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

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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تهدید به وتو :رییس جمهور
می گوید به دنبال حساب
رهبران ایران نمی رود
بمبگذارنیویورک:
ان شاءاهلل صدای انفجار را در
خیابانهاخواهندشنید
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همزمان با حضور حسن روحانی در نیویورک:

تظاهراتاعتراضی
گروههای مختلف سیاسی

سقوط هواپیمای تجسسی در
کالیفرنیا
کنگره:مقاماتبهاییستیزدر
ایران را تحریم کنید
دیرینهشناسسرشناسایرانی
در کانادا درگذشت

از روز سه شنبه  20سپتامبر 2016
گروههای مختلف سیاسی و مخالفان
درگیری برای لغو مالیات بر نوار حکومت اسالمی در ایران ،با حضور
در نیویورک و برپایی چندین تجمع
بهداشتیدر ایالتکالیفرنیا
اعتراضی کوشیدند ،تا در قبال حضور
رییس جمهوری که در طول عمر
این اتفاق جوک نیست حقیقت سه ساله دولتش بیش از  2500نفر
در ایران اعدام شدهاند ،در خانه ملل
است
جهان واکنش نشان دهند.
در این گردهماییهای خیابانی که
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید برای سه روز اقامت حسن روحانی

در نیویورک در مقابل سازمان ملل ادامه
داردگروههایمختلفسیاسیخصوصا
اعضای سازمان مجاهدین خلق،
گروههای چپگرا و کارگری ،فعاالن
حقوق بشر و گروهی از شخصیتهای
شناخته شده سیاسی و رسانهای که به
صورت مستقل برای اعتراض به حضور
حسن روحانی به نیویورک سفر کردهاند
شرکتداشتهاند.
شاهدان عینی در نیویورک میگویند،
اعضای سازمان مجاهدین خلق با

سازماندهی و اجرای نمایشهای
خیابانی و نیز با اجاره خودروهای
حامل پیامهای سیاسی حضور پر
رنگی از خود در برنامههای امسال
نشان دادهاند.
در دوره قبلی حضور روحانی،
دیوارنگاریهای مربوط به کمپین
«جرم نیست» در معابر نیویورک
مهمترین جلوه اعتراضی به سفر این
مقام ایرانی به سازمان ملل بود.
تصاویر بیشتر در صفحه 11

تجاوز گروهی سه مرد ایرانی تبار به یک زن در دانمارک

رسانههای دانمارکی به نقل از پلیس آن کشور از
بازداشت سه پناهجوی ایرانی به اتهام تجاوز به یک
زن  32ساله در یک مرکز نگهداری از پناهندگان خبر
دادهاند.
یک زن  32ساله گفته است که سه مرد ایرانی که
در یک مرکز نگهداری پناهندگان در جزیره سامسو
زندگی میکردهاند ،یکشنبه شب  18سپتامبر به او
تجاوز کردهاند.
متهمان بالفاصله بازداشت و بعدازظهر دوشنبه در
دادگاهی در شهر آرهوس حاضر شدند.
دادستان گفته است که تمام مردان متهم به ارتکاب
تجاوز ایرانی بودهاند و طبق گزارشهای پلیس،
تجاوز در خانه قربانی در حدود ساعت  10:15دقیقه
بعدازظهر یکشنبه رخ داده است.
منابع خبری منتشر کننده این گزارش میگویند
دادستان خواستار بررسی این پرونده پشت درهای افغانتبار خود را معرفی کرده به خبرنگاران گفته بر اساس شواهد ثبت شده ،دو تن از مردان دستگیر
بسته و به صورت غیر علنی شده است.
قربانی حادثه که زنی مجرد بوده بارها با کسانی که شده  30ساله و نفر سوم  22ساله بودهاند و تنها یکی
این درحالی است که در جلسه نخست دادگاه آنها را متهم کرده است شوخیهای بی پروا انجام از آنها متاهل است.
جزئیات درباره نوع رابطه این زن با مردان متهم به میداده .این پناهنده افغان میگوید خودش دیده که قربانی حادثه گفته او رابطه دوستانهای با یکی از
تجاوز گروهی در مرکز پناهندگی مطرح شده است .آن زن از جوانترین متهم به تجاوز در این پرونده متهمان داشته اما آنها با سو استفاده از اعتماد او به
یکی از ساکنان مرکز نگهداری پناهجویان که خواسته بود تا اورا ببوسد.
خانه وی آمده و گروهی به او تجاوز کردهاند.

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

		

اثر :ژاک فراست

به مناسبت سوم ماه مهر
سالروز درگذشت شادروان اسد اهلل مروتی
رييس هيئت مديره راديو صداى ايران
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در کانون خبر:

تهدید به وتو :رییس جمهور می گوید به دنبال حساب رهبران ایران نمی رود
دولت باراک اوباما تهدید کرده است طرح کنگره
تحت کنترل جمهوری خواهان برای تهیه گزارش از
حسابهای بانکی رهبران ایران را وتو کند.
به گزارش سیانان ،کاخ سفید روز چهارشنبه
رسما تهدید کرد طرح « ۵۴۶۱ .H.Rقانون شفافیت
داراییهای رهبران ایران» را در صورتی که به تصویب
نهایی کنگره برسد ،وتو خواهد کرد.
این طرح از وزارت خزانه داری آمریکا میخواهد
که در مورد داراییهای رهبران ارشد سیاسی و نظامی
ایران در بانکهای خارجی تحقیق کند و گزارش آن را
به طور علنی اعالم کند.
کاخ سفید در بیانیه ای گفت که اگر رئیس جمهوری
با این مصوبه روبرو شود مشاورانش به او توصیه
خواهند کرد که آن را وتو کند.
کاخ سفید در بیانیه خود گفته است که این طرح
برای اجرایی شدن به صورت طاقت فرسایی نیازمند
منابع مختلف است و باعث می شود منابعی که وزارت
خزانه داری برای نظارت بر فعالیتهای تحریم پذیر
ایران الزم دارد ،از این کار مهم منحرف شود و همچنین
منابع و روشهای اطالعاتی را به خطر بیاندازد.
هفته گذشته کمیته امور مالی مجلس نمایندگان

آمریکا طرح جدیدی را تصویب کرد که هدفش یافتن
حسابهای پولی احتمالی حدود  ۸۰نفر از رهبران
ارشد ایران از جمله علی خامنهای ،حسن روحانی،
قاسم سلیمانی و دیگر مقامات ارشد سپاه پاسداران در
بانکهای آمریکایی و یا دیگر بانکهای خارجی است.
این طرح میخواهد که وزارت خزانه داری آمریکا
نتیجه تحقیقات خود در اینباره را به زبانهای
انگلیسی ،فارسی ،عربی و آذری در اینترنت منتشر کند.
کاخ سفید میگوید طرح کنگره به جای آنکه باعث
جلوگیری از پولشویی و تامین مالی فعالیتهای
تروریستی شود ،باعث میشود افرادی که در چنین
اموری فعالیت دارند کمتر شفافیت مالی داشته باشند
و همچنین عامل بازدارندهای برای شفاف شدن بخش
بانکی ایران خواهد بود.
این بیانیه می گوید دولت آمریکا باید تمامی ابزار مورد خود طرح به دنبال آن است را تضعیف می کند و حتی
نیاز برای مقابله با این فعالیتهای ایران را حفظ کند ممکن است توانایی آمریکا را از اطمینان یافتن از اینکه
که از اعمال تحریمهای قدرتمند گرفته تا ممانعت و برنامه هستهای ایران صرفا صلح آمیز باقی خواهد ماند،
اخالل در ارسال محموله های تسلیحاتی و فناوریهای به خطر بیاندازد.
پیشرفته هستهای را شامل می شود.
دولت فعلی آمریکا به انتقال میلیون دالر پول نقد
به گفته کاخ سفید ،طرح کنگره بر قابلیت آمریکا برای خارج از ضوابط معمول اداری و بدون اطالع کنگره به
استفاده از این ابزار تاثیر منفی می گذارد و اهدافی که ایران برای آزادی چند زندانی متهم است.

سقوط هواپیمای تجسسی در کالیفرنیا؛ خلبان کشته شد
نیروی هوایی ایاالت متحده از مرگ یک خلبان و
زخمی شدن خلبان دیگری در حین سقوط یک هواپیمای
تجسسی یو ۲در غرب ایالت کالیفرنیا خبر داد.
حادثه روز سه شنبه در جریان یک پرواز آموزشی بر
فراز کوه های شمال ساکرامنتو رخ داد.
دو خلبان این هواپیما که اندکی پس از برخاستن از یک
پایگاه نظامی در منطقه سقوط کرد ،توانستند خود را به
خارج از هواپیما پرتاب کنند ،اما یکی از آنها جان خود
را از دست داد.
نیروهای هوایی آمریکا اطالعات بیشتری درباره این
حادثه منتشر نکرده است.
هواپیمای تجسسی یو ۲قادر است در عیت پرواز در
ارتفاع بسیار باال ،همچنان اقدام به تصویربرداری و
دریافت اطالعات از سطح زمین کند.
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در کانون خبر:

ان شاهلل صدای انفجار را در خیابانها خواهند شنید

یادداشتی از متهم بمبگذاری نیویورک و نیوجرسی
پیدا شده که نشان از قصد او برای انفجارهایی
داشته است .احمد خان رحمی در هنگام دستگیری
یادداشتی به همراه داشت که روی آن نوشته بود:
«انشااهلل صدای بمب در خیابانها شنیده خواهد شد».
وکیل متهم بمبگذاریهای اخیر نیویورک و
نیوجرسی از یک قاضی فدرال ایاالت متحده خواست
که نخستین جلسه دادگاه متهم روز چهارشنبه ،و در
حالی که موکلش هنوز در بیمارستان است ،برگزار
شود.
احمد خان رحمی ۲۸ ،ساله ،متولد افغانستان که
توانست شهروند آمریکا شود ،روز دوشنبه پس از
درگیری مسلحانه با ماموران پلیس در نیوجرسی
مجروح و دستگیر شد و اکنون در بیمارستان تحت
درمان است.
او از زمان دستگیری تحت بازداشت و بازجویی نفر زخمی شدند.
ماموران فدرال قرار داشته است .پلیس گفته است احمد خان رحمی همچنین به بمبگذاری در منطقه
«سی ساید پارک» نیوجرسی ،و یک بمبگذاری دیگر
هنوز نتوانسته با رحمی مصاحبه کند.
دادستان های فدرال می گویند در بمبگذاری شنبه در شهر الیزابت در همان ایالت متهم شده است.
شب در محله چلسی ،در منطقه منهتن نیویورک ۳۱ ،مقامات فدرال ایاالت متحده ،پرونده این شهروند

آمریکایی افغانستانی تبار را به عنوان یک «حمله
تروریستی» پیگیری می کنند.
احمد خان رحمی که در رستوران خانوادگی اش
کار می کرد ،از زودپز برای ساخت بمب در منهتن
استفاده کرده بود.

دیرینه شناس سرشناس ایرانی در کانادا درگذشت
دکتر فرامرز پور معتمد ،استاد دانشگاه و دیرینه
شناس سرشناس ایرانی سحرگاه شنبه  17سپتامبر
 2016در تورنتو (کانادا) درگذشت .آقای پور معتمد
سالهای اخیر در کانادا مستقر بود.
دکتر پور معتمد از دیرینه پژوهان سرشناسی بود که عمر
حرفهای خود را وقف شناسایی و توسعه علم فسیل شناسی
در ایران کرد .او که مولف و مترجم چندین جلد کتاب در

حوزهزمینشناسیودیرینهشناسیاست،بیشازچهاردهه
در دانشگاه تهران خدمت کرد و کتاب مبانی زمین شناسی به
ترجمهاویکیازمهمترینآثارپایهدانشگاهیدرایراناست.
دکتر پور معتمد پس از فراغت از خدمت در
دانشگاه تهران برای ادامه زندگی اقامات در کنار
فرزندان و خانوادهاش در کانادا را برگزید و در
سالهای اخیر در کانادا سکونت داشت.

کنگره :مقامات بهایی ستیز در ایران را تحریم کنید

یک کمیته فرعی مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا
در مجلس نمایندگان ایاالت متحده ،قطعنامهای را
تصویب کرد که از رئیس جمهوری آمریکا میخواهد
آن دسته از مقامهای ایران را که در سرکوب و برخورد
با بهائیان ایران دست دارند ،تحت تحریم قرار دهد.
در این قطعنامه که توسط کمیته خاورمیانه و شمال
آفریقا صادر شد ،ضمن محکوم کردن حمایت دولت
ایران از پیگرد قضایی اقلیت بهائی ،آمده «ایران همچنان
میثاق های جهانی حقوق بشر را نادیده میگیرد».
در قطعنامه این کمیته آمده:
«مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهوری و وزیر
خارجه ایاالت متحده میخواهد سریعا با استفاده از
اختیارات موجود ،به تحریم مقامهای رسمی ایران و آن
دسته از افرادی که به طور مستقیم در تجاوز به حقوق
بشر از جمله علیه جامعه بهائیان ایران دست دارند ،روی! حسن روحانی نامیده میشود ببندیم .ما نباید
چشم مان را به زجر و درد اقلیتهای قومی و مذهبی
اقدام کند».
این قطعنامه همچنین از دولت ایران آزادی فوری ایران مثل بهائیان ببندیم».
هفت نفر از رهبران جامعه بهائی ،هشت مدرس بهائی قطعنامه این کمیته فرعی یک هفته بعد از نامه
و همه کسانی که به دلیل اعتقاد شان در ایران زندانیاند سرگشاده جامعه بهائی صادر شده است.
دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در
را خواستار شده است.
خانم ایلینا روس لهتینن نماینده مجلس نمایندگان نامهای سرگشاده به حسن روحانی ،رئيس جمهوری
ایاالت متحده که ریاست این کمیته را برعهده دارد ،ايران خواستار رسيدگی به وضعيت اقليت بهائيان ايران
در بیانیهای اعالم کرد به خاطر تمرکز بر برنامه هستهای شد.
ایران ،عملکرد وحشتناک رژیم جمهوری اسالمی ایران سيمين فهندژ ،سخنگوی جامعه جهانی بهايی در
در نقض حقوق بشر توسط خیلی از مردم دیده نشده سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرگزاتریهای معتبر
جهانی با اشاره به آن نامه گفته بود وضعیت بهائیان در
است.
کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا زیر نظر کمیته ایران در  ۴۰سال گذشته تغییر چندانی نیافته و بهائیان
روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا فعالیت می از ابتدای انقالب  ۱۳۵۷نه تنها از بخش اداری ایران
محروم بودند که در بخش خصوصی نیز برای آنها
کند.
خانم روس لهتینن ،نماینده جمهوریخواه از ایالت محدودیت ایجاد شده است.
خانم فهندژ گفته در دوران ریاست جمهوری حسن
کالیفرنیا در بخشی از بیانیه خود همچنین تاکید کرد:
«ما نمی توانیم چشمهای مان را به روی زجر مردم روحانی وضعیت بهاییان در ایران نه تنها بهبود نیافته
ایران تحت حاکمیت رهبر ایران و آنچه دولت میانه بلکه بدتر هم شده است .او گفته از ماه ژانویه تا به

امروز  ۱۵۰مورد آزار و اذیت های اقتصادی علیه
بهائیان ثبت شده است.
در ایران ،شماری از رهبران جامعه بهائی همچنان
زندانی هستند .از زمان روی کار آمدن جمهوری
اسالمی در ایران ،بهائیان مورد آزار و اذیت نهادهای
حکومتی و دینی قرار گرفته اند و صدا و سیمای
جمهوری اسالمی علیه مردم بهائی تبلیغ می کند.
این درحالی است که مقامات جمهوری اسالمی با
فریبکاری در خارج از ایران میگویند حقوق بهائیان
در ایران رعایت می شود.
از سوی دیگر دولت آقای اوباما برای حفظ آنچه
توافق تاریخی خود با حکومت اسالمی در چهارچوب
کنترل برنامه هستهای ایران می داند در مقابل بسیاری
از موارد نقض حقوق بشر در ایران مماشات پیشه
کردهاست.
برخی تحلیلگران نفوذ البیگران متمایل به برقراری
ارتباط با جمهوری اسالمی در دستگاه سیاست خارجی
آقای اوباما را دلیل اصلی رویه انفعالی دولت آقای اوباما
در قبال ایران دانستهاند.

درگیری برای لغو مالیات بر نوار بهداشتی در کالیفرنیا

جری براون ،فرماندار ایالت کالیفرنیا ،با وتو
کردن طرح حذف مالیات بر محصوالت نوار
بهداشتی مانع از تصویب آن شد.
طرفداران این طرح معتقدند محصوالت
بهداشتی مرتبط با عادت ماهانه زنان ،از اقالم
ضروری است و نباید مالیات بر آن وضع شود.
در آمریکا اقالم ضروری چون غذا و دارو شامل
مالیات نمیشوند و هواداران طرح حذف مالیات
از محصوالت نوار بهداشتی هم بر همین مبنا
خواستار حذف مالیات آن هستند.
هم اکنون در  ۱۳ایالت از  ۵۰ایاالت آمریکا
محصوالت بهداشتی مشابه برای کنترل خونریزی
دوران قاعدگی زنان شامل مالیات نمیشود.
در مینهسوتا ،مریلند ،ماساچوست ،نیوجرسی و
پنسیلوانیا محصوالت بهداشتی و نظافتی شامل
مالیات نمیشوند.
در اورگان ،مونتانا ،دالوار ،نیوهمپشایر و آالسکا
اصوال مالیات بر فروش کاال وجود ندارد و در
ایلنوی ،نیویورک و کانتیکت هم امسال مالیات بر
فروش این محصوالت برداشته شد.
تالشها برای حذف مالیات نواربهداشتی که
چندسالی است در نقاط مختلف جهان مورد
توجه قرار گرفته ،تنها امسال در آمریکا منجر
به تهیه لوایحی در  ۱۵ایالت برای قانونی شدن
آن شد.
کریستینا گارسیا ،عضور مجلس نمایندگان
کالیفرنیا که تهیه کننده این طرح بود ضمن انتقاد
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بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
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طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)

از وتوی جری براون ،فرماندار ،گفته از پا نخواهد
نشست و به تالش خود ادامه خواهد داد.
آقای براون علت وتوی این قانون را مشکالتی
که ممکن است این قانون برای بودجه ساالنه
کالیفرنیا به وجود آورد طرح کرده است.
کالیفرنیا پرجمعیتترین ایالت آمریکاست و
قطب اقتصادی این کشور محسوب میشود.
آن طور که خانم گارسیا گفته مالیات بر
محصوالت نوار بهداشتی زنان در کالیفرنیا،
ساالنه حدود  ۲۰میلیون دالر است.
کشور کانادا ماه ژوئیه گذشته مالیات بر
محصوالت بهداشتی مرتبط با دوران عادت ماهانه

زنان را حذف کرد.
کارزارهای مشابهی هم در بریتانیا ،ایرلند و
اسپانیا برای مجاب کردن قانونگذاران و برداشتن
مالیات این محصوالت به راه افتاده است و در
فرانسه ،سال گذشته ،نمایندگان مجلس به پایین
آوردن مالیات این محصوالت رای دادند و آن را
از  ۲۰درصد به پنج و نیم درصد کاهش دادند.
رویارویی  20میلیون دالری خانم گارسیا و آقای
براون اگرچه در ابتدا یک طرح ساده در کنگره
ایالتی تلقی میشد ،اما حاال به جدالی مهم تبدیل
می شود که سیاستهای مهمترین ایالت آمریکا
را در سالهای اینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.
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روی میز تحریریه:
نقدی بر آنچه تلفنهای هوشمند و شهوت شهرت با دنیای شاعرانه ما کرد

همهبهصفپشتسرآننفرکهدستک
خویشاندازبهدستایستاده
نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

منِ با لوکیشنِ فعال و جلوه ُکنان بر اینستاگرام...
همه مونوپاد بهدست هستند.
وسیلهای که این روزها به یکی از ملزومات زندگي یا فراتر از آن ،زائدهای روییده منهایی که ُمدام آنقدر زیاد میشوند که نشانی از آن «من» اصلی باقی نمیماند.
منی که گمشده است .منی که زمانی میتوانست از سکوت وهم انگیز بیابان،
بر دست تبدیل شده.
ِ
در مسیر سفر ،همه در حال سلفی گرفتناند .کنار جاده و جنگل و رود و صدای موجهای کوبنده بر ساحل و هیاهوی آبشار لذت ببرد؛ لذتی بدون این تمنا
ِ
شهوت غریب برای ثبت هرلحظه .بدون این همه اصرار به ثبت دیجیتال هر
رستوران  ...جاهایی بیهیچ ارزش هنری یا حتی زیبایی شناختی .فقط اعال ِن و
بیخود :ما همین االن یهویی در صف بلیط فالن موزه! ما همین االن یهویی در حال اتفاقی و حادثهای.
«منِ » گمشدهای که بدو ِن احساس نیاز به جاودانه شدن در تصویر میتوانست
خوردن آش! ما همین االن یهویی…
اين يهوييها امروز حكم كپشن عكسهاي صفحات مجازي را پيدا كرده ،در فقط باشد...
حالي كه روزگاري فراتر از يك مفهوم ،به واقع يهويي بر سر جماعت نازل ميشد .مني كه قبل تر اندكي از همان حجم سبزي كه سهراب ميگفت بهره برده بود.
زمانهاي كه اين «من» قالبي ،اين «من» مجازي سوا نشده بود .به قول بزرگي؛ مني كه در جريان همان يهوييهاي خيلي خيلي واقعي گم و گور شد و به اين منِ
«دوران خوش اختناق» .بد يا خوب همين گونه «يهويي» پديدار ميشد .آري بدون كوچك تك بعدي ،به اين منِ ناخوش احوا ِل مجازي مبدل شد.
اين «من» كه در اين جهان پفكي خيالي به موزه لوور كه ميرسد ،به جاي
آمادگي ،درست مثل يك فلش چند ثانيهاي شاتر يك دوربين عكاسي.
ما در روزگار غيبت فناوري يهويي خانه خراب ميشديم و به هيچ جاي اين تماشاي سي ِر مجسمه ميكل آنژ ،چپ و راست با آن سلفي ميگيرد ،مني كه
جهان هم بَر نميخورد .يهويي فرودگاههاي تهران و شيراز و ...بمباران شد .يهويي نميخواهد به ياد بياورد؛ آنكه براي فراموشي آن همه واقعه ي ناخوانده «ما» را به
انقالب فرهنگي شد و صبحش دانشگاهها بسته شد  ،يهويي شبونه همه رو اعدام تاريخ سپرده و «من» را همراه با يك سلفي انداز به گوشه و كنار جهان ميكشاند؛
كردند ،يهويي پاكسازي شد و ....همينطور يهويي به اين سوي جهان پرتاب شديم .بيحافظه ،بيخاطره ،بيخويشتن.
و یاد باد سهراب که میگفت:
باورت هست كه يهويي همه چيز را باختيم؟!
ِ
ِ
«دستک خویش « ...همچنان خواهم راند
پشت نفر
حال مونوپاد باال میرود ،جماعتی خودکار و آماده
انداز به دست» صف میبندند با فیگور و لبخندهای تمرین شده .انگار که عکاسی همچنان خواهم خواند
بدو ِن حضور سوژۀ اول شخص دیگر معنایش را از دست داده و هر قاب و کادری دور باید شد دور
مرد آن شهر اساطیر نداشت
برای عکاسی تنها در صورتی ارزش دارد که «من» در آن باشد.
من در جهان ،از طریق سلفی از موجودی تصادفی و یکی از میلیاردها انسا ِن این زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود
کره خاکی که خودش سیاره بیارزشی در این جها ِن آنسویش ناپیداست به مرکز هیچ آینه تاالری سرخوشیها را تکرار نکرد
قاب تبدیل میشود و باقی چیزها به پسزمینهای بیاهمیت پیرامو ِن منهای بسیار :چاله آبی حتی مشعلی را ننمود
دور باید شد دور»...
منِ ایستاده بر لبۀ دره.
منِ در حال خوردن.
پانویس(یادداشت سردبیر):
منِ در سانتامونيكا.
«منوپاد» یا به فارسی «تکپایه» وسیلهای است که دوربین عکاسی به آن متصل میشود و لرزش را تا
منِ در اورنج كانتي.
حدی از بین میبرد .این وسیله برای دوربینهای تلفن همراه به عنوان سلفی استیک()SELFIE-STICK
ِ
شهرت دارد و نویسنده مقاله از آن با تعبیر شاعرانه «دستک خویش انداز» یاد کردهاست.
منِ همراه با یار در حال بوس و بغل.
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واکنشهای محافل سیاسی و اقتصادی جمهوری
اسالمیبه خبر تحریم قرارگاه خاتم االنبیا از سوی دو
بانک ملت و سپه ،همچنان ادامه دارد.
این رویداد نشان میدهد که کشمکش میان جناحهای
رقیب جمهوری اسالمیبر سر «عادی سازی» جایگاه ایران
در شبکه روابط اقتصادی و مالی بین المللی به مراحلی
بسیار حساس رسیده است.
این کشمکش ،در ورای ابعاد اقتصادی آن ،از مسایل
کلیدی در روابط میان کانونهای مختلف قدرت در
جمهوری اسالمی ،و نیز از اختالف نظر میان آنها بر
سر گزینشهای بنیادی در صحنههای گوناگون سیاست
داخلی و روابط خارجی منشا میگیرد و حل وفصل آن هم
به اسانی امکان پذیر نیست.
تداوم انزوا
از نخستین ماههای استقرار نظام جمهوری اسالمی،
روابط «عادی» ایران با جامعه اقتصادی بین المللی بر هم
خورد ،به ویژه زیر تاثیر اوجگیری تنش در مناسبات میان
تهران و واشینگتن و قوانین سختگیرانهای که از سوی
ایاالت متحده آمریکا در عرصههای بازرگانی و سرمایه
گذاری و پولی علیه جمهوری اسالمیبه اجرا گذاشته شد.
طی دورهای نسبتا طوالنی ،ایران توانست با بهره برداری از
شکافهای موجود درون جبهه «استکبار جهانی» ،از دامنه
مانور کم وبیش مناسبی در صحنه بین المللی برخوردار
باشد و برای مقابله با تضییقات حاصل از سیاست آمریکا،
بر همکاریهای آشکار و پنهان با اروپا و ژاپن تکیه کند.
بحران بر آمده از پرونده هستهای ایران ،دامنه مانور
جمهوری اسالمیرا از میان برد و جبهه واحدی که
پیرامون یک تحریم همه جانبه علیه کشور شکل گرفت،
با وارد آوردن ضربه هایی هولناک بر اقتصاد آن ،زمینه
یک چرخش بزرگ را در سیاست خارجی تهران فراهم
آورد که به امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در
ژوییه  ۲۰۱۴منجر شد.
«برجام» ،بر خالف آنچه معاندانش فریاد میزنند ،اقتصاد
ایران را از لبه پرتگاه دور کرد و مانع از «ونزوئالیی» شدن
آن شد .مهمترین دستآورد این موافقتنامه را درعرصه تولید
و صادرات نفت میبینیم که کم وبیش به سطح دوران
پیش از تحریم بازمیگردد .در عوض ،در بعضی دیگر از
عرصه ها ،ظرفیتهای «برجام» بدون استفاده مانده است،
به این دلیل ساده که با موانعی خارج از حوزه انتظامات
حقوقی این موافقتنامه روبرو میشود.
توضیح این که «برجام» به تحریمهای مرتبط با پرونده
هستهای ایران پایان میدهد ،ولی نمیتوند بر تحریمهای
دیگری که به صورت یکجانبه از سوی قدرتهای
بزرگ اقتصادی (عمدتا آمریکا) در رابطه با دیگر مسایل
(از جمله تروریسم و پولشویی وحقوق بشر)وضع شده
اند ،تاثیر بگذارد .به عالوه عدم انطباق نظام بانکی و مالی
جمهوری اسالمیبا تازهترین تحوالت بین المللی به ایران
اجازه نمیدهد ،به رغم برخورداری از امضای «برجام» و
دستآوردهای آن در زمینه پایان دادن به تحریمهای مرتبط
با پرونده هسته ای ،به یک عضو عادی جامعه اقتصادی
بین المللی بدل بشود.
نظام بانکی ایران بیش از همه از تداوم انزوا در صحنه
جهانی رنج میبرد و بازرگانان و صنعتگران و شهروندان
ایرانی نیز به روشنی میبینند که بیش از دو سال از امضای
«برجام» میگذرد ،ولی آنها هنوز از بسیاری خدمات عادی
بانکی و مالی در سطح بین المللی محرومند.
نکته مهم آنکه از حدود هفت ماه پیش به این طرف،
پیوند دوباره میان بانکهای ایرانی و شبکه بین المللی
«سوئیفت» (انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)
رسما بر قرار شده که ،از لحاظ فنی ،یک گام اساسی در
راه باز سازی پلهای ارتباطی بین نظام بانکی ایران و شبکه
بانکی جهانی است .ولی این اقدام به خودی خود نتوانست
به مشکالت پایان دهد ،به ویژه مشکالت حاصل از جدا
ماندن ایران از روابط مالی و بانکی بین المللی که طی
دوران اخیر تحریمها بر اقتصاد کشور تحمیل شد .در واقع
طی چند سال اخیر ،در سطح بین المللی ،مقررات سفت
و سختی در عرصههای مربوط به فرار مالیاتی ،پولشویی و

تامین مالی تروریسم وضع شده و مورد قبول کشورهای
گوناگون قرار گرفته است .ایران ،به دلیل جدا ماندن از
فضای بین المللی ،نتوانسته است نظام مالی و بانکی خود
را با تحوالت تازه هماهنگ کند.
همین عدم هماهنگی یک مانع بزرگ را بر سر خروج
ایران از انزوا از راه گسترش داد و ستد و جذب سرمایه
گذاریهای خارجی به وجود آورده است .اگر نظام
مالی و بانکی ایران نتواند به فعاالن اقتصادی داخلی و
خارجی خدمات مورد لزوم را ارائه دهد و یا از امکانات
موجود در سطوح دو جانبه و چند جانبه بین المللی
استفاده کند ،تالشهای دولت جمهوری اسالمیبرای باز
سازی پلهای ارتباطی با جامعه اقتصادی بین المللی در
عرصههای گوناگون ناکام خواهد ماند.
در این شرایط کانونهای تصمیم گیری در جمهوری جنبه مشروط دارد .نام ایران از فهرست سیاه خارج نشده،
اسالمیبا یک انتخاب بسیار حساس میان دو گزینش ولی دعوت به انجام «اقدام متقابل» علیه این کشور برای
روبرو هستند :یا باز سازی نظام مالی و بانکی ایران در مدت دوازده ماه به حالت تعلیق در آمده تا اگر جمهوری
راستای منطبق شدن با قوانین بین المللی به منظور فراهم اسالمیطی این مدت گام هایی را در راستای بر طرف
آوردن زمینه «عادی» سازی جایگاه کشور در جهان ،و یا کردن کاستیها به جلو بردارد« ،کارگروه اقدام مالی» نیز
حفظ وضع موجود و پذیرش موانع در روابط اقتصادی بین انعطاف بیشتری را در رابطه با ایران بپذیرد.
المللی ایران به منظور وفادار ماندن به آنچه در جمهوری سه) بالفاصله بعد از اعالم مواضع تازه «کارگروه
اقدام مالی» ،جناحهای معروف به اصولگرای جمهوری
اسالمی«ارزش ها» و «اصول» انقالب نامیده میشود.
این انتخاب سرچشمه کشمکشی است که این روزها در اسالمیاین انعطاف را به گفتگوهای پنهان میان نهاد
مورد نظر و دولت حسن روحانی نسبت دادند و رییس
جمهوری اسالمیشاهد آن هستیم.
آشکارا پیدا است که دولت حسن روحانی با روی آوردن جمهوری و همکاران او را متهم کردند که به منظور خارج
به گزینش نخست میخواهد بخشی از دشواریهای کردن نهایی نام ایران از فهرست سیاه ،متعهد شده است
موجود بر سر اجرای برجام را از میان ببرد ،حال آنکه در نظام بانکی درون کشور تغییراتی را در راستای مطالبات
جناحهای معروف به اصولگرا (و یا دستکم بخش «استکبار جهانی» به وجود آورد و حتی در مناسبات خود
مهمیاز آنها) ،در راستای حفظ مواضع اقتصادی و نیز با گروههای متحد جمهوری اسالمیدر منطقه خاور میانه
جهتگیریهای سیاسی خود ،با چنگ و دندان از گزینش تجدید نظر کند .احمد توکلی نماینده پیشین مجلس
هشدار داد که بر پایه توافقهای حاصل شده میان دولت
دوم جانبداری میکنند.
و «کارگروه اقدام مالی» ،این نهاد «حسابهای همه ما را
کنترل میکند و نمیگذارد پول ما جا به جا شود».
صبر ایوب
برای درک بهتر درگیریهای اخیر میان هواداران این دو و اما حسن شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه «کیهان»
هشدار داد که با توجه به توافقهای حاصله میان «کار گروه
گزینش ،یاد آوری چند رویداد بیمورد نخواهد بود:
یک) در ماه ژوئن گذشته« ،کار گروه اقدام مالی» لحنش اقدام مالی» و دولت حسن روحانی ،این خطر وجود دارد
را در مورد ایران عوض کرد و توصیه قبلی خود را در که «پای داعش به ایران باز شود» .برای توضیح ارتباط
زمینه انجام «اقدام متقابل» علیه این کشور ،به حالت تعلیق پیچیده میان این دو رویداد ،اقای شریعتمداری توضیح
در آورد .این نهاد پر قدرت بین المللی در نشست سال میدهد که با پذیرش قوانین بین المللی مربوط به تامین
 ۱۹۸۹سران هفت کشور بزرگ صنعتی به منظور مبارزه با مالی تروریسم از سوی ایران ،جمهوری اسالمیوادار
پولشویی (تبدیل در آمدهای حاصل از عملیات غیر قانونی خواهد شد «حمایت از حزب اهلل ،نیروهای مقاومت و
و تبهکارانه به داراییهای ظاهرا عادی و مشروع) به وجود سپاه قدس» را زیر پرسش ببرد و چون این نیروها در
آمد و بعدها مفابله با تامین مالی تروریسم نیز به وظایف سوریه با داعش میجنگند ،تضعیف حمایت از آنها میتواند
آن افزوده شد« .کارگروه اقدام مالی» ،که سی و هفت عضو «پای داعش را به ایران باز کند».
دارد ،کشور هایی را که از لحاظ پولشویی و تامین مالی چهار) در پی این اتهام ها ،ولی اهلل سیف در نیمه تیر
تروریسم پر خطر و غیر همکار تشخیص میدهد ،طبقه ماه اعالم کرد که «بانک مرکزی اطالعات مربوط به
مشتریان و حسابهای بانکی را در اختیار کارگروه اقدام
بندیمیکند.
ایران همراه با کره شمالی ،پرخطرترین کشور در این مالی قرار نمیدهد .مذاکرات ما با این کارگروه در زمینه
زمینه تشخیص داده شده و در ماه فوریه سال جاری مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق
کار گروه مورد نظر از اعضای خود و همه «کشورهای تروریسم را نیز خود ایران تعیین میکند».
همکار» (اکثریت قاطع جامعه بین المللی) خواسته بود پنج) به رغم این سخنان «آرامش بخش» ،نگرانی
علیه تهران و پیونگ یانگ دست به «اقدام متقابل» (به ویژه جناحهای معروف به اصولگرا ادامه یافت و گزارشهای
عدم همکاری) بزنند .ولی در ماه ژوئن گذشته ،همانگونه پراکندهای که طی چند روز گذشته درباره تحریم بانکی
که گفته شد« ،کارگروه اقدام مالی» سیاست انعطاف پذیر قرار گاه خاتم االنبیا از سوی بانکهای ملت و سپه منتشر
تری را در رابطه با جمهوری اسالمیدر پیش گرفت و شده ،طبعا به این نگرانیها دامن زدند ،به ویژه از آن رو
این امید را به وجود آورد که ایران بتواند از فهرست سیاه که این ابتکار به عنوان گام اول در راه «عادی سازی» نظام
پر خطرترین کشورها در عرصه پولشویی و تامین مالی بانکی ایران تلقی شده و واکنشهای پر سر و صدایی را
در جمع منتقدان و معاندان حسن روحانی در جمهوری
تروریسم خارج بشود.
دو) از لحاظ حقوقی ،ایران هم در عرصه پولشویی و هم اسالمیبرانگیخت.
در زمینه تامین مالی تروریسم قانون دارد .قانون مبارزه با در این میان علی اکبر والیتی ،رییس «مرکز تحقیقات
پولشویی در بهمن ماه  ۱۳۸۶و قانون مبارزه با تامین مالی استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» و شخصیت
تروریسم در بهمن ماه  ۱۳۹۴به تصویب مجلس شورای بسیار نزدیک به رهبر جمهوری اسالمیهشدار داد که
اسالمیرسیده است .ولی میان متن قانونی و آنچه در عمل «مسئوالن نباید از نقشههای دشمنان تبعیت کنند».
میگذرد ،شکافی بزرگ وجود دارد و ایران ،در هر دو شش) در پی این فشار ها ،بانک مرکزی جمهوری
اسالمیتحریم «شرکتهای داخلی» (منظور قرار گاه خاتم
زمینه ،در مظان اتهامهای بسیار سنگین است.
با این حال در فضای پسا برجام ،تصویب قانون مبارزه االنبیا است) توسط بانکها را ممنوع کرد .در نامهای به
با تامین مالی تروریسم از سوی جمهوری اسالمییکی مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری ،که دوشنبه
از مهمترین عوامل به وجود آورنده انعطاف در سیاست پانزدهم شهریور ماه منتشر شد ،ولی اهلل سیف رییس کل
«کارگروه اقدام مالی» در قبال ایران بود .البته این انعطاف بانک مرکزی نوشت « :هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا
قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی بهاستناد
تحریمهای ایاالت متحده آمریکا ،اتحادیه اروپا یا سایر
کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و
سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسالمیایران ندارد و
بانکها صرف ًا بر اساس قوانین جاری کشور میتوانند طبق
ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی
به تمام مشتریان اقدام کنند».
مثل همیشه ،تکلیف روشن نیست .سیاست اقتصادی
دولت روحانی و به ویژه دیپلماسی اقتصادی او ،آنهم در
عرصه حساسی چون روابط مالی و بانکی بین المللی،
به روال چند دهه گذشته در گرو جنگ جناحها است.
اصالحات اقتصادی در ایران همچنان بر مدار سیاست
«یک گام به پیش دو گام به پس» میچرخد و ،با این
روند ،تحقق «عادی سازی» جایگاه ایران در نظام بین
المللی اقتصادی به صبر ایوب نیاز دارد.

برای پیدا کردن صاحبان مشاغل و نیاز به داشتن
اطالعات از مهمترین اتفاقات روز در جامعه
ایرانیان کالیفرنیا کافیست با مرکز اطالعات
ایرانیان تماس بگیرید
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 23تا  29سپتامبر( 2تا  8مهر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  02مهر 23/سپتامبر

 1310خورشيدى (  1931ميالدى)
زادروز منوچهر آتشى ،شاعر
مجموعه اشعار منوچهر آتشى در شركت كتاب
موجود است
 1320خورشيدى (  1941ميالدى )
تأسيس مجدد اداره كل امنيه مملكتى به رياست
سرتيپ فضل اهلل زاهدى
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت حسين ابراهيمى (الوند) ،مترجم قصه
هاى بچه هاو مسئول خانه ترجمه كودكان و
نوجوانان در ايران ،در سن  56سالگى.
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت جليل بزرگمهر ،وكيل مدافع دكتر
مصدق در سن  95سالگى در تهران .وى در
دادگاه نظامى بعد از كودتاى  28مرداد 1332
وكيل مدافع دكتر مصدق بود برخالف انتظار
حكومت وقت صميمانه در دفاع از دكتر مصدق
كوشيد.

شنبه  03مهر 24/سپتامبر

 1303خورشيدى (  1924ميالدى)
«ستاره ى جهان » درگذشت ميرزاحسين خان
صبا -مدير روزنامه
 1304خورشيدى (  1925ميالدى)
درگذشت ميرزامحمدعلى معروف به حاجى
سياح  -جهانگرد و مؤلف دوكتاب خاطرات حاج
سياح و سفرنامه ى حاج سياح
کتاب سفرنامه ي حاج سياح در شرکت کتاب
موجود است.
كتاب خاطرات حاج سياح نسخه چاپ شركت
كتاب در خارج از ايران بدون سانسور زير چاپ
است و بزودى منتشر مى شود
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
زادروز حسن كسائى ،نوازنده نى و موسيقيدان
ايرانى
 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
گشايش دانشكده فنى توسط فروغى رييس
الوزرا
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
ورود محمد رضا شاه و شهبانوفرح پهلوى به
شوروى
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
درگذشت لطفعلى صورتگر  -شاعر ،مترجم و
استاد دانشگاه
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
انحالل حزب رستاخيز و اعالم فضاى باز
سياسى
محاصره منزل آيت اهلل خمينى در نجف توسط
ارتش عراق و آغاز اعتصاب كارگران نفت،
مخابرات و نهادهاى ديگر دولتى و خصوصى و
دستگيرى و انتقال رحي معلى خرم (سرمايه دار)
از پاكستان به زندان تهران
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت اسداهلل مروتى ،رييس هيئت مديره
راديو صداى ايران و فعال سياسى در امريكا.
كتاب سه رادمرد بزرگ در مورد ارتشبد
خاتم ،پروفسور يحيى عدل ،سرلشكرسرودى،
نوشته شادروان اسداهلل مروتى در شركت كتاب
موجوداست

یکشنبه  04مهر 25/سپتامبر

 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
كشف چاپخانه و مركز انتشارات مخفى حزب
(منحله ى) توده در داوديه
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت مسعود فرزاد -نويسنده ،شاعر،
مترجم و اديب
 1361خورشيدى (  1982ميالدى)
درگذشت رضا مافى  -خوشنويس
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت محمود تفضلى -نويسنده ،مترجم و
پژوهنده
 1370خورشيدى (  1991ميالدى)
درگذشت بهزاد باشى ،نويسنده ،مترجم و مورخ
موسيقى
درگذشت پرويز شهنواز ،روزنامه نگار و برنامه
ساز تلويزيون درشهر لس آنجلس امريكا

دوشنبه  05مهر 26/سپتامبر

صدرالدين الهى از انتشارات شركت كتاب
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
لغو امتياز روزنامه «مرد امروز» توسط شورای
عالی فرهنگ به دليل عدم صالحيت محمدمسعود
براي روزنامهنگاری!
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
آغاز محاكمات سيدعلى شايگان ،سيداحمد
رضوى و سيدحسين فاطمى در دادگاه شماره
يك دادرسى ارتش
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت حميد قنبرى ،پيشكسوت عرصه
تئاتر ،سينما و دوبله ايران ،در سن 83سالگى و
به دليل عوارض ناشى از سكته ى قلبى در تهران.
اين هنرپيشه پيشكسوت تئاتر دهه  ، 20از سال
 1320كار فيلم را شروع كرد و در حدود  16فيلم
سينمايى و در بيش از  80تئاتر به ايفاى نقش
پرداخت(ايشان ازپيش پردهخوانان پيشكسوت
در تئاتر ايران است)  .وى متولد  26فروردين
 1303در تهران در محله آبشار بود .او در کار
دوبله شخصيت کمدی «جری لوييس» را به
صورت صدايی ماندگار در اذهان بوجودآورد .او
از نخستين کسانی بود که موسيقي پاپ را در
ايران اجرا کرد .

 1257خورشيدى (  1878ميالدى)
زادروز سيدحسن تقي زاده ،پژوهشگر ،روزنامه
نگار ،سياستمدار
آثار تقى زاده منجمله خاطرات او با عنوان
زندگانى توفانى حسن تقى زاده -درشركتپنجشنبه  08مهر 29/سپتامبر
كتاب موجود است
 1269خورشيدى (  1890ميالدى)
 1326خورشيدى (  1947ميالدى)
درگذشت عالمتاج قائم مقامى (ژاله) ،فمنيست ،زادروز احمد كسروى ،تاريخنويس ،زبانشناس
وپژوهشگر برجسته ايرانى
شاعر
وی استاد ملیگرای رشته حقوق در دانشگاه
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت عباس بلوكى فر ،هنرمند ،نقاش قهوه تهران و وکیل دعاوی در تهران بود.
احمد کسروی در تاریخ  ۲۰اسفند  ۱۳۲۴و در
خانه
سن  ۵۷سالگی ،در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ
دادگستری تهران به ضرب «گلوله و  ۲۷ضربه
سه شنبه  06مهر 27/سپتامبر
چاقو» توسط گروه تروریستی اسالمگرای «فدائیان
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
بركنارى سپهبد محسن مبصر از رياست شهربانى اسالم» ،ترور شد .احمد کسروی در حوزههای
مختلفی همچون تاریخ ،زبانشناسی ،ادبیات،
كل كشور
علوم دینی ،روزنامهنگاری ،وکالت ،قضاوت و
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
سیاست فعالیت داشت .وی بنیانگذار جنبشی
درگذشت حسين ناصحى ،موسيقيدان
سیاسی-اجتماعی با هدف ساختن یک «هویت
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت حميد شيرزادگان ،ستاره فوتبال ایرانیِ سکوالر» در جامعه ایران ،موسوم به جنبش
ايران در دهه  ، 40به علت بيمارى سرطان ،در «پاکدینی» بود که در دورهای از حکومت پهلوی
شکل گرفت.
بيمارستان آپادانا در تهران.
احمد کسروی خواستار مبارزه با «واپسماندگی
فکری و علمی» و روشنگری در تمامیوجوه
چهارشنبه  07مهر 28/سپتامبر
زندگانی بود وی از آنچه «اوضاع زندگی،
 1288خورشيدى (  1909ميالدى)
خرافهگرایی و آداب اجتماعی» مردم ایران
انتشار روزنامه «شرق» به مديريت آقا سيد
میدانست انتقاد داشت.
ضياءالدين به دو زبان فارسی و فرانسه
كتابهاى شادروان كسروى منجمله شيعى گرى
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
از انتشارات شركت كتاب در كتابفروشى شركت
زادروز حشمت جزنى ،شاعر و مترجم
كتاب موجود است
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
 1306خورشيدى (  1927ميالدى)
تشكيل جلسه مؤسسان حزب كمونيست و
تأسيس مدرسه عالى حقوق و علوم سياسى
انتخاب كميته مركزى به رياست سليمان محسن
 1310خورشيدى (  1931ميالدى)
اسكندرى
تأسيس مدرسه عالى مهندسى
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
سيدضياالدين طباطبايى (عامل كودتاى سوم
درگذشت مهين ديهيم ،بازيگرسينما،
حوت  1299و ناشر روزنامههاى برق ،شرق و
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
رعد) پس از 22سال زندگى در تبعيد (فلسطين)
ثبت جهانى نوروز به عنوان ميراث غير ملموس
به يران بازگشت
جهانى ،توسط سازمان علمى وفرهنگى سازمان
كتاب سيد ضيا مرد اول يا دوم كودتا به قلم دكتر
ملل متحد

نسخه فارسی کتاب «نا انسانیت»

دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعهای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که
با ورق زدن آن ،نه فقط قربانیان را میبینیم ،نه فقط نالههای دلخراششان را میشنویم ،نه فقط باقیماندههای آنها را لمس میکنیم ،نه فقط میتوانیم غذاهایی را که آن
مفلوکان میخوردهاند بچشیم ،بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را در فضا حس میکنیم.

ایرانشهر هرهفتهیکصفحهازاین«ناانسانیت»هولناکرابرایآنکهنهفراموششودونهتکراربهچاپمیرساند.

باید روشی جدید و انسانی برای کشتن پیدا کنیم

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

«تا حدود سال  1941به عنوان کارشناس اتاق گاز برای کشتن بیماران روانی در
تیمارستانها و آسایشگاهها کار میکردم .هنگامیکه این عملیات به حال تعلیق
درآمد ،با دستور مستقیم هیملر فرمانده اساس ،به دفتر مرکزی امنیت رایش در
برلین منتقل شدم .هیملر میخواست افرادی را که وقتشان در اثر تعلیق برنامه
کشتارهای ترحمیآزاد شده بود و مانند من کارشناس کشتار با گاز بودند برای
عملیات گسترده کشتار با گاز در شرق که تازه داشت آغاز میشد به کار گیرد.
دلیلش این بود که سرپرستان اعدامهای گروهی در شرق ،بیش از پیش شکایت
داشتند که نفرات جوخههای آتش نمیتوانند تا ابد بار روانی و اخالقی اعدامهای
گروهی را تاب بیاورند .به همین سبب ،الزم بود روشی جدید و انسانی برای کشتن
پیدا کرد.
در ریگا بودم از فرمانده شنیدم که در مینسک یک اردوگاه کشتار یهودیان رد
در دسامبر سال  1941کامیونهای گاز و رانندههایشان به سوی هر یک از هست .به مینسک پرواز کردم و به سروان رول ،سرپرست اردوگاه کتشار مینسک
جوخههای اعدام روان بودند یا حتی به مقصد رسیده بودند .حکم حر فهای من این همراهم بود .در راه رول از من خواست کامیونهای بیشتری در اختیارشان بگذارم
بود که هر کدام از جوخهها را در شرق در زمینه کار با کامیونهای گاز بازرسی زیرا نمیتوانستند کشتارها را با سرعت الزم انجام دهند.
کنم .مایلم خاطرنشان کنم که دو نوع کامیون گاز در کار بود :اپل  -بلیتز به وزن وقتی دیدم در مینسک چه خبر است  -که مردم از زن و مرد ،پیر و جوان و حتی
 3/5تن و سارواگن بزرگ که تا جایی که میدانم هفت تن وزن داشت.
کودکان گروه به قتل میرسند -طاقتم تمام شد و سه روز بعد که باید سپتامبر 1942
اوایل ژانویه  1942خود را به فرماندهی گروه رامیDمعرفی کردم و تا آغاز ماه باشد با کامیون از طریق ورشو به برلن برگشتم.
آوریل با این گروه ماندم و در ماههای متعاقب آن به هر گروه رزمیسر زدم تا این در برلن در مکالمهای خصوصی با رئیس دفتر امنیت رایش روش کار کامیونهای
که به گروه  Aدر ریگا رسیدم.
گاز را توضیح دادم و انتقاد کردم که متخلفان به جان آن که با گاز اعدام شوند خفه
نیاز
ی
ر
بیشت
گاز
کامیون
به
که
شنیدم
مینسک
امنیتی
پلیس
در ریگا از معاون فرمانده
شدهاند زیرا متصدیان موتور را درست تنظیم نکردهاند .گفتم مردم استفراغ کرده
دارد زیرا سه کامیون که در اختیار دارند کفاف نمیدهند افزون بر این ،هنگامیکه و دچار دفع غیرارادی شده بودند .بدون آن که کلمهای بگوید به من گوش کرد».
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تنظیم :مژگان انوشیروانی event@08.net

پیشبینی هوا

GLENDALE

LOS ANGELES

				SAN FERNANDO VALLEY

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

08.NET/EVENT
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

از جمعه  23سپتامبر2016

سمینار آموزشی خانواده

مراسم نیایش روش هشانا

جشن مهرگان و آئین های آن

آخر هفته در کاباره تهران

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

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

سخنرانی دکتر محمد پاکروان

جمعه و شنبه  14و  15اکتبر
همراه با شهره

Hyatt Regency Hotel
1107 Jamboree Road,
Newport Beach

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

ارکستر فیالرمونیک

شب شعر در بت دیوید

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

سه شنبه ها از ساعت  7/30تا  8/30شب

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

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

جشن مهرگان

جشن مهرگان رویال تایم تی وی

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

یکشنبه  25سپتامبر
ساعت  11صبح تا  6بعد از ظهر

شنبه اول اکتبر ساعت  4/30بعد از ظهر
ورودیه رایگان
LECTURE HALL 147,
DODD HALL UCLA
معرفی و امضای کتاب

event@08.net

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

نمایشگاه نقاشی عباس حجت پناه

یکشنبه  25سپتامبر ساعت  4تا  8شب
Bergamot Station

818 985 5800
کاباره تهران
16101 Ventura Blvd.#160
Encino , CA 91436
مراسم یوم کیپور

2525 Mishigan Ave., D- 4
Santa Monica, CA 90404
کانون هنر ایران برگزار میکند

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

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

کالس های موسیقی

آموزش رقص و تندرستی

کنسرت موسیقی کالسیک

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

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

1419 Westwood Blvd.,
Los Angeles, CA 90024

سوسن کوشادپور-تمام روزهای هفته

818 407 7770

310 477 7477
310 277 4824

310 962 7010

Woodley Park
6350 Woodley Ave.,
Encino, CA 91436

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

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

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

میهمانی پاییزی بنیاد برابری پارس

کنسرت امید

کارگاه های تصویرگری

عشق از دیدگاه علم و عرفان

چهارشنبه ها در کاباره تهران

با هنرنمایی مارتیک همراه با پذیرایی شام
شنبه  ۱۵اکتبر ۲۰۱۶

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

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

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

همراه با شهبال شب پره

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

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

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

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

818 985 5800
کاباره تهران
16101 Ventura Blvd.#160
Encino , CA 91436
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در پیرامون ما:
یادداشتهای فیسبوکی:

این اتفاق جوک نیست حقیقت است
مژگان انوشیروانی  -فعال اجتماعی:
ش��رح این اتفاق نادر که روز ش��نبه
7شهریور  95در بانک کشاورزی شعبه
بازار ش��هرکرد در استان چهارمحال و
بختیاری در ایران اتفاق افتاده است را
به قلم ریی��س بانک مزبور برایتان نقل
میکنم:
اینجان��ب رییس بانک هس��تم امروز
صبح در ش��عبه بانک ما ،یک شخص
روس��تایی به همراه چه��ار فرزندش و
همس��رش وارد بانک ش��دند البته این
شخص اهل یکی از روس��تاهای دواب صمصامیاز
توابع شهرس��تان فارسان میباشد که ساکنان آن اقوام
غیور بختیاری هس��تند ،ضمنا هفت ماه پیش کل گله
میش خود را به قیمت  520میلیون تومان فروخته و به
حس��ابش در این بانک گذاشته بود .امروز تا در بانک
باز شد به عنوان اولین مشتری همان پیرمرد به همراه
فرزنداتش وارد ش��د و درخواست کل پول به همراه
34میلیون سودش را از یکی از کارمندان کرد.
از آنجای��ی که کارمند موض��وع را به اطالع بنده به
عنوان رییس رس��اند به ایش��ان گفتم آن ش��خص را
بفرست به اتاقم.
بعد از آمدن آن شخص به او گفتم در بانک بیشتر از
 110میلیون پول نیست این را بگیر مابقی را چک یا
حواله بین بانکی به شما میدهم و از بانکهای دیگر
پول خود را برداشت کن.
ناگهان با بد اخالقی او مواجه ش��دم و گفت همان
طور که پ��ول را نقد دادم االنم نقد میخواهم (ضمنا
بنده خدا  56سال سن داشت و بی سواد بود و پولش
هم بدون کارت در دفترچه داش��ت) او به بنده گفت
باید پول را برام فراهم کنی و چهار پسرش هم اصرار
میکردند و هرچه به آنها گفتم کارت میدهم و ...بی
فایده بود.
بعد از گذش��ت یک س��اعت مجبور شدم در بانک
را ببندم و اعالم تعطیلی کنم و س��ه ت��ا از کارمندان
را جهت گرفتن پول به بانکهای کش��اورزی مجاور
فرس��تادم و ه��ر کدام بعد از نیم س��اعت کال با 300
میلیون تومان آمدند که با پول داخل بانک میشد 410
میلیون تومان واین بار مبلغ  154میلیون دیگر را از دو
بانک ملی و پاسارگاد قرض گرفتم.
وقت��ی از کامپیوتر بانک کل مبل��غ  554میلیون کم
کردم از تهران بانک اصلی کشاورزی و ده دقیقه بعد
از طرف بانک مرکزی زنگ زدند (گفتند ش��اید بنده

اش��تباه کردم یا قصد اختالس یا خروج از کش��ور را
دارم) که نیم ساعتی نگذشته بود که ماموران اطالعات
در بان��ک بنده حاضر ش��دند و از نزدیک موضوع را
بررسی کردند.
ش��خص مذکور نیز از پس��رانش خواست کل مبلغ
 554میلی��ون را بش��مارند ب��ه محض باز ش��دن در
کیس��ههای پول او ادع��ا نمود ای��ران چکها خیلی
هاش��ون تقلبی هس��تند و فقط اس��کناسهای رایج
مملکت را میخواهم.
از آنجایکه نزدیک  200میلیون ایران چک بود آنها
را ش��خصا برداشتم و به بانک ملت و تجارت رفتم و
با پول نقد معاوضه کرده و برگشتم آنها را به شخص
روستایی که عشایر هم بود دادم و از آنها درخواست
کردم با دس��تگاه پول شمار پولها را شمارش کنند و
این تنها درخواستی بود که مورد قبول واقع شد.
ازساعت11که پول جور شد تا ساعت سه شمارش
کردند.
بعد از آنها پرسیدم پول را برای چه میخواهید؟
آن شخص گفت ما میخواهیم پاییز و زمستان را به
خاطر سرمای فارسان به ایذه در خوزستان کوچ کنیم
و پولم را میخواهم در بانک کشاورزی ایذه بگذارم
و آمدم ببینم اول اینکه پولم کامل باش��د و دوم اینکه
تا آخر شهریور که موقع کوچ است پولم آماده باشد.
االن پول درسته دوباره بگذارید توی حسابم که موقع
کوچ آن را ببرم !!!!!!
***
ب��ا اینکه ش��اید این موضوع جوک ب��ه نظر آید اما
حقیقت اس��ت .اما دلیل نقل آن در ایرانش��هر به هیچ
عنوان نمایش کم س��وادی گروه��ی از هموطنانمان
نیس��ت ،اگرچه این نیز خود نقیص��های بزرگ برای
حکومتهایی است که به اسم مستضعفان به سر کار
آمدند و در نهایت به کام مستکبران دینی شدند.
اما دلیل بیان این داستان به ظاهر طنز اما حقیقی نشان

دادن بحران مالی در ساختار بانکی رژیم اسالمیاست.
همانطور که در این رویداد مشخص است کلیه شعب
بانک کشاورزی در شهرستان شهرکرد که مرکز استان
چهارمحال و بختیاری در ایران اس��ت ،توانایی تامین
نقدی س��پرده یک شهروند عشایر را ندارد که تنها با
فروش مال و حش��م خود بخشی از دارایی اش را به
وجه نقد تبدیل کرده و به بانک سپرده است .بر اساس
ش��هادت رییس بانک ،او و کارکنانش مجبور شدهاند
که بخشی از این مبلغ را از سایر بانکها مانند ملت و
ملی استقراض کنند.
نکت��ه مهم بعدی ب��ی اعتب��اری اوراق مالی بانکی
مانند ای��ران چک (چکهای مس��افرتی و جایگزین
اس��کناس) در ایران اس��ت که حتی سادهترین اقشار
جامع��ه نیز از بروز بحران امنیت در تایید صحت این
اوراق مطلع بوده و در پذیرش آن اکراه دارند و حتی
خود رییس بانک هم میداند که این موضوع در افکار
عمومیرایج و بجاست.
و دیگر اینکه نظارت دقیق اطالعاتی و امنیتی روی
این مبلغ یعنی حدود  500میلیون تومان اس��ت که به
محض برداشت ،به احتمال اختالس یا برداشت غیر
قانونی با تماسهای مکرر از مرکز(تهران) و حضور
نیروهای وزارت اطالعات در شعبه پیگیری میشود.
و سوال اینجاست که پس چگونه چند صد هزار برابر
آن را آقازادهه��ا در همین بانکها اختالس میکنند و
کسی هم نمیفهمد؟!!!
ام��ا مهمترین راز در عمومیش��دن این رویکرد جا
دارد :اگر بسیاری از کنش��گران اقتصادی ،بازاریان و
حتی مردم عادی با درکی درست ،نقدینگی خود را از
بانکهای رژیم بیرون بکشند ،اقتصاد این حکومت در
ربع ساعت سقوط خواهد کرد .حقیقتی که مقامات از
آن بیشتر از هر تهدید نظامیامروزه ترس دارند.
قدرت مردم را در مبارزه مدنی بدور از خشونت اما
هوشیارانه نباید دست کم گرفت.

به نقل از دیگر رسانهها:

انتشار عکسهای کودکان در اینترنت درست یا غلط؟

خبرگزاری ایرانشهر

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

یک دختر اتریشی به محض رسیدن به سن قانونی
از والدی��ناش ب��ه علت انتش��ار عکسه��ای او در
فیسبوک ش��کایت کرد .تحقیقات نشان میدهد که
والدی��ن بیرویه عکس و ویدیوی ک��ودکان خود را
منتشر میکنند.
یک دختر  ۱۸س��اله در اتری��ش از والدین خود به
علت خ��ودداری از حذف عکسهایی ک��ه از او در
کودکی در فیسبوک منتش��ر کردهاند ش��کایت کرده
اس��ت .او انتش��ار این عکسها را "شرمآور" و نقض
حریم شخصی خود خوانده است.
این دختر که نامش بنا بر قوانین اتریش فاش نشده،
درباره والدین خود به یکی از روزنامههای این کشور
گفته اس��ت« :هیچ حد و مرز و هیچ شرمینداشتهاند.
برایش��ان مهم نبوده اس��ت من در توالت نشستهام یا
برهنه روی تخت س��فری دراز کشیدهام ،هر لحظهی
زندگی من عکاسی و منتشر شده است».
بن��ا بر گزارشه��ا این دختر باره��ا از والدین خود
خواس��ته بیش از  ۵۰۰عکس��ی را ک��ه از او در طول
دوران کودکیاش گرفته و در صفحات فیسبوکشان
منتش��ر کردهاند حذف کنند ام��ا آنها تا کنون این در
خواس��ت را رد کردهان��د .از همی��ن رو این دختر به
محض رسیدن به  ۱۸س��الگی در اقدامیکه نخستین
نمونه از آن در س��طح جهان محس��وب میش��ود از
والدین خود به علت انتش��ار عکسهایش در کودکی
شکایت کرده است.
دادگاه والدین این دختر قرار است تا دو ماه آینده در
نوامبر امسال برگزار شود و وکیل او میگوید که این
دختر شانس زیادی برای برنده شدن در دادگاه دارد.
وکیل این دختر همچنین میگوید که از دادگاه خواهد
خواس��ت جدا از حذف عکسها ،جریمه نقدی هم
برای والدین در نظر بگیرند.
این دختر اتریشی تنها یک نمونه از کودکانی است
که روزانه عکسها و ویدیوهایش��ان از س��وی اقوام
و در اکثر موارد والدینش��ان در شبکههای اجتماعی
آنالین منتشر میشود .والدین امروز که از همنسالن
اینترنت هس��تند ،اکثرا شانس آن را داشتهاند که خود
نقش موثری در س��اخت زندگی آنالینش��ان داشته
باشند ،با اینهمه آنها عموما این شانس را از کودکان
خود دریغ میکنند.
گش��ت و گذاری کوتاه در فیسبوک و اینستاگرام،
کاربر را به راحتی به صفحاتی میکش��اند که والدین
عکس یا ویدیوی کودکان خ��ود را در آن به نمایش
گذاش��تهاند .بیشتر این کودکان که تصاویرش��ان در

موقعیتهایی خصوصی ،برای مثال در حال خواب یا
در وان حمام در دسترس عموم قرار میگیرد ،به دلیل
سن کم هیچ دخالتی در این روند نداشتهاند .از همین
رو در طول س��الهای گذش��ته فعاالن حقوق کودک
دائما درباره نقض حریم ش��خصی کودکان در عصر
اینترنت از طریق انتش��ار تصاویرش��ان در شبکههای
اجتماعی آنالین هشدار دادهاند.
بر اس��اس تحقیقی که اخیرا در بریتانیا انجام ش��ده
مشخص شده است که یک پدر یا مادر به طور متوسط
ه��زار و  ۴۹۸عکس از کودک خود تنها تا وقتی او به
سن پنج سالگی برسد منتشر میکند .بر اساس همین
تحقیق  ۸۵درصد والدین تنظیمات حریم ش��خصی
فیسب��وک خود را تنظیم نکردهاند و  ۷۹درصد آنها
به اش��تباه میپندارند که غریبهها نمیتوانند عکسها
را ببینند .بر اس��اس تحقیق دیگری ،کمتر از یک دوم
والدین نمیدانند که عکسهای منتش��ر شده ،اغلب
اطالعاتی نظیر محل گرفته ش��دن عک��س را نیز در
بردارد.
اگرچه بسیاری هشدار میدهند که والدین از طریق
انتشار عکسهای کودکان آنها را در معرض دسترسی
پدوفیلها قرار میدهند اما بس��یاری نیز دالیل متعدد
دیگری را برای خودداری از انتش��ار عکس کودکان
برمیشمرند .در فرانسه که س��ختگیرانهترین قوانین
را در ای��ن ارتباط دارد ،مس��ئوالن به والدین نس��بت
به انتش��ار تصاویر خصوصی کودکان هشدار داده و
گفتهان��د که این اقدام میتواند آثار روانی همیش��گی
بر کودکان داش��ته باشد .بر اساس قوانین فرانسه ،هر
کسی ،از جمله والدین ،که بدون اجازهی شخص ،که
میتواند حتی فرزندشان باش��د ،عکسی از او منتشر
کنند به جریمهای ت��ا  ۴۵هزار یورو محکوم خواهند
شد.
صرفنظر از اینکه قوانی��ن چه راهکاری میتوانند
ارائ��ه دهند ،بس��یاری از مدافعان حق��وق کودک از
والدین میخواهند تا قبل از انتش��ار عکس یا ویدیو
تنها ی��ک لحظه به این فکر کنند ک��ه این کودک در
بزرگس��الی چه احس��اس یا نظری نس��بت به انتشار
تصاویر خود خواهد داشت.
مدافعان حقوق ک��ودک از والدین میخواهند تا به
فرزند خود به چشم انسانی مستقل نگاه کنند که باید
از خردس��الی یاد بگیرد یگانه مالک بدناش است و
بای��د درباره تصویربرداری از او و انتش��ار یا ارس��ال
تصویرش تصمیمگیرنده باشد .وقتی کودک در سنی
اس��ت که میتوان با او صحبت کرد باید این موضوع

را تجرب��ه کند که از او حتی برای ارس��ال عکساش
ب��ه پدربزرگ و مادربزرگاش هم س��وال میش��ود:
«اش��کالی ندارد این عکسات را برای پدربزرگات
بفرس��تم؟» با این کار نه تنها از حریم شخصی کودک
حفاظت ش��ده است بلکه به او یاد داده شده است که
حریم خود و دیگران را محترم بداند.
مادر یک کودک س��ه س��اله به محققان گفته است
ک��ه یک بار که س��عی در تربیت فرزندش داش��ته او
به ش��دت جیغ و هوار سر داده و این موضوع به نظر
مادرش بامزه رس��یده است و برای همین حرف خود
را تکرار کرده تا پس��رش دوباره گریه کند و س��ر و
صدا راه اندازد و این بار از این کار فیلمبرداری کرده
و روی ش��بکههای اجتماعی منتش��ر کرده است .او
میگوید ب��ه محض انجام ای��ن کار ناگهان به خودم
آم��دم و از خودم پرس��یدم« :م��ن االن دقیقا چه کار
کردم؟» برخی والدین نیز پیش از آنکه به فکر سهیم
ش��دن تجربههای صمیمیکودک خود باشند ،به فکر
ثب��ت فوری آن ابتدا از طری��ق دوربینهای تلفنهای
همراه و سپس انتشار آن هستند.
مش��اهده ویدیوی��ی که در آن م��ادری بیش از آرام
کردن کودک در حال گریه خود مشغول فیلمبرداری
از او برای مثال به مناس��بت افت��ادن اولین دنداناش
اس��ت یا پدری ک��ه از کودکش میخواه��د کاری را
که لحظهای پیش به ص��ورت اتفاقی انجام داده بوده
جل��وی دوربین تکرار کند دیگر موضوع جدیدی در
اینستاگرام و فیسبوک نیست.
برخی از والدین به ش��دت مراقباند هنگام انتشار
تصویر کودک خود برای مثال در مهدکودکش ،آدرس
یا نام مهد کودک مشخص نباشد تا نشانهای از محل
ک��ودک به بینن��ده عکسها ندهد .ای��ن کار میتواند
خطرات احتمالی را کاهش دهد.
برخی از والدین هیچ عکسی از کودک عریان خود
منتش��ر نمیکنند ،بنابراین عکس در ساحل ،توالت و
حمام اکیدا برایش��ان ممنوع تلقی میشود .و در آخر
اینکه برخی نیز هیچ عکس��ی از کودکشان که در آن
رویش به دوربین اس��ت و تمام چهرهاش مش��خص
است منتشر نمیکنند.
با اینهمه به نظر میرس��د در س��الهای پیشرو و
با به سن رشد رس��یدن بیشتر کودکان عصر اینترنت
مواردی نظیر ش��کایت قانونی دختر اتریش��ی از پدر
و م��ادر خود جهان را هر چه بیشت��ر به فکر یافتن
راه��کاری عمومیبرای حمایت از ک��ودکان در برابر
پدر و مادرهایشان در شبکههای اجتماعی بیندازد.
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در پیرامون ما:

معلولیت محدودیت است  /نیست؟!

اندیشه تدین  -کنشگر اجتماعی(بنیاد کودک) :
اگر بخواهیم با مثبت اندیشی به پدیده معلولیت معلولینی که سالها در نوبت دریافت ویلچر معلولینی برخورد میکردم که به تنهایی مانند سایر
نگاه کنیم میتوانیم آن را بدون محدودیت در خانه زمین گیر شده بودند یا حتی با آرزوی شهروندان در رفت و آمد هستند ،در ابتدای امر با
برشمریم .اما برای نگارنده که سالها در ایران داشتن داشتن ویلچر یا سمعک و ...به خاک خودم گفتم این شهر چقدر معلول دارد! اما دیری
به عنوان مددکار اجتماعی در حوزههای مختلف سپرده شدند .عمق فاجعه آن جایی بیشتر میشود نگذشت که در شیب یکسان تمام پیاده روها و
آسیبهای اجتماعی مشغول به فعالیت بودهاست ،که حتی با ویلچر هم نمیتوان مانند سایرین از پارکینگهای جلوی همه فروشگاهها و مراکز خرید
وسایل نقیه عمومیشهر استفاده کرد و یا به تنهایی رد پایی از مناسبسازی شهری برای معلولین را
معلولیت تعریف دیگری دارد...
در سال های  2009تا  2011در حوزه توانبخشی ،در اجتماع حضور داشت .اسفناکتر اینکه حتی شاهد بودم .دکمه آسانسورها و خط بریل روی آن
مددکار اجتماعی بیش از ششصد پرونده مربوط مجتمع توانبخشی بهزیستی که در آن مشغول به و جایگاههای مناسب در رستوران برای معلولین،
به معلولین بودم .پروندههایی کاغذی و قطور کار بودم نیز فاقد مناسبسازیهای الزم برای اتاقهای پرو و سرویسهای بهداشتی همه و همه
در کمدهای بایگانی آهنی ،هر چند ماه یکبار از معلولین بود و دری که برای تردد ویلچر تعبیه با در نظر گرفتن حقوق یکسان شهروندی تعبیه
البهالی پروندههای خاک خورده ،پروندهای بیرون شده بود برای استفاده از فضای پشت آن ،پلمب شده بود .بعدها وقتی در پورتلند اورگان ،زندگی
کشیده میشد و با ماژیک روی آن نوشته میشد :شده بود.این کاستیهای جامعه برای پذیرفتن میکردم ،شهری که اغلب ساکنینش از وسایل نقلیه
"فوتی" و از چرخه کار خارج میگردید و این معلوالنی که مانند سایر شهروندان باید از حقوق عمومیاستفاده میکنند ،هر روز معلولینی با من
برای من فقط یک پرونده کاغذی نبود ،پوشهای یکسانی شهروندی برخوردار باشند فقط به یک یا هم مسیر بودند که با هم سوار خط  15اتوبوس
از دردها و آالم یک انسان که در زندگی پر فراز دو جا ختم نمیشود .در برج میالد وقتی سرویس میشدیم .برای اولین بار وقتی صفحه اتوماتیک
و نشیباش برای دریافت کمک هزینههای دارویی بهداشتی با آرم معلولین دیدم به وجد آمدم اما اتوبوس برای عبور ویلچر و سوار شدن یک معلول
و درمان از آوردن هیچ مدرک و کپی شناسنامه آنجا هم به انباری برای دستمال کاغذی و وسایل به داخل اتوبوس باز شد و راننده سه صندلی
و کارت ملی ،دریغ نکرده بود ولی سهم او برای نظافتی تبدیل شده بود .وقتی یک معلول با همه تاشوی جلوی اتوبوس را برای ویچلر بست ،آنقدر
بهبود موانع ناشی از معلولیت بسیار ناچیز و اندک این موانع میتوانست در اجتماع ظاهر شود این بار شوکه شده بودم که گویی نشانههای ظهور را در
نگاه پرسش گر و ترحم آمیز جامعه بود که آن ها را بالد کفر میدیدم .در همان خط  15هم مسیری
بود.
معلولینی که به خاطر عدم بستر سازی مناسب به انزوا میکشاند .افرادی که با دیدن معلول یادشان داشتم که یک آقای میانسال جنتلمن نابینا بود که به
همراه سگش هر روز در ساعت شش عصر سوار
شهری خانه نشین شده بودند و رویایشان دیدن میافتاد خدا را شکر کنند...
اتوبوس میشد .در مقام یک مددکاراجتماعی باید
***
رنگ آسمان و حضور و پذیرفته شدن در اجتماع
بود .ماهها باید در نوبت میماندند تا بتوانند از سال  2013در خیابانهای لس آنجلس ،به دلیل اعتراف کنم مدتها طول کشید تا با عمق جمله
سهمیه حمل و نقل بهزیستی برای رفتن به تازه وارد بودن و گم شدنهای مکرر مجبور بودم «معلولیت محدودیت نیست» ،آنهم در چند قاره
مسافتهای زیادی را پیاده روی کنم و این بار به دورتر از سرزمین مادریام مانوس شدم.
فیزیوتراپی و دوا و درمان استفاده کنند.

افقي:
 -1مدح  -گرد زينتي براق
 -2پیوند دهنده ایمیلی  -بي حركت  -نوعي استخدام -
ويتامين جدول
 -3جوان  -درشت
 -4ميداني در تهران  -ميوه جاليزي  -تگاب
 -5وفاي به عهد  -سوزن  -اعالم خطر
 -6نامه نگاري  -نااميدي  -برنج معروف
 -7مخترع پيلبرقي  -جنس بهظاهر قوي!  -الهه دانش
روم باستان
 -8خاكستر  -پايتخت آذربايجان
 -9تخته بزرگ  -مظهر الغري  -قنداق
 -10ميوه پخته در شكر  -نوعي ساعت  -تبعيدگاه ناپلئون
 -11شباب  -سروش غيبي  -حمله
 -12موكت دستي  -شركت زنجيرهاي بزرگ آمریکا از
ايالت آركنسا که مالکش یک زن است  -تخلص دهخدا
 -13قوم تركمن  -سالح آرش
 -14منقار كوتاه  -درخشان  -آش آرد  -ابر سطح زمين
 -15نام فامیل یکی از خوانندگان زن محبوب ایرانی
ساکن کالیفرنیا  -جدل لفظي

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر میشود .این محصول شرکت کتاب مجموعهای از
جدولهای گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمیمهیا و منتشر میشود.

عمودي :
 -1خويشان  -ديوانه
 -2واحد تنيس  -قدرت  -ريشه درخت  -محصول
صابون
 -3از انواع ماهي  -نمدمال

 -4حيوان مسابقه  -قاطرچي  -زرد انگليسي
 -5النگو  -شتر بيكوهان  -روزانه
 -6ترد  -بهشت شداد  -سقف فروريخته
 -7پادشاه افشاري  -رشد و نمو  -از كوههاي مهم ایران
 -8عضو كابينه  -غالف شمشير
 -9هادي برق  -حرف نداري  -واحد پول بنگالدش
 -10حالل الك  -آسمان  -اثر تامس اليوت
 -11ارزان  -آحاد  -فرق سر
 -12واحد پول ايتاليا  -دستخط  -كشتي جنگي
 -13ترن  -شب زنده داري
 -14اثر چربي  -فالني  -گل خشك  -زينت رو
 -15گل و گياه معطر  -الگو

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای علم و پزشکی:

جاگذاری خاطرات مجازی با فریب ذهن

گنجینه خاطرات ما ،یا آنچه به عنوان حافظه
میشناسیم ،پیشینه آسیبپذیری است که به سادگی
میتوان به آن نفوذ کرد ،تحریفش کرد یا تغییرش داد.
هکرها و دانشمندان حافظه میگویند میتوان خاطرات
نادرست را در ذهن هر انسانی کاشت.
عموم انسانها به خاطرهها همچون کپسولهای
بینقصی از زمان مینگرند که گذشته ما را در خود
ذخیره کردهاند .ما با مرور خاطرهها میدانیم که که
هستیم و چه کارهایی در زندگی کردهایم .اما مساله
بسیار پیچیدهتر از اینهاست .هکرهای حافظه میگویند
کاشتن خاطرهای نادرست و ناموجود در ذهن هر
فردی ،به طور هشداردهندهای ساده است.
جولیا شاو ،روانشناس مجرمان و متخصص حافظه
و خاطره به «مادربرد وایس» میگوید میتوان با
تکنیکهای خاطرهسازی ،به انسانها القا کرد که کاری
را در گذشته انجام دادهاند ،بدون اینکه حتی به انجام
دادن آن فکر کرده باشند .او که نویسنده کتاب «توهم
حافظه» است ،میگوید« :حافظه ،شبکهای از سلولهای
مغزی است که در سرتاسر مناطق مغز گسترده است و
همواره بهروز میشود».
با قابلیت ثبت و یادآوری خاطرات ،انسانها میتوانند
مهارتهای گوناگون را فراگیرند و نکات جدید
بیاموزند ،اما همین قابلیت آنقدر آسیبپذیر است که
میتواند نقطه آغاز نفوذ به خاطرات و دستکاری آنها
باشد .به اعتقاد جولیا شاو« ،هربار که شما خاطرهای را
تعریف میکنید ،با روایت جزئیات جدید که ممکن
است ساخته ذهنتان باشد ،حافظه را تغییر میدهید».
او به مثالی راهگشا اشاره میکند« :اگر فکر میکنید
که از زمانی که دو سال و نیمه بودید خاطرهای به یاد
دارید ،این خاطرهای نادرست است .ذهن کودک در آن
سن هنوز برای ذخیرهسازی خاطرات آماده نیست .اما
اگر عکسی از آن روزها داشته باشید ،این توهم در شما
بروز میکند که آن لحظه را به یاد میآورید .به همین
سادگی میتوان خاطرات را درونی کرد».
نفوذ به حافظه و کاشت خاطرات میتواند پیآمدهایی
جدی برای سیستم قضایی و تعقیب مجرمان داشته
باشد .جولیا شاو میگوید با هک حافظه میتوان فرد

را اقناع کرد که مرتکب جرمیشده که هرگز رخ نداده
است .او میگوید این کار را انجام میدهد تا نشان دهد
که فرآیند بازجویی در دادرسی میتواند خاطرات را
تحریف کند .به این ترتیب که شما آنقدر یک موضوع
را تکرار میکنید تا تخیل فرد با حافظهاش درهم آمیزد
و در نهایت تسلیم تصویری شود که برایش ساخته
شده است.
وقتی تخیل با خاطره درآمیزد ،حافظه تسلیم میشود
و درها را به روی نفوذگران میگشاید .دیگر تفکیک
خیال و واقعیت ناممکن میشود و فرد واقعا فکر
میکند که آنچه به او القا شده بخشی از خاطرههایش
است .همین پدیده میتواند رویدادهایی نظیر «خاطرات
ناممکن» را توضیح دهد :وقتی فرد تصور میکند که
ذهن و جهانش در تسخیر موجودات فرازمینی است،
یا فیلمیدیده که به رویاهایش هم راه یافته و پس از
آن گمان میکند که دنیای فیلم به دنیای واقعی پیوند
خورده است.
نفوذ به خاطرات میتواند جنبههای درمانی هم داشته
باشد .از همین ترفندها میتوان برای «حذف احساسات
مرتبط با خاطرات» بهره گرفت .اگر یک جدایی در

زندگی کسی چنان ویرانگر باشد که بتواند جان و
روانش را مختل کند ،میتوان آن خاطره و احساسات
مرتبط با آن را از حافظه زدود.
برای مثال دانشمندان توانستهاند با بهرهگیری از
«اپتوژنتیکس» (تکنیکی که در آن با استفاده از نور
بخشهایی از مغز موشها را در آزمایشگاه روشن و
خاموش میکنند) هراس مرتبط با خاطرههای بد را از
ذهن موشها پاک کنند .این کار هنوز روی انسانها
انجام نشده ،چون نیازمند ایجاد سوراخی بزرگ در
جمجمه است .اما این کار ممکن است.
با این توضیحات ،آیا آنچه به عنوان حافظه میشناسیم
مرجعی معتبر برای شناخت ما است؟ جولیا شاو
میگوید« :واقعیت چیزی نیست جز برداشت و
دریافت شما ،ناب و بیدخل و تصرف .دریافت
واقعیت تجربهای کامال شخصی است .هر روز که شما
از خواب بیدار میشوید ،آدم جدیدی هستید چون
دریافتتان از واقعیت متفاوت است ».به اعتقاد او همه
خاطرهها اساسا نادرستاند؛ بعضی کمینادرست و
برخی کامال نادرست« :تجربههایی در ذهن ما وجود
دارند که هرگز رخ ندادهاند».

در سال 2025دیگر کسی خودروی شخصی ندارد!

مدیرعامل سرویس «لیفت» که همچون «اوبر»
جایگزینی برای حملونقل مسافر درون شهرهاست،
میگوید خودروهای بیراننده تا پنج سال دیگر نبض
حملونقل را به دست میگیرند و تا کمتر از  ۱۰سال
دیگر ،کسی مالک خودرویی شخصی نخواهد بود.
مدیرعامل سرویس «لیفت» که همچون «اوبر»
جایگزینی برای حملونقل مسافر درون شهرهاست،
میگوید خودروهای بیراننده تا پنج سال دیگر نبض
حملونقل را به دست میگیرند و تا کمتر از  ۱۰سال
دیگر ،کسی مالک خودرویی شخصی نخواهد بود.
با فراگیر شدن سرویسهای همسفری آنالین نظیر
«اوبر» و «لیفت» که با بهرهگیری از امکانات موبایل حاال
کسر بزرگی از بار حملونقل درونشهری را به دوش
میکشند ،و به موازات آن پیشرفتها در زمینه تولید
خودروهای خودران و بیراننده ،پیشبینی میشود تا
پنج سال دیگر خودروهای بیراننده جادهها را تسخیر
کنند و جای انسانها را در نقش پرمخاطره راننده بگیرند.
جان زیمر ،مدیرعامل سرویس لیفت ،پیشبینی کرده که
این جابجایی بسیار زودتر از موعدی که خودروسازان
پیشبینی میکنند رخ خواهد داد .به گفته او هزینههای
ماهانه نگهداری خودروها ،مشکل یافتن پارکینگ ،تامین
سوخت و قطعات یدکی و دیگر معضالت مالکیت
خودرو ،سبب خواهد شد در آینده نزدیک ،یعنی تا کمتر
از  ۱۰سال دیگر ،عموم انسانها قید مالکیت خودرو را
بزنند و دل را به دریای خودروهای بیراننده بسپارند.
جان زیمر در پستی وبالگی که در «مدیوم» منتشر کرده،
مینویسد« :هر روز تعداد بیشتری از آدمها به این نتیجه
میرسند که زندگی بدون صاحب خودرو بودن آسانتر
و کمخرجتر است و وقتی شبکه خودروهای خودران
به صحنه بیایند ،عصر مالکیت خودروها به پایان خواهد
رسید ».او میگوید در شهرهای بزرگ آمریکا این اتفاق
تا سال  ۲۰۲۵رخ خواهد داد.

به گفته او فرآیند گذار به عصر خودروهای بیراننده
آسان آغاز میشود و پیچیدگیهایش به موازات رشد،
رخ خواهد نمود .سرویسهایی نظیر لیفت و اوبر هم
ابتدا مسافران را در مسیرهای کوتاه درونشهری جابجا
خواهند کرد ،اما با پیچیدهتر شدن تکنولوژیها و قواعد
مرتبط با آنها ،این شبکهها هم میتوانند پیچیدهتر شوند
و خدماتی ارائه کنند که تصور آن امروز لزوما ممکن
نیست.
غولهای صنعت حملونقل حاال کمپانیهایی هستند
که سرویسهای آنالین ارائه میکنند .اوبر و ولوو
همین حاال هم در پیتسبورگ به طور آزمایشی ارائه
سرویس تاکسیهای بیراننده را آغاز کردهاند و گوگل
و لیفت هم برنامههای بزرگی برای این عرصه دارند .در
واشنگتن ،پایتخت آمریکا ،اتوبوسهای بیراننده تحت
آزمایش قرار گرفتهاند .مرسدس بنز و ایزیمایل هم در

 ۲۵سال پیش یک جسد مومیایی شده یخ زده در منطقه
اوتستال در کوههای آلپ پیدا شد که قدمت آن به ۵۳۰۰
سال پیش میرسد .تحقیقات دانشمندان نشان داده است
که شجره حدود یک میلیون نفر شهروند اروپایی به اوتسی
میرسد.
پژوهندگان پنج سال پیش سرانجام موفق شدند به
تحقیقات ژنتیک در باره جسد مومیایی یخ زده در منطقه
اوتستال در کوههای آلپ پایان دهند و به مشخصات
ژنتیکی اوتسی یا «مرد یخی» که به نامهای دیگری چون
ِ
«فریتس یخزده» نیز مشهور است
«مرد سیمیالئون» و
دست بیابند .اوتسی قدمتی  ۵۳۰۰ساله دارد.
آلبرت تسینک ،محقق باستانشناس ،در نشست
کارشناسان این رشته در منطقه اوتستال ِ آلپ ،گزارشی
ارائه داد و اعالم کرد که از تحقیقات مربوط به اوتسی
از جمله میتوان به چگونگی افزایش جمعیت در منطقه
دست یافت.
باستان شناسان به این نتیجه رسیدهاند که بازماندگانی از
نسل مادری اوتسی اکنون دیگر در اروپا یافت نمیشود،
اما بازماندگان نسل پدری او در اروپا بسیارند .آلبرت
تسینک ،محقق باستانشناس در این نشست گزارش داد
که بازماندگان اوتسی بخصوص در مناطقی چون جزایر
ساردین و کورسیکا زندگی میکنند.
آلبرت تسینک نسبت به خویشاوند خواندن قطعی

بازماندگان با اوتسی هشدار داد و گفت منظور از مفهوم
خویشاوند رابطه مستقیم نسبی با فرد خاصی است ،اما
در ارتباط با اوتسی «پس از  ۲۰۰نسل» دیگر نمیتوان از
خویشاوندیمستقیمنامیبرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان این محقق باستان شناس تنها
بر این نکته تاکید کرده که همه اروپائیان میتوانند از این
جهت خود را خویشاوند اوتسی بنامند که او از نخستین
اروپائیان بوده است.
محققان در سال  ۲۰۱۳به این نتیجه رسیدند که  ۱۹نفر از
اهالی منطقه تیرول دارای ژنهایی هستند که در زیرگروه ِ

فنالند و هلند و دوبی و ژاپن فروش خودروهای کامال
خودران را آغاز کردهاند.
گذار به حملونقل بیراننده ،شهرهای جهان را از
اساس دگرگون خواهد کرد ،چرا که دیگر خودروهای
شخصی که بیهوده و بیمصرف در پارکینگها و کنار
جادهها افتادهاند ،از صحنه بیرون خواهند شد .به اعتقاد
جان زیمر ،این تحوالت این فرصت را فراهم خواهد
کرد که «بافت شهری را دوباره طراحی کنیم؛ شهرهای
آینده حول محور انسانها طراحی خواهند شد ،نه
وسایل شخصی و عمومیحملونقل ».او میگوید این
سرآغاز تحولی اساسی در زیرساختهای جامعه آمریکا
و بسیاری جوامع دیگر خواهد بود.
سرویسهای همسفری و اشتراک حملونقل نظیر
لیفت و اوبر ،سرمایهگذاریهای میلیارد دالری در
این عرصه کردهاند و وعده دادهاند که از سال آینده با
اتومبیلهای خودران به مشتریانشان سرویس بدهند.
فراگیری خودروهای بیراننده موجب میشود هزینه
این سرویسها تا حدی پایین بیاید که خرید اشتراک
ماهانه یا ساالنه آنها بسیار بهصرفهتر از خرید خودروی
شخصی شود .این سرویسها همه هزینههای جانبی،
از جمله سوخت ،تعمیرات ،پارکینگ و بیمه را تقبل
خواهند کرد ،چون با همین ریزپرداختهای مشتریان،
به سودهای میلیارد دالری میرسند.
به گفته جان زیمر «این نخستین باری است که
ما میتوانیم به ایجاد یک شبکه کامال کارآمد برای
حملونقل فکر کنیم ».از آنجایی که فراگیری این
سرویسها نیاز به فضای پارکینگ را کمرنگتر خواهد
کرد ،متخصصان پیشبینی میکنند که در آینده نزدیکها
شهرها سبزتر خواهند بود و فضای مازاد زیادی برای
امور مهمتری نسبت به حملونقل خواهند داشت .این
یعنی محیط زیست پاکتر ،آالیندههای کمتر و امنیت
باالتر؛ همه آنچه همواره در جستوجویش بودهایم.

ی با«مردیخی» خویشاوندند
حداقل 1میلیون اروپای 

خبرگزاری ایرانشهر

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

ژنهای اوتسی جای دارند.
یکی از کسانی که نسب خود را به اوتسی منسوب
میداند ،یک مرد سوئیسی بهنام سیمون گربر است.
سیمون گربر که سعی در یافتن نسب خود کرده ،تحقیق
روی ژنهای خود را انجام داده و به این نتیجه رسیده که
موردهای بسیار مشابهی در دیانای ()DNAهای او و
اوتسی موجود است.
یکی از موردهای تشابه این است که اوتسی یا مرد یخی
 ۵۳۰۰سال پیش نارسایی الکتوز داشته و سیمون گربر نیز
امروز به عدم تحمل الکتوز دچار است.
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به روایت تصویر :

تظاهرات اعتراضی گروههای مختلف ایرانیان در نیویورک

از روز سه شنبه  20سپتامبر  2016گروههای مختلف سیاسی و مخالفان حکومت اسالمی در ایران ،با حضور در نیویورک و برپایی چندین تجمع اعتراضی کوشیدند ،تا
در قبال حضور رییس جمهوری که در طول عمر سه ساله دولتش بیش از  2500نفر در ایران اعدام شدهاند ،در خانه ملل جهان واکنش نشان دهند.
گروههای گوناگون سیاسی و شخصیتهای مطرح در این رویداد در نیویورک و در معابر این شهر خصوصا در محوطه مقابل سازمان ملل متحد در خیابان یکم که از
سوی نیروهای پلیس برای تجمعات اعتراضی در نظر گرفته شده بود ،حاضر شدند .تصاویر زیر از فیسبوک برخی شرکت کنندگان اخذ شده است.

سازمان دهندگان تظاهراتهای اعتراضی نیویورک ،با محوریت اعدامهای گسترده در ایران ،کوشیدند تا به روند رو به رشد اعدام در دولت حسن روحانی اعتراض کنند.

مجاهدین خلق یادوارهای از زندانیان اعدامی دهه 60را در نیویورک برپا کرده بودند.

یکی از عامالن کشتار  67در حال حاضر وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است.

گروههایکارگریفعالیتچشمگیریدرتجمعهایاعتراضیبهسفرروحانیداشتند.

یک گروه تئاتر خیابانی ،زندان رجایی شهر را برای عابران نیویورکی بازآفرینی کرد.

11

33
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 33جمعه  23سپتامبر
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

عضو پیشین نایاک سخنگوی فارسی زبان
وزارت خارجه آمریکا

نزدیک به یک ماه پس از اتمام دوره فعالیت آلن ایر سخنگوی
فارسی زبان پیشین وزارتخارجه آمریکا ،در حاشیه یک مصاحبه
تلویزیونی و به صورت تلویحی گفته شده است ،خانم سحر
نوروز زاده به عنوان نخستین زن ایرانی تبار در تاریخ آمریکا
موفق به احراز این مسئولیت شد.
خانم نوروز زاده در خالل یک مصاحبه با بخش فارسی صدای
آمریکا در حال ارائه شرحی از فعالیت های خود است و بینابین
این مصاحبه ،ستاره درخشش مدیر بخش فارسی صدای آمریکا
وی را نخستین زن ایرانی تباری معرفی میکند که موفق به
کسب مسئولیت سخنگویی در وزارت خارجه شده است.
بخش فارسی صدای آمریکا در خالل مذاکرات برای توافق
هسته ای به نحو معنا داری از سیاست نزدیکی دو دولت آمریکا
و ایران پشتیبانی میکرد.
با این حال هنوز وزارتخارجه رسما مسئولیت سخنگویی خانم
نوروز زاده را اعالم نکرده است.
سحر نوروز زاده متولد ایالت کنتیکت در شمال شرق ایاالت
متحده آمریکا و دارای مدرک تحصیلی در رشته های اقتصاد
بینالملل و مطالعات خاورمیانه از دانشگاههای جرج واشنگتن و
مریلند است .خانم نوروز زاده در سال  2014به جمع مشاوران

امنیت ملی آمریکا اضافه شده است ،اما تا پیش از آن عضو بلند
پایه شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) بوده است .گروهی که
به عنوان البی غیر رسمیجمهوری اسالمیدر آمریکا مشهور
است .اگرچه نایاک این ادعا را رد میکند و میگوید فقط به
دنبال بهبود روابط ایران و آمریکا است.
در آن زمان کارشناسان حضور او در حلقه مشاوران امنیت
ملی را نفود جمهوری اسالمیتا پشت درهای اتاق بیضی در
کاخ سفید قلمداد کرده بودند .خانم نوروز زاده پس از پایان
مسئولیت در کاخ سفید به جمع نزدیک ترین یاران وزیر خارجه
جان کری پیوست و در ماه های گذشته مدیر امور ایران در دفتر
وزیر خارجه بوده است.
مدیریت نایاک را تریتا پارسی بر عهده دارد .آقای پارسی در
جریان دادگاهی که به طرفیت حسن داعی برگزار شد ،با انتشار
رونوشت ایمیلهایی که بین او برخی مقامات ایران رد بدل شده
بود ،بازنده پرونده حقوقی مزبور گردید .در جریان آن دادگاه
با اشاره به ادعاهای ساختگی و تقلبهای صورت گرفته از
سوی نایاک در جریان شکایت حقوقی از حسن داعی(کنشگر
سیاسی) ،این سازمان به پرداخت 170هزار دالر جریمه مالی
محکوم شد.
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