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!!!...

194

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

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

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -194آدینه  15نوامبر 2019
IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 194 NOVEMBER, 15 , 2019

w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

آغاز تجمعات اعتراضی در ایران با
افزایش قیمت بنزین

در صفحات دیگر:

جلسهپرسشوپاسخبانوی
اولافغانستاندر
واشنگتن دی سی

توسطمهتابفریدخبرنگارارشدبینالمللی
در صفحههای 9و( 11فارسی و انگلیسی)
معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
ادامه از هفته قبل
(سیدعلی خامنهای )در صفحه 4

یک ایرانی متقاضی شکار مارهای
پیتون برمه ای در فلوریدا
بی خانمان ها ،بزرگترین مشکل
شهر لس آنجلس
اهدای  260میلیون دالر به
دانشگاه USC
محاکمه آموزگاری متهم به مرگ
یک دانش آموز
اقرارمدیر دبیرستانی درغرب
هالیوود به دریافت رشوه
بازگشت استیو نایت
به انتخابات 2020
شکایت شرکت های اوبر و جامپ
به دادگاه عالی لوس آنجلس

با افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران ،شامگاه جمعه 24
آبان (  15نوامبر) شــهرهای اهواز ،ماهشهر ،کرمان ،بهبهان،
بندرعباس ،مشهد و اصفهان با زدن بوق های ممتد ،مسدود
کردنخیابانهاوسردادنشعارهاییعلیهحکومتجمهوری
اســامی ،شاهد صحنه های اعتراضی مردم بود .در پی این
اعتراضات دو پمپ بنزین در سیرجان و اصفهان نیز توسط
معترضینبهآتشکشیدهشد.
در ویدئوهای ارسالی از شبکه های مجازی تجمع کنندگان با
سر دادن شعارهایی از جمله « دیکتاتور حیا کن  ،مملکتو رها
کن » و « بنزین گران تر شده ،فقیر فقیرتر شده» اعتراضات خود
را نشان می دهند.
گفتنی است در پی این اعتراضات تعدادی از سلبریتی های
مردمینیزنسبتبهافزایشناگهانیبنزینواکنشنشاندادهاند.
«علی کریمی» پیشکسوت فوتبال ایران ،در پست اینستاگرام
خودنوشتهاست:
« سفره ها با بوی بنزین جان گرفت! این نشد که هر جا کم

می آورید ،دست کنید توی جیب مردم .روا نیست به خدا! این
مردم را با (ما) خودتان مقایسه نکنید! نزن بر سر ناتوان دست
زور که روزی » !....
همچنین « ورویا غفوری» در پســت اینستاگرام خود
نوشته است « :امان از روزی که قانون و قدرتت با هم
رفیق بشن!»
الزم به ذکر اســت ،شــرکت ملی پخش فراوردههای
نفتی ایران ،در شــامگاه پنج شــنبه در به طور ناگهانی
قیمت بنزین را افزایش داد .بنا بر این اقدام قیمت بنزین
سهمیه ای هر لیتر  ۱۵۰۰تومان و قیمت بنزین معمولی
غیرســهمیهای به ازای هر لیتر  ۳هزار تومان شــده که
نسبت به قیمت پیشین قیمت بنزین سه برابر شده است.
این اقدام در همان ساعات شب اعتراضاتی در تعدادی
از شهرهای ایران در پی داشته است.
برای تماشای ویدئو کلیک کنید

محکومیتتاجرایرانیازسویدادگاهیدرنیویورک

یــک تاجر ایرانی به نــام « بهزاد پور قناد» روز پنج شــنبه  14نوامبر در دادگاه

وزارت دادگســتری آمریکا همچنین اعالم کرد ،بهزاد پورقناد یکی از ســه متهم

 2008تا  2013به  46ماه زندان محکوم شد.

«فرزین فریدمنش» هماکنون فراری هســتند .این سه نفر در بین سالهای 2008

نیویورک بدلیل نقص تحریم و صادرات الیاف کربن از آمریکا به ایران از ســال این پرونده می باشــد که دو متهم دیگر این پرونده یعنی « علیرضا شــکری» و
«بهزاد پور قناد» در سال  2017در آلمان دستگیر شد و  4ماه پیش برای محاکمه

تا  2013از طریق یک واسطه و دالل آمریکایی «چند تن» مواد الیاف کربن را از

اســت که نامبرده جرم خود را برای نقض تحریم های آمریکا و مشــارکت در

را در اسناد صادراتی به «دروغ» اکریلیک اعالم کرده بودند.

به مقامات آمریکایی در نیویورک تحویل داده شد .دادگستری آمریکا اعالم کرده مسیر یک کشور ثالث به ایران صادر می کرده اند و آنها محتوای این محمولهها
صادرات غیرقانونی از آمریکا به ایران پذیرفته است.

صرافی فردوسی با 14سال سابقه

درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران ،دبی ،کویت انجام نخواهد شد .
این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارا ِه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی الزامی است.
بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا» ایرانیان عزیز مقیم آمریکا

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

+63-495-90069
+18335690069 What’s app
ferdowsimoneyexchange.com
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در کانون خبر:

بی خانمان ها ،بزرگترین مشکل شهر لس آنجلس
در یک نظرسنجی تلفنی که از رای دهندگان لوس آنجلس به عمل آمده است95 ،
درصد ،بیخانمان ها و مشــکالت ناشی از آنان را بزرگترین مشکل لوس انجلس
خواندهاند.
در مرحله بعدی ،ترافیک و خانههای مناســب قیمت ،از  88درصد تا  85درصد در
نظرخواهی رتبههای دوم و سوم را داشتهاند.
در بخش دیگری از نظرســنجی ،همین افراد 49 ،درصد از مشــکل بیخانمانی را
متوجه کمبود گرانی خانهها و پایین بودن درآمد افراد دانســته و  26درصد از رای
دهندگان ،بیخانمانی را نتیجه رفتار و عملکرد خود بیخانمانها دانستهاند.
 90درصد رای دهنــدگان اعالم نمودهاند که درمان بیمــاری روانی بیخانمانها،
نخستین گامی است که مسئوالن باید در راستای درمان و نجات آنان بردارند.

مشاور پزشکی شبکه  NBCبازداشت شد

فریدون مشیری

شاعر معاصر ایرانی بود.

دکتر بروس هنســل ( ،)Bruce Henselپزشک  71ساله و برنده جایزه امی
که در برنامههای تلویزیونی شبکه  NBCنقش مشاور پزشکی داشت ،از سوی
پلیس لوس آنجلس دستگیر و در برابر  5000دالر وثیقه بازداشت شد.
پلیس لوس آنجلس اعالم کرد که او در  4آگوســت با استفاده از یک اپلیکیشن
بر روی تلفن هوشــمند خود ،از دختر یکی از آشنایان ،تقاضای عکس سکسی

نموده و این دختر در زیر سن قانونی بوده است.
پلیــس لوس آنجلس اعــام کرد که تیم تحقیق در مورد جــرم علیه کودکان و
نوجوانان در این زمینه به بررسی خود ادامه میدهند.
وکیل او ،بیگناهی موکل خود را اعالم نموده ،لیکن دادستان میگوید در صورت
اثبات ،او میتواند تا  18ماه به زندان فرستاده شود.
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اهدای  260میلیون دالر به دانشگاه USC

دانشــگاه  USCاعالم کــرد که امروز از بنیاد لــرد (Lord Foundation of
 )Californiaهدیهای به مبلغ  260میلیون دالر دریافت کرده است که بزرگترین
هدیه در تاریخ این دانشگاه است .این مبلغ برای گسترش پژوهش در زمینه مهندسی
و هوش مصنوعی و آموزش هزینه خواهد شد.
ناگفته نماند که بنیاد لرد که مرکز اصلی آن در کارولینای شمالی قرار دارد و ارزش
ســهام آن  3/675میلیارد دالر است  ،در ســال  1982بنیانگذاری شده است ،یک
میلیارد دالر را بین دانشگاههای  USC، MIT، Dukeو کلینیک دانشگاه کلیولند
تقسیم کرده که آن را از محل فروش شرکت خود تامین نموده است .از سوی دیگر
اعالم شــده که از همان آغاز بنیانگذاری بنیاد لرد ،به برنامههای کمک آموزشــی و
پژوهشی در  USCکمک کرده است.

محاکمه آموزگاری متهم به مرگ یک دانش آموز
دو نفر از مسئوالن و یک آموزگار در مدرسهای در شمال کالیفرنیا ،به سبب مرگ
یک دانش آموز آتیزم ،در دادگاه تفهیم اتهام شدند و به جرم قتل غیرعمد محاکمه
خواهند شــد .این مدرسه که ویژه کودکان با ناتوانیهای جسمانی و روانی است
پس از  20سال در ژانویه امسال بسته شده است.
در دادخواست دادستان آمده است که آموزگاری در  28نوامبر  2018این کودک را
که مکس بنسون نام دارد تنبیه انضباطی کرده و با قرار دادن دستهای او در پشت
گردن ،او را روی زمین خوابانده و در حالی که صورت او روی زمین بوده ،او را
غلتاندهاســت و او دچار کمبود نفس و سپس استفراغ شده و در نهایت با ایست
قلبی روبرو شده و جان خود را از دست داده است.
خانواده این کودک ،از این افراد در دادگاه مدنی نیز شکایت کردهاند .این تنبیه 45
دقیقهای ،عامل مرگ او بوده است.

اقرارمدیر دبیرستانی درغرب هالیوود به دریافت رشوه

مدیر یک دبیرستان خصوصی در غرب هالیوود ،در روز دوشنبه 11نوامبر در بوستون
در دادگاه رســیدگی به پروندههای تقلب و رشــوه برای ورود فرزندان ثروتمندان به
دانشگاهها ،به جرم خود اقرار کرد.
او که ایگور دوورسکی ( )Igor Dvorskiyنام داد و ساکن شرمن اوکس در جنوب
کالیفرنیاست .در مجموع نزدیک به  150000دالر از ویلیام ریک سینگر دریافت کرده
بود تا فرزندان ثروتمندان با حضور در دبیرســتان خصوصی او ،با کمک فردی به نام
مارک ریدل ،در پاســخگویی به آزمونها ،یاری شوند و آزمون را با نتیجه مطلوب به
پایان ببرند.
در دادگاه اعالم شد که ریک سینگر برای هر دانش آموز در حدود  15000تا 75000
دالر دریافت مینموده و برای هر دانش آموز 10000 ،دالر به او پرداخت میکرده است
و او هم به یکی از کمک آموزگاران به نام نیکی ویلیامز مبلغی میپرداخته تا تقلب را
نادیده بگیرد .دوران محکومیت او در  7فوریه اعالم خواهد شد و ممکن است.

کاهش تخفیف اتوموبیلهای الکترونیکی گران قیمت در کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا تخفیف خرید اتوموبیلهای الکترونیکی باالی قیمت  60000دالر و
اتوموبیلهای الکترونیکی  Hybridرا که کمتر از  35مایل برای مصرف الکترونیکی
طراحی شدهاند را قطع کرد تا بتواند از محل این بودجهها برای اتوموبیلهای ارزان
قیمت اســتفاده کند .این تصمیم از تصویب هیئت مدیــره کیفیت هوای کالیفرنیا
نیزگذشته است.
این تصمیم که از  3دسامبر  2019اجرایی خواهد بود و اتوموبیلهای الکترونیک که
شامل تخفیف میشوند به ترتیب  500دالر از میزان تخفیف آنها کاسته خواهد شد
و از ســوی دیگر تخفیف خرید اتوموبیل برای مشتریان کم درآمد ،تا  1500دالر ،
افزایش اختصاص خواهد یافت.
ناگفته نماند که در بودجه تصویب شده سال  2019 – 2020مبلغ  238میلیون دالر
برای این تخفیفها در نظر گرفته شده است که بخشی از بودجه تخفیفی اتوموبیلها
در کل  533میلیون دالر است.

تقاضای برکناری شهردار و اعضای شورای شهر
از سوی کنشگران وست مینستر
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کنشــگران شهر وست مینســتر در ارنج کانتی اعالم کردند که با گردآوری  10900امضا نیاز دارند لیکن گردآوری امضا را بیشتر از حد مورد نیاز ارائه دادهاند و از سوی
امضا ،تقاضای برکناری ترایتا  Tri taشــهردار و کیمیرلی هو و چی چارلی نیی  2دیگر از دادســتان کل ارنج کانتی درخواست کرده اند که تحقیق در مورد این  3نفر
عضو شورای شــهر را نمودهاند و آن را در انتخابات سال  2020در برگههای رای را آغاز نماید و در نامهشان به دادستان کل ارنج کانتی ،شهردار شهر را همانند رژیم
کمونیستی پیشین ویتنام تصویر کردهاند و او را هوچی مین خواندهاند.
خواهند گذاشت.
گر چه برای به رای گذاشتن برکناری شهردار و اعضای شورای شهر ،تنها به 8736

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
و هم آن را چاپ نموده و بخوانید

Los Angeles, CA, USA
Te l : 8 1 8 9 0 8 0 8 0 8
fax:818 908 1457
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 14
ادامه از شماره قبل

سید علی خامنه اي
رهبر جمهوري اسالمی
سید علی خامنه اي متولد  1318در

مشهد است .او تحصیالت حوزوي دارد.

 .5نقض حقوق بشر در دستگاه قضائی

رؤساي قوه قضائیه که از  1368تا کنون از منصوبان سید علی خامنه اي بود هاند ،به
طور ویژه و مستقیم در اجراي همه احکام اعدام و قطع عضو نقش داشته اند .از طرف
دیگر طی سه دهه گذشته ،دادگاه هاي انقالب اسالمی بی وقفه در نقض حقوق اقلی
تها ،کنشگران مدنی و سیاسی ،روزنامه نگاران ،وکال ،فعاالن حقوق بشر و مخالفان
سیاسی نقش محوري داشته اند.

 .6نقض حقوق بشر در نهادهاي امنیتی

بازداشت هاي خودسرانه ،شکنجه ،پروند هسازي و به طور کلی نقض حقوق و حذف
مسئو لیتها :
مخالفان سیاسی ،مدافعان حقوق بشر و کنشگران مدنی رویه اي است که از ابتداي
 عضو شوراي انقالب اسالمی از دي  1357تا تیر 1359رهبري سید علی خامنه اي بدون توقف توسط نهادهاي امنیتی اجرا شده است .از ماه
 معاونت امور انقالب وزارت دفاعهاي نخستی که علی خامنه اي رهبري جمهوري اسالمی را بر عهده گرفت ،نیروهاي
 سرپرستی سپاه پاسداران از  3آذر  1358تا  5اسفند 1358وزارت اطالعات ترور تعدادي از ســران گرو ههاي مخالف جمهوري اســامی را
 امام جمعه تهراندر اروپا اجرا کردند .عبدالرحمان قاســملو ،شاپور بختیار ،صادق شرفکندي()1371
 نماینده مجلس شوراي اسالمی از اسفند  1358تا مهر 1360و فریدون فرخزاد از جمله مخالفان سرشــناس جمهوري اسالمی بودند که در اروپا
 رئیس جمهور از مهر  1360تا خرداد 1368توسط ماموران وزارت اطالعات به قتل رسیدند.
 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بهمن  1366تا خرداد 1368از سال هاي آغازین دهه  1370تا پائیز  1377نیز د هها تن از نویسندگان ،روشنفکران،
 رهبر جمهوري اسالمی از خرداد  1368تا کنوندگراندیشــان و مخالفان سیاسی توســط وزارت اطالعات در داخل کشور به قتل
رسیدند .در این میان ،قتل سعیدي سیرجانی ،احمد میرعالئی ،داریوش فروهر ،پروانه
برخی از موارد نقض حقوق بشر
اسکندري ،مجید شریف ،محمد مختاري و محمدجعفر پوینده توجهات بیشتري را
 .3کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367
به خود جلب کرد.
در آذرماه  ، 1367خامنه اي در دفاع از کشتار زندانیان سیاسی در سال  1367گفت«:مگر
به دنبال افشاي قت لهاي سیاسی روشنفکران و دگراندیشان در پائیز  ، 1377و به دلیل
ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوري اسالمی مجازات اعدام را داریم
فشار افکار عمومی و رسانه ها ،وزارت اطالعات در  15دي  1377با انتشار اطالعیه
براي کسانی که مستحق اعدامند ...این آدمی که توي زندان ،از داخل زندان با حرکات
اي قبول کرد که مأموران این وزارت خانه در طراحی این قت لها دست داشته اند اما
منافقین که حمله مسلحانه کردند به داخل مرزهاي جمهوري اسالمی ...ارتباط دارد،
آ نها را به عنوان عوامل «کج اندیش و خودسر» معرفی کرد.
او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص
شده ،باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می کنیم .با این
 .7سرکوب دانشجویان
مسئله شوخی که نمی کنیم».
نیروهاي مسلح ،تحت امر سید علی خامنه اي به عنوان فرمانده کل قوا ،در سرکوب-هاي
خونین اعتراضات دانشــجویی نقش کلیدي داشته اند .به طور نمونه ،در  18تیر ، 1378
 .4نقض حقوق بشر در دوران رهبري
پس از اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه «سالم» ،ماموران نیروي انتظامی و نیروهاي
طبق قانون اساسی جمهوري اسالمی رهبر عالی ترین مقام کشور است که اختیارات
امنیتی موسوم به لباس شخصی ها ،با حمله به خوا بگاه دانشجویان در کوي دانشگاه تهران،
فراوانی دارد .او سیاست هاي کلی نظام را تعیین و بسیاري از مسئوالن ارشد از جمله
دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند .برخوردهاي خشون تبار با اعتراضات خیابانی
رئیس قوه قضائیه ،فقهاي شوراي نگهبان ،رئیس صدا و سیما ،اعضا و رئیس مجمع
و بازداشت دانشجویان تا 23تیر 1378ادامه یافت .طی این حوادث دس تکم 300دانشجو
تشخیص مصلحت نظام ،نهادهاي مذهبی ،ستاد کل نیروهاي مسلح ،فرماندهان ارشد
دستگیر و براساس گزارش هاي سازمان هاي حقوق بشري 7نفر کشته شدند.
سپاه پاسداران ،ارتش و نیروي انتظامی را نیز منصوب می کند.
افزون بر این موارد ،برخی از وزراي کابینه دولت مانند وزراي اطالعات ،علوم و
 .8نقض حقوق بشر در صدا و سیما
کشور نیز با هماهنگی رهبر انتخاب می شوند.
رؤســاي سازمان صدا وسیما که توسط خامنه اي انتخاب شده اند به دلیل همکاري
بنابر این سید علی خامنه اي در همه موارد نقض حقوق بشري که توسط نهادهایی
تنگاتنگ این سازمان با دستگا ههاي امنیتی و پخش اعترافات اجباري در نقض جدي
مانند قوه قضائیه ،وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه و صدا و سیما انجام
حقوق بشر مشارکت و نقش داشته اند.
شده است ،ه مدستی و مشارکتی مستمر داشته است.

اگرچه ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی مخالفان سیاسی یا عقیدتی با روي کارآمدن
جمهوري اســامی کلید خورد اما در زمان رهبري خامنه اي و از اواسط دهه 1370
خورشیدي ،ساخت برنامه هاي تلویزیونی چون «هویت» ،که حاصل همکاري وزارت
اطالعات ،صدا و سیما و روزنامه کیهان بود ،تهیه و پخش اعترافات اجباري منتقدان و
دگراندیشان را به بخشی معمول در برنامه هاي صدا و سیما تبدیل کرد .طی سه دهه
گذشته بسیاري از فعاالن سیاسی ،نویسندگان ،روشنفکران ،فعاالن اتنیکی ،مذهبی،
فعاالن کارگري و ...قربانی شکنجه هاي روحی و جسمی به منظور ضبط اعترافات در
مقابل دوربین و پخش آن از صدا و سیما شده اند.

 .9سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 13

سید علی خامنه اي پس از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوري سال
 ، 1388در خطــب ههاي نمازجمعه  29خرداد  1388با رد هرگونه تقلب در نتایج
انتخابات ،به صراحت معترضان را تهدید و فرمان برخورد با آنان را صادر کرد.
پس از آن نیروهاي امنیتی و اطالعاتی ،هزاران تن از معترضان را بازداشت کردند و د
هها تن در خیابان و یا زیر شکنجه ،در گمنامی ،کشته شدند .در دادگا ههاي انقالب نیز
براي معترضان ،احکام سنگین اعدام و حبس هاي طوالنی مدت صادر شد.
در  18تیرماه  ، 1388نیروي انتظامی جمهوري اســامی ،تعداد زیادي از معترضان
به نتایج انتخابات ریاســت جمهوري سال  1388را که مقابل دانشگاه تهران تجمع
کرده بودند دستگیر کردند و آنان را با دستور سعید مرتضوي ،دادستان وقت تهران و
معاونان او ،حسن زارع دهنوي و علی اکبر حیدري فر به بازداشت گاه کهریزك منتقل
کردند .محسن رو حاالمینی ،امیر جواد يفر و محمد کامرانی ،که هر سه در بازداشتگاه
کهریزك زیر شکنجه کشته شــدند ،از جمله قربانیانی هستند که توجه رسانه ها و
سازمان هاي حقوق بشري را جلب کردند.

 . 10نقض حقوق شهروندان بهائی

خامنه اي در مقام رهبر جمهوري اسالمی با صدور فتوایی ،بهائیان را «نجس» خواند
و خواستار مقابله با این دیانت و پیروانش شده است.
در اسفند  ، 1369نیز سید علی خامنه اي با تأیید مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی،
محرومیت بهائی ها را از تحصیل و ممنوعیت استخدام آنان در ادارات دولتی تضمین
و تثبیت کرد.

 . 11سرکوب اعتراضات دي ماه 1396

در دي ماه  ، 1396اعتراضات گسترد هاي در قالب تجمعات خیابانی در بسیاري از
شهرهاي ایران شکل گرفت که در غالب موارد ،خواهان سرنگونی جمهوري اسالمی
و کنار رفتن علی خامنه اي از قدرت بود .در برخی از شهرها ،معترضان پوسترها و
تمثال هاي خامنه اي را آتش زدند.این اعتراضات به ســرعت و خشونت بسیار ،از
سوي نیروهاي انتظامی و امنیتی سرکوب شد .هزاران نفر در سراسر ایران بازداشت
شدند و گزار شهاي متعدد از شکنجه بازداشت شدگان منتشر شد .تعدادي از معترضان
در خیابان یا در بازداشتگاه کشته شدند.
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یک ایرانی متقاضی شکار مارهای پیتون برمه ای در فلوریدا

بــه منظور کنترل و جلوگیری از پراکندگی مارهای پیتون برمه ای در فلوریدا ،مقامات این ایالت از شــکارچیان عالقمند

گفتنی اســت به پذیرفته شــدگان این فراخوان ،طی یک قرارداد یکساله ،دستمزد ساعتی معادل  15دالر بدون هیچگونه

فراخوان اعالم آمادگی کرده اند که در این میان ،نام یک ایرانی نیز به چشم می خورد .این شرکت کننده «محمد اصغری»

می باشد.

دعوت کرده اند تا در فراخوان شکار این گونه ی جانوری شرکت نمایند .تاکنون  2600نفر داوطلب برای شرکت در این بنفیت درمانی پرداخت می گردد ،که داشــتن حداکثر  18ســال و نداشتن سوء پیشینه از شرایط شرکت در این فراخوان
 38ساله و اهل تهران است.

الزم به ذکر اســت که مار پیتون از گونه خزندگانی اســت که با کمین  ،طعمه را به دام می اندازد .او ابتدا طعمه خود را با

محمــد اصغری از جوانی مارهای افعی را از کوههای اطراف تهران شــکار می کرده و در حال حاضر دارای چندین مار آرواره هایش محکم می گیرد و بعد دور او پیچیده و چنان فشــارش می دهد که دیگر نتواند نفس بکشد .پیتون حتی در
سمی است که آنها را در جعبه های پالستیکی نگه داری می کند واز بازی کردن با آنها لذت می برد .اصغری می گوید کشــاکش غلبه بر طعمه  ،رگ های او را می ترکاند! ســر انجام نیز طعمه را درسته بلعیده و چند هفته ای را به هضم آن

که والدینش همواره با این کار او مخالف بوده اند .اگرچه او در حال حاضر به عنوان مهندس برق در ایران مشغول بکار

می گذراند.

می باشــد ولی ســرگرمی مورد عالقه وی مارها می باشند که از نظر او زیباترین حیوانات هستد .اصغری تاکنون بیش از مارهای پیتون با  26گونه و  17زیرگونه ،در نقاط گرمسیر و مرطوب دنیا زندگی می کنند .البته از میان این تنوع  43گانه،
 70نوع مار از جمله مار بوآی کانســتریکتور و پیتون برمه ای را از بازار ســیاه خریداری کرده است .وی برای شرکت در همه آنها حیوان خانگی نیستند و تنها چند گونه محدودی بعنوان حیوان خانگی خرید و فروش می شوند.
این فراخوان از طریق شبکه مجازی اینستاگرام اعالم آمادگی کرده است.

دکتر جمشید آصف
جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 15نوامبر تا  21نوامبر ( 24آبان تا  30آبان)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

درگذشتبهمنامینی(محمدتقیامینیمقدم)درشهر زادروز حسن ستار هنرمند آوازه خوان مقیم لس انجلس
جمعه 24آبان |  15نوامبر
لیون فرانسه  ،ناشر( انتشارات خاوران) و کوشنده سیاسی -کالیفرنیا
و فرهنگی مقیم فرانسه(متولد مشهد اول اردیبهشت  1341خورشيدى (  1962ميالدى)
 1320خورشيدى ( 1941ميالدى)
زادروزاردشيركامكار،نوازندهكمانچه
)۱۳۳۰
زادروز بيژن نجدى ،قصه نويس و شاعر
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
 1322خورشيدى ( 1943ميالدى)
یکشنبه 26آبان |  17نوامبر
قتلدكترمجيدشريف،نويسنده،مترجم،وفعالسياسى
زادروزعلىبزرگمهر،زيبانگار
(ازسرىقتلهاىزنجيرهاى)
 1325خورشيدى (1946ميالدى)
 1321خورشيدى ( 1942ميالدى)
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
زادروزبيژنمرتضوى،ويولنيستوخواننده
زادروزمحمدعلىهمايونكاتوزيان،نويسندهومورخو
درگذشت تيمسار سرلشكرمنصورمزين،درسن106
آثار بيژن مرتضوى در شركت كتاب موجودند
استاددانشگاهاكسفورد
سالگىدرشمالكاليفرنيا.
 1347خورشيدى ( 1968ميالدى)
وى از بانيان ارتش جديد و آخرين رجل از دوران قاجار
درگذشت محمد حسن (بيوك) معيرى  -رهى ،شاعر
بود كه با سه پادشاه ازنزديك كار كرده بود.
و ترانه سرا -از آثار وى :شب جدايى ،آزاد ه و مجموعه
شعرهاى آزاده و سايهى عمر.
چهارشنبه 29آبان |  20نوامبر
وى در شعرهاى فكاهى و انتقادى از نام مستعار « زاغچه»،
«شاه پريون» و «حق گو» بهره ميبرده است.
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
آثار رهى معيرى در شركت كتاب موجود است
درگذشت حسن پيرنيا (مشيرالدوله)  -سياستمدار ،عالم
 1360خورشيدى ( 1981ميالدى)
و اديب
درگذشتسيدمحمدحسينطباطبايىمعروفبهعالمه
كتاب تاريخ ايران باستان ،تاليف مشيرالدوله درشركت
طباطبايىفقيه،فيلسوفومفسرقرآن
كتابموجوداست
 1329خورشيدى ( 1950ميالدى)
 1393خورشیدی ( 2014میالدی)
 1319خورشيدى ( 1940ميالدى)
درگذشت مجید بهرامی بازیگر جوان سینما و تاتر بر اثر زادروز شمس لنگرودى ،شاعر و پژوهشگر
زادروزمحمدعلىسپانلو،شاعروپژوهشگر
 1343خورشيدى ( 1964ميالدى)
بیماریسرطانخوندربیمارستانپارستهران.
آثارمحمدعلىسپانلودرشركتكتابموجوداست
لغو رواديد بين ايران و كشورهاى هلند ،بلژيك و
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
لوكزامبورگ
زادروزشهرامصولتى،خوانندهىموسيقىپاپ
شنبه 25آبان |  16نوامبر
 1347خورشيدى ( 1968ميالدى)
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
درگذشت استاد پورداود  -محقق و ايرانشناس
زادروز مريم حيدرزاده ،نويسنده ،شاعر و ترانه سرا
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
 1388خورشيدى ( 2009ميالدى)
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
زادروزمهستى،خوانندهموسيقىسنتىوپاپ
درگذشــت منوچهر آتشى شــاعر ،بر اثر جراحى كليه
آثار مهستى در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به نيكوخردمندبازيگرپيشكسوتسينمادرسن77
وبيمارى قلبى در بيمارستان سينا در تهران .مجموعه
سالگى در ايران درگذشت
شركتكتابموجودند
شعرهاى او آهنگ ديگر ،آواز خاك ،ديدار در فلق ،وصف
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
گل سورى ،گندم و گيالس ،زيباتر از شكل قديم جهان،
اعتراض دولت انگلستان و ممالك عربى در مورد الحاق دوشنبه 27آبان |  18نوامبر
چه تلخ است اين سيب ،حادثه در بامداد ...،
بحرينبهايران
كتابمجموعهآثارمنوچهرآتشىدرشركتكتابموجود
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
ميالدى)
1962
(
خورشيدى
1341
است
زاد روز طاهره صفارزاده ،شاعر
بازداشت عده زيادى از مخالفان دولت در فارس
1397خورشيدى(2018ميالدى)
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
 1342خورشيدى ( 1963ميالدى)
درگذشــت انور خامه ای آخرین بازمانده گروه  ۵۳نفر (
شاعر
ات
ر
ف
عباس
درگذشت
متولد  ۲۹اسفند  )۱۲۹۵در سن  ۱۰۲سالگی .از سوی
ورود برژنف صدر هيئت رئيسه شوراى عالى اتحاد شوروى
 1366خورشیدی ( 1987میالدی)
مادر نسب به فتحلعیشاه قاجار و از جانب پدر نسب به مال
به ايران
درگذشت مظفر بقایی ،نماینده مجلس شورای ملی و از
احمدفاضلنراقیازمجتهدینعهدقاجاریهداشت.یحیی
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
افتتاح بزرگترين كنفرانس توسعه صنايع پتروشيمى با بنیانگذارانجبههملی
کاشانیپدرخامهایازفعاالنانقالبمشروطیتوسردبیر
 1377خورشیدی ( 1998میالدی)
روزنامههایحبلالمتینومجلسبود.
شركت نمايندگان 32كشور جهان در تهران
درگذشتمحمودپاینده،شاعرگیلکسرا،مردمشناس
 1377خورشيدى ( 1998ميالدى)
درگذشت عالمه محمد تقى جعفرى ،عالم ،فيلسوف و و فرهنگ دوست
پنجشنبه 30آذر |  21نوامبر
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
اديبمعاصر
که
بازیگر
و
هنرمند
درگذشتعبدالعلیهمایون
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت رحیم معینی کرمانشاهی شاعر و ترانهسرای معروفترین رل وی «سرکار استوار» در رادیو به نام «نیم
درگذشت روح اهلل خالقى  -موسيقيدان
ایرانی در سن  90سالگی در بیمارستان جم در تهران .بعدازظهر» آوازی را برای اولین بار خواند که به آواز کوچه آثار روح اهلل خالقى در شركت كتاب موجود است
وی متولد سال  1304خورشیدی در کرمانشاه بود .از آثار باغی معروف شد .از نقشهای دیگر او نمایش «چهار الت  1394خورشیدی ( 2015میالدی
او میتوان به «ای شمعها بسورید»« ،فطرت»« ،خورشید تهران»بود.
درگذشت رضا سجادی اولین گوینده و دوبلور صدا و
سیما در سن 95سالگی .او حدود 75سال فعالیت هنری
شب»« ،حافظ برخیز»« ،شاهکار» را میتوان نام برد .این
سه شنبه 28آبان |  19نوامبر
را در کارنامه هنری خود دارد .وی متولد  1299در شهر
شاعر عالوه بر شعر نقاشی هم میکرد.
مشهدبود.
1397خورشیدی( 2018میالدی)
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

7

حکایات بازار بین الخبرین
•

از قدیم گفتن بی خبری ،خوش خبری ولی در مورد این آقای روح اهلل زم ،مدیر کانال
تلگرامی آمدنیوز ،نمیدونم این ضرب المثل جواب میده یا نه! بیشتر از یه ماهه این بابایی
رو سپاه گرفته و بعد از کلی تبلیغات و ذوق کردن و ا ِ ِهن و تِلِپ که ما خیلی خفنیم و زم
رو کردیم تو قوطی و کت بسته اوردیم ایران و در این راه خوارمادر تمام سرویس های
اطالعاتی دنیا رو فالن کردیم و  ...اما االن چهارمین هفته اس که از این یارو و اعترافات
احتمالیش هیچ خبری نیست ،انگار از اول نبوده! فقط گهگداری یکی از فرمانده های سپاه
یا پیروان سینه چاک والیت خبر میدن که بزودی از زم اطالعات زیادی منتشر میشه و
مردم رو خوشحال میکنیم! (حاال مردم چرا باید از این دیوث بازی ها خوشحال شن دیگه
اونشوشهروندایرانشهرنمیدونه!)
خالصههمهسرکاریمودقیقانمیدونیمبااینداستانروحاهللزمچندچندیم.سربازایگمنام
امام زمان توی اطالعات سپاه اعالم کردن تازه این اول ماجراست ولی انقدر تناقض توی
همین اول ماجرا هستش که شهروند ایرانشهر وادار شده تا با تردید به این قضیه نگاه کنه.
اوال ما هنوز نفهمیدیم باالخره دقیقا چجوری سپاه این بابا رو دستگیر کرده ،خانوم آقای
زم و دستیارش هم همون اول بسم اهلل چنتا مصاحبه کردن که بدتر داستان پیچیده تر شد
و ابهاماتش هم بیشتر و دیگه جیک هیچ کدومشون تا حاال در نیومده! دوما این که فرانسه
بعنوان میزبان آقای زم و کشوری که وظیفه داشته از ایشون محافظت کنه بعد از یکماه
فقط یه اعتراض کوچولو کرد و دیگه هیچی .عراقی ها هم که این وسط بعنوان همکاری
با کشور دوست و برادر ،جمهوری اسالمی ایران(!) ،زم رو تحویل اطالعات سپاه دادن
هم یه سالم احوالپرسی کردن و تموم .سوما کانال صدای مردم (آمدنیوز) که به نظر میرسه
مدیریت اکانتش دست ضد اطالعات سپاه افتاده ،فقط همون اول دستگیری زم یه بیانیه
و عکس زم رو گذاشت و تا االن هیچ آپدیتی نداشته که برای دوستای عقده ایمون که
باس دم به دقیقه چیزشعر توی اون کانال آپلود کنن ،خیلی عجیبه .چهارما سپاهی ها اعالم
کردن که شبکه زم رو شناسایی کردن و همه خبرچین هاش رو شناختن اما با اعالم نام
همدســت روح اهلل زم (رستمی) که خودش سه ساله توی زندانه و بعدشم با التماس
از مردم خواستن هر کس با آمدنیوز همکاری کرده بیاد خودشو معرفی کنه تا تخفیف
مجازات و بخشودگی بگیره! آخه دیوث ها اگه شماها شبکه رو شناسایی کردین دیگه
واسه چی دارین خایه مالی میکنین که ملت بیان و خودشونو جلوی شماها به گا بدن؟
پنجما تا االن قرار بوده  ۳۳۲۷۸۳۶دفعه اعترافات زم رو از تلویزیون پخش کنن که تا االن
همش وعده و وعید بوده.
خالصه این داستان زم و آمدنیوز خیلی داره مشکوک میشه ،یا این بابا ،زم ،مامور جمهوری
اسالمیه یا من شهروند ایرانشهر مامور جمهوری اسالمی ام یا شما خواننده عزیز مامور
جمهوری اسالمی هستی یا باالخره یکی این وسط مامور جمهوری اسالمیه!
باز نزدیک انتخابات شد و سیاهبازی مقامات حکومت جمهوری اسالمی برای کشیدن
مردم پای صندوق های رای هم شروع شد .چهل ساله که نزدیک هر انتخاباتی میشیم،
دوستان سوسولگرا (اصولگرا) و فرصت طلب (اصالح طلب) روبروی هم وایمیسن و
فحش خوار مادر بهم میدن و بعد انتخاباتم میشینن دور هم و به ریش ملت میخندن .هفته
ای که گذشت با حمالت و جمالت قصار رییس جمهور اسالمی به قوه غذاییه شروع
شد .حسن کیلید ساز که از افتادن توی ُه ُلفدونی حسین شون (داداشش) خعلی ناراحته،

•

بحث فرهنگی:

خیلی از ایرانیای مقیم اینجا ،آمریکا ،به خصوص اونایی
که خیلی ســاله از ایران دور بودن موقعی که بخوای

یه تیکه ای متلکی چیزی بندازی ،یهویی مثه کامپیوتر
قدیمیا چنتا َهنگ و ری اســتارت میکنن و آخرشــم

منظورتو متوجه نمیشــن! خالصه شهروند ایرانشهر
در راستای روشــنگری فرهنگی ،با اجازه استاد عالی

مقام ولی یه نموره کم شعور ،جناب آقای حداد عادل

ریاست کمی محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی (!)،

یه چنتا از این اصطالحات به قول این امریکاییا خیلی
هات دیل رو براتون اینجا میذاره تا بیشــتر با فرهنگ
و زبان فارســی مدرن (!) ملت شهیدپرور جمهوری

اسالمی ایران آشنا بشین .خوب به خاطر بسپرین این
کلمه ها رو چون خیلی اینور و اونور ممکنه ببینین یا

بهتون بگن بشنوین ،خدای نکرده غافلگیر نشین و پس

کله اتون از تعجب اسفناج سبز نشه:

زیپ دهنشو کشید و هر چی دلش خواست نثار رییسی و بروبچ قوه غذاییه کرد .حسن
گفت حاال که قوه غذاییه به فسادهای میلیونی و میلیاردی (مثه داداش خودش) رسیدگی
میکنه ،بیاد و به دزدی های میلیون و میلیارد دالری هم رسیدگی کنه! یعنی فقط حسین ما
دزدی نکرده و بقیه هم دارن میدزدن پس چرا به اونای دیگه کاری ندارین؟ حسن یه جای
دیگه گفت :دادیارها و قضات جناح بازی در نیارن و به همه پرونده ها مثل هم رسیدگی
کنن! بازم منظورش این بوده که فقط داداش منو نندازین زندان ،خودتون مگه خوارمادر
ندارین؟ اگه خوبه ،فک و فامیل خودتونو بندازین زندان!
خالصه رییس جمهور اسالمی که از هفتاد طرف تحت فشار داخلی و خارجی و تحریم
و ایناس ،واسه اینکه ضربت دیگه ای هم به مخالفای داخلیش که همانا پیروان سینه چاک
والیت هستن ،زده باشه گفت« :کشور در یک شرایط عادی نیست و شرایط سخت و
پیچیدهای داریم  ،...وقتی کشور با مشکالت فروش نفت مواجه میشود چگونه باید کشور
را اداره کنیم؟ از ابتدای انقالب تاکنون برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش
این گونه مشکل نداشتیم» خب شماها که االن به گه خوردن افتادین چرا تا چند ماه پیش
زر زر زیادی میکردین که این تحریما تخممونم نیست و ما نفتمونو به هر کی خواستیم
میفروشیمو به نفت وابسته نیستیم و امریکا فالنمونم نمیتونه بخوره ،حاال فعال شماها فالن
یارو رو بخورین حالتون جا بیاد و انقدرم دیگه زر زیادی نزنین!
در ادامه معرکه گیری حسن روحانی برای ضایع کردن خامنه ای و انداختن همه تقصیرها
به گردن از مو باریکتر و از تبر کلفتر مقام رهبری ،رییس جمهور اسالمی این هفته در یک
سخنرانی در کرمان فرمودند« :میتوانستم تصمیم بگیرم که تحریم را بشکنیم و شرایط
طوری بود که باید به رئیس جمهور آمریکا اعتماد میکردیم که کار بسیار سختی بود ،شاید
اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا بود این کار تا اول مهر ماه انجام و تمام می شد».
بیچاره حسن دیگه نمیدونه به چه زبونی بگه که بابا من می خواستم با ترامپ مذاکره کنم
ولی سیدعلی نذاشت .البته اونجا که گفته می تونستم تصمیم بگیرم رو دیگه زر زیادی زده
چون تصمیم گیرنده ایشون نبوده و رهبر همه کاره اس؛ حسن جون اگه تو تصمیم گیرنده
بودی که االن دیگه الزم نبود انقده جیغ جیغ کنی!
حسن جون یادت باشه َحنای این دعوا مرافعه های زرگری تو و بقیه حکومتی ها دیگه
واسه مردم رنگ نداره و شهروند ایرانشهر پیش بینی میکنه که ملت توی انتخابات پیش
رو شرکت نمیکنن و عوضش مقام عظمای والیت ،همه یار و غارهاشو میفرسته مجلس
و بعدش دهن مهن تو و کل دولتت سرویسه ،همونجوری که احمدی نژاد و دوستاش
به گا رفتن!

.
 .تولهسسگ = خیلی میفهمی!
 .کرررهخـر = خیلی باهوشی!
 .کثثافت = خیلی دوستداشتنیای!
 .عوضی = خیلی زرنگی!
 .المصصب = خیلی کار بلدی!
 .دیوونه = خیلی عزیزی!
 .دوست عزیز = خیلی نفهمی!
 .آدم حسابی = خیلی بیشخصیتی!
 .مهندس = خیلی خنگی!
 .دکتر = خیلی گیجی!
 .دانشمند = خیلی بیشعوری!
 .خوشتیپ = خیلی چِندشی!
 .استاد = خیلی بیسوادی!
بیششرف = خیلی خوشگلی!

البت یه سری فحش خوارمادر هم هست که معموال هر

داستان کوتاه:

یه روز ،يه پيرزن  ٩٠ســاله عكسشو ميبره عكاسى ميگه :مادرجون،
اينو برام فتوشاپ كن .بی زحمت نه آرايشم كن ،نه جوونم كن!
عكاسه ميگه :پس چيكار كنيم مادر؟
پيرزنــه ميگه :يه گردنبند الماس و يه انگشــتر ياقوت با یه النگو
زمرد نشــون به عكســم اضاف كن مادرجون ،كه بعد از ُمردنم،
عروسام انقدر بگردن دنبالشون تا فالناشون پاره شه!

اختراع هفته:

خودکفایــی در ســاخت توالــت فرنگــی
بــا رعایــت موازین شــرعی (اســتفاده
از آفتابــه) در شــرایط ســخت تحریــم!

خاطره:

چی غلیظتر باشه یعنی مخاطب رو بیشتر دوسش دارن

و ازش دارن تعریف میکنن مثال وقتی فالن فوتبالیست
مورد عالقه ات گل میزنه ،تو از روی عشــق و اشتیاق

بهــش میگی :عجب گلی زد مادرفــان یا خوارفالن
عجب گلی میزنه!

 ...واقعا فرهنگ لغاتمون جامع و کامله ...

یکی از دوستام که نمایندگی سوسیس کالباس داره تعریف میکرد:
یه روز یه خانومه اومد تو مغازه و گفت ۵۰۰ :گرم ژامبون مرغ میخوام.
دوستم که داشت ژامبون رو میکشید،
خانومه پرسید :خیالم راحت باشه که کیفیتش خوبه؟
دوستم میگه :آره خانوم .برا خودمون تو خونه هم از همین میبرم!
بعدش دوستم به خانومه میگه :شد  ۷۰۰گرم ،اشکال نداره؟
خانومه میگه :نه ،سگم چاق میشه ،لطفا کمش کنید!
 ...هیچی دیگه ،از اون روز تا حاال دوســتم اصال حالش خوب نیست،
نشسته یه گوشه و هی زوزه میکشه!

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006
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در کانون خبر:

جلسه دیوان عالی قضایی آمریکا برای توقیف DACA
دیوان عالی قضایی آمریکا ،در نشســت روزسه شــتبه خود در مورد توقیف طرح
 ،DACAبه بررسی درخواســت دانالد ترامپ پرداخت .در حالی که در بیرون از
ساختمان دیوان عالی در ســرمای واشنگتن ،کنشگران و هواداران طرح، DACA
شــعار می دادند .در میان نه قاضی ،پنج قاضی جمهوری خواه به نظر دانالد ترامپ
نزدیک بودند و چهار قاضی لیبرال در نگه داشتن طرح  DACAکه در زمان اوباما
در سال  2012تصویب شده ،سخن گفتند .قاضی رابرتس ،رئیس دیوان عالی قضایی
که نظرهایش گاه به لیبرال و گاه به محافظه کاران نزدیک بوده است ،این بار به قاضی
کاوانا نزدیک بود.
حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا در مورد این موضوع و توئیت ترامپ که بخشی
از جوانان طرح  DACAرا خالفکار خوانده بود گفت :تصمیم دانالد ترامپ برای
پایان دادن به DACAنه تنها غیرقانونی است بلکه برخالف ارزش های آمریکاست.
ناگفته نماند یک ســوم از هشــتصد هزار جوانی که از طرح  DACAبهره ور می
شــدند در کالیفرنیا هستند.این جوانان در کودکی همراه با پدر و مادر خود به طور
غیرقانونی وارد آمریکا شدهاند و اکنون دانشجو هستند.

بازگشت استیو نایت به انتخابات 2020
پس از استعفای کتی هیل نماینده کنگره ی آمریکا از لوس آنجلس کانتی به سبب
انتشار تصاویر برهنه اش در فضای شبکه های مجازی ،استیو نایت نماینده پیشین
همین منطقه که در انتخابات  2018کرســی نمایندگی خود را از دست داده بود،
اعالم کرد که برای مبارزه انتخاباتی و به دســت گرفتن نمایندگی کنگره از همین
منطقه وارد گود انتخابات شده است.
او در ســال  2015تا  2019نمایندگی کنگره از منطقه  1/25داشــته اســت و به
ســبب هواداری از سیاست های دانلد ترامپ ،کرسی خود را به کتی هیل باخت
و اکنون از حزب جمهوری خواه 6 ،نامزد دیگر نیز برای رقابت با او در انتخابات
مقدماتی ،ثبت نام کرده اند که از میان آن ها میتوان به دستیار پیشین دانالد ترامپ
پاپادوپولوس اشاره کرد.
از حزب دموکرات نیز کریستی اســمیت ،نماینده همین منطقه در مجلس ایالتی
کالیفرنیا نیزخود را نامزد جایگزینی برای کنگره نموده است.

شکایت شرکت های اوبر و جامپ به دادگاه عالی لوس آنجلس

پس از تعلیق پروانه اجاره دوچرخه های الکترونیکی شرکت  JUMPاز سوی رعایت می کنند.
شورای شــهر لوس آنجلس ،شرکت  UBERو زیرمجموعه ی آن  JUMPناگفته نماند که شــرکت هایی چــون UBER ,LYFT, BRILو LIME
برای رسیدگی به این موضوع به دادگاه عالی لوس آنجلس شکایت کردند.
در لــوس آنجلس به اجاره  32000دوچرخــه الکترونیک می پردازند و هرماه
شــورای شهر لوس آنجلس علت تصمیم خود را که پایان دادن به این پروانه یک میلیون بار ،این دوچرخه ها اجاره می شــود وشهرداری لوس آنجلس می
کار در پایان اکتبر بود ،رعایت نکردن مقررات در انتشار به موقع آغاز و پایان خواهد که همه شرکت ها ،مقررات را رعایت نمایند.
اجاره برای هر یک از کاربران دانســت ،مقرراتی که  7شــرکت مشــابه دیگر
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گزارش:

جلسه پرسش و پاسخ بانوی اول افغانستان در
واشنگتن دی سی برگزار شد

مهتاب فرید  -واشینگتن دی سی  -خبرنگار بین المللی

« روال غنی»  ،بانوی اول افغانســتان در طی ســفر خود به واشــنگتن دی سی ،در
جلســه ای در روز جمعه  15نوامبر در اتاق فکر مرکز اســتراتژیک و مطالعات بین
الملل ( )CSISبا ایراد ســخنانی اظهار داشت :افغانستان در حال فروپاشی نیست.
زنان افغان پیشــرفت های بسیار زیادی داشته اند و اکنون در زمینه های مختلفی از
جمله فیلمسازی فعالیت می کنند .اما متأسفانه رسانه ها غالبا خبرهای منفی در مورد
افغانستان گزارش می دهند.
خانم غنی ضمن تشــکر و قدردانی از مقامات و مســئولین آمریکا که به کشورش
خدمت کرده اند ،گفت :من به شما اطمینان می دهم که خدمات آمریکاییها بی پاسخ
نخواهد ماند .شرکت کنندگان در این جلسه ،در خصوص روند صلح در افغانستان
سوال نمودند .وی بدون اشاره مستقیم  ،ازپیشرفت روند صلح اظهار نارضایتی کرد
و افزود :روند صلح باید از طریق رهبران افغانستان پیش رود .خانم غنی گفت  :این
مسئله برای او قابل درک است که آمریکایی ها بیش از  18سال در افغانستان بوده اند
و الزم است که از این کشور خارج شوند ،ولی بهتر است خروج نیروهای آمریکایی
با شور و مشورت مقامات دولت افغانستان انجام گیرد .وی افزود :متأسفانه مذاکرات
صلح و بازگشت طالبان چشم انداز خوبی برای زنان افغانستان نخواهد داشت.
یکی از حاضران در این جلسه از خانم غنی پرسید :چگونه شما به عنوان بانوی اول
افغانستان توانسته اید چنین نقش الهام بخشی را برای زنان ایفا نمایید؟ در حالی که
در زمان حضور طالبان در افغانستان ،زنان باید بعد از مردان راه می رفتند!

وی در پاســخ به این ســوال گفت :من نمی دانم چگونه این کار را کرده ام .من

جلوتر از شــوهرم راه نمی روم بلکه در کنار او گام برمی دارم .ما شریک زندگی

یکدیگر هستیم .نه من در جلوی او هستم و نه او در جلوی من! شما باید آنچه را

که خوب است پیدا کنید وپرورش دهید وقتی پس از طالبان بانوی اول افغانستان
شدم ،مردم می گفتند که این یک فرهنگ وارداتی برای زنان افغانستان است ،ولی

من بر این باورم که این یک فرهنگ نیست بلکه اثر جنگ است .نیازی نیست که
یک خارجی به شما بگوید شما حق دارید .بلکه می توانید با مادربزرگ ها صحبت

کنید آنها به شما خواهند گفت که قبال به آنها به عنوان یک زن احترام گذاشته می
شــده است .یک احترام متقابل مهم است .من با مردم صحبت کرده ام و به مردم

گوش داده ام .گوش دادن به مردم اهمیت بسیاری دارد.

یادآوری می گردد ،بانوی اول افغانســتان در لبنان متولد و بزرگ شده است .او به

عنوان یکی از تأثیر گذارترین افراد( شامل زنان و مردان) در لیست  100نفره از
سوی مجله تایم معرفی شده است.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
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  15نوامبر 2019

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

خبرگزاری
ایرانشهر
iranshahrnewsagency
.com
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First Lady of Afghanistan,
Rulla Ghani visits Washington DC

During her visit to Washington, DC, First Lady of Afghanistan, Rulla
Ghani spoke to the American audience at the Center for Strategic and
International Studies (CSIS), a think tank based in Washington, D.C.
and said, Afghanistan is not crumbling. Ms. Ghani said, Afghan women
have made major advances and are now working in various fields including film making, however, unfortunately the media often reports on
the negative news. Ms. Ghani opened her remarks by thanking the
Americans who served her country and said, “I assure you that your
service has not gone in vain.” The engaged audience who participated
this event on a cold, Friday afternoon asked multiple questions about the

peace process. While she didn’t make any direct negative comments,
she seemed to have displayed a deep dissatisfaction from the US led
peace process without much input from Afghans or the Afghan government. She said, the peace process should be Afghan owned and Afghan
led. Ms. Ghani said that she understands Americans have been there
for over 18 years and need to leave but they can talk to the government
of Afghanistan for withdrawal. Ms. Ghani also said, unfortunately the
peace talks and the return of Taliban doesn’t have much prospect especially for Afghan women. During a question and answer session, Ms.
Ghani kindly answered my question.

Question:
How did you manage as a First Lady of Afghanistan to play such an inspirational role for women? During the Taliban presence in Afghanistan,
women were walking behind men and now you walk front of your husband and are always present at the social events? The audience clapped
and Ms. Ghani said,

Answer:
“I don’t know how I did it. I don’t walk front of my husband. I walk next
to my husband and we are equal partners. I am not in the front nor in
the back. We are partners. I am convinced that everyone has something
good in them. You need to find what is the good thing and to cultivate
it. When I became a first lady after the Taliban, people said this is the
culture for women. I said that is not the culture. This is the effect of war.
Talk to your grandmothers. Let them tell you how Afghanistan used to
be. You don’t need a foreigner to tell you that you have rights. Your
grandmothers will tell you that how they were respected before. Mutual
respect is the key. I also have been talking to people and I have been
listening to people. Listening is very important.”

First Lady Ghani was born and raised in Lebanon and has been named
the Time magazine’s 100 list of the world’s most influential people.

