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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

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

گرفته است رشک مبر...!!!

آیا حکومت کشورهایی که با ملت ایران دشمنی و 
با حکومت جمهوری  اسالمی ایران دوستی می کنند 

را می شناسید؟ 
یکی از بهترین راه  ها برای تشخیص حقیقی دوستی 
است  هایی  رای  بررسی  ایران  مردم  با  حکومت ها 
مجامع  دیگر  و  ملل  سازمان  در  آنان  نمایندگان  که 
ایران  در  بشر  حقوق  وضعیت  خصوص  در  جهانی 

ارائه می دهند.
چنین  به  یافتن  دست  برای  نمونه  جدید ترین  در 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  روشنی،  ارزیایی 
که  را  قطعنامه ای   2017 دسامبر   19 سه شنبه  روز 
توسط دولت کانادا در اعتراض به نقض حقوق بشر 
رای   81 با  بود  کرده  پیشنهاد  اسالمی  جمهوری  در 

موافق به تصویب رساند.
در این میان اما 29 دولت به این قطعنامه رای منفی 
است  این  آنها،  منفی  رای  معنی  بدانیم  ابتدا  دادند. 
که به تشخیص حکومت این کشورها رفتار مقامات 
حقوق  نقض  ایران،  در  اسالمی  دولت  و  حکومتی 
انسانی شهروندان ایران نیست و از نگاه این کشورها 
اسالمی  جمهوری  حاکمان  رفتار  الیق  ایران  مردم 
تلقی شده اند. رفتاری که در آن زندان، شکنجه،اعدام، 

 ... عدم آزادی های شناخته شده مدنی و سیاسی و 
هزاران مورد دیگر امری مرسوم شناخته می شود.

و  امروز  جهان  در  کشورها  کدام  ببینیم  حاال  اما 
این  به  منفی  رای  با  میالدی،   2018 سال  آستانه  در 
و  اسالمی  جمهوری  از  را  خود  پشتیبانی  قطعنامه، 

علیه ملت ایران اعالم کردند:
برونای  بولیوی،  بالروس،  ارمنستان،  افغانستان، 
کره شمالی،  کوبا،  چین،  کامبوج،  بروندی،  دارالسالم، 

قزاقستان،  عراق،  اندونزی،  هندوستان،  اریتره، 
قرقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، جمهوری 
ترکمنستان،  سوریه،  جنوبی،  آفریقای  روسیه،  فدرال 

اوگاندا، ازبکستان، ونزوئال، ویتنام، زیمبابوه.
فرق  کند، شناختن  باز  را  که چشمانش  ملتی  برای 
سختی  کار  المللی  بین  عرصه  در  دشمن  و  دوست 
نیست. در مجموع نهایی 70 دولت جهان نیز به این 

قطنامه رای ممتنع دادند.

چه کشورهایی دوست جمهوری اسالمی و دشمن مردم ایران اند؟

اخبار بیشتر از فعالیت ها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www.iranshahrnewsagency.com

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

هفته آینده به مناسبت 
کریسمس  و سال نو، هفته نامه 

ایرانشهر منتشر نخواهد شد

زلزله در تهران؛ همه قدرت 
زمین یا یک پیش لرزه؟

تولد یک ستاره ایرانی تبار در 
فوتبال آمریکا

پوست هندوانه زیر پای قانون 
مقابله با نژاد پرستی

برنده و بازنده طرح اصالح 
مالیاتی؟!

داستان »افسانه« را به صورت 
پاورقی در صفحه 5 بخوانید

رایگان
FREE

خبرگزاری ایرانشهر به روال معمول 
بازدید  میزان  اساس  بر  و  ساالنه 
این خبرگزاری که  خوانندگان اخبار 
فعالیت های  اختصاصی  صورت  به 
گزارش  را  ایران  از  خارج  ایرانیان 
می کند، لیستی از 10 چهره خبرساز 
ایرانی تبار ارائه کرده است که در طول 
میزان  بیشترین  میالدی   2017 سال 
استقبال را در میان اخبار منتشر شده 

داشته اند. 
لیست  در  است  توضیح  به  الزم 
چهره  های خبرساز سال، عزیزانی که 
به دلیل انتشار خبر درگذشت شان در 
توجه  مورد  جاری  سال  ایام  خالل 
مورد  گرفتند،  قرار  مردم  و  رسانه ها 

احتساب نبوده اند.

بر این اساس لیست چهره های خبر 
ساز سال 2017 به این شرح است:

مجری  سنجری،  کیانوش   -10
پیشین صدای آمریکا و فعال حقوق 

بشر:
از  سنجری،  کیانوش  فوریه 2017: 
حقوق  فعال  سابق،  سیاسی  زندانیان 
بشر و مجری پیشین »صدای آمریکا« 
بازداشت  ایران  به  بازگشت  از  پس 
آقای سنجری در زمان  شد. خانواده 
بازداشت او تهدید شده بودند که اگر 
رسانه ای  را  وی  بازداشت  موضوع 

کنند، فرزندشان اعدام خواهد شد.
9- ندا امین روزنامه نگار و پناهنده 

سیاسی:
روزنامه  امین،  ندا   :2017 آگوست 

نگار ایرانی تبار پناهجو در ترکیه که 
خطر بازگرداندنش از ترکیه به ایران 
انجمن  درخواست  با  داشت  وجود 
از  پس  و  اسرائیل  نگاران  روزنامه 
چند هفته پر خطر و نگران کننده، به 
این کشور رفت. خانم امین نخستین 
روزنامه نگار ایرانی تبار غیر یهودی بود  

که در اسرائیل پناهندگی گرفت.
8- منشه امیر، رییس پیشین بخش 

فارسی رادیو اسرائیل:
سخن  مرکز  انحالل  با   :2017 می 
پراکنی دولتی اسرائیل، بخش فارسی 
رادیو اسرائیل پس از 60 سال پخش 
روز  فارسی  زبان  به  برنامه  وقفه  بی 
ماه می 2017 رسما  چهارشنبه دهم 
تعطیل شد.          ادامه در صفحه 2

با نگاهی به آمار بازدید از مهترین عناوین خبری در خبرگزاری ایرانشهر:

10 چهره خبرساز ایرانی تبار 2017
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

به یاد بود خدمات فرهنگی و ادبی :

محمدعلی جمال زاده
نویسنده و مترجم، پدر داستان کوتاه فارسی و آغازگر سبک واقع گرایی در 

ادبیات ایران که سال 1997 در سوئیس دیده از جهان فرو بست.

10 چهره خبرساز ایرانی تبار 2017
ادامه ازصفحه اول:

منشه امیر به همراه فرنوش رام مهمترین چهره های این رادیو 
نزد جامعه ایرانیان در سراسر جهان بودند. چند ماه بعد آقای 
امیر با تاسیس یک مرکز چند رسانه ای تحت عنوان بنیاد پیکار 
با یهود ستیزی کوشید تا جای خالی رادیو اسرائیل را برای 

مخاطبان آن پر کند.

7- پرویز کاردان، مدیر شبکه تلویزیونی اندیشه:
بازگشایی  سپس  و  تعطیلی  خبر  انتشار   :2017 دسامبر 
مجدد کانال تلویزیونی اندیشه در پی بیش از سه ماه اخبار 
ضد و نقیض درباره تصمیم مالک ایرانی کانادایی این شبکه 
تلویزیونی، نام پرویز کاردان مدیر تلویزیون اندیشه را بیشتر بر 
سر زبانها انداخت. آقای کاردان نخستین مدیر این تلویزیون 
در زمان تاسیس آن در سال 2006 میالدی بود و در شرایط 
بحرانی دسامبر 2017 و تعطیلی این شبکهبار دیگر موفق شد 

این شبکه را در جمع تلویزون های فارسی زبان نگاه دارد.

6- دکتر پریش صدقی زاده، دانشمند و استادیار دانشکده 
:USCدندان پزشکی دانشگاه

آپریل 2017: دکتر صدقی زاده موفق شد تا ترکیب دارویی 
جدیدی برای درمان بیماری خطرناک عفونت استخوان تولید 
کند. نشریه معتبر »ژورنال شیمی دارویی« این کشف مهم را 
راهی نوین برای درمان چرک باکتریایی استخوان ها معرفی 

کرد که چهره پزشکی را تغییر می دهد. 

5- شاهزاده رضا پهلوی ریاست پیشین شورای ملی 
ایران:

به  بیانیه ای که  پهلوی در  آگوست 2017: شاهزاده رضا 
مناسبت چهارمین مجمع عمومی »شورای ملی ایران برای 
انتخابات آزاد« منتشر کرده، با تاکید بر اینکه همچنان در 
شورای ملی عضویت خواهد داشت، اعالم کرده است که 
با برگزاری این مجمع دیگر ریاست این شورا را برعهده 
نخواهد گرفت. کمتر از یک ماه بعد او از پس از 6 سال از این 
سمت کناره گیری کرد اما همچنان به دیدارهایش با برخی 

نمایندگان کنگره آمریکا تا کنون ادامه داده است.

4- دکتر سپهر سرشار شیمی دان و دانشمند کاشف:
جون 2017: دانشگاه UCLA اعالم کرد جایزه عالی شیمی و 
بیو شیمی خود در سال 2017 را به دکتر سپهر سرشار شیمی دان 
و دانشمند کاشف در رشته امور دارویی اهدا می کند و از وی 
برای سخنرانی ویژه مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان این 
دانشگاه در سال 2017 دعوت کرده است. از مهمترین کارهای 
دکتر سپهر سرشار می¬ توان به تولید داروی ضد تشنج در 
بیماری هانتینگتون، دیسکینزی کینزیا و سندروم تورت نام برد 

که توسط اتحادیه دارویی و غذای ایاالت متحده )FDA( تایید شده است.

3- روح اهلل زم فعال سیاسی و روزنامه نگار و مدیر کانال 
آمد نیوز:

ژانویه 2017: روح اهلل زم به فاصله دو روز از مرگ مشکوک 
هاشمی رفسنجانی  در مصاحبه ای زنده با برنامه افق ایران به 
میزبانی مهدی آقازمانی برای نخستین بار شواهدی را مطرح 
کرد که نشان می داد این سیاستمدار رژیم اسالمی به وسیله 
مقامات امنیتی و به دستور دفتر خامنه ای به قتل رسیده است. 
11ماه بعد خانواده هاشمی اعتراف کردند که در جسد او 10 
برابر میزان مجاز اثرات رادیواکتیو کشف شده بود که نشان 

می داد وی مورد سو قصد قرار گرفته است.

2- مسیح علینژاد، روزنامه نگار و مدیر کمپین چهارشنبه 
های سفید

جوالی 2017:  خانم علینژاد با راه اندازی کمپین جدیدی به 
اسم چهارشنبه های سفید از زنان ایرانی خواست تا با استفاده 
از یک نماد سفید در پوشش خود در روزهای چهارشنبه به 
وجود حجاب اجباری در ایران اعتراض کنند. این دعوت با 
استقبال گسترده زنان در داخل ایران مواجه شد و فیلم های 
متعددی که این زنان از حضور خود با نمادهای سفید و حتی 
بدون رعایت حجاب اجباری و درگیری با ماموران حکومتی 

به وسیله موبایل هایشان تهیه شد در بسیاری از تریبون های جهان پخش گردید

1 پریسا خواننده و موسیقی دان:
مارچ 2017: »کریستینا دال کولتا«، رییس دانشکده هنر و علوم 
انسانی دانشگاه کالیفرنیا – سن دیگو اعالم کرد که سمت 
استادی این دانشگاه برای تدریس ردیف آوازی موسیقی سنتی 
ایرانی به خانم پریسا خواننده نامدار ایرانی اختصاص یافته 
است. پریسا در زمان حضورش در دانشگاه یوسی سن دیگو به 
تدریس دوره های مقدماتی و پیشرفته نوازندگی موسیقی سنتی 

پارسی و تکنیک های آوازه خوانی به دانش پذیران پرداخت.
در همان زمان وبگاه رسمی دانشگاهUCSD، گزارش کرد 
که »شاهرخ یادگاری« استاد موسیقی این دانشگاه، بانی دعوت از خانم پریسا بوده که با 
همیاری مرکز فرهنگی پارسیان سن دیگو و انجمن هنری ایرانیان لس انجلس، این برنامه 

فرهنگی-درسی را به نتیجه رسید.
پرفسور یادگاری به خبرنگار »یوسی اس دی نیوز« گفته بود:»پریسا یکی از برجسته ترین 
استادان جهانی »ردیف« در موسیقی است که حضورش در دانشگاه یوسی، اهمیتی 
فراوان برای جامعه هنری سن دیگو و اجتماع ایرانی تباران ایاالت متحده خواهد داشت.«

شایان ذکر است خبرگزاری ایرانشهر از سپتامبر 2014 به صورت رسمی فعالیت آن 
الین خود را با تمرکز بر اخبار و رویدادهای جامعه ایرانیان برون مرز و با پشتوانه دو 
دهه انتشار نشریه ایرانشهر چاپ آمریکا )از 1995 تا اکنون( آغاز نمود و از دسامبر سال 
بعد )2015( هر سال 10 چهره خبر ساز جامعه ایرانیان برون مرز را بر اساس میزان 

استقبال مخاطبان خود از خبر منتشر شده معرفی نموده است.
 در سال 2015 نادر انقطاع، به دلیل اخذ مهمترین جایزه علمی جهان در زمینه نور و 
در سال 2016 نیز استاد محمدرضا شجریان، به دلیل انتشار خبر ابتالی ایشان به سرطان 

کلیه خبرساز ترین چهره های سال بودند.

 

SOUTHERN CALIFORNIA 
REGIONAL RAIL AUTHORITY 

(SCRRA)
Notice of Public Hearing / Notice of Proposed Fare Decrease, 

Fare Policy Adjustment

Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) will convene 
a public hearing at its Board of Directors (Board) Meeting, January 
26, 2018 to evaluate potential fare policy changes with the goal of 
optimizing ridership. The hearing will discuss the current promotional 
25% discount on the Perris Valley Line (PVL) extension that has been 
in place since 2017. The Authority is currently working with Riverside 
County Transportation Committee and other impacted member 
agencies to make this discount permanent to maintain existing riders 
and continue to grow ridership on the PVL. 

The public hearing will be listed on the agenda of the SCRRA 
Board of Directors Meeting on:

January 26, 2018 at 10:00 a.m.
Metro Board Conference Room
One Gateway Plaza, Floor 3
Los Angeles, CA 90012

Information regarding the proposed fare adjustments, fare policy 
changes and policy adoptions is available for public inspection on 
the Metrolink website at www.metrolinktrains.com or in the SCRRA 
headquarters office, located at One Gateway Plaza, Floor 12, Los 
Angeles, CA 90012 during regular office hours Monday through Friday, 
from 8 a.m. until 4 p.m. Comments and suggestions may be submitted 
orally or in writing at the public hearing, or posted in advance of the 
public hearing by clicking on the “eComment” option to submit an 
instant electronic comment at www.metrolinktrains.com/ecomments, 
or by mail if received in advance of the public hearing to the attention 
of Metrolink Fares at the SCRRA headquarters office, or faxed to the 
attention of Metrolink Fares before the hearing at (213) 4520421-. All 
public comments, regardless of the form of communication, must be 
submitted and received no later than January 26, 2018. Some or all of 
these matters may be continued by the Board to a later time or date in 
its sole discretion.
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در کانون خبر:

با اینکه یهودیان ایرانی لس آنجلس نقش بسیار پررنگی 
در حمایت از فعالیت های مبارزه با یهودستیزی و نیز 
حمایت از کشور اسرائیل دارند و در سال های گذشته 
خدمات ارزشمند و حمایت های مادی بی نظیر و معنوی 
گران بهایی برای اعتالی نام کشور اسرائیل و دموکراسی 
حاکم در آن به انجام رسانده اند، اما به دالیلی مختلفی 
از جمله اجماع عمومی برای حمایت از نزدیک به 10 
هزار شهروند یهودی ساکن در ایران در قبال تبعات ناشی 
از رفتار خصمانه و بی حساب رژیم استبداد دینی حاکم 
در کشور عزیزمان ایران و همچنین ایادی آن از جمله 
نیروهای لباس شخصی و بسیجی ها، به حضور میدانی 

در مقابل رفتارهای یهودستیزانه رغبتی نشان نمی دادند.
اما در شامگاه 16 دسامبر تاریخ مشارکت اجتماعی 
و  خود  ورق  وضوح  به  لس آنجلس  ایرانیان  جامعه 
حضور میدانی گروه چشمگیری از ایرانیان خصوصا 
ایرانیان یهودی ساکن در کالیفرنیا در اعتراض به کنسرت 
محسن یگانه سرآغازی تازه بود برای دوره ای جدید از 
مبارزه با یهودستیزی و ایستادگی در مقابل هر نوع دگر 
اندیش ستیزی که در سال های اخیر رژیم اسالمی قصد 
دارد آن را به سایر نقاط جهان نیز صادر کرده و افکار 
مسموم خود را به دیگر مردم خصوصا ایرانیان خارج از 

کشور تحمیل کند.
ماجرا از آن جا شروع شد که خواننده ای به نام محسن 
یگانه که با نادیده گرفتن جنایات رژیم اسالمی ایران و 
فجایعی که در کشتار زنان و کودکان مسلمان در سوریه 
و یمن و عراق و حتی در داخل ایران مرتکب می شود، 
ترانه ای اجرا کرده که خشم بسیازی از کاربران شبکه های 
در  ایرانی  یهودیان  جامعه  و  برانگیخت  را  اجتماعی 
کالیفرنیا خواستار تحریم کنسرت او شدند که قرار بود 

در این شهر برگزار شود.

بالفاصله شبکه اینترنتی آپارات  وابسته به رژیم اسالمی 
که در کالیفرنیا نیز خبرنگار دارد، اقدام به انتشار کلیپی با 
همین ترانه محسن یگانه کرد که این آوازه خوان را حامی 
دلسوخته فلسطینی ها نشان داده و با آن ها ابراز همبستگی 
می کرد. ولی اکثر تصاویر و فیلم هایی که در این کلیپ 
استفاده شده بود، متعلق به جنایات حکومت اسالمی 
ایران در ویران کردن نواحی مسکونی در سوریه بود و 
تصاویر زنان و کودکان کشته شده سوریه را نشان می داد 

و می کوشید آنها را مردم فلسطینی جا بزند.
اینجا بود که جامعه یهودیان ایرانی این بار سنت پیشین 
خود را شکست و در حرکتی پیشتازانه  و در کمتر از 48 
ساعت آکسیونی اعتراضی را سامان داد که در آن بیش از 
5 هزار امضا کننده پتیشنی الکترونیک خواهان برخورد با 
جلوه های آشکار آنتی سمیتیزم و مواجهه قانونی با چنین 

پدیده شومی در آمریکا شدند.

از دیگر سو برخی دیگر از کوشندگان فرهنگی ایرانی 
بر  این مهم  انگشت گذاشتند که بسیاری از شهروندان 
ایرانی که به چنین کنسرتی می روند بی تردید از محتوای 
یهودستیزانه ترانه مذکور یا بی اطالع هستند و یا اساسا 
کوشیده شده تا چنین موضوعی در نزد آن آشکار نگردد. 
از همین رو گروه چشمگیری از ایشان تصمیم گرفتند تا 
با حضور میدانی در صحنه این رویداد به حضار بگویند 
که رژیم اسالمی چگونه در پشت پرده یک کنسرت ساده 
موسیقی که در بسیاری از شهرهای ایران برگزاری آن غیر 
قانونی است، به دنبال توسعه تفکر یهودستیزی و تبدیل 
جامعه ایرانیان به دشمنان یکدیگر در این سوی دنیاست 
تا در پناه این بی اطالعی ها و ایجاد تفرقه برای خود جای 
پایی محکم کنند. حضور میدانی یهودیان ایرانی زنگ 
هشداری است جدی، برای همه ایرانیان، که اگر امروز 

کنار هم نیاستیم فردا نوبت یکایکمان فرا می رسد.

شامگاه چهارشنبه 20 دسامبر و تنها یک شب پیش از 
شب یلدا به وقت محلی  در ایران، زلزله ای به بزرگی 
5.2 ریشتر در غرب تهران ساکنان کالنشهرهایی مانند 
تهران و کرج را تا حدی وحشت زده کرد که بسیاری از 

آنان شب را در خیابان ها سپری کردند.
اما سوال بزرگتر این بود که آیا زلزله ای با قدرت 5.2 
ریشتر که مرکز آن 30 کیلومتری مالرد و 7 کیلومتری 
عمق زمین گزارش شد، همه قدرت زمین در این شامگاه 
سرد آخر پاییز بود یا اینکه این آغاز بیدار باش برای 
یکی از خطرناک ترین گسل  های غرب آسیا که شهر 
چند میلیونی نفری تهران نیز از بد حادثه روی آن بنا 

شده است؟
رئیس مرکز لرزه نگاری ایران در نخستین واکنش به این 

زلزله به رسانه ها گفته: منتظر روند پس لرزه ها هستیم اما 
با توجه به تعداد پس لرزه ها هنوز نگرانی برای این که 

ممکن است زمین لرزه بزرگتری رخ دهد وجود دارد.
زلزله ای که پیش از این نیز زمین شناسان ایرانی درباره 

وقوع احتمالی آن خبر داده اند.
با شایعاتی  اینکه برخی وقوع زلزله های اخیر را  با 
باید  اما  می کنند،  مرتبط  سپاه  اتمی  برنامه های  درباره 
پذیرفت واقعیتی به مراتب خطرناک تر از سپاه پاسداران 
در کمین ایران است. خشم زمین که با سو مدیریت، 
ناکارامدی حکومت و آسیب پذیری مردم، احتمال تبدیل 
به فاجعه ای ملی را دارد که کمر ایران را خواهد شکست.

محبوبه حسین پور خواهر نخستین دانشمند هسته ای 
ایران که 11 سال پیش در ایران به قتل رسید در واکنش 
به حکم اعدام دکتر احمدرضا جاللی که با اتهام واهی 
منجر  اطالعات  انتقال  و  اسرائیل  نفع  به  »جاسوسی 
به ترور دو دانشمند هسته ای ایران« روبروست، این 
فروپاشی  استانه  در  را سناریوسازی حکومت  حگم 
برجام و موج سواری رسانه هایی دانست که روایت 
حقیقی ترور دانشمندان هسته ای از جمله برادر وی 

را نادیده می گیرند.
باالی  بلند  لیست  به  اشاره  با  حسین پور  خانم 
رژیم  با  همکاری  به  تمایلی  که  ایرانی  دانشمندان 
بلندپروازی های نظامی آن ندارند  معتقد  اسالمی و 
است: »هر از گاهی شاهد قربانی شدن این سرمایه های 
علمی هستیم. برادر من دکتر اردشیر حسین پور، دکتر 
شده ترین  شناخته  شاید  کوکبی  امید  و  علیمحمدی 
نام ها هستند اما دانشمندان متعدد  دیگری هم هستند 
که یکی پس از دیگری قربانی رژیم اسالمی می شوند.«
رسانه های  آنکه  به  اشاره  با  پور  حسین  محبوبه 
فارسی،  بی بی سی  الخصوص  علی  اصلی  جریان 
از  از جنایات هسته ای  روایت وی  نادیده گرفتن  با 
جمله ترور برادر خودش دکتر اردشیر حسین پور - 
دانشمند فیزیک اتمی و اولین مورد از پروژه منحرف 
ادامه این مسیر  کننده حکومتی - عمال راه را برای 
طریق  از  جلو  به  فرار  و  بیشتر  گرفتن های  وقربانی 

اسراییل ستیزی باز گذاشته اند می گوید: »اینکه امروز 
اعترافات  به  میبینیم دکتر احمدرضا جاللی را وادار 
تلویزیونی می کنند ثمره کم کاری دیروز ما در مقابل 
رژیمی است که از صبح انقالب 57 تا اکنون در حال 
اعترافات  باج خواهی، ضبط و پخش  گروگان گیری، 
اجباری و... است. با این حال شما در رفتار رسانه های 
جریان اصلی که دقیق می شوید می بینید آنها حتی از 
مردم داخل کشور هم عقب ترند. مردم در شهرها و 
روستاهای ایران به خوبی می دانند که اسرائیل بهانه 
دست رژیم ایران است برای انحراف افکار عمومی و 
حتی مردم به این اتهام ها می خندند ولی در رسانه های 

جریان اصلی انگار هیئت تحریریه روزنامه های کیهان 
و رسالت تهران دارند اضافه کاری می کنند.«

شایان ذکر است محبوبه حسین پور به عنوان پناهنده 
سیاسی وارد خاک آمریکا شده و اساسا کیس وی بر 
مبنای همین افشاگری های جنایات هسته ای جمهوری 
که  برادرش  برای  خواهی  داد  بر  اصرار  و  اسالمی 
و  نشد  اتمی  بمب  ساخت  در  همکاری  به  حاضر 
مورد غضب قرار گرفت  میباشد . یعنی ادعای وی 
برای وکالی زبر دست سازمان ملل و نیز اف بی آی و 
افسران امنیتی اداره مهاجرت آمریکا قابل قبول بوده 
است .وی مبتکر آکسیون یکشنبه های براندازی است.

پسر جوان 18 ساله ایرانی تبار با درخشش در مسابقات 
فوتبال  برای  تولد یک ستاره  نوید  دبیرستانی،  فوتبال 

آمریکایی می دهد.
دبیرستان  فوتبال  تیم  ایرانی آمریکایی  بازیکن جوان 
درخشش  با  کالیفرنیا  بیچ  نیوپورت  مار«  دل  »کورونا 
خیره کننده خود و انتخاب بعنوان بازیکن برتر جوان 
رقابت های فوتبال )آمریکایی(، کارشناسان و عالقمندان 
این رشته ورزشی را به تولد یک ستاره امیدوار کرده 

است.
»الکس پوردانش« فرزند آقای »شار پوردانش« یکسال 
پیش به درخواست پدر از ایرواین به دبیرستان کورونا 
دل مار )CdM( رفت و خیلی زود به تیم فوتبال این 
مرکز آموزشی پیوست. الکس در ابتدای پیوستن به تیم 
فوتبال سی دی ام تردید داشت زیرا برادر وی، »جولیان« 
در همان تیم در یکی از مسابقات بر اثر ضربه شدید 
دچار ضربه خفیف مغزی )با رفع خطر( شده بود و از 
طرفی الکس می دانست که پدرش، شار، عالقه ویژه ای 
به تیم های دانشگاهی دارد اما این جوان جویای نام به 
پیشنهاد پدر احترام گذارد و راه تیم دبیرستانی CdM را 

در پیش گرفت.
سیزده  در سن  که  تهران  متولد  پوردانش،  شار  پدر، 
سالگی همراه با خانواده به ایاالت متحده مهاجرت کرد 
)1983( برای تیم فوتبال دانشگاه نوادا بازی می کرد و در 
ادامه دوره بازیگری خود در لیگ فوتبال کانادا و NFL به 
فعالیت پرداخته و پس از بازنشستگی از فوتبال آمریکایی 

به شهر ایراواین )اورنج کانتی( بازگشت و مربیگری و 
تربیت پسرانش، الکس و جولیان، را بر عهده گرفت.

به گزارش لس آنجلس تایمز، الکس پوردانش پیش از 
پیوستن به CdM، سه فصل در تیم فوتبال تروجانز به 
بازی مشغول بود. پدر، پسرانش را به نیوپورت بیچ برد 
تا در تیم جدید، چالش بزرگی را تجربه کنند. الکس 
و برادرش جولیان هیچگاه در خواب هم نمی دیدند، 
روزی برای تیم فوتبال »شاهان دریا« بازی کنند. شاهان 
دریا نام تیم فوتبال دبیرستان کورونا دل مار نیوپورت 
آن  در  الکس،  بویژه  پوردانش،  برادران  که  است  بیچ 
درخشیده اند. در این تیم، الکس در پست H-back و 

برادر بزرگتر، جولیان بعنوان گارد راست بازی می کنند.
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 . n e t

حضور پررنگ میدانی یهودیان ایرانی برای نخستین بار

زلزله در تهران؛ همه قدرت زمین یا یک پیش لرزه؟

پشت پرده محکومیت احمدرضا جاللی و دسیسه های رژیم اسالمی

تولد یک ستاره ایرانی تبار در فوتبال آمریکا
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درکانون خبر:

بی درنگ  تا  داد  دستور  کانتی  ارنج  آموزش  اداره  به  کانتی  ارنج  دادگاه  قاضی 
تعلیق از تحصیل را از پرونده دانش آموزی که به خانه یک دانش آموز سیاه پوست 
هندوانه پرتاب کرده بود، بردارد زیرا این تعلیق و محرومیت می تواند بر آینده  این 

دانش آموز برای راهیابی به دانشگاه تأثیر بگذارد.
این دانش آموز 18 ساله که در دبیرستانی در الگوناهیلز در آخرین سال تحصیل 
خود می باشد، در 27 دسامبر 2016 به خانه یک سیاه پوست هندوانه پرتاب کرده 
بود و دبیرستان در ژنوایه 2017 او را به مدت 3 روز از تحصیل معلق کرده و آن را 
در پرونده ثبت کرده بود. با شکایت خانواده او از اداره آموزش قاضی در ماه اکتبر 
رای به برداشتن تعلیق از رکورد کرده بود ولی اداره آمورش گفته بود می خواهد 
به دادگاه استیناف مراجعه نماید و سبب مراجعه نکردن به دادگاه، قاضی بار دیگر 

رای به برداشته شدن تعلیق از رکورد دانش آموز شد.

انتشار گزارش تحلیل گران مستقل قانون گذاری در کالیفرنیا از موفقیت پروژه 
Cap & Trade خبر داد. در این گزارش آمده است گرچه قرار بود که این پروژه 
تنها پاسخگوی مشکالت مبارزه با گرمایش زمین باشد، لیکن در 10 سال می تواند 

به 8 میلیارد درآمد نیز نائل شود.
گزارش نشان می دهد با توجه به کاهش آلودگی هوا ناشی از به کارگیری این 
طرح از سوی کارخانه های تولیدی، از سوی دیگر در سال جاری از راه صدور 
پروانه های موردنیاز 800 میلیون دالر درآمد به دست آمده است و ادامه این روند 
هنوز شفاف نیست، لیکن اگر روند به همین گونه ادامه یابد، در سال 2018 به 
2 میلیارد و درنهایت در سال 2030 به 7 میلیارد دیگر نیز خواهند دست یافت. 
گفته می شود که ایالت کالیفرنیا در سال 2024 به پایین سطح آلودگی هوا ازنظر 

زیست محیطی خواهد رسید.

دارل آسیا، نماینده جمهوری خواه کالیفرنیا، که در رأی گیری الیحه به اصطالح 
مالیاتی رأی منفی داده است، به تالش خود برای گنجاندن مقررات کاهش بهره 

پرداختی از میزان مالیات ساالنه صاحبان خانه ادامه  داد.
دارل آسیا در نامه ای که به کوین مک کارتی و میچ مک کانل نوشت، از هر دو 
رهبر جمهوری خواه دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا خواست که در برنامه 
هماهنگ بین دو مجلس در مورد الیحه اصالح مالیاتی در این مسیر نباشد که چه 

کسی برنده است و چه کسی بازنده ـ بلکه باید در راستای کمک به مردم باشد، 
به ویژه اکنون که آتش سوزی کالیفرنیا خسارت زیادی به مردم وارد کرده است، 
با بازسازی خانه های خود ،  اصالح مالیاتی باید این فرصت را بدهد که مردم 

خسارت را از مالیات خود کم کنند.
دارل آسیا از نمایندگان جمهوری خواهی است که کرسی او در کنگره در خطر از 

دست دادن با پیروزی دموکرات ها خواهد بود.

مایک پنسن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در دیدار با 6 نفر از نمایندگان کالیفرنیا 
در کنگره آمریکا از کمک های دولت فدرال به آتش سوزی کالیفرنیا سخن گفت.

در این دیدار که کوین مک کارتی نماینده بیکرز فیلد )رئیس اکثریت جمهوری خواه 
در کنگره( و  کِن کالِورت از کورونا و دارل آیسا از ویستا و جولیا براون لی از وستلیِک 
ویلج و استیو نایت از پالم دل و سالود کارباهال از سانتا باربارا شرکت داشتند، در یک 
دیدار دوحزبی از مناطق آسیب دیده در آتش سوزی این ماه در حوزه های انتخاباتی 
خود و نیازهای الزم برای جبران خسارت ها و هماهنگی با FEMA در یاری به 
آسیب دیدگان سخن گفتند. در این دیدار هیچ گونه سخنی از بازگرداندن کاهش 

مالیاتی درزمینه جبران خسارت ها برای صاحبان خانه ها به میان نیامد.

چیچ مارین، کمدین معروف هالیوود از سوی ایالت کالیفرنیا مسئول شده است که 
به مردم آموزش دهد چگونه شغل فروش و توزیع ماری جوانا را پیگیری کنند و اقدام 

به دریافت پروانه کار بنمایند.
الکس پادیا، مسئول امور داخلی ایالت کالیفرنیا اعالم کرد از آنجایی که از روز 2 
ژانویه 2018 فروش ماری وانا در کالیفرنیا آغاز می شود از این روی افزون بر پذیرش 

تقاضای پروانه کار بر روی آنالین، تالش داریم آموزش کافی نیز داده شود.
باید یادآوری کرد که براساس الیحه 64 که از سوی مردم در نوامبر 2016 تصویب 
شد فروش ماری وانا به افراد باالی 21 سال برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح 
آزاد خواهد بود لیکن در سال 2017 ایالت  کالیفرنیا نتوانست به صدور پروانه کار 

همراه با نگارش مقررات بانکی و مالیاتی اقدام نماید.

ایالتی کالیفرنیا مت دِبابنِه  سه زن دیگر به جمع کسانی که از نماینده مجلس 
شکایت نموده و او را به داشتن رابطه جنسی بدون رضایت متهم کرده اند پیوستند.
نانسی میرت، که اکنون 26 سال دارد اعالم کرده است مت دبابنه در 4 سال پیش 
هنگامی که نانسی دانشجوی کالج بوده و برای 2 ماه در آپارتمان او را انسینو 
زندگی می کرده در چند نوبت مجبور به رابطه جنسی بدون رضایت شده است 
در آن دوران، مت دبابنه هنوز نماینده مجلس نبود و تالش می کرد که به مجلس 

راه یابد.
مت دبابنه این اتهام را رد کرده ولی هرگز نگفته است با این زن رابطه جنسی 

نداشته است.

با صدور 20 پروانه فروش ماری جوانا از سوی ایالت کالیفرنیا ، سن دیه گو به 
 Torrey نخستین پروانه دست یافت. ایالت کالیفرنیا 2 پروانه کار برای موسسة
Holistic صادر کرده که به فروش ماری وانا برای مصارف پزشکی می پردازد و 
از روز 1 ژانویه خواهد توانست فروش ماری جوانا را برای مصرف افراد باالی 21 

سال برای گذران اوقات فراغت نیز براساس الیحه 64 ادامه دهد.
لوری اِجکس رئیس اداره صدور پروانه برای ماری وانا اعالم کرد تاکنون 200 
موسسه و فرد درخواست پروانه کرده اند که تنها برای 20 نفر پروانه صادر شده 
و 180 پروانه دیگر در دست بررسی است. از هم اکنون شماری از شهرها اعالم 
کرده اند این پروانه ها از سوی ایالت کالیفرنیا برای اشتغال به این کسب است، لیکن 

ما از صدور پروانه شهری خودداری خواهیم کرد.

شماری از کمدین ها با ریشه های نژادی متفاوت، یک کلیپ ویدیویی را خطاب 
به نمایندگان کنگره از جمهوری خواهان کالیفرنیا تهیه و بر شبکه های مجازی 
منتشر کردند و به آن ها گفتند که رای ندادن به DACA یعنی فرستادن 800000 
نفر از جوانانی که در آمریکا بزرگ شده اند و کشور مبدا یا محل تولدشان را 

نمی شناسند.
انتظار جشن کریسمس  در  نوجوانان  این  و  است  زمان سال  زیباترین  امروز 

هستند نه یک بلیط یکسره به سوی کشور زادگاهشان
در این ویدئو کلیپ که استیو نایت، اِد رویس، کارلوس گوبلد، جان کولبرسون 
این کودکان را از خانواده شان جدا  نام خطاب کرده اند اشاره شده است  با  را 
نکنید. روزگاران گذشته ، که سنتا در باورهای ما از لوله بخاری پایین می آمد 
Funny or Die تهیه شده است.و هدیه می آورد ، هرگز نمی پرسید آیا شما شهروند هستید این کلیپ از سوی 

پوست هندوانه زیر پای قانون مقابله با نژاد پرستی 

CAP& TRADE موفقیت کالیفرنیا در

برنده و بازنده طرح اصالح مالیاتی؟!

وعده مایک پنس به کالیفرنیا

یک کمدین مسئول آموزش نحوه فروش ماری جوآنا در کالیفرنیا

سه شاکی جدید در پرونده نماینده مجلس ایالتی

سن دیگو نخستین شهر فروش آزاد ماری جوآنا در کالیفرنیا

DACA تالش مشترک کمدین های دو ملیتی برای

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
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پاورقی:                                       

موبایلش گوشی رو  با شنیدن صدای زنگ  افسانه 
برداشت و گفت: الو احمد گفت من جلو در خونه ام 

لباس بپوش و بیا. 
افسانه گفت: صبحونه خوردی؟ 

احمد گفت: نه تو بیا بعد یه فکری برای صبحونه 
می کنیم. 

افسانه گفت: باشه االن میام و گوشی رو قطع کرد و 
با عجله لباس پوشید و با یه ماچ از لپ های مامان خدا 

حافظی کرد و از خونه خارج شد.
احمد گفت: موافقی اول بریم سراغ مبل؟

افسانه گفت بریم و احمد ماشینو روشن کرد و به 
بازار مبل رفتن و پس از بازدید از دو سه تا مغازه مبل 
و خریدن بعد از اون تلویزیون و اجاق گاز و باقی 

وسایل و خریدن. 
احمد گفت: من مطمئنم که یه سری وسایل خورد 
و ریز مثل ظرف و کارد و چنگال و خرت و پرتای 
دیگه هم باید بگیریم که جنابعالی زحمتش و بکش 

و لیستش و تهیه کن تا یه روز بسراغ آونا هم بریم.
افسانه گفت  حاال الزم نکرده همه وسایل و نو کنیم.
احمد گفت: تازه عروس باید همه وسایلش نو باشه، 

ظهر شده بریم برای نهار تا من پس نیفتادم.
تو  که  بود  رفته  یادم  برمن  وای  ای  گفت:  افسانه 

صبحونه نخوردی...
احمد گفت: باور کن از بس ذوق داشتم که هرچه 
زودتر این وسایل و بخریم که گشنگی یادم رفته بود.
موقع نهار احمد گفت: یادته اولین نهار تو لواسون 
ترو  همه  که  اینجا  میای  خیلی  اینکه  مثل  گفتی 
میشناسن منهم بهت گفتم که داستانش مفصله ماجرا 
ازین قراره که من یه ویالی کوچولو و نقلی دارم که 
حدود دویست متر پائین تر از همون رستورانه گاهی 
اوقات که تو خونه خیلی اذیت می شدم و کفرم در 
میومد جیم می شدم و یه چند روزی می رفتم تو ویال 
و برای غذا معموال می رفتم به همون رستوران یا زنگ 

می زدم حسین غذا رو برام میاورد.
با ما قهر  افسانه گفت: پس ازین به بعد هر وقت 

کردی باید ترو اونجا پیدا کنیم؟
احمد گفت: نفوس بد نزن خدا نیاره آنروز و که ما 
با هم قهر کنیم و بعد ادامه داد و گفت این جریان و 
واسه این گفتم تا به این پیشنهاد برسم که بعد از عقد 
یه سه چهار روز بزنیم به صحرا و در و دشت یا بریم 

ویال یا یه سفر اونم به انتخاب تو. 
افسانه گفت: به نظر من همین ویال از همه جا بهتره
احمد گفت: اگه خسته نشدی وحالشو داری بریم یه 

سری به طال فروشی بزنیم؟ 
افسانه گفت: اگه تو خسته نشدی من حرفی ندارم. 
و بعد از آن احمد پول غذا رو پرداخت کرد و بطرف 

بازار طال فروشان رفتن
با چند تکه طالی سبک سروته  افسانه میخواست 
قضیه رو هم بیاره ولی احمد ول کن نبود و اصرار 
داشت تا بیشتر مایه بزاره به همین دلیل راضیش کرد 
تا یه سرویس کامل که شامل گردنبند و گوشوار و 
انگشتر و النگو بود انتخاب کنه، ناگفته نمونه که عالیه 
خانوم هم بی فیض نماند و صاحب چند تا النگو شد.
افسانه لحظه به لحظه رضایتش از تصمیمی که گرفته 
بود بیشتر می شد، بعد از پایان گرفتن کار خرید طال، 
احمد، افسانه رو به خونه رسوند موقع خداحافظی 

افسانه کلی تعارف تیکه پاره کرد. 
چه  من  پرسید  بعد  و  نزن  حرفشو  گفت:  احمد   

ساعتی بیام خوبه؟
افسانه گفت: هرساعتی دوست داشتی ولی سعی کن 
دیرتر از ساعت هفت نباشه و پس از آن احمد افسانه 
رو جلو خونه پیاده کرد و رفت عالیه خانم مادر افسانه 
که هنوز از لذت دیدن خونه جدید شارژ بود و احمد 
از طرفی خرید  و  کننده می دونست  تعیین  عامل  را 
النگو ها هم مزید بر علت شده بود باعث شد تا هرچه 
درچنته داشت برای شام اون شب در طبق اخالص 
بزاره دو سه جور خورشت و باقالی پلوی پر مالت و 
مخلفات جور واجور و ماست چکیده مخصوص و 
همه اینها بخاطر اینکه افسانه گفته بود احمد دوست 

داره.
افسانه  بود.  مانده  هفت  ساعت  تا  دقایقی  هنوز   
بیرون  به  سرکی  و  میومد  پنجره  جلو  گاهگاهی 
تو  از  ماشین  یه  توقف  صدای  باالخره  و  می کشید 
کوچه بگوش رسید و لحظاتی بعد صدای زنگ در 

رو شنید. 
افسانه درو باز کرد و متعاقب آن احمد با یه جعبه 
دست  در  زیبا  گل  یکدسته  و  یکدست  در  شیرینی 
دیگر وارد شد و با عالیه خانوم که همراه افسانه به 
پیشوازش اومده بود کمی چاق سالمتی کرد و بعد 

روی یکی از مبلها نشست. 
از غذا  تنها  نه  بود  احمد خیلی خوشحال  آنشب   
که از مادر زن هم خیلی خوشش اومد و صد البته 
ایرادی که نسبت به تاهل  که عالیه خانم هم باهمه 
و اختالف سن آن دو داشت، ولی ته دلش زیاد از 
این وصلت ناراضی نبود و حاال از فردا می باید این 
دختر  فرزانه  برای  یه جوری  و  دیدگاهش  اختالف 
دیگرش و فرزاد توجیه کنه بعد از شام آنها برای فردا 
قرار گذاشتن تا احمد با کامیون و کارگر هماهنگ کنه 
و به خونه جدید برن موقع خداحافظی عالیه خانوم 
دوباره بخاطر النگو ها از احمد تشکر کرد بعد از رفتن 
احمد اولین سئوال افسانه از مادرش این بود مامان 

دومادت و پسندیدی ؟
عالیه خانوم گفت: آدم موقر  وبا شخصیتیه. انشااهلل 
بپای هم پیر بشین و هرگز مشکلی براتون پیش نیاد 
ازحاال به بعد دیگه با خیال راحت از این دنیا میرم 

چون نگرانی من ازطرف تو هم بر طرف شد.

که  نزن  این حرفا  از  ترو خدا  مامان  افسانه گفت: 
دلخور میشم. 

به  ما  همه  راه  آخر  جان  دختر  ای  گفت:  مادرش 
و  داره ولی سوخت  و زود  دیر  میشه  همینجا ختم 

سوز نداره. 
و  شد  انجام  آرامش  در  و  بخوبی  مکان  نقل  کار 
احمد گفت در اولین فرصت یکی از بچه های اداره 
رو می فرستم بیاد و این وسایل باقیمانده قدیمی رو 
میتونی  بعدا  کنه  تمیز  رو  و خونه  به سمساری  بده 
بگیرین.  پیشتونو  پول  و  بدین  صاحبخونه  تحویل 
احمد هرروز سورپرایز جدیدی رو برای عالیه خانم 

رو میکرد. 
یه روز مبلمان جدید و تلویزیون و اجاق گاز از راه 
می رسید و یه روز هم یه سری وسسایل خورو و ریز 
جدید دیگه خالصه همه وسایل خونه را نو کرد و 

همه اینکارها با نظر افسانه انجام شد.
ازدواجش  باره  در  که  خواست  مادرش  از  افسانه 
عقد  یه  که  بگه  و  کنه  صحبت  فرزاد  برادرش  با 
قرار شد  خصوصی و مختصر و بی سروصداس و 
بعد از عقد یه شب برای شام همه شونو دعوت کنن 
تابا هم آشنا بشن باالخره روز عید قربان از راه رسید 
افسانه صبح خیلی زود بیدار شد و دوش گرفت و 
همچنانکه داشت دستی به سر و صورتش می کشید و 
بعد از مدت ها چهره شو زیر آرایش مالیمی می برد به 
مادرش گفت حاال مطمئنی که نمی خوای باما بیای؟ 
آخه تو این چند روز همه حواسم می مونه پیش تو... 
من  چونکه  نباش  من  نگران  اصال  گفت  مادرش 
تصمیم ندارم که توخونه بمونم. زمان خوبیه که یه سر 
برم خونه فرزاد و فرزانه و اونا رو در جریان کل ماجرا 
قرار بدم. حرفای مادر تازه تموم شده بودکه صدای 
بوق ماشین احمد به گوش رسید. افسانه پرده پنجره 
هال رو کنار زد و گفت احمد اومد و دستی براش 
تکون داد که دارم میام ولی هنوز چندلحظه نگذشته 
بود که صدای زنگ در شنیده شد و پس از آن احمد 

یا اهلل گویان وارد شد. 
افسانه گفت من حاضرم 

احمد گفت: بیشتر واسه این اومدم باال که از مادر 
بخوام با ما بیاد. 

عالیه خانوم گفت: خیلی ممنونم احمد آقا من مدتیه 
که بچه ها رو ندیدم. حاال بهترین وقته که برم یه سری 
بهشون بزنم. پیشاپیش برای شما آرزوی خوشبختی 
می کنم حاالم زود تر راه بیفتین که دیرتون نشه و آنها 
رو از زیر قرآن رد کرد و یه ظرف آب برداشت و با 
آنها تا نزدیک ماشین اومد و در حالیکه زیر لب دعا 
می خوند، گفت: مواظب خودتون باشین. آنها حرکت 
کردن و دور شدن و عالیه خانوم بعد از اینکه ظرف 

آب و پشت سرشون خالی کرد بخونه برگشت.   
همانطویکه افسانه کمی بخودش رسیده بود و آرایش 
مختصری رو چاشنی کارش نموده و طالها رو زینت 
بخش دست و گردنش نموده و یه پیرهن سورمه ای 
روشن خوشرنگ که سفیدی پوستش و بیشتر نشون 

می داد پوشیده بود. 
 احمد هم تیپ زده بود و یه دست کت و شلوار 
خاکستری روکه در یکی از سفرهای خارجی خریده 
وتا به حال به تن نکرده بود و پوشید و بعد ازسالها 
برای اولین بار ریشش و از ته تراشیده بود طوریکه 
صبح وقتی می خواست از خونه در بیاد سعید که توی 
حیاط مشغول شستن ماشینش بود بادیدن پدرش یکه 

خورد و گفت:  خیر باشه بابا خبریه؟ 
احمد گفت: میخواستی چه خبر باشه؟ فقط  چند 

روز ماموریت اداریه دیشب به مادرتم گفتم...
سعید با طعنه گفت: انشا اهلل که همینطوره!! 

و بعد از آن احمد چمدانش و توی صندوق عقب 
سعید  و  شده  خارج  خونه  از  و  گذاشت  ماشین 
بود.  گذاشته  برجا  بی جواب  سئوال  یه مشت  با  رو 
سعید حسابی شک کرده بود و باخودش می گفت تا 
حاالسابقه نداشته بابا برای ماموریت اداری از ماشین 
خودش استفاده کنه یا مثل امروز ریشش و از ته بزنه 
چیزی که بارها سعید ازش خواسته بود و اون جواب 

رد داده بود.
امام جماعت بنیاد که هر روز بساط نماز ظهر و برای 
پرسنل بنیاد برپا می کرد از دوستان احمد بود که در 
شهر ری یا همان شاه عبدالعظیم یه دفتر ازدواج و 
طالق داشت که قبال احمد برای دو سه مورد صیغه 
موقت بهش رجوع کرده بود ولی اینبار تصمیم داشت 

در دفتری انجام بده که در آن سابقه قبلی نداشت. 
بهمین دلیل با یه آخوند دیگه که اونم تو همون شهر 
ری دفتر داشت هماهنگ کرده بود تا به میمنت این 
روز عید یه ساعتی بیاد دفتر و کارشونو ردیف کنه. 
وقتی جلو دفتر رسیدن قبل از اینکه از ماشین پیاده 
بشن برای اولین بار احمد دست افسانه رو گرفت و 

گفت: عزیزم به مهریه فکر کردی که چقدر باشه تا 
تو راضی باشی؟

افسانه گفت: تاحاال هر چی رو به عهده تو گذاشتم 
تعیین  باتو، خودت  این یکی هم  نکردم. پس  ضرر 

کن. 
بگی  تو  اگه  سنگینیه  مسئولیت  این  گفت:  احمد 
خیلی خوشحال میشم افسانه با یه عشوه خاص زنانه 

لباشو غنچه کرد و گفت: 
نوچ و بعد ادامه داد به قول ترکها من بیل میرم 

احمد گفت: خوبه پس ترکی هم بلدی؟
افسانه گفت: نه بابا همین چند کلمه رو گاهی بلغور 

میکنم.
احمد گفت: میدونی اسمت چند حرفه؟

افسانه کمی فکر کرد انگاری داشت می شمرد و بعد 
گفت: خب شیش حرف 

احمد گفت: برای هر حرف صد سکه و مجموعا 
ششصدسکه قبوله؟

افسانه گفت: منکه از اولش گفتم هرچی تو بگی؟ 
احمد گفت: جان من راستشو بگو راضی هستی؟

افسانه گفت: بجان تو راضیم.
نبات هم  احمد گفت: یک جلد قرآن و یه شاخه 

ضمیمه آن می کنیم. 
افسانه گفت: دستت درد نکنه و از ماشین پیاده شدن 

و به دفتر خانه رفتن.
شد.  انجام  زود  خیلی  خانه  دفتر  توی  کارشون 
وارد  چاپی  فرم های  در  رو  اونا  مشخصات  سردفتر 
کرد و میزان مهریه و سایر منظمات و اضافه کرد و 
پس از امضا گرفتن از اونا خودش هم مهر و امضا 
کرد و به هرکدومشون یه برگه داد و رو کرد به احمد 
و گفت من دو برگ اصلی دیگه رو بعد از اینکه امضا 

دو نفر شاهد و گرفتم برات میارم. 
اداره احمد گفت: من فعال چند روزی در مرخصیم

سردفتر گفت: قبل از اومدن تلفنی هماهنگ می کنم 
حاال کنار هم بشینین تا من خطبه عقد و جاری کنم. 
و  بلند شد  جا  از  احمد  عقد  از خوندن صیغه  بعد 
تا حق  بطرف سردفتر رفت و دست در جیب کرد 
الثبت و پرداخت کنه ولی سردفتر گفت بمونه اومدم 
اداره حساب میکنیم و اصرار احمد فایده ای نکرد و 
پس از آن خداحافظی کردن و از اونجا خارج شدن 

بعد از سوار شدن احمد گفت مبارک باشه.
افسانه گفت: مبارک هردومون باشه

 بعد احمد یکی دو تا بشکن زد و زیر لب زمزمه 
کرد: نه چک زدیم نه چونه عروس اومد تو خونه و 

بعد شماره قاسم رو گرفت و گفت کجایی؟ 
 قاسم گفت: توی ویالم

احمد گفت: موتورخونه رو روشن کردی؟
قاسم جواب مثبت داد. 

احمد گفت: یه دستی به حیاط بکش ما تا یه ساعت 
دیگه اونجائیم و بعد درحالیکه مکالمه رو قطع می کرد 

رو کرد به افسانه و گفت:
میشی  آشنا  باهاش  دیگه  ساعت  یه  تا  که  قاسم 
سرایدار مشترک سه تا ویالست و شب ها تو ویالی 
مجاور می خوابه ولی حواسش به هرسه تا هست و با 
این حرف جلو یه سوپر میوه با کالس ایستاد و گفت 

پیاده شو بریم واسه این چند روزمون آذوقه بگیریم.
که  میوه ای  هر  از  شدن  فروشی  میوه  وارد  وقتی 
جلودستش اومد دو سه کیلو گرفت و بدون توجه 
به مخالفت افسانه که میگفت چرا زیاده روی میکنی 
چه خبره کی متیونه اینهمه میوه رو بخوره به گارگر 
سوپر گفت تا اونارو توماشین بزاره و باتفاق افسانه 
به سوپرمارکت و قصابی رفتن و از آنها هم مقداری 

خرید کردن و به ویال رفتن.
قاسم باشنیدن صدای بوق ماشین احمد پرید و در 
بزرگ آهنی رو باز کرد و ماشین احمد وارد حیاط 
شد و قاسم جلو اومد و با گفتن سالم حاج آقا سالم 
حاج خانوم تعظیم بلند باالیی کرد و تا کمر خم شد. 
احمد بعد از چاق سالمتی با قاسم جویای حال زن 
و پسرش شد و ازش خواست تا چمدونا رو توهال 
و وسایل خوراکی رو به آشپزخونه ببره بعد گوشه و 

کنار ویال رو به افسانه نشون داد.
احساس  یه  شدن  خارج  دفترخانه  از  وقتیکه  از 
تولید  باز  افسانه  وجود  در  داشت  خفیفی  مالکیت 
میشد. همچنانکه درحال بازدید از ویال بود این فکرکه 
از  و  کرد  استفاده  میشه  فرصتی  هر  از  بعد  به  ازین 
شلوغی شهر به اینجا پناه آورد در او تقویت می شد اما 
در همین زمان دلمشغولی های احمد چیزهای دیگری 
بود. از اینکه پنج روز از مرخصیش به سرعت برق 
بود که  این  ماتم  از حاال در  او  بود و  باد گذشته  و 
چه نقشه ای بکشه تا بدون درد سر بتونه هفته ای دو 
سه شب و در کنار افسانه سپری کنه... صدای افسانه 
که می گفت موافقی بریم تو رشته افکارش و از هم 

گسست.
پس از ورود به داخل ویال افسانه زوایای مختلف 
آنجا رو ورانداز کرد و احمد هم گهگاهی توضیحاتی 
می داد و بعد از آن احمد چمدان خودش و افسانه رو 
برداشت و هر دو نفر به اتاق خواب رفتن تا لباس 
کمی  توقف  این  اما  برگردن.  هال  به  کرده  عوض 
طوالنی شد وقتیکه افسانه پیرهنش و در آورد تا لباس 
راحت توی خونه رو بپوشه بدن نیمه عریان و مناطق 
خود  تیره  زیر  لباس  آن  زیر  در  که  بدنش  حساس 
نمایی میکرد و دل هر عارف و عامی رو می ربود... 
باعث شد تا احمد عنان از کف داده و به طرف افسانه 
نوازش  با  اونو در آغوش کشید و همزمان  رفت و 
اعماق ریه هاش  تا  افسانه رو  او عطر خوشبوی تن 

فرستاد... 
افسانه گفت: نمیتونی تا شب تحمل کنی؟ .... 

افسانه

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

ادامه در شماره آینده

داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت چهارم

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی می کند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم، لذا 
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر می گردد. اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.
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جمعه 1 دی/22 دسامبر

1301 خورشیدی ) 1922 میالدی (
به  »کوشش«  روزنامه  شماره  اولین  انتشلر 

مدیریت شکراهلل خان صفوي
1308 خورشیدی ) 1929 میالدی(

زادروز محمد نوری، هنرمند آواز
در  بزرگ  هنرمند  این  صوتی  آثار  مجموعه 

شرکت کتاب موجودند
1345 خورشیدی ) 1966 میالدی(

زادروز فریبا کوثری بازیگر زن ایرانی
1351 خورشیدی ) 1971 میالدی(

ربابه نجفی زاده، نخستین زن دادستان، در شهر 
میانه به کار مشغول شد

1354 خورشیدی ) 1975 میالدی(
پس  آموزگار  جمشید  و  اوپک  وزیران  آزادی 
از 48 ساعت - کارلوس، تروریست معروف که 
بعدها در فرانسه به زندان افتاد، رهبر گروگانگیرها 

بود
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

قیمت طال در بازار تهران و سایر شهرها به سه 
برابر نرخ دولتی رسید

شنبه 2 دی/23 دسامبر

1329 خورشیدی ) 1950 میالدی(
آزادی دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه » باختر 

امروز » از زندان 
1318 خورشیدی ) 1939 میالدی(

زادروز سیروس طاهباز نویسنده و روزنامه نگار

یکشنبه 3 دی/24 دسامبر

1294 خورشیدی ) 1915 میالدی(
ریاست  به  ایران  کابینه  یکمین  و  سی  تشکیل 

عبدالحسین فرمانفرما
1297 خورشیدی ) 1918 میالدی(

 1297 آذر   30 جلسه  در  احوال  ثبت  قانون 
هجری خورشیدی به تصویب رسید و در تاریخ 
سوم دی ماه همان سال، نخستین شناسنامه برای 

دختری به نام فاطمه ایرانی صادر شد
1300 خورشیدی ) 1921 میالدی(

زاد روز عباس سحاب جغرافیدان و نقشه نگار 
به  نگاری  نقشه  دانش  بنیانگذار  )کارتوگراف(، 

شیوه نوین در ایران.

1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(
زادروز محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نویسنده 

و محقق
کتاب  شرکت  در  پاریزی  باستانی  استاد  آثار 

موجودند.
1311 خورشیدی ) 1932 خورشیدی(

تیمورتاش  عبدالحسین  بازداشت  و  برکناری 

وزیر مقتدر دربار پهلوی
1337 خورشیدی ) 1958 میالدی(

رودکی  تولد  سال  و صدمین  هزار  مناسبت  به 
مراسم باشکوهی برپا شد

دومین ایستگاه تلویزیونی تهران توسط مستشاران 
آمریکایی شروع بکار کرد

1340 خورشیدی ) 1961 میالدی(
درگذشت سیدمحمدصادق طباطبایی - از رجال 

و شخصیت های صدر مشروطیت

دوشنبه 4 دی/25 دسامبر

1306 خورشیدی ) 1927 میالدی(
زادروز داریوش رفیعی هنرمند آوازه خوان - در 

شهرستان بم
1310 خورشیدی ) 1931 میالدی(
زادروز احمد محمود، قصه نویس

1347 خورشیدی ) 1968 میالدی(
برای  پاکستان  به  پهلوی  محمدرضاشاه  سفر 
شرکت در کنفرانس سران کشورهای عضو پیمان 

سنتو
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

قبول  از  صدیقی  غالمحسین  دکتر  اعراض 
نخست وزیری

سه شنبه 5 دی/26 دسامبر

1293 خورشیدی ) 1914 میالدی(
سپاهیان آلمان و ترک به مناطق جنوبی و مرکزی 
ایران حمله کردند و دست به عملیات تروریستی 

و جاسوسی زدند
1305 خورشیدی ) 1926 میالدی(

زادروز علی جوان، فیزیکدان و مخترع ایرانی
1317 خورشیدی ) 1938 میالدی(

و  فیلمنامه  نویسنده  بیضایی،  بهرام  زادروز 
کارگردان سینما و تئاتر

کتاب پژوهشی هزار افسان از آثار بهرام بیضایی 
در شرکت کتاب موجود است

1347 خورشیدی ) 1968 میالدی(
شرکت  در  سوءاستفاده  شاهنشاهی  بازرسی 
میلیون  وچهل  یکصد  به  را  اتوبوسرانی  واحد 

تومان تخمین زد
1348 خورشیدی ) 1969 میالدی(

درگذشت ابراهیم منصوری - موسیقیدان
1351 خورشیدی ) 1972 میالدی(

مجدالدین میرفخرایی )گلچین گیالنی( در 61 
سالگی پس از 40 سال اقامت در لندن درگذشت

1355 خورشیدی ) 1976 میالدی(
دیدار ذوالفقار علی بوتو از تهران

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
دانشگاه  استاد  اللهی  نجات  کامران  درگذشت 
برای  نظامی  حکومت  مأموران  حمله  در  تهران 

شکستن اعتصاب استادان دانشگاه
1373 خورشیدی ) 1994 میالدی(

موسیقیدان  سرشار،  حسین  درگذشت 
)هنرآموخته ی کنسرواتوار میالن(، و خواننده ی 

اپرا
1382 خورشیدی ) 2003 میالدی(

وقوع زلزله در شهر بم استان کرمان – ویرانی 
ارگ تاریخی بم

1382 خورشیدی ) 2003 میالدی(
ایرج بسطامی خواننده ی موسیقی سنتی ایران 
به علت وقوع زلزله در شهر بم کرمان درگذشت.
ایرج بسطامی در شرکت  یاد  زنده  آثار صوتی 

کتاب موجودند
1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(

درگذشت اکبر رادی، نمایشنامه نویس برجسته 
استخوان  مغز  سرطان  بیماری  علت  به  ایرانی 
تهران.  پارس  بیمارستان  در  سالگی  در سن 68 
او متولد دهم مهر ماه سال 1318 در رشت بود. 
سال  در  باران  عنوان  با  رادی  داستان  نخستین 
نویسي  داستان  مسابقه  جایزه  توانست   1338
کند.  آن خود  از  را   « جوانان  اطالعات   « مجله 
رادي نخستین نمایشنامه هاي خود را درسال 41 

با عنوان روزنه آبي و افول منتشر کرد.

چهارشنبه 6 دی/27 دسامبر

1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(
سینما،  تآتر،  بازیگر  رویگری،  رضا  زادروز 

تلویزیون ایرانی
1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(

تولد  سال  صدمین  و  یکهزار  مراسم  گشایش 
در  فیلسوف  و  پزشک  رازی  زکریای  محمدبن 

تاالر ابن سینای دانشگاه تهران
1352 خورشیدی ) 1973 میالدی(

تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و 
آثار صوتی در مجلس شورای ملی ایران

1375 خورشیدی ) 1996 میالدی(
و  مترجم  نویسنده،  پور-  ری  بهرام  درگذشت 

کارگردان سینما

پنجشنبه 7 دی/28 دسامبر
1335 خورشیدی ) 1956 میالدی(

پژوهشگر  و  مترجم  جهانبگلو،  رامین  زادروز 
فلسفه

1355 خورشیدی ) 1976 میالدی(
درگذشت اشرف احمدی )سناتور(
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

پیشنهاد  بختیار  شاپور  دکتر  به  شاه  محمدرضا 
نخست وزیری کرد

1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(
 16 )زاده  بهرامی  نیکخواه  آیدین  درگذشت 
بهمن 1360 ( یکی از اعضای تیم ملی بسکتبال 
ایران و باشگاه صبا باطری بود. او نقش بزرگی 
در قهرمانی تیم ملی بسکتبال ایران در رقاب تهای 

قهرمانی آسیا داشت
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

و  عاشورا  و  تاسوعا  در  سبز  جنبش  تظاهرات 
ماموران  توسط  کنندگان  تظاهر  کشتار  و  کشت 
دولتی و لباس شخصی های مامور شده از طرف 

رهبر)خامنه ای(

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
22 تا 28 دسامبر  )1 تا 7 دی(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

عالی  شورای  دبیر  شمخانی،  علی  اول:  خبر 
با  است،  کرده  سفر  کردستان  به  که  ملی  امنیت 
کولبری  ممنوعیت  برای  دولت  مصوب  به  اشاره 

گفت، ... به کولبری پایان می دهیم!
آفرین به این دولت امید و اعتدال! کال باید به همه 
چیز پایان داد، از جمله کولبری. اصن چه معنی داره 
کردن  سیر  و  معاش  امرار  برای  کردستان  مردم  که 
شکم خانواده اشون اینهمه خودشونو به خطر بندازن 
و تو سرما و گرما باربری کنن و پدرشون در بیاد. 
دولت خدمتگزار آماده است که به همه سختی ها و 
ناراحتی ها پایان بده. حتی اگه نشد به کولبری پایان 
داد، به زندگی کولبرا پایان میده، کاری نداره که، تق 

و تق و تق و خالص! 
خبر دوم: محمود احمدی نژاد با انتشار ویدیویی 
در وبگاه دولت بهار )!( به قوه قضاییه اولتیماتوم 
48 ساعته داد تا هر مدرکی که درباره فتنه گری، 
انحراف و حمایت از بابک زنجانی دارند را منتشر 
کنند، در غیر اینصورت او نظرش را در مورد قوه 
قضاییه و عملکردشان طی این هشت سال با مردم 
در میان خواهد گذاشت و از طریق مقتضی نسبت 

به احقاق حق اقدام خواهد کرد.
اوه اوه اوه، شهروند ایرانشهر به جای قوه قضاییه 
نمیدونین  آخه  کرده،  کپ  الریجانی  آقا  حاج  و 
و  دار  و  محمود  داش  جدیه!  کامال  تهدید  این  که 

و  »آقا«  خود  از  حتی  دارن  آتو  همه  از  اش  دسته 
مجتبی جون و بقیه. اگه در بشکه کثافتو باز کنن، بو 
گندش همه رو خفه میکنه. از االن مشخصه که چه 
یه گوشه  دیده.  ها  برای خونواده الریجانی  خوابی 
اشو درباره فاضل الریجانی با فیلمی که اون مرتیکه 
سعید مرتضوی از مذاکراتشون گرفته بود، رو کرد 
البته بعدا ماس مالیش کردن ولی اینجور که محمود 
احتماال  میگما!«  بگم،  »بگم،  میگه:  و  میکنه  تهدید 
مدارک کلفت تری دستش داره. خالصه باس ببینیم 
روزای آینده قصه عاشقانه »محمود و صادق« آبستن 
چه حوادثیه. کال گور بابای سریال »بازی های تاج 
رو  منبر«  و  عمامه  های  »بازی  مجموعه  تخت«،  و 

عشق است!
زندان های  مدیرکل  محبی،  مصطفی  سوم:  خبر 
مواد  قاچاقچی  زندانی  »هیچ  گفت،  تهران  استان 
استان  سطح  در  تاکنون   96 سال  آغاز  از  مخدر 

تهران اعدام نشده است.«
خب ایشون کامال درست گفتن چون برای اعدام 
کردن اصوال نیازی به قاچاقچی بودن نیست، همین 
زده  حرف  مقدس  نظام  علیه  و  باشی  سیاسی  که 
که  کردن  اعدام  آدم  انقدر  حضرات  کافیه.  باشی 
خودشون خسته شدن و یه کم استراحت دادن البت 
فقط در استان تهران و در استان های دیگه جبران 
هام  اعدام  کردن  استاپ  این  کرد.  خواهند  مافات 
طناب  مصرف  تو  کردن  جویی  صرفه  بخاطر  فقط 
دیگه  جاهای  شو  هزینه  بشه  که  داره  چهارپایه  و 

استفاده کرد!
میراث  سازمان  گردشگری  معاون  چهارم:  خبر 
عراق  به   95 سال  نفر  میلیون   4 گفت،  فرهنگی 

رفتند!
همیشه  که  ایرانشهر  شهروند  نفر!  میلیون  چهار 
بیکاره، نشسته حساب کرده که این چهار میلیون اگه 
نفری پونصد دالر هم پول برده باشن عراق، نزدیک 
به دو میلیارد دالر هزینه کردن که میشه هشت هزار 
میلیارد تومن )با دالر چهار هزار تومن(. حاال با این 
پول تو خود ایران میشه چه کارها کرد، بماند ولی 
باال غیرتا به من بگید که بعد از هشت سال جنگ که 
این عراقیا کلی جوون و زن و بچه ایرانی رو کردن 
سینه قبرستون، باید ما این همه پول بدیم این عربا 

حناق کنن؟  

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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 Education  1100   آموزش 

CLASSIFIEDنیازمندی های ایرانشهر
 Education   1100    آموزش

 Automobile   2100  اتومبیل

 Notifications  2500  اطالعیه ها

 Properties     2800     امالک

 Sale           3100           حراج

 Sevices        4100        خدمات

رقص، موسیقی، نقاشی ...

تعمیر، صافکاری، فروش، ...

اجتماعی، حقوقی، خصوصی، ...

اجاره، خرید، فروش، ...

دولتی، شخصی، وام ...

پزشکی، حقوقی، مسافرتی...

 Job         6100          کار

   Goods      6500          کاال

 Business   6700   کسب و کار

 Food           7100      مواد غذایی

 Equipments 8100 وسایل ارتباط

 Art              9100                هنر

استخدام و جویای کار، آژانس های کاریابی ...

خرید، فروش،  ...

عمده فروشی، سوپرمارکت، ، ...

پیجر، تلفن، ...

خوشنویسی، نقاشی، رقص...

خرید، فروش،  ...

اتاق و گست هاوس همیشه برای 
اجاره موجود است حتی بطور موقت

 (310) 867-1770

مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و 

هم میهنان تازه وارد 
(818) 616-3091

بهاران، شبنم - پارس
(818) 774-1414
 (818) 201-0500

به یک نفر راننده، یک نفر گرفیک 
نیازمندیم برق  مهندس  و  دیزاینر 

(310) 422-4692

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

حیدري، مصطفي
 (714) 871-8234

 Automobile  2100  اتومبیل

 Notifications 2500   اطالعیه ها

Properties   2800   امالک

 Sevices   4100   خدمات

 Sale        3100         حراج

کتاب حیف که زود بزرگ شدم 
)خاطرات حمام زنانه (

0999-469 (818)زیر قیمت بازار

 Job        6100        کار

 Art         9100          هنر

حقوقی 

اجتماعی

کانون وکالی رسمی ایرانی در آمریکا
Specialty

 MCLE Event!
 We all need those specialty MCLE
units! At this event, you

 will have the opportunity to get
your necessary units for

 Elimination of Bias and
Competency in one night!

 When: Thursday, November 30,
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.

ایالت مارکت
(310) 659-7070
(310) 659-3528(Super)
(310) 659-9253 (Fish)
(310) 659-9250(Meat)

وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

ناوی، فریدون   
Accounting Services(Enrolled 
Agent)

مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما

  Audit در امور آدیت
مشاور مالیاتی متخصص در امور

خرید و فروش امالک و مستغالت

(310) 207-6500
www.consultax.com
info@consultax.com

حسابدار

نیازمندی های ایرانشهر گره گشای نیاز هر ایرانی

818-9 08 08 08
بخش جویای کار و هم اتاقی
 برای متقاضیان رایگان است

 آموزش زبان فارسی

فکوري، مآوا
(310) 741-0085
mfakoori7@gmail.com

آموزش بدنسازی

الدن کالب
(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

آموزش رانندگی

پارس
(818) 996-2945
(213) 388-0989

آموزش کامپیوتر

رنجبر، امیر
(818) 282-3918

صافکاری

خرید و فروش

یوروپین کولیژن کلینیک
(310) 445-5333
(310) 445-3999

 (213) 216-8282

دان تان ال ای موتورز 
نیک والدت 

(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

سي بي اس اتو 
(818) 765-5300
CBSautobody.com

خرید - فروش

دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با 
فوت  تا ٦٠٠٠  فوت  از ١٠٠٠  مساحت 
در بهترین منطقه نورت  هالیوود با 
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس 
مشترک ١٨ نفرهطبقه اول و طبقه دوم 
با قیمت استثنایي به شرط کردیت 

خوب ٢ ماه رایگان

(818) 523-2600        David

آمورزشگاه ارت                                       
 Los Angeles Ort College

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

آدامز کولیژن کلینیک 
 (323) 936-3636

جرمن تک 
 (818) 625-8887 
(818) 264-0777

سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین

مکس توحیدیان
ماش نوذری

(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

بخشی شوران 
(323) 651-0414

Extar Co                       آقایی، خسرو

(310) 315-9622
ExtarCo.com

امینی، دانی
(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

 خسروي، علي
(310) 274-3445
(310) 967-9530

شیمی، نوشین
(310) 498-1090

فرزان، ژانت
 (310) 475-2122
JanetFarzan.com

کاکاوند )پورنگ( مینا
(949) 552-6060
(949) 202-7484 Cell

یک اتاق خواب مبله با تمامی امکانات در 
یک در یک منزل زیبای 5 خوابه برای 

اجاره ماهیانه هزاردالر
(818) 300-7226

حقوقی

فرشي، دکتر آلن
(818) 666-3183
www.casedismissed.us

مسافرتی

آژانس مسافرتی شهرزاد
(310) 477-9400
shahrzadtours@yahoo.com

کاشاني همایونفر، مهشید
(310) 666-6816

عمده فروشی

چاپ چاپ
(818) 884-0054 
(818) 776-8833

صدف، شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666 

سبالن              319-5411 (480)

سوپرمارکت

اس جي اس     593-1200 (213)  

کي یو مارکت و پرودوس
  (818) 345-4251
(818) 758-9995
shopQmarket.com

خوشنویسی

خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(310) 477-7477
(800) 367-4726

شخصی

سه جلد دیوان حافظ نفیس )١5٠ دالری(
با قیمت هر جلد 75 دالر برای حراج

(818) 469-0999
دو جلد قرآن با ترجمه فارسی )٦٠ دالری(
با قیمت هر جلد 35 دالر برای حراج

(818) 469-0999

استخدام و جویای کار
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود، 
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه 
هیلز  وودلند  در  همکاری  جهت  را 

دعوت می کند
(424) 395-8293

اجاره

استخدام َهندی من برای کارهای ساختمانی 
(818) 310-2503

دو  برای  مانیکوریست  نفر  چند  به 
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی 

2780-990 (310)هیلز نیازمندیم 

بـه یک خانم جهت نگهداری از یـک 
بانـوی سـالمـندبـرای ٨ سـاعت در 
روز ، ٨  سـاعت در شب و یا تمام وقت 

8187-620 (818)نیازمندیم 

و  فرهنگی  امور  در  شریک  جویای 
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477
ketab1@ketab.com

 Job        6100        کار
استخدام و جویای کار

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

شبانه روزی
خانم نیکی           310-2503 (818)  

 Food   7100    مواد غذایی

میکاییل، بهروز
(310) 617-6272
MichaelMikail@aol.com

مفید، اردوان
(310) 948-6071
(949) 223-7214

منیفی، ویدا
(818) 705-7653
VidaMonify.com

Properties   2800   امالک

خرید - فروش

 Automobile  2100  اتومبیل

کالیفرنیا آتو رکینگ
 California Auto wrcking 
(818) 768-7604
AllAutoPartsFinders.com

لوازم یدکی

اجاره صندلی آرایشگاه در وودلند هیلز  
(818) 645-3959

یک اطاق با سرویس بهداشتی خصوصی و 
آشپزخانه مشترک در منزلی واقع در تارزانا 
آماده به اجاره به بانوی ایرانی می باشد 
 (818) 391-0216

سیینگل،  شده  ریمادل  آپارتمانهای 
١ خوابه، ٢ خوابه بزرگ نزدیک مراکز 
خرید، اتوبوس، متروشهرتارزانا، قیمت 

مناسب، شرایط عالی
برای کسانی که تازه به آمریکا آمده اند 

کیوان           481-1511 (818)

هم اتاقی در انسینو 
 (818) 456-3257                         
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روی میز تحریریه: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

دنیای شگفت انگیزی که جای قلعه حیوانات را گرفت

در شبکه های اجتماعی بازنشردهندگان بیش از 
پدیدآوران مطالب اهمیت دارند

جورج ارول خالق کتاب قلعه حیوانات، به پیدایش 
قدرت دیکتاتوری معتقد است و هشدار می دهد، اما 
آلدوس هاکسلی خالق کتاب دنیای شگفت انگیز نو بر 
این باور است که برای از دست دادن و تاراج استقالل، 
خودمختاری، حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، حق 
داشتن رای و عقیده آزاد و تاریخ و فرهنگ، نیاز به 

حضور و ظهور »برادر بزرگ« نیست.
هاکسلی اعتقاد دارد که انسان ها –رفته رفته- به آنجا 
به  و  می برند  لذت  خویش  اسارت  از  که  می رسند 
پرستش تکنولوژی هایی می پردازند که زمام اندیشه را 

از آنان می رباید و قدرت تفکرشان را نابود می کند.
ارول نگران زمامداری است که کتاب و کتاب خوانی 
را تحریم می کند اما هاکسلی، از روزی هراس دارد که 
دیگر دلیلی برای تحریم کتاب و سانسور و ممانعت 
پیدا  کسی  دیگر  چون  ندارد؛  وجود  کتاب خوانی  از 

نمی شود که خواهان کتاب و اهل کتاب خواندن باشد.
ارول از کسانی بیم دارد که اطالعات را از ما پنهان و ما 
را از دسترسی به اطالعات، محروم کنند اما هاکسلی از 
کسانی هراس دارد که آنچنان ما را در امواج اطالعات 
غرق کنند و به اندازه ای اطالعات بر سر و روی ما 

ببارند که ناچار شویم برای نجات خود به بی تفاوتی 
و بی اعتنایی در برابر اخبار و اطالعات پناه ببریم و در 

الک خود فرو برویم.
ارول از آن واهمه دارد که روزگاری واقعیت و حقیقت 
از دورانی  اما هاکسلی  ما مخفی خواهند کرد،  از  را 
می هراسد که” حقیقت”ها در دریایی از بی تفاوتی ها و 

بی اعتنایی های ما غرق خواهند شد.
انسان ها  ارول بر این باور است که در سال 1984 
را در اسارت و در درد و رنج و اختناق فرو می برند 
تا برآنان سلطه یابند و پیوسته آنها را کنترل کنند، اما 
هاکسلی در ” دنیای شگفت انگیز نو ” معتقد است 
کنترل و سیطره بر انسان ها با غرق کردن آنها در لذات و 

خوشی ها و سرگرمی ها عملی می شود.
آنچه که ما و فرهنگ ما را به تباهی می کشاند و موجب 
انحطاط و زوال ما می شود از دیدگاه ارول آن چیزهای 
است که ما از آنها نفرت داریم و در نقطه مقابل از 
دیدگاه هراسناک هاکسلی اینها همان چیزهایی است که 

ما به آنها عشق می ورزیم و از آنها لذت مي بریم.
نمي دانم ارول راست مي گوید یا هاکسلي، جهان بیني 

ما جهانیان همینطور دوگانه و متناقض است.

اما یک حقیقت جاری و دردناک در دو سوی این 
نگاه به دنیای امروز وجود دارد چه نگاهی که از دنیای 
شگفت انگیز امروز صحبت می کند و چه نگاهی که از 
باور به 1984 می گوید، هر دو متفق القول اند که جهان 
ما به نحو معناداری به دنبال ربودن آزادی اندیشه است 

و آن را با آنچه می خواهد جایگزین می کند.
روزگاری در عصر رخدادهای قلعه حیوانات، یک 
عصر  که  حاال  و  می کرد  را  کار  این  بزرگ تر  برادر 
»رفقا« سالهاست به پایان رسیده هرکدام از ما یک برادر 
بزرگتر در درون خود داریم که بدون اینکه بدانیم ما را 
به اسارت تکنولوژی شگفت انگیزی در آورده است که 
تا همین چند سال پیش بردار بزرگتر بیرونی می گفت 

دست یافتن به آن غدقن است.
جهان ما در پستوی همین رخدادهاست که امروزه 
باز هم با یوتیوب، فیسبوک و اسمارت فون هایی که 
تقریبا دست سوم یکایک ما هستند به ما می گوید به چه 

چیزی فکر کنیم و به چه چیزی بیاندیشیم؟
روزی برای نیاندیشیدن، موضوعات را پنهان می کردند 
و حاال آنها را در البه الی صدها میلیون موضوع و خبر 

دیگر چنان ُگم می کنند که...

دیوید بادر - آسوشیتد پرس:

مطالعه ای که میدیا اینسایت پراجکت انجام داده نشان 
می دهد خوانندگان برای اینکه خبری را باور کنند به 

بازنشردهندۀ آن نگاه می کنند، نه پدیدآور اصلی.
در مطالعه ای قدیمی تر، مشتریان گفته بودند به منبع 
اصلی خبر توجه بیشتری می کنند. اما میدیا اینسایت 
پراجکت آزمونی ترتیب داد که نتیجة متفاوتی به دست 

آورد.
نهادهای خبری عالقة زیادی به تحقیقاتی دارند که 
عادات مشتریان را در دنیای به سرعت متغیر رسانه دنبال 
می کنند. براساس اعالم مرکز تحقیقات پیو، فیس بوک برای 
هواداران ترامپ و هیالری کلینتون، هر دو، در مبارزات 
انتخابات ریاست جمهورِی پاییز گذشته، در صدر منابع 
خبری غیرتلویزیونی قرار داشت. کسب وکارهای زیادی 
پا گرفت تا مدام داستان های ساختگی منتشر کنند تا 

آدم ها در فضای مجازی بازنشر دهند.
مبنای بررسی میدیا اینسایت پراجکت پستی بود در 
یک شبکه اجتماعی شبیه فیس بوک که گزارشی در حوزۀ 
سالمت با موضوع دیابت بود. برای نیمی از کسانی که 
پست را می دیدند آسوشیتد پرس به عنوان پدیدآور درج 
شده بود و برای باقی از قول یک منبع غیرخبری نقل 
شده بود، دیلی نیوز ریویو. برای نیمی از شرکت کنندگان، 
بازنشردهندۀ پسْت شخصیتی مشهور بود که قباًل گفته 
بودند به او اعتماد دارند، مثل اوپرا وینفری یا دکتر اُز. 
برای نیم دیگر بازنشردهندۀ پسْت فرد مشهوری بود که 

گفته بودند به او اعتماد ندارند.
پنجاه درصد شرکت کنندگان، در حالتی که پست را 
کسی بازنشر داده بود که به او اعتماد داشتند، گفتند که 
گزارش سالمت مذکور اطالعات درستی داشته است، 
درحالی که تنها 35 درصد از نیمة دومِ شرکت کنندگان 
کیفیت  دربارۀ  افراد  از  وقتی  داشتند.  تصدیقی  چنین 
پاسخ  الگو  همین  با  تقریباً  می شد  نیز سؤال  گزارش 

می دادند.
شرکت کنندگان همچنین گفته اند وقتی گزارش را فرد 
مورد اعتمادی بازنشر داده بود بیشتر تمایل داشتند که آن 

را برای دوستانشان نیز بفرستند.
در مقابل، منبع اصلی -اِی.پی یا سایت غیرخبری- تأثیر 

کمی بر برداشت خوانندگان نسبت به مقاله داشت.
برای مثال، 52 درصد افراد گفتند در صورتی روی 
که  می کردند  حساب  ای.پی  مقالة  اطالعات  درستی 
تنها  ولی  بود.  فرستاده  را  آن  اعتماد  مورد  شخصیتی 
32درصد، وقتی مقالة ای.پی را فردی کمتر مورد اعتماد 

بازنشر داده بود، به اطالعات آن اطمینان داشتند.
»اگر از کسانی خوشم بیاید و با آن ها موافق باشم، هم 
بر چیزهایی که می بینم تأثیر دارد و هم بر اینکه چیزی را 
باور کنم یا نه؛ من به آن ها اعتماد دارم و این اعتماد را به 
مطالبی هم که بازنشر می دهند تسری می دهم«. این را تام 
روزنستیل گفته است، مدیر اجرایی مؤسسة مطبوعات 

آمریکایی.
درحالی که نزدیک به نیمی از افراد شرکت کننده در 
چه  بیاورند  یاد  به  بعداً  می توانستند  پراجکت  آزمون 
کسی مطلب دیابت را به اشتراک گذاشته بود، تنها بیست 
درصد به خاطر داشتند که نویسنده ای.پی بود یا دیلی 

نیوز ریویو.
مثل  فیس بوکی  غیرمشهور  دوستان  مطالعه  این 
اما  نکرده،  بررسی  را  دانشگاه  دوران  دوسِت  یا  عمو 
نتایج آن معلوم است. افراد بیش از پیش از خبرخوان 
شبکه های اجتماعی شان خبر دریافت می کنند و باورهای 
»دوستانشان« معین می کند که آن ها عادتاً چه می بینند، 
مثل سردبیر که تصمیم می گیرد چه مطالبی در روزنامه 

چاپ شوند.
مایکل ویرگا، تکسینین برق در کلورادو اسپرینگ، که در 
بررسی ای.پی شرکت کرده بود، گفت که در شبکه های 
اجتماعی بیشتر به مقاله هایی اعتماد داشته که کسانی که 
آن ها را می شناخته پستشان کرده بودند. اما بعد از اینکه 
نادرستی برخی مطالِب خبرخوانش معلوم شد، یاد گرفته 
که محتاط تر باشد و اینکه دوستانش خبرهای نادرست به 

اشتراک می گذارند او را ناراحت می کند.
و  ببینم  را  که چیزی  نیست  »این طور  گفت:  ویرگا 
همان طور که هست قبول کنم، به خصوص حاال، چون 
اینترنت  از  را  خود  خبرهای  که  هستند  زیادی  افراد 
دریافت می کنند. گاهی در تالش برای فهمیدن صحت 

اطالعات مأیوس می شوید«.
به دنبال نگرانی های بعد از انتخابات در مورد خبرهای 
ساختگی، فیس بوک مقیاس هایی را اعالم کرد تا جلب 

توجه کاربران را به اخبار ساختگی ای که می بینند آسان تر 
کند، فیس بوک هم چنین در حال همکاری با سازمان های 
خبرهای  تا  است  حقیقت سنجی  نهادهای  و  خبری 
غیرمطمئن و شبهه زا را بیازماید. برخی منتقدان معتقدند 
را  آن ها  اخبار، صرفاً  به جای حذف  فیس بوک،  اینکه 
ساختگی اعالم می کند، نشان از کم کاری این کمپانی 

است.
از  حمایت  را  اقدامات  این  هم چنین  فیس بوک 

تالش های آگاهی بخش رسانه ای دانست.
معاون عملکرد جهانی و همکاری رسانه ای فیس بوک 
گفته است »این موضوعی است که زیاد در شبکه های 
اجتماعی و صنعت خبر روی می دهد و در حال همکاری 
هستیم تا به افراد کمک کنیم، پیش از آنکه اطالعات را 
میان دوستان و خانوادۀ خود بازنشر دهند، منابع و اعتبار 
آن را بهتر بشناسند. مهم است که ابزار تصمیم گیری 
هوشمندانه درمورد محتوای مطالب را در اختیار افراد 
بگذاریم، با این هدف که به ساختن جوامعی آگاه تر از 

طریق محیط دیجیتال کمک کنیم«.
روزنستیل می گوید یافته های پراجکت نشان می دهد 
نهادهای خبری باید توجه بیشتری به این نشان دهند 
که چگونه مقاله هایشان در شبکه های اجتماعی پخش 
می شود. او می گوید: »خوانندگان دیگر فقط تماشاچی 

نیستند، سفیران شمایند«.
باید آنچه را که روی  افزود شبکه های اجتماعی  او 

سایت هایشان قرار دارد بهتر کنترل کنند.
»اگر یک اتوبان بسازید، مسئول تأمین امنیت آن نیز 
راننده ها  چاله ای هست  اگر  بگویید  اینکه  نه  هستید. 

خودشان حواسشان باشد«.
این نظرسنجی از 1489 فرد بالغ بین 9 نوامبر تا 6 دسامبر 
2016 با حمایت مالی مؤسسة مطبوعات آمریکایی انجام 
شد. این نظرسنجی از نمونه هایی استفاده کرد که برای 
بازنمایی جمعیت آمریکا طراحی شده بود. میزان خطای 
نمونه گیری برای همة پاسخ دهندگان مثبت و منفی سه و 

نیم درصد بود.
پاسخ دهندگان ابتدا با استفاده از روش های نمونه گیرِی 
یا  تلفن  به وسیلة  بعد  و  انتخاب شدند  نشانی-محور 

به صورت آنالین مصاحبه شدند.
www.iranshahrnewsagency.com

شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید
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روی میز تحریریه: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«       

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- فلز گلوله - منظره آخر تئاتر - پول خرد هند

2- همه - خرید وفروش - پوست درخت خرما - مروارید
3- درشکه هندي - قرقاول

4- فایل - پرچم - سنگ معدني
5- آشیانه - سخن بیمار - پنبه زن

6- نوعي قایق - مشتاق - گندم سوده
7- نژاد ایراني - خواستار

8- کالم معتبر - گوشه فوتبالي - خفته - تنها و منفرد
9- تاج گل - پرنده الشخور

10- بخار متراکم - انرژي - گذر گاه
11- ریواس - »فریده« سردرگم! - نگاتیو
12- نشانه ها - یار مشهدي - وعده دیدار

13- توقف مسافر در جایي - بوزینه
14- مخفف اگر - برق منفي - درخت اعدام - حرف 

نگفتني
15- واحد سرعت هواپیما - منورالفکر - فرمانبردار

عمودی:
1- صندلي سنگي - دنبال خبر است - شیشه آزمایشگاهي

2- نقش هنري - نوعي پخش تلویزیوني - مار بزرگ - 
عالمت مفعولي

3- هدیه اي به عروس خانم - خوبیها
4- آبگینه - سینماي سوخته - پارچه براق

5- چوب ویولن - براي اینکه - قتل سیاسي
6- تمیز - تخت روان بیمار - میوه تلفني

7- جفتک - یار
8- هزار کیلو - دلداه و مهر ورز را گویند - مخلوط آب 

و آرد - مکمل مرد
9- دردمندي - اسب سیاه

10- پراکنده - ناحیه اي در آسیاي صغیر - زاپاس
11- باهوش - دف - بازي خانمانسوز

12- هنرمند - نام پدر نوح پیامبر - مطالعه اجمالي
13- آب فاضالب - مرکز استان سمنان

14- رشد و نمو - رفیق - راه فرار - پسوند شباهت
15- لبه دیوار - گذشت - کیش ودین

ایرانی هستند اما فارسی حرف نمی زنند
است  طبیعی  خیلی 
این  که  کودکانی  که 
به  دیده  دنیا  سوی 
جهان گشوده اند، انس 
و الفتی بیشتر با زبان 
انگلیسی داشته باشند 

تا زبان فارسی!
محیط های  در  آنها 
انگلیسی زبان تحصیل 
می کنند و با دوستانی 
ملل  و  نژادها  از 
گوناگون در مدرسه آشنا می شوند که تنها پل ارتباط 
بین آنها همان زبان انگلیسی است و به تبع همین پایه 
شکل دهنده است که زندگی آنها نیز با باورها، مثل ها و 

ادبیات زبان انگلیسی شکل می گیرد.
همین ابتدای امر هم بگذارید تکلیف را روشن کنم 
و بگویم غنای ادبیات انگلیسی به اندازه ای هست که 
بسیاری از آموزه های زندگی را به کودکان و نوجوانان 
پنداری  خود نرگس  مخالف  اصوال  و  کند  ارائه 
خودمان)یعنی ایرانی ها( هستم که تصور می کنیم هر 
چه خوبان همه دارند، ما همه آنها را و البته صد برابر 
بیش از آنها را یکجا داشته ایم و بعد هم ناله سر دهیم 
که: ای دل غافل که از آن همه غنای ادبی و فرهنگی 

دور ماندیم و...
به عبارت بهتر فرهنگ سایر ملل جهان نیز از غنای 
در  آنها  جوامع  فکری  تعامالت  و  تاریخ  با  متناسب 
گذر ایام بهره برده  است و از آن سرشار است. پس 
کودکی که از والد یا والدینی ایرانی در این سرزمین پا 
به عرصه حیات می نهد و در دامان فرهنگ آمریکایی 
پرورش می یابد و حتی نمی تواند یک واژه فارسی را 
مورد استفاده قرار دهد نه تنها نباید او را هویت باخته 
و آمریکایی شده تلقی کرد و از او سلب اعتماد نمود 
بلکه باید او را در چهارچوب آموخته هایش از زبان 
و فرهنگ غالب کشوری که در آن به دنیا آمده و یا 

زیسته است مورد بررسی قرار داد.
اما نکته اینجاست که آیا نمی توان با آموزش فرهنگ 
و زبان مادری و آشنایی بیش از پیش با آداب و سنن 
ایرانی به کودکان نسل دوم و سوم ایرانی تباران مهاجر 
که در بسیاری از نقاط دنیا ساکن هستند، آرا و عقاید 
ایرانی را به نسل های آینده جهان به گونه ای بهتر معرفی 
کرد؟ آیا به راستی دانستن زبان مادری مان یک امکان 
و شانس مضاعف برای فرزندانمان نیست تا در آینده 
بتوانند از آن در زندگی و مناسبات خود بهره بهتر ببرند؟
)مدیر  خلیلی  بیژن  که  کوتاهی  قصه  بدهید  اجازه 

و موسس شرکت کتاب( از البه الی صفحات تاریخ 
معاصر ایران برایم تعریف کرده است برایتان نقل به 
مضمون کنم. اما اول مقدمه ای که برای بیان آن داستان 

الزم است بدانید:
کتاب  امضای  مراسم  خالل  در  و  پیش  سال  چند 
شاهنامه پهلوی اثر خانم منصوره پیرنیا در فرهنگسرای 
شرکت کتاب تنی چند از نسل های دوم و سوم خاندان 
سلطنتی آخرین سلسله پادشاهی ایران)پهلوی ها( در 
این محل حاضر شدند. آن روز برای اولین بار بود که 
نوه و یا نتیجه ای از رضا شاه بزرگ را از نزدیک رویت 
می کردم. در اواسط مراسم جوانی رشید و بلند قد و 
بسیار آراسته از پله های فرهنگسرا باال آمد. در صورت 
او می توانستی بزرگ زادگی را به روشنی ببینی. بی هیچ 
تردیدی سیمایش به تو یادآور می شد که او وارث خون 
پادشاهی است که ایران در هم ریخته پایان عصر قجری 
را به کشوری در مسیر پیشرفت و تجدد تبدیل کرد. 

نگاه از او بر نمی داشتم و در دلم تحسینش می کردم. 
تا اینکه در پایان مراسم جلو رفتم و دستم را به سویش 
دراز کردم، سالمی گفتم و چند جمله تحسین برانگیز... 
او فقط کلمه سالم را با لهجه تند انگلیسی به فارسی 
پاسخ داد و بعد به انگلیسی به من فهماند که فارسی 
نمی داند و خواست تا آنچه گفته بودم را به انگلیسی 

برایش دوباره بیان کنم و باقی ماجرا...
بیژن خلیلی که شاهد این صحنه بود پس از آن در 
گوشه ای از آن شلوغی حضور مردم و سر و صدا ها در 

گوشم این قصه را نجوا کرد:
»پس از اینکه انگلیسی ها رضا شاه را در ایران از قدرت 
ساقط کردند بر اساس آنکه اعتمادی به او نداشتند، 
به ولیعهدش  ایران را  افسر سلطنت  تا  نمی خواستند 
بسپارند و در تفکر تجدید دولت علیه قجری در ایران 
بودند. از همین رو به دنبال فردی از خانواده تاجدار 
قجر بودند تا بر تخت بنشیند. تا اینکه یکی از نوادگان 
محمد شاه قاجار را که در انگلیس درس خوانده بود، 
پیدا کردند. تصور این بود که این شاهزاده قجر بهترین 
گزینه پادشاهی آینده ایران است. پس به سراغش رفتند 
و در کمال تعجب دریافتند که کاندیدای آنها حتی یک 
کلمه فارسی هم بلد نیست. گویی به کمال از اصل 
و اصالت خود بریده است و غرق زندگی انگلیسی 

خودش شده است.«
آقای خلیلی پس از تعریف این روایت لبخندی زد 
و گفت: »همای سعادت و تاج پادشاهی از سر او به 

خاطر ندانستن زبان فارسی پرید که پرید.«
ذکر این خاطره از این رو بود که باید دید تا چه اندازه 
می توانیم از پتانسیل بالقوه دو ملیتی بودن خودمان در 

برقراری ارتباط درست بین ملت ها و فرهنگ آنان استفاده 
کنیم. شاید در هر کشوری یک پادشاه باشد و شاید در 
هر سرزمینی فقط یک افسر شاهی، اما بی تردید به عدد 
یکایک ما فرصت برای معرفی فرهنگی که پیشینه ما 
را آفریده است و معرفی جلوه ای درست و زیبنده از 

سرزمینی که خاستگاه یکایک ماست وجود دارد.
مطالعات جامعه شناسی نشان می دهد که همنشینی 
گروه های مختلف نژادی در کشوری مانند آمریکا در 
ایجاد رابطه مبتنی بر شناخت درست از درک فردی 
درباره سایر ملیت ها و کشورهای جهان پدیده ای رایج 
و مثبت است. کودکان در محیط های اجتماعی با دوستی 
و آشنایی با دیگر هم سن و ساالن خود، با کشور، ملیت 
و مذهب آنها آشنا می شوند و در دنیای کودکانه خود 
طرحی از شناخت صلح آمیز که از مشخصات دنیای 
به  آنان  فرهنگی  داشته های  درباره  را  است  کودکان 
آینده ای  بی تردید همین کودکان در  دست می آورند. 
نه چندان دور سکان داران هدایت جهان خواهند بود، 
از کاخ سفید و ساختمان کنگره تا بسیاری از مناصب 
اقتصادی و علمی را همین کودکان به دست خواهند 
گرفت که در کودکی، دوستی با دیگر ملل را آموخته اند 
و در پس ذهن خود شاخصه های دوستی را جایگزین 

دشمنی ناشی از عدم شناخت درست کرده اند.
حال می توان دانست که آشنایی هرچه بیشتر کودکان 
ما که در این سرزمین دیده به جهان می گشایند با آنچه 
پشتوانه های فرهنگی آنها را تشکیل می دهد تا چه اندازه 
در آینده روابط ایران و با سایر ملل دنیا به ویژه آمریکا 
مثمرثمر است. رابطه ای که می تواند هویت ایرانی ما را 
به سفیر صلح ملتی مبدل کند که سال هاست از جنگ 

طلبی حاکمانش در رنج و مشقت است.
اینکه کودکی ایرانی  ـ  آمریکایی نتواند فارسی صحبت 
کند بر خالف باور عموم ایراد نیست. او در سرزمین 
انگلیسی زبان ها زندگی می کند. اما اگر به زیور دانستن 
به رویش  فارسی مزین شود، بی تردید درهایی  زبان 
گشوده خواهد شد که عالوه بر ایجاد زمینه های رشد 
شخصیتی و اجتماعی خود او، در آینده به پیشرفت 

صلح و دوستی بین ملت ها نیز کمک خواهد کرد.
سال های  در  که  شوم  یادآور  پایان  در  نیست  بد 
اخیر تعداد دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه های جهان 
که تمایل به دانستن زبان فارسی داشته اند تا دو برابر 
افزایش داشته است که نشانه ای روشن از نیاز جوامع 
جهانی به برقراری ارتباط با پیشینه فرهنگی ماست. 
امکان  از  اندازه  تا چه  ما  بیاندیشیم  با خودمان  حال 
اعجاب برانگیز دوملیتی بودنمان در راستای پاسخ به 

این نیاز جهانی بهره گرفته ایم؟

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:
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در دنیای پیرامون ما:

اختراعاتی که از محیط  زیست حفاظت می کنند
لباس های  تا  گیاهان  از  شده  ساخته  بطری های  از 
ساخته شده از شیر. استارت آپ های سبز در سراسر 
زیست،  محیط   از  محافظت  برای  اختراعاتی  جهان 
کاهش زباله ها و کاهش گرمایش زمین ارائه می دهند.

بازیکنان فوتبالی که برق تولید می کنند
حرکت این بازیکنان فوتبال در نیجریه برق مورد 
زیر  می کند.  تامین  را  زمین  کنار  پروژکتورهای  نیاز 
چمن این زمین فوتبال صفحات خاصی تعبیه شده  
است که انرژی تولید شده از حرکت را به برق تبدیل 
می کند. یک شرکت بریتانیایی عالوه بر زمین فوتبال 
این ایده را در فرودگاه و فضاهای عمومی لندن نیز 

اجرا کرده است.

لباس های شیری
معموال شما شیر را در یخچال پیدا می کنید ولی در 
آلمان می توانید در کمد لباس هم آن را پیدا کنید. یک 
شرکت در آلمان از الیاف شیر لباس تهیه می کند. برای 
تهیه یک کیلوگرم الیاف از شیر به 2 لیتر آب نیاز است 
در حالی که برای تهیه هر تی شرت پنبه ای 2700 لیتر 

آب مصرف می شود.

صفحه های خورشیدی به نازکی یک کاغذ

تصور کنید که هر ساختمان بتواند انرژی سبز مورد 
امیدوار  آلمانی  تامین کند. یک شرکت  را  نیاز خود 
به  از صفحه های خورشیدی  استفاده  با  بتواند  است 

این دیدگاه جامه عمل بپوشاند.

استفاده از دریا برای تولید برق در ژاپن
در اکثر سواحل ژاپن موج شکن های بتنی از ساحل 
مهندس  یک  می کنند.  حفاظت  موج ها  برابر  در 
جایگزین  را  آبی  توربین های  این  می خواهد  ژاپنی 
موج شکن ها کند تا عالوه بر محافظت از ساحل، برق 

نیز تولید کند.

بطری های تولید شده از شکر
روزانه صدها میلیون تکه  پالستیکی در جهان رها 
با  می شود. یک شیمیدان هلندی بطری های سازگار 
محیط  زیست تولید کرده که از شکر ساخته شده اند. 

این بطری ها کامال قابل بازیافت هستند.

استفاده از پالستیک در آسفالت خیابان ها
پالستیک  بریتانیا  در  خیابان ها  برخی  آسفالت  در 
وجود دارد. بطری های پالستیکی پس از خرد شدن 
در آسفالت قرارداده می شوند. در نتیجه جاده ها کمتر 

آسیب می بینند.

جابه جایی کانتینرها در دریا با انرژی باد
یک شرکت فرانسوی برای حمل و نقل سازگار با 
محیط  زیست در اقیانوس ها، دانش جدید استفاده از 
است.  کرده  تلفیق  با کشتی رانی سنتی  را  باد  انرژی 
که  کشتی هایی  از  کمتر  سوم  دو  کشتی هایی  چنین 

سوخت مصرف می کنند گازکربنیک تولید می کنند.

کیوسک های خورشیدی در آفریقا
صحرای  جنوب  مناطق  جمعیت  سوم  دو  حدود 
بزرگ آفریقا به برق دسترسی ندارند. یک استارت آپ 
کیوسک هایی را تولید کرده که برق خود را از طریق 
انرژی خورشیدی تولید می کنند. در این کیوسک ها 
مردم می توانند مواد غذایی خریداری کنند، موبایل های 

خود را شارژ کنند یا وارد اینترنت شوند.

خنک کننده های متحرک
در  آبیاری  برای  استثنایی  اختراع  یک  دستگاه  این 
از  الهام  با  نه  که  دستگاهی  است.  بارش  کم  مناطق 
طبیعت بلکه با درک یکی از نقایص ساختار طبیعت 

تولید شده است.
با  که  است  کننده محیطی  این دستگاه یک خنک 
انرژی خورشیدی کار می کند اما در حقیقت با جذب 
رطوبت هوا و باز گردادن آن به خاک نوعی سیستم 
بقای  حفظ  به  که  می کند  تکمیل  را  آفتابی  آبیاری 
حیات خصوصا در مناطق کم بارش یاری می رساند.

جویای شریک 
در امور فرهنگی و هنری

با شرکت کتاب تماس بگیرید
ketab1@ketab.com

310 477 7477
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 22 دسامبر  2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

»شورای روابط خارجی« )CFR( که یک نهاد فعال فکری در 
نیویورک است به روال سال های گذشته در آستانه سال جدید 
میالدی، گزارشی از فهرست تهدیدهایی که جهان با آنها در 

سال 2018 روبرو خواهد بود را منتشر کرده است.
این گزارش براساس نتایج »نظرسنجی اولویت های پیشگیرانه« 
)PPS( است که »مرکز اقدامات پیشگیرانه« ساالنه به منظور 
ارزیابی تنش های بالقوه بر مبنای احتمال رخداد آنها و اثراتی 

که بر منافع ایاالت متحده آمریکا دارند منتشر می کند.
فهرست تهدیدات جهان در سال 2018 به بیش از سی مورد 
اعم از معضالت اقتصادی، محیط زیستی و امنیتی اشاره دارد 
که طی آن هشت تهدید بالقوه که جهان با آن روبروست، با 

اولویت درجه یک دسته بندی شده است.
به گفته این گزارش ریسک تشدید درگیری  میان اسرائیل 
و گروه تروریستی حزب اهلل در لبنان با پشتیبانی رژیم ایران، 
افزایش درگیری و بی ثباتی در منطقه ساحل عاج آفریقا، تشدید 
تنش ها و خشونت های شدید در منطقه بالکان سه مورد از این 

تهدیدات جدید هستند.
در کنار این سه تهدید و احتمال رویارویی میان ایران و آمریکا، 

چهار تهدید جدید دیگر برای سال 2018 معرفی شده اند:
در  اجباری  مهاجرت های  و  فرقه ای  خشونت های  تشدید 
بی ثباتی  و  خشونت  افزایش  مرکزی،  آفریقای  جمهوری 
سیاسی در کنیا، تشدید خشونت های جنایی سازمان دهی شده 

در مکزیک و تشدید خشونت های فرقه ای در میانمار.
ایران  از  مشخصا  خارجی  روابط  شورای  تازه  گزارش  در 
به عنوان یکی از عناصر جدی و نگران کننده برای احتمال 
وقوع درگیری نظامی تمام عیار بامشارکت ایاالت متحده و یا 
هم پیمانان منطقه ای )عربستان، اسرائیل( یاد شده و اقدامات 

بی ثبات کننده ایران، در مرز بحران ارزیابی شده است.
اگرچه این گزارش به احتمال درگیری نظامی آمریکا با کره 
شمالی نیز اشاره دارد اما ضریب احتمال درگیری نظامی در 
خلیج فارس با مشارکت آمریکا را باالتر از احتمال برخورد 

نظامی این کشور با کره شمالی ارزیابی کرده است.
همچنین این گزارش در بخش احتمال بحران های ناشی از 
حمالت سایبری به زیر ساخت های حیاتی و دولتی در آمریکا 
نیز ایران را دخیل دانسته و در خصوص اقدامات خرابکارانه 
ایران، روسیه و چین در عرصه اینترنت و فعالیت های سایبری 

نیز گزارش می دهد.
گزارش تازه مرکز اقدامات پیشگیرانه همچنین مشخصا از 
رشد تهدید ایران در منطقه و احتمال دخالت رژیم آن کشور 
است  ذکر  شایان  کرده است.  یاد  المللی  بین  بحران  های  در 
آمریکا در سی و هشت سال گذشته  ایران و  رابطه  اگرچه 
تیره بوده اما کنون این سطح از خطر از جانب فعالیت های غیر 
مسئوالنه ایران، منافع ایاالت متحده و یا همپیمانان آمریکا در 

جهان را تهدید نمی کرده است. 

 شورای روابط خارجی احتمال درگیری نظامی 
با ایران را به عنوان تهدید درجه یک اعالم کرد
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