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

صفحه 7

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

رویدادهای هفته در لسآنجلس
شرح در صفحه 11
جاده های کالیفرنیا و
خودروهای بی راننده در 2018
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همزمان با رشدی 6درصدی در پذیرش وکالی جدید در کالیفرنیا:

 171وکیل جدید ایرانی تبار در
کالیفرنیاپروانهوکالتگرفتند

پنج و نیم میلیون دالر خسارت
برای قتل به دست پلیس
هدیه باغ وحش لسآنجلس
برای روز شکرگذاری
سارقاندوقلویکوستامیسا
دستگیرشدند

با اعالم نتایج آزمون پروانه وکالت
ایالت کالیفرنیا برای سال  ،2017از بین
 8545متقاضی جدید وکالت در این
چالش جدید ترامپ :فیل ها به ایالت  4452دانشآموخته رشتههای
حقوق و وکالت موفق به اخذ پروانه
جنگ بر میخیزند
وکالت از بار کالیفرنیا شدند که دست
کم  171تن از افراد از شهروندان
ایرانیتبار هستند .که در حدود 4
جریمه هفت و نیم میلیون
درصد از کل پذیرفته شدگان سال
داری والمارت
 2017را تشکیل میدهند.
بر اساس اسامی منتشر شده از سوی
بار وکالت کالیفرنیا که اخیرا منتشر
سگ ها نجات یافتند
گردید ،یکصد و هفتاد ایرانی آمریکایی
و یک ایرانی ساکن در کانادا موفق به
صاحبشان به کام مرگ رفت
اخذ پروانه وکالت این ایالت شده اند
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید که از این میان  56درصد زن و 44

درصد مرد میباشند .همچنین  11تن
از این افراد از خارج از ایالت کالیفرنیا
برای شرکت در این امتحان ثبت نام
کرده اند که از جمله در ایالتهای
ویرجینیا ،تگراس و ...اقامت دارند.
بر اساس اطالعات استخراج شده از
سوی شرکت کتاب که طبق سنوات
گذشته لیست ایرانیان موفق به اخذ
پروانه وکالت کالیفرنیا را استخراج
و منتشر کرده است ،دست کم 70
درصد از وکالی ایرانی تبار جدید
ایالت کالیفرنیا که در این هفته رسما
موفق به اخذ پروانه وکالت شدهاند در
منطقه جنوب این ایالت(southern
 )Californiaمستقر هستند.
شایان ذکر است که پروانه وکالت

ایالت کالیفرنیا در برخی دیگر از
ایالتهای آمریکا نیز کاربرد دارد
و امتحان بار وکالی این ایالت در
نوع خود ،سختترین در سراسر
آمریکاست.
موسسه فرهنگی شرکت کتاب و مرکز
اطالعات  08ایرانیان از بیش از یک دهه
پیش با بررسی نتایج ساالنه بار وکالت
کالیفرنیا همواره اطالعات مربوط به
وکالی جدید ایرانی را به جهت تشویق
این عزیزان که اکثرا از جوانان نسل
دومی جامعه ایرانیان آمریکا هستند
استخراج و منتشر نموده است.
لیست کاملی از اسامی وکالی جدید
در صفحه  3این شماره منتشر شده
است.

جایزههنریآرتیسیمیابهیکنقاشایرانیساکندبیرسید

آثار نقاشی یک هنرمند ایرانی تبار مستقر در دبی
برنده نخستین جایزه  OGRآرتیسیمیا ایتالیا شد.
«رکنی حائری زاده» هنرمند ایرانی ساکن دبی
برنده نخستین جایزه OGR ((Officine
 Grandi Riparazioniاز سوی مجموعه هنری
و نمایشگاهی آرتیسیمیا ایتالیا شد .آثار رکنی
حائری زاده از بین  ۲۰۶گالری نقاشی که توسط
موسسه آرتیسیمیا در تورینو مدیریت میشود،
انتخاب شده است.
یک گروه از داوران هنری بین المللی که عهده دار
انتخاب بهترین آثار هنری معاصر هستند ،کارهای
رکنی حائری زاده را مستحق دریافت جایزه نخست
اوجی آر دانسته اند .هیات داوران معتقد است،
نقاشی های رکنی از لحاظ ظاهر و روح آثار،
مرزهای نقاشی سنتی جهان معاصر را در نوردیده و
آنها را تبدیل به اخبار و تصاویر رویدادهای جاری درباره برجسته سازی خشونت در رسانه هاست و تورینو ایتالیا برای عالقمندان به نمایش گذاشته
کرده که شکلی اسطوره ای و فانتزی به آنها می دهد .گفتمانی بر ایدئولوژی و فضیلت طرد خشونت در شود.
در بسیاری از آثار این هنرمند منتقد ایرانی مقامات
سری نقاشی های مجازی-تخیلی رکنی حائری رسانه های دنیای معاصر.
زاده از سال  ۲۰۰۹تاکنون در گالری های مختلف قرار است تا آثار برندگان جایزه  OGRتوسط حکومتی در شمایل حیوانات و بر اساس خصایص
به معرض دید عموم گذاشته شده و تحسین موسسه آرتیسیمیا و بنیاد  Fondazione perمشهورشان ترسیم شدهاند و تصویری دیگرگونه از
منتقدان را برانگیخته است .سوژه اصلی آثار وی  l’Arte Moderna e Contemporaneaدر آنان به نمایش گذاشته شدهاست.

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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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

به یاد بود نهمین سالمرگ شادروان:

فرامرز پایور

موسیقیدان ایرانی ،ردیفدان ،آهنگساز ،مدرس و نوازنده سنتور و محقق
موسیقی در آذرماه  1388خورشیدی دیده از جهان فرو بست.
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در کانون خبر:

استعفای پریسا فرهادی و بحران اجرا در صدای آمریکا

پریسا فرهادی پس از  ۱۳سال به همکاری خود با
صدای آمریکا پایان داده است .این سر خط خبری است
که در پایان هفته گذشته با درز اطالعات ایمیل استعفای
خانم فرهادی در رسانههای مانند بمب منفجر شد و بار
دیگر از بحران اجرا در بخشفارسی ضدای آمریکا خبر
داد.
پریسا فرهادی که در سیزده سال گذشته ،مجری
برنامههای مختلف صدای آمریکا ،از جمله «شباهنگ»،
«سرمایه» و همچنین برنامههای خبری این شبکه بود،
روز جمعه گذشته ساعت  ۲۱شب به وقت شرق آمریکا،
با ارسال ایمیلی با صدای آمریکا خداحافظی کرد.
در ایمیل خانم فرهادی که به زبان انگلیسی نوشته شده
و مشخص نیست چگونه نسخهای از آن در اختیار برخی
وب سایتهای رقیب صدای آمریکا قرار گرفته است،
پریسا فرهادی استعفای فوری خود را ،بدون کوچکترین
توضیح و دلیلی اعالم کرده است .در این ایمیل او ،با
تاکید بر خاطرات و دوستیهایش در صدای آمریکا،برای
همکاران خود آرزوی موفقیت کرده است.
پریسا فرهادی نخستین چهره مقابل دوربین صدای
آمریکا نیست که در ماههای اخیر از صدای آمریکا جدا
شده است بلکه بسیاری از کارکنان این شبکه یا مجبور به

ترک کار خود شده اند ،یا اخراج شده ،و یا هم اکنون در
چهاروب داخلی صدای آمریکا ممنوع التصوی ر هستند.
شایان ذکر است که صدای آمریکا در شرایطی مجری
دیگری را با سیزده سال سابقه از دست می دهد ،که
ماههاست ،بر روی وب سایت خود ،برای«برای تکمیل
کادر تحریریه تلویزیون» ،به دنبال«مجری برنامه های
خبری» است ؛ و در این زمینه آگهی میکند .اما برخی

معتقدند تعمدی در عدم استخدام افراد شایسته و یا
استفاده از نیروهای موجود در کار است.
آخرین مجری استخدام شده در این شبکه بیش از یک
سال قبل و به دلیل ارتباط خونی با یکی از مدیران میانی
صدای آمریکا به کادر این شبکه اضافه شده است ،در
حالی که چنین استخدامی مطابق قوانین داخلی میتواند
غیر قانونی دانسته شده و باطب اعالم گردد.

آمریکا :سپاه ایران پشت چاپ اسکناس تقلبی در یمن است
دفتر اداره اموال خارجی ( )OFACوزارت خزانه
داری ایاالت متحده شبکهای از افراد و موسسات
درگیر در برنامه ای با ابعاد گسترده برای کمک به
جعل اسکناس توسط نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ایران ( )IRGC-QFبرای پشتیبانی از
فعالیتهای بیثبات کنندهاش ،را تحریم کرد .این شبکه
روشهای فریبکارانهای را به کار برده است برای دور
زدن محدودیتهای اروپا بر صادرات و کسب ماشین
آالت پیشرفته و کاالهای چاپ جعلی اسکناسهای
یمنی ،با ارزش بالقوه میلیونها دالر ،برای نیروی قدس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر اساس
فرمان اجرایی تروریسم جهانی تحریم شد.
استیو منوچن ،وزیر خزانه داری گفت« :این برنامه برمال
کننده الیههای عمیق فریبکاریست که نیروی قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی حاضر است علیه شرکتهای
اروپایی ،دولتهای خلیج فارس و بقیه دنیا به کار بندد
تا از فعالیتهای بیثبات کنندهاش حمایت کند .جعل
اسکناس قلب سیستم مالی دنیا را هدف قرار می دهد

و این واقعیت که عواملی از حکومت ایران در این رفتار
درگیرند ،کامال غیر قابل قبول است .این جعل برمال کننده
خطرهای جدی است که هر معامله کننده با ایران با آن
روبروست ،چرا که سپاه پاسداران به پنهان کردن نقشش
در اقتصاد ایران و پنهان شدن پشت نمایی از تجارت
مشروع ادامه میدهد تابه اهداف زشتش دست بزند.
این اطالعیه مشخصا از دو ایرانی رضا حیدری و محمد
سیف به دلیل آنچه حمایت غیر قابل انکار از اهداف و
برنامههای تروریستی اعالم شده است قرار تحریم صادر

کرده است.
رضا حیدری که همزمان مسئولیت یک کمپانی خدمات
کامپیوتری در آمریکا و آلمان را به عهده دارد ،با خرید
دستگاههای چاپ امنیتی ویژه انتشار اسکناس و ارسال
آن ،مغایر با تحریمهای ایران برای سپاه پاسداران و
نیروی قدس ایران سازمان زمینه الزم برای انتشار جعلی
اسکانس های یمنی را فراهم آورده است.
این بیانه از محمد سیف دیگر ایرانی درگیر در این
فرایند و چند شرکت وابسته به وی نیز نام آورده است.
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قبول شدگان کانون وکالی کالیفرنیا
 شرکت کتاب: استخراج نام های ایرانی

:ادامه ار خبر صفحه اول
 این موفقیت بزرگ را، طبق روال همه ساله و ضمن تبریک به وکالی عزیز تازه پیوسته به بازار کار و فعالیتهای اجتماعی کالیفرنیا،شرکت کتاب و نشریه ایرانشهر
: سپس خانواده هایشان و در نهایت جامعه ایرانیان کالیفرنیا تبریک میگوید،ابتدا به خود این عزیزان

 اجتماعی و فرهنگی، سیاسی،خبری
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A
AARABI;JASMINE NICOLETTE;Tarzana;CA-------------- جاسمین،اعرابی
ABDOLHOSSEINI;MICHELLE LYNN;Modesto;CA------  میشل،عبدالحسینی
ABHARI;SHIVA;Los Angeles;CA----------------------------- شیوا،ابهری
ABOUDI;SAYAN;Encino;CA------------------------------- سایان،عبودی
ADELPOUR;JOSHUA BENYAMIN;Encino;CA------------  جاشوا،عادل پور
ADL;NAKISA;Encino;CA------------------------------------نکیسا،عدل
AFKHAMI;ARTIN;New York;NY--------------------------- آرتین،افخمی
AFSHAR;SHAYA SEAN;Monte Sereno;CA--------------------- شایا،افشار
AFTALION;JONATHAN JOSHUA;Beverly Hills;CA--------  جاناتان،افطلیون
AGHAZARYAN;NZHDEH;Sunland;CA--------------------  نژده،آغازاریان
AHANGI;HASTI JESSICA;Berkeley;CA---------------------  هستی،آهنگی
AHMADI;NEJHLA;Los Angeles;CA-------------------------- نژال،احمدی
AKBARI;TABASUM;Tracy;CA------------------------------  تبسم،اکبری
AKHAVAN;BARDIA AARON;Encino;CA-------------------- بردیا،اخوان
AKHAVAN;PARDIS;Porter Ranch;CA---------------------- پردیس،اخوان
ALIPANAH;ASAL KRISTAL;San Diego;CA-----------------  عسل،علی پناه
ALISOBHANI;NASSIM;Corona Del Mar;CA-------------  نسیم،علی سبحانی
AMIRI-DAVANI;KIANA;Aliso Viejo;CA-----------------  کیانا،امیری دوانی
AMIRIAN;ADELA;Glendale;CA------------------------------ آدال،امیریان
ANSARI;PARSA;Corona;CA-------------------------------  پارسا،انصاری
ARDAGHI;SHAHRAD;Chatsworth;CA---------------------- شهراد،ارداقی
ASHTARI;SHIREEN;Poway;CA----------------------------  شیرین،اشتری
ASKARI;LILA;San Pedro;CA-------------------------------- لیال،عسکری
ATTAR;ARIAN;Washington;DC-----------------------------  آرین،عطار
AZAD;RYAN;Memphis;TN----------------------------------- رایان،آزاد
-26AZARI;LAYLA MARIE;San Diego;CA----------------------  لیال،آذری
AZIZI;PENNEY PANEEZE;San Francisco;CA-----------------  پنی،عزیزی
AZIZI;SHABNUM;Santa Clarita;CA------------------------- شبنم،عزیزی
AZODI;YASMIN;Los Angeles;CA------------------------- یاسمین،عضدی
B
BAGHAI;CAMERON SEAN;San Diego;CA------------------ کامران،بقایی
BAGHERI;ROYA;Davis;CA---------------------------------- رویا،باقری
BAGHERI;SARA;Calabasas;CA------------------------------- سارا،باقری
BAHR;LARA MARIE;Los Angeles;CA--------------------------- الرا،بهار
BARAHMAND;NAHAL;Woodland Hills;CA----------------- نهال،برهمند
BARKHORDAR;ALAN;Cerritos;CA------------------------ آلن،برخوردار
BARZIN;FARYAR;Reseda;CA------------------------------- فریار،برزین
BASSALI;NANCY EMAD;Porter Ranch;CA------------------ نانسی،بصلی
BAVAFA;SOGAND;Sherman Oaks;CA----------------------- سوگند،باوفا
BAYAR;NAVID CYRUS;San Jose;CA-------------------------- نوید،بایار
BAYAT;SAHAR CAMELLIA;San Jose;CA--------------------- سحر،بیات
BENYAMIN;DANIEL;Beverly Hills;CA----------------------- دانیل،بنیامین
BINA;NICKIE;Irvine;CA--------------------------------------  نیکی،بینا
BOOZARI;BRANDON;Hacienda Heights;CA--------------- برندون،بوذری
BORNA;JULIE JOYCE;Arlington;VA-------------------------- جولی،برنا
D
DABIRI;JESSICA TOLULOPE;San Francisco;CA------------- جسیکا،دبیری
DABIRI;KASRA;Tustin;CA---------------------------------- کسرا،دبیری
DADASHZADEH;SHOOKA;Long Beach;CA-------------- شوکا،داداش زاده
DAVARI;KALLIOPI MARIA;Oregon House;CA-------------- ماریا،داوری
DAWOODTABAR;BRANDON;West Hills;CA------------ برندون،داوودتبار
DELPASSAND;ALIA MICHEL;Santa Monica;CA------------- عالیا،دلپسند
DJAVADI;SADAF;Tustin;CA----------------------------- صدف،جوادی
E
ESHAGHI;SABRINA SABA;San Francisco;CA--------------- سابرینا،عشقی
ESKANDARI-QAJAR;JASMINE;Oakland;CA-------- جاسمین،اسکندری قاجار
ETEMADI;SHAHEEN ANTHONY;Laguna Niguel;CA------ شاهین،اعتمادی
F
FAHIMIRAD;MELODY;Sherman Oaks;CA--------------- ملودی،فهیمی راد
FAKHIMI;MORAD;San Diego;CA---------------------------- مراد،فهیمی
FARNIA;MELIKA;San Francisco;CA--------------------------  ملیکا،فرنیا
FARZANEH;ANDIA;Citrus Heights;CA----------------------- اندیا،فرزانه
FESHARAKI;ALI;Calabasas;CA-----------------------------علی،فشارکی
FOROUZAN;SEENA;Rancho Santa Marga;CA---------------- سینا،فروزان
G
GHAEMI;MICHAEL MOHAMMAD;Irvine;CA-------------- مایکل،قائمی
GHAHREMANI;NINA;WoodlandHills;CA-------------------نینا،قهرمانی
GHAZVINI;MILAD;San Diego;CA-------------------------- میالد،قزوینی
H
HADAEGH;HESAM DEAN;Los Angeles;CA----------------  حسام،حدائق
HADIAN;MEHRNAZ MANDANA;West Hollywood;CA-----  مهرناز،هادیان
HADJIYIANNI;ANDREA;Oakland;CA---------------------  اندرا،حاجیانی
HAERI;GRACE SORAYA;Corona Del Mar;CA--------------  گریس،حائری
HAJIAN;NEDA NADINE;Los Angeles;CA--------------------  ندا،حاجیان
HANASSAB;JUSTIN;Irvine;CA-------------------------- جاستین،حناساب
HEIDARI;GOLNAZ;San Diego;CA-------------------------- گلناز،حیدری
HEJAZI;YAAS CRYSTAL;Los Angeles;CA-------------------  یاس،حجازی
HEMATI;KATAYOON MANA;San Francisco;CA------------  کتایون،همتی
HOSSEINI;ALI;San Diego;CA------------------------------- علی،حسینی
I
IMANI;CARMEL;Corona;CA-------------------------------کرمل،ایمانی
IRANPOUR;PARVIZ TYMAS;Sacramento;CA-------------- پرویز،ایران پور
J
JAAFARI;ARMAND J;Sherman Oaks;CA------------------- آرماند،جعفری
JAZAYERI;NICOLE NEDA;Irvine;CA---------------------- نیکول،جزایری
K
KABIRI;HOOSAI ROYA;Fairfield;CA------------------------کبیریف رویا
KARAMIAN;ARPI;La Crescenta;CA------------------------- آرپی،کرمیان
KARIMZADEH;SAM HASSAN-ALI;San Jose;CA------------ سام،کریم زاده
KASHANI;PARAND;Los Angeles;CA----------------------  پرند،کاشانی
KHARAZMI;ALEXANDER;Corona Del Mar;CA---------  الکساندر،خوارزمی
KHASHAYAR;HOMAD;South Pasadena;CA---------------- هماد،خشایار
KHODABAKHSH;MAKAN;Beverly Hills;CA-------------- ماکان،خدابخش
KHODAKARAMI;ARIAN ANDRE;Los Angeles;CA--------- آرین،خداکرمی
KHOSHNOU;JASMINE;Tarzana;CA----------------------جاسمین،خشنو

KHOSRAVI;LILLIAN HANNAH;Simi Valley;CA----------- لیلیان،خسروی
KHOSROWABADI;CHANELL;West Hollywood;CA----- شانتل،خسروآبادی
M
MADANI;BAHAR;Clovis;CA-------------------------------- بهار،مدنی
MADNI;AABRU;Fullerton;CA------------------------------- ابرو،مدنی
MAHBOBIAN-FARD;MICHAEL YOUSSEF;Encino;CA-- مایکل،محبوبیان فرد
MAHMOUDIAN;ASHLEY SAYEH;Los Angeles;CA-------- اشلی،محمودیان
MALAKOUTI;PAYAM;Canoga Park;CA--------------------- پیام،ملکوتی
MALEKSALEHI;AURIA;East Palo Alto;CA---------------- آریا،ملک صالحی
MANOUSSI;AZADEH;Sherman Oaks;CA------------------- آزاده،مانوسی
MASSACHI;NILOUFAR;Encino;CA------------------------نیلوفر،مساچی
MASSOUDI;KEVIN REZA;Los Angeles;CA----------------- کوین،مسعودی
MATLOOB;SABRINA;Beverly Hills;CA--------------------  سابرینا،مطلوب
MATLOUBIAN;DANIEL JACOB;Encino;CA---------------- دانیل،مطلوبیان
MAZDEH;SOHEILA;La Palma;CA--------------------------- سهیال،مزده
MEHR;BENJAMIN IRVING;Novato;CA--------------------- بنجامین،مهر
MEHRABI;ARNO SEVADA;Glendale;CA-------------------- آرنو،مهرابی
-MISHAELI-SADE;HADAS;Valley Village;CA----------- هداس،میشائلی زاده
MOKHTARZADEH;JAMESHARRISON;Alexandria;VA----جیمز،مختارزاده
MOSTOUFI;BIJON ALI;Tustin;CA------------------------- بیژن،مستوفی
N
NABIZADEH;ANA;Los Angeles;CA-------------------------- آنا،نبی زاده
NAFISI;ESFAND YAR;Oakland;CA------------------------ اسفندیار،نفیسی
NAZI;NEGIN;San Diego;CA--------------------------------- نگین،نازی
NEDAMAT;TCHEKAVEH;Encino;CA--------------------- چکاوه،ندامت
NOSRATI;SHERIN;Santa Monica;CA----------------------- شیرین،نصرتی
O
OMIDFAR;DELAVAR;Los Angeles;CA----------------------  دالور،امیدفر
OMIDIAN;ELIZABETH PLATA;Pleasanton;CA------------- الیزابت،امیدیان
P
PAKZAD;ALEXANDRA P.;West Hollywood;CA------------ الکساندرا،پاکزاد
PARTOVI;CAMERON RYAN;Albany;NY------------------- کامران،پرتوی
PASHAI;GILDA;Calabasas;CA------------------------------گیلدا،پاشایی
R
RABBANI;DIANA LORELAI;San Diego;CA-------------------- دیانا،ربانی
RAZI JAFARI;JEFFREY SEPEHR;La Jolla;CA------------- سپهر،رازی جعفری
REJALI;EIMAN;San Diego;CA------------------------------ ایمان،رجالی
REZVANI;PARHAM PAUL;Los Angeles;CA---------------- پرهام،رضوانی
S
SAFARI;ATTASHIN;Los Angeles;CA----------------------- آتشین،سفری
SAGHIAN;ANDREW GEORGE;Upland;CA----------------- اندرو،ساقیان
SALEHI;NAZANIN;East Palo Alto;CA---------------------- نازنین،صالحی
SAMII;RYAN RAMIN;Sherman Oaks;CA-------------------- رایان،سمیعی
SANATI;JONATHAN BEJAN;Sacramento;CA-------------- جاناتان،صنعتی
SARANI;SHABNAM;Woodland Hills;CA;-------------------- شبنم،سارانی
SEANPANAH;TANIA;Los Angeles;CA---------------------- تانیا،سیان پناه
SEDAGHAT;NOURAN SUWEI;Los Angeles;CA------------ نوران،صداقت
SEIF;SHIREEN;Oakland;CA--------------------------------شیرین،سیف
SEIF-NARAGHI;KEON LUIS;Menlo Park;CA------------  کیان،سیف نراقی
SEPEHRI;MEHRNAZ;Richmond Hill, Canada--------------  مهرناز،سپهری
SHAHANI;AVA ZAHRA;Los Angeles;CA--------------------- آوا،شاهانی
SHAHED;MARZIEH;Sacramento;CA------------------------مرضیه،شاهد
SHAHI;NAVA;San Jose;CA----------------------------------- نوا،شاهی
SHAHROUZI;DARYOUSH;Belmont;MA---------------- داریوش،شهروزی
SHAMSFARD-MOTAVASSEL;TARA;Los Angeles;---------- تارا،شمس فرد
SHARIAT;ERFAN SAMSAM;Lake Forest;CA---------------  عرفان،شریعت
SHARIATI;SHAHRZAD;Irvine;CA------------------------شهرزاد،شریعتی
SHAYAN;NINA;Beverly Hills;CA------------------------------ نینا،شایان
SHIRIAN;JONATHAN;Beverly Hills;CA-------------------- جاناتان،شیریان
SHIRINIAN;ARMAN;Northridge;CA-----------------------آرمان،شیرینیان
SHIRZAD;ROSHANA MARIAM;Fresno;CA-----------------  مریم،شیرزاد
SHOGHI;COMYAR;Rancho Palos Verde;CA-----------------  کامیار،شوقی
SHOWKATIAN;SARA YASMINE;Los Angeles;CA----------- سارا،شوکتیان
SODAIFY;ARTIN;Los Angeles;CA-------------------------- آرتین،سدیفی
SOGOMONYAN;GOHAR;Glendale;CA------------------گوهر،سوقومونیان
SOLEIMANI;NATHAN HOUBIBAYAN;Los Angeles;CA----- ناتان،سلیمانی
T
TABATABAI;YASMINE;Encino;CA----------------------یاسمین،طباطبایی
TALEBI;RODEEN;Dallas;TX-------------------------------- رادین،طالبی
TAVAKKOLI;MALINA;Duarte;CA---------------------------ملینا،توکلی
TAVAKOLI;SHIREEN;Washington;DC---------------------شیرین،توکلی
TERMECHI;BABAK;Tarzana;CA-------------------------- بابک،ترمه چی
TERMECHI;NICOLE;Tarzana;CA------------------------ نیکول،ترمه چی
TORABI;SARVNAZ;Costa Mesa;CA------------------------ سروناز،ترابی
V
VAFAEENIA;PARNIAN;Concord;CA--------------------- پرنیان،وفایی نیا
VAFAEI;AMIR PASHA;Mission Viejo;CA--------------------- امیر،وفایی
VAFAI;SOHAYL;Houston;TX-------------------------------سهیل،وفایی
VAHDAT;AVA;West Hills;CA------------------------------- آوا،وحدت
VAHEDI;VENUS JENNIFER;Beverly----------------------- ونوس،واحدی
VAHEDY;KEIAN;Anaheim;CA----------------------------- کیان،واحدی
VAHIDI;BEHZAD;Fullerton;CA---------------------------- بهزاد،وحیدی
VARANASI;SAMIRA;Sunnyvale;CA------------------------سمیرا،ورناسی
VASSEGHI;SHIMA;Pleasanton;CA---------------------------شیما،واثقی
VATANKHAH-BARAZANDEH;OLIVER-;Sunnyvale;CAاولیور،وطنخواهبرازنده
VAZIRINEJAD;MIRALI;Martinez;CA------------------- میرعلی،وزیری نژاد
Y
YAZDANIAN;BITA;Glendora;CA----------------------------بیتا،یزدانیان
YOSSEFI;KAREN RACHEL;Beverly Hills;CA----------------- کارن،یوسفی
YOUSEFI;LEAH T;Austin;TX--------------------------------- لیا،یوسفی
Z
ZAIMI;CHRISTINA;LosAngeles;CA-----------------------کریستینا،زعیمی
ZARGARYAN;ZORIK;Glendale;CA----------------------  زوریک،زرگریان
ZARRINBAKHSH;ARASH;Los Angeles;CA--------------- آرش،زرین بخش
ZOLFAGHARI;DARYOUSH;Cerritos;CA---------------- داریوش،ذوالفقاری
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جاده های کالیفرنیا و خودروهای بی راننده در سال 2018

ایالت کالیفرنیا که پیش از این با آزمایش خودروهای خودران  Uberمخالفت
کرده بود ،راه را برای آزمایش این خودروها در کالیفرنیا باز نموده است.
شرکت  Uberاعالم کرده است که در چهار سال گذشته تالش قانونگذاران
کالیفرنیا همواره با بررسی و نگارش مقررات و آئیننامهها ،مشکلی بر سر راه
آزمایش این خودروها بوده و به این سبب این آزمایشها در آریزونا انجام شده
است و اکنون نیز با این که دولت فدرال موافقت چندانی با به کارگیری آزمایشی
این خودروها را ندارد ،ایالت کالیفرنیا اعالم نموده است که در سال 2018
جادههای کالیفرنیا شاهد حرکت خودروهای بدون راننده  Uberبه طور آزمایشی
خواهند بود.
با این آمادگی کالیفرنیا انتظار میرود افزون بر  43 ،Uberکمپانی دیگر که
تقاضای مشابهی دارند از جمله  Apple، Googleو جنرال موتور برای به

آزمایش درآوردن خودروهای بدون راننده خود ،از سال  2018وارد جادههای
کالیفرنیا شوند.

مشکالت پایان ناپذیر الیحه آزادسازی فروش ماریجوانا

اعضای هئيت مدیره ناظران شهر سانفرانسیسکو با مشکل تازهای در آزادسازی
فروش ماریجوانا برای بزرگساالن  21ساله برای مصرفهای تفریحی ،اوقات
فراغت و تفنن روبرو شدهاند و این مشکل ناشی از دو دستگی اعضای هئيت
مدیره در مورد این قانون است که در نوامبر  2016به تصویب عمومی رسیده
و پس از گذشت یکسال هنوز اجرایی نشده و انتظار میرود در ایالت کالیفرنیا
فروشگاههای توزیع ماریجوانا از روز نخست ژانویه  2018به فروش گشایش
بیابند .این اختالف نظر از سوی فروشگاهها و ساکنان محله چینیها عنوان شده
است و آنها اعالم نمودهاند مایل نیستند هیچ فروشگاهی در این محله سنتی برای
فروش ماریجوانا دایر شود و در صورتی که چنین پروانهای صادر میشود .این
فروشگاه های ماری جوانا باید  1500فوت از مدرسهها فاصله داشته باشند .این
در حالی است که شهر سانفرانسیسکو این فاصله از مدارس را  600فوت پذیرفته است و حاضرند آن را به  1000فوت نیز افزایش دهند.

پنج و نیم میلیون دالر خسارت برای قتل به دست پلیس

هئيت منصفه دادگاه عالی کالیفرنیا به خانواده مردی که در روز کریسمس سال
 2014به دست پلیس کشته شده بود 5/5 ،میلیون دالر خسارت پرداخت کرد.
وکیل مدافع این خانواده در دادخواست خود پلیس لسآنجلس را متهم کرده بود
که در روز کریسمس سال  2014در برخورد با مایکل فردریک میرز ،از زور و
فشار غیر ضروری استفاده کرده و با اسلحه بیحس کننده او را از پای درآورده و
موجب مرگ او شده است.
دِيل کالیپو ،وکیل مدافع خانواده میرز در دادخواست اعالم نمود که نیروهای
پلیس لسآنجلس از مشت ولگد و اسپری فلفل و باتون استفاده کرده و افزون بر
آن  6بار در  3دقیقه از سالح بیحس کننده استفاده کردهاند که همگی بیش از حد
نیاز در یک برخورد بوده است .پزشکی قانونی علت مرگ مایکل میرز را بزرگ شدن قلب ،مصرف کوکائین و حمالت و ضربات پلیس اعالم نموده است.

هدیه باغ وحش لسآنجلس برای روز شکرگذاری

باغ وحش لسآنجلس به مناسبت تعطیالت روز شکرگذاری امسال تخفیف
ویژهای برای افرادی که اقالمی را به مرکز بهداشتی بیخانمانان هدیه داده بودند
در نظرگرفت.
این تخفیف ویژه و خاص در راستای مشارکت این مکان تفریحی با اریک
گارستی شهردار لسآنجلس در یافتن راه حلهای نوآورانه برای حل مساله
بیخانمانان است.
باغ وحش لسآنجلس در این زمینه به بازدیدکنندگانی که مرکز بهداشتی شید رو
اقالم مورد نیازشان را هدیه کردند بلیطهای با ورودی  10دالر ارائه داد.
گفتنی است این برنامه تشویقی از روز دوشنبه  20نوامبر آغاز شد و تا روز
شکرگذاری ادامه داشت.

سارقاندوقلویکوستامیسادستگیرشدند

دو برادر دوقلو در رابطه با سرقت یک واحد تجاری در کاستا میسا در اورنج
کانتی دستگیر شدند.
پلیس اورنج کانتی این دو تن را جمال و جمیل واکر  40و  42ساله از لسآنجلس
معرفی کرده است.
این سرقت در ساعت  7:25دقیقه صبح روز  20نوامبر در یک فروشگاه که در
هاربر بلوارد واقع است روی داده که طی آن فردی از طریق دوربین مدار بسته ی
امنیتی محل مذبور شاهد این سرقت بوده و پلیس را مطلع کرده است.
پلیس پس از شناسایی سارقین اتومبیل آنان را در نیوپورت بلوارد ردیابی کرده و
آنان را دستگیر کرده است.

سگ ها نجات یافتند صاحبشان به کام مرگ رفت

یک مرد  46ساله در جریان تالش برای نجات سگهایش در یک آتش سوزی
جان خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش ،این حادثه در رنچو پارک زمانی روی داد که این مرد
تالش می کرد سگ هایش ر از میان شعلههای واگن کاروان خودرویش بیرون
بکشد.
به گفته ی همسر این مرد ،قربانی پس از مطلع شدن از آتش گرفتن واگن های
کاروان متصل به خودرو ،برای نجات دو سگی که در داخل کاروان بودند وارد
شده اما خود در میان شعله های آتش گرفتار آمده و جان خود را از دست داده
است.
این در حالی است که علت وقوع این آتش سوزی هنوز در دست بررسی است.

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

استمرار رسواییهای جنسی سیاستمداران
دومین زن ،ال فرانکن سناتور دمکرات ایالت مینه سوتا را به رفتار غیراخالقی متهم کرد.
بنا بر این خبر ،لیندسی منز دومین زنی است که اعالم کرد سناتور فرانکن بدن این زن را
به هنگام عکس گرفتن در جریان مراسمی در سال  2010لمس کردهاست.
در همین حال ،فرانکن گفت که به یاد نمیآورد با این خانم در قاب عکس مشترکی
قرار گرفته باشد.
همزمان و در ادامه رسواییهای اخالقی سیاستمداران آمریکایی ،رالف شرتی سناتور

پیشین ایالت اوکالهاما که متهم به بهرهبرداری جنسی از کودکان بود ،به جرم خود اعتراف
کرد.
شرتی در دادگاه متهم به پیشنهاد پول به یک پسر  17ساله در ازای استفاده جنسی شده
بود و سه اتهام دیگر نیز در همین رابطه داشتهاست.
گفتنی است مجازات بهره برداری جنسی از کودکان در آمریکا از  10سال تا حبس ابد
است و حکم شرتی سال آینده میالدی اعالم خواهد شد.

آیا غولهای رسانه ای در یکدیگر ادغام میشوند؟
وزارت دادگستری آمریکا درصدد است تا مانع تملک کمپانی رسانهای تایم وارنر
توسط شرکت مخابراتی ایتیاندتی شود.
بنا بر این خبر AT&T ،میخواهد با یک قرارداد  86میلیارد دالری کمپانی
بزرگ تایم وارنر که شامل شبکههای پر بینندهای چون سیانان و اچبیاو هست
را به تملک خود در آورد.
این گزارش میافزاید دو سناریوی متفاوت این قرارداد را با چالش مواجه کرده
است.
سناریوی اول امتناع وزارت دادگستری امریکاست.

این وزارتخانه معتقد است با انعقاد این قرارداد بازار رقابت قانونی ایاالت متحده
مشروعیت خود را از دست میدهد و کمپانی ایتیاندتی بیش از حد قدرتمند
خواهد شد.
سناریوی دوم هم مه بیشتر به شایعه میماند ،با ورود به مسائل سیاسی و پشت
پرده از خواسته رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ممانعت از قدرت گرفتن بیشتر
شبکه سی ان ان حکایت دارد.
گفتنی است وکالی ای تی اند تی به زودی نبردی سخت را در پیش خواهند
داشت.
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رسوایی جنسی در حلقه خبرنگاران محبوب حزب دمکرات

گلن تراش یکی از روزنامه نگاران با سابقه سرویس سیاسی روزنامه نیویورک
تایمز به سواستفاده جنسی خبرنگاران زن جوان متهم شده است.
تراش  50ساله یکی از خبرنگارانی بود که به صورت ویژه اخبار و رویدادهای
مستقیم از کاخ سفید و درون دولت فدرال را منعکس کردهاست.
گفتنی است تراش اخیرا پس از هشت سال کار موفق در نیویورک تایمز به نشریه
پولتیکو پیوسته است.
اما سخنگوی کمیسیون رسانهای در دستگاه قضائی میگوید تراش تا اطالع
ثانوی از کار تعلیق شده است و اگر جرم او در دادگاه احراز شود پروانه روزنامه
نگاری او نیز باطل خواهد شد.
گفتنی است برخی خبرگزاریهای مدافع تراش میگویند او یکی از خبرنگاران
بی پروا و بی مهابایی بود که همواره نقاط ضعف دولت ترامپ را برجسته میکرد

و شاید این اتهامات در راستای حذف او از دایره مطبوعات و کار صادقانه است.

در حرکتی اعتراضی کارولینای جنوبی اجرای حکم اعدام را متوقف کرد
مقامات در ایالت کارولینای جنوبی اعالم کردهاند که در راستای اجرای یک حکم
اعدام با کمبود داروهای مرگبار جهت تزریق منجر به مرگ مواجه شدهاند.
این خبر را هنری مک مستر فرماندار جمهوری خواه این ایالت اعالم کرد.
بنا بر این خبر ،فرد محکوم به اعدام مردی  52ساله است که در سال  1996یکی
از ماموران اداره کالنتری یک کانتی کوچک را به قتل رسانده است.
مک مستر می گوید داروخانهها و مراکز توزیع دارو به دلیل قوانین موجود از
فروش این داروهای مرگبار هراس دارند.
مک مستر افزود در حال حاضر اجرای حکم اعدام در این ایالت متوقف اعالم
میشود تا زمانی که دولت فدرال درصدد اصالح قوانین برآید و احکام جزایی
فروشندگان این داروها را مرتفع کند.

مشهورترین قاتل آمریکایی در زندان درگذشت

چارلز منسن ،قاتل مشهور آمریکایی و سردسته فرقه «خانواده منسن» ،در غروب است .در زمان وقوع این کشتار ،شارون تیت  ۸.۵ماهه باردار بود و همراه با چهار
یکشنبه  ۱۹نوامبر  ،در سن  ۸۳سالگی در بیمارستان کرن کانتی در کالیفرنیا نفر از دوستانش در منزل شخصی خود و همسرش ازدواجشان را جشن گرفته
بود .رومن پوالنسکی در آن زمان مشغول کار بر روی فیلمی در اروپا بود و در
درگذشت .پزشکی قانونی مرگ او را طبیعی اعالم کرد.
مقامات محلی شهر بیکرزفیلد روز چهارشنبه گذشته از بستری شدن او در منزل حضور نداشت.
بیمارستان خبر داده بودند ،با این حال مقامات زندان دولتی کورکوران واقع در منسن و سه زن همدست وی در سال  ۱۹۷۱به جرم قتل محاکمه و مجرم شناخته
کالیفرنیا از اظهارنظر در مورد وضعیت سالمت وی خودداری کرده و دلیل آنرا شدند .آنان در آن زمان به مرگ محکوم شدند اما با تغییر قوانین ایالتی کالیفرنیا در
سال  ،۱۹۷۲حکم اعدامشان به زندان ابد تبدیل شد.
حفظ حریم خصوصی زندانیان ذکر کردند.
چارلز منسون مایلز که در  ۱۲نوامبر سال  ۱۹۳۴متولد شد رهبر یک فرقه جنایتکار چارلز منسن یکی از جنجالیترین چهرهها در بین مردم آمریکا بود و به همین
آمریکایی بود که با نام خانواده منسن شناخته میشد .این گروه در اواخر دهه  ۶۰علت اثرات زیادی بر خلق آثار هنری گذاشته است.
وی در جلسه دادگاهش گفت که برای شروع قتلهای زنجیرهای از ترانه گروه
میالدی در ایالت کالیفرنیا شکل گرفت.
وی و پیروانش اقدام به قتل  ۹نفر در چهار منطقه در تابستان سال  ۱۹۶۹کردند .راک انگلیسی «بیتلز» با عنوان «هلتر اسکلتر» الهام گرفته است .منسن معتقد بود
از جمله کسانی که در این قتلهای سریالی کشته شدند «شارون تیت» ،بازیگر که هلتر اسکلتر یک جنگ آخرالزمانی است و قتلهای زنجیرهای به برپایی این
آمریکایی و همسر «رومن پوالنسکی» ،کارگردان و تهیه کننده مشهور اروپایی جنگ کمک خواهد کرد.

فرمانده زرادخانه هستهای آمریکا می گوید از فرمان رییس جمهور تبعیت نمیکند
ژنرال جان هایتن ،فرمانده زرادخانه هستهای ایاالت متحده آمریکا گفت که در
برابر هرگونه دستور غیرقانونی احتمالی از سوی دونالد ترامپ ،رییس جمهوری
این کشور برای استفاده از سالح هستهای مقاومت خواهد کرد.
در نشست امنیتی بینالمللی هالیفکس ،ژنرال هایتن به افراد حاضر در جلسه
چنین گفت« :اگر آقای رییس جمهور از من درخواستی غیرقانونی در رابطه با
استفاده از سالحهای هستهای کند ،آنرا رد خواهم کرد و بجای آن با توجه به
موقعیت مورد نظر راهحلی قانونی را به وی پیشنهاد خواهم کرد».
هالیفکس سازمانی مستقل ،غیرانتفاعی و غیرحزبی است که با هدف افزایش
همکاریهای استراتژیک و تالش برای برقراری دموکراسی در جهان با کمک
کشورهای دموکراتیک نشست و همایشهایی بین المللی برگزار می کند .نشست
این دوره به مدت سه روز در هالیفکس ،مرکز استان نوا اسکوشیا کانادا برگزار

میگردد.

انتشار خبر اعطای دوباره مجوز وارد کردن الشه و عاج فیل به شکارچیان در
آمریکا ،دولت دونالد ترامپ را با موج جدیدی از اعتراضات رو به رو کرده است.
پیش تر دولت باراک اوباما با هدف حمایت از این گونه جانوری «در خطر
انقراض» ،مجوز واردات عاج و الشه فیل به ایاالت متحده آمریکا را ممنوع کرده
بود.
موسسه موسوم به «خدمات آبزیان و حیات وحش ایاالت متحده آمریکا» با
انتشار بیانیهای در وبسایت خود اعالم کرد« :مجوز برای واردات فیلهای شکار
شده با هدف تفریح در زیمبابوه تا تاریخ  ۳۱دسامبر ۲۰۱۸را صادر خواهد کرد».
پس از عالم این طرح ،دولت با موجی از انتقادها از سوی سازمانها و گروههای
حمایت از حیوانات روبهرو شد .بسیاری از کاربران در فضاهای مجازی با بازنشر
عکس پسر دونالد ترامپ که او را در کنار جسد یک فیل – در حالیکه در یک
دست چاقو و در دست دیگر دم یک فیل را گرفته است – به شدت به این تصمیم
دولت اعتراض کردند.
با باال گرفتن اعتراضها ،سارا هاکبی سندرز ،سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که
اعطای مجوز هنوز در دست بررسی است و هیچ سندی در این باره نهایی نشده
است..
صفحه یک گروه موسوم به پروژه فیل دریک پیام توییتری نوشت« :دولتمردان

آمریکا در حال سوءاستفاده هستند .پیش از این روزانه  ۱۰۰فیل کشته میشوند.
این قانون منجر به شکار بیشتر این حیوان خواهد شد».
در همین حال  /آژانس آمریکایی حمایت از حیوانات اعالم کرد که به منظور
حفاظت از گونههای درمعرض خطر ،شکار باید درمنطقههایی صورت بگیرد که
قوانین و چهارچوبهای مشخصی برای شکار وجود دارد و گونههای حیوانی در
زیستگاههای طبیعی در خطر نباشند.

چالش جدید ترامپ :فیل ها به جنگ بر میخیزند

دردسر معلمی که دانشآموزی محجبه داشت

یک معلم آمریکایی که در مدرسه نشویل ایالت تنسی روسری دانشآموز مسلمان را از
سرش کشیده بود پس از انتشار و همرسانی گسترده ویديو مربوط به این عمل ،از کار
خود معلق شد.
این معلم تصاویر مربوط به برداشتن روسری دانشآموز دختر را با عنوان مو قشنگ بر
روی حساب اسنپچت خود منتشر کرده بود.
تیم مالونه ،مدیر مدرسه نیوویژن آکادمی که دختر مسلمان در آنجا درس میخواند،
میگوید معلم مزبور گفته است که تالش او برای نشان دادن موهای دختر بیحرمتی
محسوب نمیشود .این معلم که هویت او فاش نشده ،در عین حال گفته که ویدئو را روی

شبکههایاجتماعینگذاشتهاست.
این طور که در ویدئوی منتشر شده دیده میشود ،در حالی که شخصی مقنعه را از روی
سر دانشآموز محجبه میکشد و موهایش را به دیگر محصالن نشان میدهد ،دختر سعی
میکند چهرهاش را با دست بپوشاند .یک نفر هم میگوید :موهایش قشنگتر از آن است
که بخواهد قایمشان کند.
مدیر مدرسه نیوویژن آکادمی ضمن عذرخواهی از خانواده دختر دانشآموز ،گفته است
که این معلم در زمان تعلیق حقوقی دریافت نخواهد کرد.
وی همچنین گفت که تصاویر منتشر شده در آن ویدئو معرف ارزشهای مدرسه نیست.

دادگاهی در ایالت آالباما ،فروشگاه والمارت را به پرداخت جریمه  ۷.۵میلیون
دالری به یک کهنه سرباز آمریکایی که در جریان خرید هندوانه از این فروشگاه
دچار شکستگی لگن خاصره شده بود ،محکوم کرد.
هنری واکر  ۵۹ساله که یک سرباز بازنشسته است در سال  ۲۰۱۵میالدی و در
جریان خرید از یکی از شعب این فروشگاه در شهر فنیکس دچار آسیبدیدگی
از ناحیه لگن شد .پای وی در زمان خرید هندوانه به پالت چوبی در فروشگاه
گیر کرد و در تالش برای رها کردن خود به زمین خورد و دچار شکستگی در
استخوان لگن شد.

وکیل واکر گفت :این حادثه زندگی او را به طور کامل تغییر داد .وی پیش از
این حادثه سه بار در هفته بسکتبال بازی میکرد ،اما اکنون تنها با کمک واکر قادر
است تا حرکت کند.
فروشگاه والمارت از سوی دادگاه به سهلانگاری در زمینه ایمنی مشتریان مقصر
شناخته شد چرا که فیلمهای دوربینهای مدار بسته فروشگاه نشان داد که پیشتر
نیز چند مشتری دیگر به همین نحو در پالت گیر کرده و زمین خوردند.
والمارت این میزان جریمه را برای وقوع چنین حادثهای بیش از اندازه خوانده و
تصمیم دارد تا به این حکم اعتراض کند.

جریمه هفت و نیم میلیون داری والمارت

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
 24تا  30نوامبر( 3تا  9آذر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
از ايران
جمعه  3آذر 24/نوامبر
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
 1335خورشيدى (  1956ميالدى)
دريافت وام  17ميليون دالرى از آمريكا ،از درگذشت استاد حسين ميرخانى ،خوشنويس
طريق بانك صادرات ايران
چهارشنبه  8آذر 29/نوامبر
دوشنبه  6آذر 27/نوامبر
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
 1278خورشيدى (  1899ميالدى)
زادروز كيهان كلهر ،نوازنده كمانچه و آهنگساز  1313خورشيدى (  1934ميالدى)
زادروز ابوالحسن ابتهاج بانكدار و از رؤساى
آثار كيهان كلهر در مركز موسيقى و فيلم ايران زادروز جمشيد مشايخى ،بازيگر سينما و تئاتر
سازمان برنامه
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
وابسته به شركت كتاب موجودند
تشكيل كنفرانس سران سه كشورِ شوروى ،كتاب خاطرا ت ابوالحسن ابتهاج در دو جلد از
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
انتشارات شركت كتاب
درگذشت مصطفى مصبا ح زاده ،پدر روزنامه آمريكا ،و انگليس ،در تهران
نگارى نوين ايران ،مؤسس روزنامه كيهان 1333 ،خورشيدى (  1954ميالدى)
سناتور ،مؤسس مدرسه عالى علوم ارتباطات ،پايه تظاهرات مخالف دولت كودتاى  28مرداد در
گذار دانشكده روزنامه نگارى ،بنيان گذار روزنامه فيروزآباد فارس
كيهان لندن ،در سن  97سالگى در كاليفرنياى  1373خورشيدى (  1994ميالدى)
قتل علیاكبر سعيدى سيرجانى ،نويسنده و
جنوبى در امريكا.
محقق ،در زندان جمهورى اسالمى
آثار مكتوب و كتابهاى گوياى شادروان سيرجانى
شنبه  4آذر 25/نوامبر
در شركت كتاب موجود است
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
زادروز آذر حكمت شعار (دهقان) ،از
مجلس سيزدهم آماده كار شد.
پيشكسوتان بازيگرى در تأتر و سينما
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
مالقات محمدرضا شاه پهلوى با وينستون
درگذشت جبار باغچهبان ،پدر فرهنگ كر و
چرچيل،نخست وزير انگلستان ،براى درخواست
اللها
تغيير مكان تبعيد پدرش (رضاشاه پهلوى) كه
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
بیاثر ماند.
اميرعباس هويدا ،نخست وزير ،بزر گترين رقم
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
بودجه تاريخ ايران (تا آن زمان) را به مجلس داد.
انتصاب هوشنگ انصارى به رياست شركت
 1378خورشيدى (  1999ميالدى)
(  1089ميليارد ريال)
درگذشت جعفر شهرى ،نويسنده و پژوهشگر ملى نفت ايران
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
درگذشت منوچهر اقبال ،رييس هيأت مديره و آثار جعفر شهرى در شركت كتاب موجود است  1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت ژاله اصفهانى ،شاعر مهاجر ايرانى
مدير عامل شركت ملى نفت ايران
در سن هشتاد و شش سالگى دربيمارستانى در
سه شنبه  7آذر 28/نوامبر
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
لندن .او متولد سال  1300شمسى در اصفهان بود.
زخمى شدن حدود  180تن از افراد پليس آلمان  1300خورشيدى (  1921ميالدى)
و  200تن از دانشجويان ايرانى درآلمان ،در درگذشت عبدالبهاء ،جانشين و فرزند پيامبر نخستين مجموعه شعرهاى او با عنوان گل هاى
خودرو در سال  1322منتشر شد.
ديانت بهايى.
تظاهرات دانشجويان كنفدراسيون
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت اسماعيل شاهرودی « آينده» شاعر زادروز داريوش صفوت ،موسيقيدان و مؤلف درگذشت سيف اهلل كامبخش فرد ،باستان شناس
و رئيس پيشين موزه ايران باستان در سن 81
متن هاى مربوط به موسيقى
معاصر
سالگى در تهران
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت مرتضى مميز پدر گرافيك ايران  -در مرتضى قلى بيات ،استاندار آذربايجان وارد تبريز
پنجشنبه  9آذر 30/نوامبر
سن  69سالگى به علت ابتال به بيمارى سرطان در شده و مذاكرات خود را با سران فرقه دموكرات
 1280خورشيدى(  1901ميالدى)
آغاز كرد
بيمارستان آبان تهران.
زادروز نصراهلل فلسفى ،مورخ ،محقق ،مترجم،
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت بابك بيات ،آهنگساز معروف ايران ،خودكشى هوشنگ سارنگ ،بازيگر تئاتر و نويسنده و شاعر( .درگذشت 2خرداد )1360
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
در سن  60سالگى به دليل نارسايى كبدى در راديو ،در تهران
استالين به اتفاق مولوتف براى مالقات و ديدار
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
تهران.
وقوع تظاهرات خونين در تهران و اكثر شهرستا محمد رضاشاه پهلوى به كاخ اورفت
نهاى ايران
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
یکشنبه  5آذر 26/نوامبر
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
اعتصاب كليه تاكسیهاى تهران به سبب افزايش
 1321خورشيدى (  1942ميالدى)
درگذشت محمدعلى فروغى ،ملقب به درگذشت سيدجالل تاج اصفهانى ،خواننده و بهاى بنزين
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
ذكاءالملك ،اديب و سياستمدار دورههاى قاجار رديف دان ،و مدرس موسيقى
سه جزيره ابوموسى ،تنب بزرگ و تنب كوچك
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
و رضاشاه پهلوى
به تصرف ايران درآمد
درگذشت حميد مصدق ،شاعر و حقوقدان.
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
روزولت ،رييس جمهور آمريكا و وينستون مجموعه اشعار حميد مصدق در شركت كتاب  1369خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت مهدى خالدى ،آهنگساز و نوازنده
چرچيل ،نخست وزير انگلستان وارد تهران موجود است
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
شدند
درگذشت دكتر هوشنگ ابرامى ،نويسنده ،درگذشت محمد زرین دست ،فیلمساز و
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
درگذشت سناتور احمد اميراحمدى ،اولين متفكر،پژوهشگر ،روزنام هنگار مقيم كاليفرنيا در کارگردان سینما در سن  78سالگی در تهران
لوس انجلس
بر اثر بیماری سرطان پانکراس .زرین دست از
سپهبد ايران
آثار دكتر هوشنگ ابرامى در شركت كتاب سال  1345وارد سینما شد و در بیش از  20فیلم
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
سینمایی حضور داشت.
ديدار پاپ پل ششم ،رهبر كاتولي كهاى جهان موجود است

 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت دكتر مسعود آذرنوش -باستانشناس و
رئيس پژوهشكده باستانشناسى

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان
گفت :حزب اهلل غیر از سوریه و فلسطین به هیچ
کشور عربی دیگری سالح نفرستاده و هیچ نقشی
در شلیک موشک از جانب یمن به ریاض نداشته
است.
حسن پشمالو راست میگه ،چون اصن حزب اهلل
کارهای نیست ،این بروبچ زحمتکش سپاه پاسداران
انقالب اسالمی به خصوص سپاه قدس و شخص
حاج قاسم سلیمانی هستن که همه کارها رو میکنن
و حسن پشمالو و دار و دستهاش هم زیر نظر اونا
عمل میکنن .جاهایی که حزب اهلل سالح نمی فرسته،
بچههای سپاه میفرستن و موقعی که موشک پرونی
اتفاق میوفته ،حسن پشمالو میشینه با یه ظرف چس
فیل (همون پاپ کورن فرنگیا) و نوشیدنی فقط
تشویقشون میکنه و نقش دیگه ای نداره.
خبر دوم :حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان
گفت ،ماموریت حزب اهلل در عراق با موفقیت
انجام شده و دیگر نیازی به حضور این نیروها در
عراق نیست!
بازم حسن پشمالو درست میگه ،چون وقتی
نیروهای حشد الشعبی و سپاه قدس جمهوری
اسالمی هستن دیگه نباس هزینه های سپاه پاسداران
رو باال برد ،به اندازه کافی پول نفت مملکت خرج

این دوستای عرب خاورمیانه ای میشه ،باس یه کم
صرفه جویی کرد تا به حوثی های یمن و حماس
و دولت سوریه و کوفت و زهرمار هم پول برسه.
خبر سوم :مسعود منفرد ،جانشین پلیس آگاهی
نیروی انتظامی از دستگیری تعداد قابل توجهی
سارق اموال و کمکهای مردمی زلزله استان
کرمانشاه و نیز نظارت پلیس بر خاکبرداری از
آوار زلزله زدگان خبر داد.
میگن فقر باعث همه گناهان میشه اما واقعا دزدی از
مناطق زلزله زده دیگه نوبره .شهروند ایرانشهر خیلی
دوس داره بدونه تو مغز این سارقا چی میگذره،
البت اگه مغزی وجود داشته باشه! هر چقدرم آدم
فقیر و بدبختی باشی نمیتونی تو یه فاجعه همگانی و
در حالی که هموطنات محتاج کمک و یاری هستن،
بری و ازشون دزدی بکنی .واقعا مثه اینکه بعضیا
اصن بویی از شرف و انسانیت نبردن.
خبر چهارم :وحید حقانیان نماینده دفتر رهبری
در هنگام بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور
در واکنش به انتقاد از آسیب های جدی وارده
به خانه های دولتی ساز مسکن مهر ،گفت:
«خدا لعنت کند معاون اول رئیس جمهور آقای
جهانگیری اولین تخم لق سیاسی را ایشان
گذاشت»!

اوصوال هر کسی از این آقایون انتقاد کنه مورد
لعن ونفرین الهی قرار میگیره چون این حضرات
خودشونو از سمت خدا میدونن و بقیه شیطانی!
شهروند ایرانشهر که یکی از بزرگترین لعنت شدگان
تاریخ است ،می فرماید« :لعنت بر خودتو ،جد و
آبادتو همه کس و کارت که به جای عذرخواهی از
مردم و ارایه راه حل برای آینده مسکن بساز-بنداز
مهر ،به بقیه بد و بیراه میگی .آخه مردک مگه کوری
و نمیبینی چند نفر تو این ساختمونای پفکی کشته
شدن؟ یارو (آقا وحید) میگه چون کلی ساختمونای
شخصی ساز با این زلزله  ۷ریشتری درب داغون
شدن پس مسکن مهر خیلی خوب دووم اورده! آخه
نفهم به امثال تو باس چی بگن؟ چه ربطی داره
فالن به بهمان؟ شماها باید ساختمونی که برای مردم
میسازین و اسم دولتی داره ،امنیتش باال باشه .چرا
هر وقت هر کسی انتقاد میکنه و حرف حساب میزنه
میگین سیاسیه؟ چون امثال تو و اون احمدی نژاد
کالهبردار تو کار بخور بخور از مسکن مهر بودین،
نباید به گندکاریاتون انتقاد کرد؟ شهروند ایرانشهر
که لعنت خدا رو به جون میخره و پته و پوته امثال
تو رو میریزه رو آب .باشد که اگر خدایی باشه،
خودش ترتیب امثال آقا وحیدها رو که با جون مردم
بازی میکنن ،بده».
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

818-9 08 08 08

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

Job

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

اطالعیهها

امالک

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

2800

حراج

3100

خدمات

4100

Properties

مواد غذایی 7100

اجاره ،خرید ،فروش... ،

Notifications 2500

اجتماعی

آموزش زبان فارسی
فکوري ،مآوا
مرکز برابری پارس
741-0085
) (310جهت یاری رساندن به پناهندگان و
mfakoori7@gmail.com
هم میهنان تازه وارد
آموزش بدنسازی
(818) 616-3091
الدن کالب
حقوقی
(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
 ladanshow@yahoo.comکانون وکالی رسمی ایرانی در آمریکا
Specialty
آموزش رانندگی
!MCLE Event
We all need those specialty MCLE
پارس
units! At this event, you
(818) 996-2945
will have the opportunity to get
(213) 388-0989
your necessary units for
Elimination of Bias and
آموزش کامپیوتر
!Competency in one night
When: Thursday, November 30,
آمورزشگاه ارت

رنجبر ،امیر

اتومبیل

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

Los Angeles Ort College

(323) 966-5444
(818) 382-6000
www.laort.edu

(818) 282-3918
Automobile 2100

صافکاری

2017

Time: 6:00 pm - 9:00 pm
Location: Beverly Hills Public Library
444 North Rexford Drive
Beverly Hills, CA 90210
Cost: IALA Members : $55.00
Non-Members : $65.00
Parking: FREE after 5PM.
Dinner and Drinks: Will be provided.
Seating is LIMITED.

آدامز کولیژن کلینیک
(323) 936-3636
جرمن تک
 (818) 625-8887امینی ،دانی
(818) 264-0777
سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

امالک

Properties 2800
اجاره

(818) 469-0999
دوجلدقرآنباترجمهفارسی( ٦٠دالری)
با قیمت هر جلد  35دالر برای حراج
(818) 469-0999

 Extar Coخدمات Sevices 4100
(310) 315-9622
ExtarCo.com
حسابدار
 (818) 986-3900ناوی ،فریدون
 (818) 462-7700مشاور مالی و مالیاتی
 (818) 342-9084متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما

)Accounting Services(Enrolled Agent

خسروي ،علي
در امور آدیت
Audit (310) 274-3445
مشاور مالیاتی متخصص در امور
 (310) 967-9530خرید و فروش امالک و مستغالت

شیمی،نوشین
فرزان ،ژانت

(310) 498-1090

(310) 207-6500

www.consultax.com
info@consultax.com

یوروپین کولیژن کلینیک
حقوقی
(310) 475-2122
(310) 445-5333
 JanetFarzan.comفرشي ،دکتر آلن
(818) 666-3183
 (310) 445-3999کاکاوند (پورنگ) مینا
www.casedismissed.us
(213) 216-8282
(949) 552-6060
مسافرتی
(949) 202-7484 Cell
خرید و فروش
آژانس مسافرتی شهرزاد
آناهایم مرسدس بنز
مفید ،اردوان
(310) 477-9400
رامین آرین
(310) 948-6071
shahrzadtours@yahoo.com
مکس توحیدیان
(949) 223-7214
بهاران ،شبنم  -پارس
ماش نوذری
(818) 774-1414
منیفی ،ویدا
(714) 777-7560
(818) 201-0500
(818) 705-7653
(310) 386-0300Cell
VidaMonify.com
کاشاني همایونفر ،مهشید
 AnaheimMercedes.comمیکاییل،بهروز
(310) 666-6816
(310) 617-6272
دان تان ال ای موتورز
MichaelMikail@aol.com
نیک والدت
Job
6100
کار
(213) 748-8951
اجاره
dtlamotors.com

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

9100

مواد غذایی

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

Food 7100

مواد غذایی

Food 7100

عمده فروشی

سوپرمارکت

سوپرمارکت

حیدري ،مصطفي
(714) 871-8234

اتاق و گست هاوس همیشه برای
آبعلي ،ماست و دوغ و لبنیات
کي یو مارکت و پرودوس
اجاره موجود است حتی بطور موقت
(818) 409-0117
(818) 345-4251
 (310) 867-1770اس جي اس
(818) 758-9995
shopQmarket.com
(213) 593-1200
هم اتاقی خانم در انسینو
 (818) 645-3959سبالن
 (480) 319-5411وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477
 Saleچاپ چاپ
3100
حراج
(818) 884-0054
شخصی
(818) 776-8833
Art
9100
هنر
سه جلد دیوان حافظ نفیس ( ١5٠دالری) صدف ،شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666
با قیمت هر جلد  75دالر برای حراج
خوشنویسی

کتاب حیف که زود بزرگ شدم
امالک ( Properties 2800خاطرات حمام زنانه )
زیر قیمت بازار
(818) 469-0999
خرید  -فروش

آقایی ،خسرو

خرید ،فروش... ،

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

آموزش  Education 1100اطالعیهها

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

استخدام و جویای کار

یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
تعمیرگاه
اجارهماهیانههزاردالر
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود،
بخشی شوران
 (818) 300-7226تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
(323) 651-0414
را جهت همکاری در وودلند هیلز
سي بي اس اتو
دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با دعوت می کند
 (818) 765-5300مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
(424) 395-8293
 CBSautobody.comدر بهترین منطقه نورت هالیوود با
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس
لوازم یدکی
مشترک ١٨نفرهطبقهاولوطبقهدوم
با قیمت استثنایي به شرط کردیت به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
کالیفرنیا آتو رکینگ
دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
 California Auto wrckingخوب  ٢ماه رایگان
(310) 422-4692
(818) 768-7604
(818) 523-2600
David AllAutoPartsFinders.com

ایالت مارکت

(310) 659-7070
) (310) 659-3528(Superخوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(310) 477-7477
)(310) 659-9253 (Fish
(800) 367-4726
)(310) 659-9250(Meat
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«آرای نویسندگان مقاالت منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست»

از زلزله 50ریشتری ایران چیزی میدانی؟

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

این روزها همه جا صحبت از زلزله است .اینکه زلزله
چقدر ترسناک و مهیب است .اینکه زلزله چقدر قربانی
میگیرد .اینکه زلزله چقدر مخرب و آثارش پایدار است.
البته گستردگی سخن گفتن از زلزله میان ما امری موسمی
و متناسب با زلزله مهیبی است که گرفتارش شدهایم
وگرنه کمتر از یک ماه دیگر به ندرت خبری ،تحلیلی یا
گزارشی از زلزله خواهیم شنید ،چنانکه امروز سخنی از
زلزلههای پیشین ،از منجیل و رودبار و بم نیست و اگر
فردای وقوع آن زلزلهها سخنی از زلزله بود یا آن نگرانی
وحشت و مصیبت مشمول مرور زمان نمیشد بعید بود
که امروز هم همان مصیبتهایی را متحمل شویم که به
گاه وقوع آن زلزلهها متحمل شدیم.
این رفتار جزیی از فرهنگ کوتاه مدت ماست.
فرهنگی که نگاهی به افقهای دور ندارد و شعاع دید
ِ
فرهنگ «چو فردا شود فکر فردا
آن بسیار اندک است،
کنیم» .فرهنگ منحصر کردن مقصر در یک شخص یا
یک مساله و عالقمند به ساده کردن امور و تک ساحتی
که فقط به حواس پنجگانه برای درک مصیبت و فاجعه
متکی است.
نکته دردناکتر اما اینجاست که ما باالخره از مهیب
بودن زلزله و مقاوم سازی ولو در حد حرف سخن
میگوییم ،از تدبیر ولو در حد شعار حرف میزنیم و
وحشت زلزله را حس و با قربانیان آن احساس همدلی
میکنیم آنچنانکه روزهای بعد از زلزله سرشار از
همدلی و اتحاد و انسجام ما برای کمک به بازماندگان
این مصیبت بزرگ است.
ورای این زلزلهها ،زلزلههای مهیبتری هستند که
هیچکدام از ما درجه قدرت ریشتر آن را نمیدانیم و
به دلیل خاصیت پنهان آن ،وحشتی همپای وحشت
از زلزله بم و کرمانشاه در وجود ما رخنه نمیکند ،در
نتیجه حتی دنبال شناخت قربانیان میلیونی آن نیستیم و
هیچ همدلی ،انسجام و ارادهای برای ممانعت از تکرار
آن و حتی یافتن قربانیان و پی بردن به عمق آن در ما بر
انگیخته نمیشود .با این مقدمه حاال باید پرسید که این
زلزلههای مهیب چیست:
خبرگزاریهای داخلی به نقل از معاون استاندار
کرمانشاه نوشتهاند« :مجتبی نیککردار در حاشیه جلسه
ستاد بحران در کرمانشاه در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه برآورد اولیه از خسارات در بخش پروژههای
عمرانی و دولتی و بخش واحدهای مسکونی ،تجاری،
صنعتی وخصوصی به رئیسجمهور ارائه شده ،افزوده
است :برآورد اولیهخسارات زلزله  ۱۸۰۰میلیارد تومان

است».
با این مبلغ اولین گام برای شناخت این زلزلههای
مهیب –اما پنهان -و درک درجه ریشتر آن بدست
میآید .اگر نتیجه یک زلزله  7ریشتری را -که تازه
تلفات و خساراتی همچون زلزله بم نداشته1800 -
میلیارد بدانیم میتوان معادل ریشتری زلزلههای ذیل را
مشخص کرد:
* زلزله 2800میلیارد تومانی دالری سرقت از شبکه
بانکی توسط «مه آفرید خسروی» (در دوران محمود
احمدی نژاد که از چند وزیر و نماینده مجلس نیز
سخن به میان آمد و خاوری به عنوان یکی از افراد
درگیر آن به کانادا گریخت و اکنون در منطقه اعیان
نشین در انتاریو زندگی میکند) با مقایسه 1800میلیارد
خسارت زلزله کرمانشاه (7ریشتر) این اختالس یعنی
زلزله ای با قدر 8/10ریشتر!
* زلزله 13000میلیاردی بابک زنجانی (در زمان
محمود احمدی نژاد) که با مقایسه با 1800میلیارد
خسارت زلزله  7ریشتری کرمانشاه یعنی زلزلهای با
قدرت  50.5درجه ریشتر!
یادمان یاشد که ریشتر در این متن قیاسی استعاری
استنه علمی یا لگاریتمی.
با همین مقیاس میتوانید بدون هیچ تعصبی مابقی
ماجراهای مشهور در زمان هر دولت یا حاکمیت
هرجناح سیاسی که دلتان میخواهد را رصد کنید:
از گم شدن دکل نفتی ،تا ماجرای اخیر سپرده گذاران
کاسپین و ...
بعد در هر مقام یا سمتی که هستید ،ولو اگرفقط یک
شهروند عادی میباشید با خود خلوت کنید و ببینید در
مقایسه با زلزله بم و کرمانشاه چقدر از این زلزلههای
مهیب 10ریشتر به باال ترسیدهاید؟ چقدر به خاطر آن
و در حد خودتان ولو معادل مقاوم سازی بنای خود
تالش کردهاید؟ آیا به همان وضوح که آوار زلزله ،مردم
سرما زده ،مادران و پدران مدفون و کودکان در حال
ضجه را میبینید قادر به مشاهده قربانیان این زلزلهها
هستید؟ صدایشان را میشنوید ،دغدغهای نسبت به
آنان در ذهن دارید یا انسجامی در حد شناختن آنها
یا اندیشیدن به بازماندگانش در خود احساس میکنید؟
آیا همینطوری که عالقمند به شناخت پدیده زلزله
و عوامل پیدایش آن و ایمنی خود و خانوادهتان در
قبال آن شدهاید ،به ریشهیابی یا دفع شر این زلزلهها
هم عالقمند شدهاید؟ آیا به این فکر کردهاید که شما
شهروند نوعی ،هم به نسبت محرومیت خود از امکانات
بدیهی زندگی ،بیکاری یا گرفتاری در فشارهای روحی

و جسمی؛ ممکن است قربانی نیازمند به کمک یکی از
این زلزلههای مهیب باشید؟ میدانید بعد از این زلزله ها
هم افراد خیری بودهاند که در پی چاره جویی بودهاند؟!
اما نه فقط یاریگری نیافتهاند که حتی مجالی برای
جذب کمکها و همراهیها نداشتهاند؟ میدانید اینکه
میگویند« :ایران زلزله خیز است» حاال فقط اشاره به
زمین لرزه بم و کرمانشاه نیست و این زلزله در تکرر و
عمق به مراتب بزرگتر از عارضههای زمینشناسیاند؟
من و شمایی که به مجری مسکن مهر و سایر مسببین
اهمال اندیش فجایع کنونی ،چشم دوختهایم و خواهان
شناسایی یا مجازات آنان هستیم آیا میدانیم که این
زلزلههای اقتصادی و اجتماعی ،عوامل ،مسببین و
مجریانی دارند که کمتر کسی متوجه آوار پروژههای
آنان بر سر شهروندان ایران است ،آیا میدانیم که من و
شما ،اگر به ارتکاب یا قصور ،به نوبه خود در فسادی
دست داشته باشیم یا بر فسادی سکوت کنیم ،جنایتی
به مراتب مهلکتر از آن مجری ساختمانهای متزلزل
دیروز و مسبب آوار امروز ،مرتکب شدهایم؟
اگر زلزله کرمانشاه را میبینیم و بر خرابی خانهها و
بیمارستانها و مدارس افسوس میخوریم ،به خانههای
ویران از این زلزلهها به بیمارستانها و مدارس و  ...که
میتوانستند ساخته شوند و پول شان به تاراج رفت
نیز بیاندیشیم ،اگر دستی به کمک زلزله زدههای اخیر
دراز کردیم و جان یک یا چند نفر را نجات دادیم به
اندازه وسع خود دست خودمان را از فساد دور کنیم
و دستهای دراز بر فساد را فلج کنیم تا میلیونها
دست دیگر را بگیریم ،مخلص کالم اینکه زلزلههای
بزرگتر دیگر را با همان مقیاسی که عرض شد مرور
کنیم تا متوجه شویم آوار واقعی و کشتههای واقعی و
گسلهای واقعی کجا هستند و بی توجهی همه ما راه
به کدام سو دارد؟
این زلزله ها البته اثر خود را بر ناخوداگاه ما گذاشتهاند،
در زلزله کرمانشاه ،مردم از مسئولین و نهادها پیشی
گرفتند ،افراد حقیقی خوشنام و شبکههای اجتماعی در
جذب کمکهای مردمی موفقتر و در کسب اعتماد و
پوشش بحران موثرتر ظاهر شدند و بازیگران گذشته
مدیریت بحران را با بیاعتمادی ،کنار زدند ،این تغییر
نگاه اگر ریشهیابی و برای رفع آن با هدف تجدید
اعتماد ،چاره اندیشی نشود ،البته نگران کنندهاست.
اما از حیث سرعت بخشیدن در کمک به حادثهزدگان
مبارک و مغتنم است و به نوبه خود جزو آثار زلزلهای
است که هنوز ارادهای برای شناخت یا ممانعت از
تَکرار! آن وجود ندارد!

نگاهیبنیادینبهآموزههایاجتماعیآیینبهایی(:قسمتچهارم)

بهاءاهللوبازسازیجامعه

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

دکتر نادر سعیدی  -جامعه شناس و استاد دانشگاه :UCLA
این نوشته به پژوهشی در باره چند اصل مرکزی در محض هوی ظاهر ولکن به دین و حمیّت و وطن نسبت
نوشته های بهاءاهلل معطوف به اصالح اجتماعی میپردازد .میدهند .دین و وطن شهادت میدهند بر کذب این
گروه .بگو عالم یک وطن است و مبدء خلق از یک
هفتم :نفی استعمار
کلمه ،این نزاع از برای چه و این عناد از بهر که …
مملکت بزرگی (مصر) محض هوی به دست اعداء
یکی از مظاهرساختار سیاسی بینالمللی اصل امپریالیزم (انگلیس)افتاده.
و استعمار است .بهاءاهلل در نوشتههای خود ع ّلت به همین ترتیب در نوشته های گوناگون ،بهاءاهلل از
زیربنایی استعمار و امپریالیزم را مورد سؤال قرار میدهند .ضعف سیاسی کشورهای اسالمی و تحکم هر چه بیشتر
بسیاری از افراد تنها با اینکه خود تحت انقیاد خارجیان در کشورهای غربی بر آنان اظهار تأسف و نگرانی نموده
آیند مخالفت میکنند ولی اینکه دیگران در تحت انقیاد و از بهائیان میخواهد که برای موفقیت مسلمانان در
و سلطۀ خودشان قرار گیرد را فضیلت و افتخار و فتح مقابله با سلطه و تجاوز غرب دعا نمایند .بعالوه ،بهاءاهلل
و عدالت مینامند .در تاریخ همۀ کشورها و همۀ ادیان ازکاهش استقالل ایران و نفوذ هر چه بیشتر خارجیان در
چه تحت عنوان جهاد و چه تحت عنوان کشورگشایی امور ایران و همچنین غفلت و بیخبری ایرانیان در قبال
و سلحشوری ،قهرمانان این فرهنگها همانهایی هستند این خطر بزرگ اظهار تأسف کرده و برای بیداری ایرانیان
که به کشورهای دیگر تجاوز میکنند ،آن مردم را به دعا میکند .بعنوان مثال ،سه سال پیش از وفاتش بهاءاهلل
زور محکوم میکنند و منابع اقتصادی و فرهنگی را در چنینمینویسد:
خدمت خود در میآورند .در همۀ این موارد ظلم از سبحان اهلل نیر عدل باید از افق ایران اشراق نماید...
اصل جنگل و تنازع بقا سرچشمه میگیرد.
از حق میطلبیم ایران را موید فرماید بر اجرای عدل و
بهاءاهلل نه تنها با تأکید بر اصل یگانگی جهانبشری انصاف ...هریوم اوامر و احکام خارجه نفوذ مییابد و به
همه نوع منطق استعمار و خشونت جهان را منتفی نمود این نفوذ نفوذ اهل ایران متوقف .از حق بطلب نائمین
بلکه به عالوه استعمار را مستقیم ًا و قاطعانه محکوم کرد .راآگاه فرماید و از خواب برانگیزاند شاید تمسک نمایند
بعنوان مثال ،پس از حملۀ ناوگان انگیس به اسکندریّه بآنچه سبب نجاح و فالح است.
در سال  1882در بجبوحۀ درگیری مشهور به «انقالب
عرابی» که براستی سرآغاز رسمی استعمار خاورمیانه
هشتم :از تعصب به آزادی و معاشرت
تأسف و اندوه و صراحت
توسط بریتانیا بود بهاءاهلل با ّ
ّ
و قاطعیّت استعمار انگلیس را محکوم نمود .این مطلب بهاءاهلل میان یک اندیشه و فرهنگ جنگل-محور ،که
تعصب است ،و اندیشه
در دهها نوشتۀ وی مورد تأکید قرار میگیرد .در یکی از ویژگی عمدۀ آن هویتی آکنده از ّ
این نوشته ها پس از طرد تجاوز و جنگ انگلستان به و فرهنگی معنوی و روحانی که رویکردی عمومی و
اسکندریه در مصرچنین مینویسد:
تعصب
انسانی را تشویق میکند تفکیک مینماید .واژۀ ّ
هم مفهومی بسیار وسیع دارد .اگر چه غرض و بیانصافی
این مظلوم را حزن دیگر احاطه نموده و ه ّمی بر ّ
نموده
افزوده چه که سراج بطحاء را اریاح مختلفه احاطه
تعصب خود
ا
م
ا
است
ب
تعص
از
ای
ه
جلو
و
محصول
ّ
ّ
ّ
و نور حجاز را خسوف اخذ کرده .عالم منقلب مشاهده عبارت از تقلیل هویّت به یک گروه محدود و بخصوص
میشود هیچ یک از اقویا بر ضعفا رحم ننموده مث ً
تعصب از واژه عربی «عصبه» یعنی گروه میآید
ال اگر استّ .
حکومت عالم به یک نفس راجع شود و یک قریه از و این بدان معنی است که فرد صرف ًا خود را با یک
قری خارج از حکومت او ،شب و روز در صدد آنست گروه بخصوص همانند مینماید و در نتیجه همۀ دیگر
که آن قریه را هم اخذ نماید .ای کاش این طمع و اشتهاء انسانها و گروهها را بیگانه و دشمن تل ّقی میکند .این
توجه مینمود .و اکثر محاربات عالم هویّت تک بعدی و انحصاری و تبعیضی است که فرد
به جهات دیگر ّ

را به داوریهای غرضآلود وا میدارد ،انصاف را در او
میکشد ،و او را به رفتار و اخالقی متناقض دربارۀ آشنا
و بیگانه داللت میکند .هر نوع ظلم و خشونت فجیع
به دیگران به این دلیل امکانپذیر میشود که در تخیل
تعصب ،دیگران به حدّ یک حیوان یا د ّرندهای
آکنده از ّ
خطرناک یا مرضی مهلک و ساری تبدیل شدهاند و این
احتراز از دیگران و دیوسازی از آنان مقدمۀ آزار عملی
بر آنان میگردد .تاکنون و در طول تاریخ معموالً هویّت
افراد بر اساس آنچه که ما را از دیگران جدا میکند
تعریف شده و در نتیجه هویّت آدمی اساس ًا از طریق نفی
دیگران یا تضا ّد با دیگران و در تقابل با آنان تصویر شده
است .تعریف هویّت آدمیان بر اساس رنگ پوست یا
قومیّت یا مذهب یا نژاد و زبان و طبقۀ اجتماعی و م ّلیّت
و مقوالتی مشابه آن از همین دسته است .در اینگونه
تعریف خصوصی از هویّت است که نیازها و منافع و
خواستههای گروه خود ،اخالقی و انسانی و عدالت تل ّقی
میشود در حالیکه نیازها ،منافع و خواستههای گروه
دیگر نفی میگردد.
ا ّما از نقطه نظر بهاءاهلل وقت آن آمده است که بشریّت
به تعریف نوینی از هویّت دست بزند .در این تعریف
نوین ،هویّت راستین هر کس جلوه و نشان و صورت
خداست که در همۀ آدمیان و در همه چیز بگونه ای
بازتاب دارد .آنچه که هویّت راستین انسا ن را تشکیل
میدهد چیزی است که آنها را به هم پیوند میدهد،
یگانگی آنان را تأکید میکند ،تقدّس و شرافت ذاتی هر
یک را بهعنوان صورت و مثال خدا باز میشمارد ،و
تعصب به فضای روشن روح و خرد
آدمیان را از پهنه ّ
و هشیاری ،یعنی عرصۀ یگانگی نوع انسان و صلح
و آرامش و مهر فرا میخواند .نگاهی به ویژگیهای
تعصبآمیز استقالل
تعصب نشان میدهد که رویکرد ّ
ّ
تعصب در
دیگر
عبارت
ه

ب
شکند.
ی
م
هم
در
نیز
را
فرد
ّ
تحری ح ّقیقت ،خرد
نقطۀ مقابل آزادی ،استقالل فکریّ ،
تعصب ،آدمی خود
ورزی و انسانیّت قرار میگیرد .در ّ
را به باورها و احساسات گروه خود تسلیم میسازد و
از اندیشیدن آزاد امتناع میکند و در ّ
حل شدن به گروه
خود ،ایمنی و دوستی را به بهای انسانزدایی از خویشتن
میخرد.
ادامه در شماره آینده
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سیاسیترین وجه علم در قرن 21

هوش مصنوعی احتماالً مهمترین عامل تغییر در قرن
ما خواهد بود .اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و حتی بدنها
و ذهنهایمان را نیز بهطرقی دگرگون خواهد کرد که
اکثر مردم بهسختی قادر به تصورش هستند.
فناوری هرگز جبرگرا نیست بلکه میتواند برای
خلق انواع گوناگونی از جوامع به کار رود .در قرن
بیستم ،از راهآهن ،الکتریسیته و رادیو برای شکل دادن
به دیکتاتوریهای نازی و کمونیستی ،و همچنین
برای ترویج دموکراسیهای لیبرال و بازارهای آزاد
استفاده شد .در قرن  ،۲۱هوش مصنوعی طیف حتی
گستردهتری از امکانات را کلید خواهد زد .تصمیم به
تحقق هرکدام از اینها ،بهاحتمال زیاد مهمترین انتخاب
بشر در دهههای پیشروست.
این انتخاب مسئله مهندسی یا علم نیست .مسئله
سیاست است .بنابراین چیزی نیست که بتوانیم آن را
به سیلیکونولی وا نهیم ،بلکه باید در میان مهمترین
موضوعات برنامه سیاسیمان باشد .متاسفانه تاکنون
هوش مصنوعی بهندرت روی رادار سیاسیمان ثبت
شده است .در هیچیک از کارزارهای انتخاباتی موضوع
اصلی نبوده و اکثر احزاب ،سیاستمدارها و رایدهندهها،
انگار هیچ نظری درباره آن ندارند .دلیل اصلی آن این
است که اکثر مردم درک بسیار مبهم و محدودی از
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی دارند.
کنون زمانی است که علم سیاسی میشود و طبعا
نادانی علمی منجر به فاجعه سیاسی میگردد.
کتاب «زندگی »)Life 3.0( 3.0نوشته مکس
تگمارک ،سعی در جبران مافات دارد .این کتاب
که فهمپذیر و جذاب نوشته شده و هدفش عموم
کتابخوانهاست ،نقشهای سیاسی و فلسفی از وعدهها
و مخاطرات انقالب هوش مصنوعی ارائه میکند.
زندگی 3.0در توضیح اصطالحات اصلی و مباحث
کلیدی ،و زایل کردن اسطورههای رایج خوب عمل
میکند .مث ً
ال درحالیکه داستانهای علمیتخیلی باعث
شدهاند افراد بسیاری نگران رباتهای شرور باشند،
تگمارک بهدرستی تأکید میکند که مشکل واقعی،
پیامدهای پیشبینینشده توسعه هوش مصنوعیِ بسیار
تواناست .الزم نیست هوش مصنوعی شرور باشد و
نیازی هم نیست که برای آسیب رساندن ،در کالبد یک
روبات قرار گرفته باشد« .خطر واقعی هوش عمومی
مصنوعی ،نه بدجنسی بلکه توانایی است .یک هوش
مصنوعی ابرهوشمند در نائل آمدن به اهدافش بسیار
خوب خواهد بود و چنانچه آن اهداف با اهداف ما
مطابق نباشند ،به دردسر افتادهایم».
دررابطهبا دلمشغولی با روباتها ،باید به خودمان

یادآوری کنیم که یک سیستم نظارتی میتواند حریم
خصوصی ،فردیت و نهادهای دموکراتیک ما را نابود
کند و نیازی هم به ماشینهای قاتلی به سبک ترمیناتور
نیست.
واقعیت انکار ناپذیر این است که قرن  ۲۱را نه
فناوری اطالعات تنها ،بلکه ادغام فناوری اطالعات با
زیستفناوری شکل خواهد داد .هوش مصنوعی دقیق ًا
بهایندلیل اهمیت حیاتی خواهد داشت که به ما قدرت
محاسباتی الزم برای هک کردن ارگانیسم انسانی را
خواهد بخشید .مدتها پیش از پیدایش رایانههای
ابرهوشمند ،جامعهمان توسط هوش مصنوعیِ بهنسبت
زمخت و کمهوشی بهکلی دگرگون خواهد شد که
آنقدر خوب هست که انسانها را هک ،احساساتشان
را پیشبینی ،انتخابهایشان را نیابت و امیالشان را
دستکاری کند.
زمانیکه الگوریتمی شما را بهتر از خودتان بشناسد،
نهادهایی چون انتخابات دموکراتیک و بازارهای آزاد
بالاستفاده خواهند شد ،و اقتدار از انسانها دریغ و به
الگوریتمها خواهد رسید .بهجای ترسیدن از رباتهای
آدمکشی که به انهدام ما میکوشند ،باید نگران انبوهی
از رباتها باشیم که بهتر از مادر خودمان میتوانند
عواطفمان را برانگیخته و سعی کنند از این توانایی
مرموز برای فروختن چیزها به ما استفاده کنند.

انقالب هوش مصنوعی بسیاری از مسائل فلسفی را
تبدیل به پرسشهای سیاسی عملی کرده و ما را وادار
میکند تا بهقول نیک باسترومِ فیلسوف ،درگیر «فلسفه
با ضرباالجل» شویم .فالسفه هزاران سال است که
درباره آگاهی و اختیار بحث میکنند و به اجماعی
نرسیدهاند .این قضیه در عصر افالطون یا دکارت
اهمیتی نداشت زیرا در آن روزگار ،تنها در تخیالت
خود میتوانستید موجودات ابرهوشمند بسازید .اما در
قرن  ،۲۱این مباحثهها درحال نقل مکان از دانشکدههای
فلسفه به دپارتمانهای مهندسی و علوم رایانهایاند و
درحالیکه فالسفه موجوداتی صبورند ،مهندسان
بیطاقتند و از آنها بیقرارتر ،سرمایهگذاران کالن.
هنگامیکه مهندسان تِسال موفق به طراحی اتومبیلی
خودران میشوند ،نمیتوانند صبر کنند تا فالسفه
درباره اخالقیات آن استدالل کنند.
ازاینرو که آفرینش هوش مصنوعی ابرهوشمند
رویدادی نه در سطح ملی ،بلکه در سطح جهانی یا
حتی کیهانی است .مدت چهار میلیارد سال حیات بر
روی زمین براساس قوانین انتخاب طبیعی و شیمی
آلی تکامل یافت .اکنون علم در آستانه آغاز عصری از
حیات غیر ارگانیک است که توسط طراحی هوشمند
تکامل مییابد و چنین حیاتی کامال محتمل است که در
نهایت زمین را ترک گفته و در سراسر کهکشان پخش
گردد .پس انتخابهای امروزمان میتوانند تأثیری
عمیق بر خط سیر حیات برای هزارههای بیشمار ،و تا
دوردستها ورای سیارۀ خودمان داشته باشند.
هرچند احتماالً نویسنده کتاب زندگی 3.0حق دارد
که امور را به این سطح کیهانی بکشاند ،ترسم این است
که حتی اگر نه اکثریت ،تعداد زیادی از خوانندههای
آتیاش او را تا آنجا دنبال و درک نکنند .نظامهای
سیاسی ،و درواقع ذهنهای فردی ما واقع ًا برای تفکر
در چنین مقیاسی ساخته نشدهاند .سازوکارهای سیاسی
فعلی بهندرت موفق به گرفتن تصمیمهایی در مقیاس
چند دهه میشوند -چگونه میتوانند تصمیمهایی در
مقیاس هزارهها بگیرند؟ چه کسی وقت دارد نگران
حکومت هوش مصنوعی بر سیاره باشد وقتی مجبور
است با دونالد ترامپ و بِرِکسیت سروکله بزند؟
در مورد انقالب هوش مصنوعی ،همانند اغلب
اوقات در تاریخ بشر ،احتماال عمیقترین تصمیمها
را برپایه مالحظات کوتاهمدت کوتهبینانه خواهیم
گرفت .سیاستمدارهای بیمباالتی که هراس از
تهدیدات تروریستی میپراکنند و سهامدارانی که نگران
درآمدهای فصلیاند ،آینده حیات بر کره زمین را تعیین
خواهند کرد.

افقي:
 -1مباركي  -قعر
 -2بندباز
 -3متبسم  -رئيس جمهور آمريكادر زمان جنگهاي داخلي
كه موفق به لغو قانون بردهداري گرديد
 -4نام آذري  -ماهر  -خواست عرب
 -5خاندان  -چارقد  -دلآزار كهنه
 -6برنج هندي  -آموختن
 -7زود وفوري  -پرفسور حيوانات  -قابله  -حرف فاصله
 -8صاعقه  -سالح كاشتني  -شبانگاه
 -9ضمير غائب  -سفره چرمي  -پسوند شباهت  -محموله
 -10مقدار خيلي كم  -اصطالحي در ورزش كشتي
 -11چهره و صورت  -صداع  -همه
 -12نفي تازي  -ماشين و خودرو  -حرف انتخاب
 -13ديه  -راندمان
 -14بارانداز
 -15مفاهيم  -راهنمايي
عمودی:
 -1پروانه هواپيما  -فرشته موكل آب  -واحد سطح -
خدمتكاران
 -2در حال ناليدن  -الهه نور
 -3دودل  -نامي پسرانه  -خبر گزاري ايتاليا
 -4تكيه دادن  -خار سر ديوار
 -5فرق سر  -مردان خدا  -رام

 -6در كوهي  -ياران
 -7بدي  -فلز چهره  -الهه دانش روم باستان  -غنچه
شگفته
 -8پماد سرماخوردگي  -از حروف الفبا  -كينه توزي و
انتقام
 -9دشنام  -سرخرگ  -غم و غصه  -نا پيدا
 -10بهبود زخم  -اتحاديه كارگري
 -11آينده  -نوشاد  -دادگاه بينالمللي
 -12رشد و نمو  -عالمت جمع
 -13تيردان  -مربي شاهزادگان  -واحد
 -14از الفباي يوناني  -پيدا و ظاهر
 -15حديد  -درخت جدولي  -مته  -باريك بيني

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای پیرامون ما:

ملکه زیبایی سال  ۲۰۱۷جهان انتخاب شد

شاید باور کردنش ساده نباشد اما در جهانی که
خبرهای بد از حوادث و بالیای طبیعی گرفته تا وقوع
جنگ ،حملههای تروریستی و نسل کشی هر روزه
صدر نشین خبرهاست ،برخی وقتها به لطف هنر،
مد و سلیقه میتوان شاهد رویدادهایی بود که شادی
آفرینند .انتخاب دختر شایسه سال در ماه نوامبر هم
یکی از همین رویدادهاست.

لین ،نماینده چینیاالصل کانادا به دلیل فعالیتهای
حقوقبشریاش اجازه ورود به چین را نیافت.

جواب چیالر «مادر» بود با این توضیح که «به
نظرم مادر مستحق واالترین احترامهاست .اینجا
بحث پول نیست بلکه عشق و احترام به مادر است.
مادر ،بزرگترین الهامبخش در زندگی من است .مادر
مستحق باالترین احترام ممکن است».

در سال  ۲۰۱۴رولنه استراوس از آفریقای جنوبی به
مقام ملکه زیبایی جهان دست یافت .در این سال قتل
ماریا آلواردو مونوز ،ملکه زیبایی هندوراس بر این
مراسم سایه افکند.

خانم چیالر ،دانشجوی رشته پزشکی در دانشگاه
هاریانا در هند پس از  ۱۷سال تاج ملکه زیبایی جهان
را به کشورش باز میگرداند .آخرین بار این تاج را
«پریانکا چوپرا» در سال  ۲۰۰۰میالدی به هند برده
بود.
پدر و مادر مانوشی چیالر هر دو پزشک هستند .او
در توئيت خود نوشت که «این برای هند است».

با انتخاب مانوشی چیالر اکنون کشورهای هند
و ونزوئال هر یک با شش ملکه زیبایی ،بیشترین
ملکههای زیبایی در تاریخ این رقابتها را به خود
اختصاص دادهاند.

مراسم شصت و هفتامین دوره انتخاب ملکه
زیبایی جهان امسال در «سانیا سیتی» چین برگزار شد.
یکی از سوالهایی که از مانوشی چیالر پرسیده
شد این بود که «کدام حرفه مستحق باالترین دستمزد
است و چرا؟» (عکس بعدی :حضور کاندیداهای
مرحله نهایی با لباسهای محلی کشورهایشان در
مراسم)

مانوشی چیالر تاج ملکه زیبایی را از دست استفانی
دل وایه ملکه زیبایی سال  ۲۰۱۶که یک دانشجوی
 ۲۰ساله اهل پورتوریکو است دریافت کرد.

میرایا اللگونا ،دانشجوی رشته داروسازی اهل
بارسلونا در سال  ۲۰۱۵عنوان ملکه زیبایی را بدست
آورد .این مراسم در چین برگزار شد و آناستازیا

در سال  ۲۰۱۳قرار بود مراسم در نزدیکی شهر
جاکارتا ،پایتخت اندونزی برگزار شود که با اعتراض
اسالمگرایان به جزیره بالی منتقل شد .با تدابیر شدید
امنیتی در مراسم فینال ،مگان یونگ از فیلیپین عنوان
ملکه زیبایی جهان را بدست آورد.

در سال  ۲۰۱۲مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان در
اوردوس مغولستان برگزار شد .در این سال یو ونشیا
از چین ملکه زیبایی جهان شد.

ایوان زارکوس از ونزوئال در  ۲۰۱۱ملکه جهان شد.
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08.NET/EVENT
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

از آدینه  24نوامبر 2017

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
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رادیو اسرائیل پخش برنامههای فارسی خود را
از سر میگیرد

به گفته الی رسانه و خصوصا عدم همکاری مجدد دو چهره محبوب و
گرونر مدیر کل دفتر نخستوزیری دولت جمهوری شناخته شده رادیو ،فرنوش رام و منشه امیر با رادیو اسرائیل
اسرائیل ،برنامه فارسی زبان رادیو اسرائیل که در پی تغییرات واکنشهای مختلفی را به همراه داشته است.
در ساختار رادیو و تلویزیون دولتی این کشور تعطیل شده از دیگر سو برخی برخی اخبار غیر رسمی از انتصاب یک
بود در ماه جاری میالدی کار خود را از سر خواهد گرفت .استاد ایرانشناسی به نام نوید ناتی طوبیان به سمت ریاست
انتشار خبر آغاز به کار مجدد بخش فارسی رادیو اسرائیل برنامههای فارسی زبان رادیو اسراییل خبر میدهد که اینک
در حالی رسانهای شده است که دفتر نخستوزیری این سکان هدایت این رسانه پرنفوذ را در دست گرفته است.
کشور به شدت زیر انتقاداتی دال بر چرایی عدم راه اندازی آقای طوبیان در سالهای گذشته در ساختار بخش فارسی
صدای اسرائیل حضور داشته و در شرایط فعلی مسئولیت
مجدد بخش فارسی رادیو اسرائیل بود.
نخستین رای زنیها درباره راه اندازی مجدد بخس فارسی خطیر اداره این زسانه را به عهده گرفته است.
رادیو اسرائیل پس از آن رسانهای شد که فدراسیونهای شایان یادآوری است در دهم ماه می  2017با انحالل مرکز
یهودیان ایرانی لسآنجلس و نیویورک با انتشار بخشی سخن پراکنی دولتی اسرائیل ،بخش فارسی رادیو اسرائیل پس
از ترجمه فارسی نامه دفتر نخست وزیری اسرائیل به از  60سال پخش بی وقفه برنامه به زبان فارسی روز رسما
درخواست مشترک آنها برای آغاز به کار مجدد این رسانه ،از تعطیل شد .این بخش از سال  ۱۹۵۸میالدی ،با پخش برنامه
تصمیم قطعی دولت اسرائیل برای آغاز به کار رادیو اسرائیل به سوی ایران و با هدف تحکیم روابط ایران و اسرائیل ،آغاز
به کار کرد و پروفسور امنون نتصر ،آغازگر و مؤسس بخش
در خالل ماه نوامبر  2017خبر دادند.
همزمان اخباری دال بر تغییر برنامه سازان پرسابقه این فارسی صدای اسرائیل به زبان فارسی بود.
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