تصویری به اتفاق شهاب حسینی

شهاب حسینی جایزه  ACTION ON FILMرا در لسآنجلس دریافت میکند.

فرزاد رفاهی کارگردان سینما و تلویزیون .گویی دوستی این دو سابقه طوالنی دارد.

گوهر خیراندیش به سان یک گوهر واقعی در این عکس یادگاری با شهاب میدرخشد.

فرهاد خراسانی و شهاب .بیشتر شاهد پشتیبانی فرهاد از کشتیگیران ایرانی بودهایم.
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رسانههای آمریکایی :سو استفاده میلیونر
ایرانی از کمک هزینه دولتی تهیه غذا

رسانههای محلی در ایالت اوهایو از سو استفاده یک تاجر میلیونر
ایرانی و تقلب او برای دریافت کمک هزینه دولتی خرید غذا خبر
میدهند .علی پاسکال محوی متهم است که با تقلب در اعالم
میزان درآمد خود از کمک ماهیانه مربوط به افراد کم درآمد سالها
استفاده کرده است.
آقای محوی که 65سال دارد فرزند ابوالفتح محوی از شاهزادگان
قجری و پدر صنایع هلیکوپتر سازی ایران است که در دوران
محمدرضا شاه پهلوی واسطه چند مورد معامالت اسلحه بین
دولت ایران و صنایع تسلیحاتی آمریکا بود.
پلیس اوهایو گفته در بازرسی از محل اقامت آقای علی پاسکال
محوی در شهر سنت لویسیا در ایالت اوهایو که ملکی میلیون
دالری است اسناد مالیکت امالکی با ارزش بالغ بر  110میلیون
دالر و همچنین هزاران دالر وجه نقد یافته است .این در حالی
است که این میلیونر ایرانی تبار دست کم در  2سال گذشته با
تقلب در اعالم میزان درآمد و دارایی خود همواره از کمک هزینه
دولتی برای تهیه غذا (فوود استمپ) استفاده کرده است.
مقامات ایالتی میگویند او همچنین مالک یک قایق تفریحی و
هواپیمایاختصاصیاست.
دادستان اوهایو که حکم قضایی الزم برای بازرسی از خانه این
فرد را صادر کرده به روزنامهنگاران گفته« :این بسیار ظالمانه است
که فردی که در خانهای میلیون دالری زندگی میکند ،اصطبل
نگهداری از اسبهای اصیل دارد و ماشینهای لوکس اروپایی

میراند ،از کمکهای دولتی استفاده
کند».
آقای محوی دست کم متهم است بارها
کمک هزینه  300دالر در ماه برای تهیه
غذا دریافت کرده و همچنین هزاران دالر
هزینههای درمانی همسر و فرزندانش را
به عهده دولت گذاشته است .در صورت
اثبات تقلب ممکن است اداره مالیات
ایاالت متحده نیز بر علیه وی شکواییهای
صادر کند.
آقای محوی اتهامات علیه خود را به
شدت رد کرده و گفته این درست است
که او یک شاهزاده و از خانوادهای سلطنتی در گذشته ایران است
ولی سالهاست در آمریکا زندگی میکند و مطابق با قوانین محل
اقامتش از خدمات دولتی به افراد کم بضاعت استفاده کرده است.
او میگوید میلیونر نیست و آنچه به عنوان اسناد دارایی او مطرح
شده فقط امالکی است که برای او ایجاد درآمد نمیکند.
این جنجال از وقتی آغار شد که در ماه فوریه گذشته واریز مبلغ
کمک هزینه غذا به حساب آقای محوی قطع شد و او به این قطع
واریز اعتراض کرد .در نتیجه این اعتراض و بررسی وضعیت
وی مشخص شد او میلیونر بوده و تا کنون به ناحق کمک هزینه
دریافت کرده است.
این درحالی است که بر اساس اسناد حسابهای بانکی خانواده
محوی ماهانه بالغ بر  8500دالر درآمد داشته و همچنین از
کمکهای خیریه یک کلیسای محلی نیز استفاده میکرده است.
سو استفاده برخی خانوادههای ایرانی در آمریکا از خدمات و
حمایتهای دولتی ویژه برای افراد کم درآمد موضوعی جدی
است که بارها باعث شده تا کوشندگان اجتماعی ایرانیتبار به
سودجویان در مورد ادامه این روند هشدار دهند .این کوشندگان
اجتماعی معتقدند برخی سو استفادههای ناشی از خساست و
سودجویی ایرانیان آمریکا در استفاده از قوانین حمایتی در آمریکا،
شرایطرابرایدیگرهموطنانیکهبهحقیقتنیازمندکمکهستند
سخت و سختتر کرده است.

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:32 - SEP, 16 , 2016

