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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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نگاهی به سهم  8دقیقهای ایران در مناظره نخست ریاست جمهوری

آیا ترامپ میخواهد به
ایران حمله کند؟

فرا رسیدن سال نوی
 5777عبری و ایام مبارک
روشهشانا را به عموم
یهودیان جهان خصوصا
یهودیان ایرانی که برای 25
قرن دوشادوش دیگر اقوام
ایران در همه گذرگاههای
تاریخی پیرو اندیشههای
پاک کوروش بزرگ بودهاند
فرخنده باد.

دوشنبه شب گذشته ،دو کاندیدای
ریاست جمهوری ایاالت متحده
آمریکا در یک مناظره تلویزیونی
روبروی هم قرار گرفتند و با یکدیگر
درباره مسایل مختلف بحث و جدل
کردند .یکی از موضوعات مطرح
شده ،روش برخورد و سیاستهای
آتی هر کدام در مقابله با جمهوری
اسالمی ایران بود.
دونالد ترامپ با اشاره به مانورهای
اخیر جمهوری اسالمی در اوایل
ماه جاری در خلیج فارس ،تیغ تیز
حمالت خود را به سوی هیالری
کلینتون نشانه رفت .موضوع

دستگیری جمعی از ملوانان آمریکایی
توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران،
یکی از داغترین مباحث این مناظره
بود.
«من دونالد را دیدم که میگوید
ایرانیها ،ملوانان آمریکایی را تحقیر
کردند .اگر آنها ملوانان ما را تمسخر
کنند ،من آنها را به دریا میاندازم و
تو جنگ دیگری شروع میکنی؟»
این پرسشی بود که هیالری کلینتون
مطرح کرد.
حالت تهاجمی ترامپ غیرقابل
باور است .الگوی رفتاری ترامپ به
عنوان یک رهبر خطرناک است و

این موضوعی است که دموکراتها و
دیگر منتقدان ترامپ بیش از یکسال
است از آن برای مقابله با وی استفاده
میکنند.
کلینتون این نکته را یکبار دیگر
تکرار میکند:
«مردی که میتوان او را با یک
صدای جیرجیر برانگیخت ،نباید
انگشتانش در نزدیکی ماشه فرمان
حمله هستهای باشد».شاید این یک
انتقاد منطقی باشد و احتماال هیچکس
نمیخواهد وارد یک جنگ تمام عیار
با جمهوری اسالمی شود.
ادامه در صفحه 2

جمشید آموزگار ،نخست وزیر پیشین ایران درگذشت

جمشید آموزگار ،نخست وزیر پیشین ایران و از
چهرههای برجسته سیاسی پیش از انقالب در ۹۳
سالگی در ایاالت متحده آمریکا درگذشت.
جمشید آموزگار در سال  ،۱۳۲۸در  ۲۶سالگی پس
از اخذ مدرک دکترا در رشته مهندسی هیدرولیک
از دانشگاه واشنگتن آمریکا ،همکاری خود را با
سازمان ملل به عنوان کارشناس آغاز کرد .او در
دهه  ۳۰خورشیدی به ایران بازگشت و وارد دولت
شد .او در این دوره به عنوان معاون وزیر بهداشت،
وزیر کار و وزیر کشاورزی فعالیت کرد .فعالیت
به عنوان وزیر بهداری و سپس وزیر دارایی کابینه
هویدا از سمتهای بعدی او بود.
با این حال شهرت اصلی آقای آموزگار به دلیل
حضور او در اوپک عنوان رئیس هیات ایران،
ریاست بر اجالس اوپک در دورهای که برای
افزایش قیمت نفت تصمیم گیری شد و ریاست
هیات ایران در مجمع ساالنه بانک جهانی و جمشید آموزگار در  ۱۳۵۵به عنوان دبیر کل نخست وزیر آموزگار اعتراضات شدت گرفت و او
صندوق بین المللی پول بود .آقای آموزگار سال حزب رستاخیز برگزیده و به عنوان مشاور نخست در تابستان سال  ۵۷از نخست وزیری و دبیر کلی
 1346با حضور در این مجمع به عنوان رئیس وزیر به کنگره حزب معرفی شد.
حزب رستاخیر استعفا کرد .شادروان آموزگار پاییز
این دوره مجمع ساالنه بانک جهانی و صندوق او در سال  1356پس از برکناری هویدا از سوی همان سال به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیتهای
بینالمللی پول انتخاب شد.
شاه به عنوان نخست وزیر معرفی شد .در دوره اقتصادی پرداخت.

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

www:iranshahrnewsagency.com

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency
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کارتون هفته		 :

اثر :ژاک فراست

شيمعون پرز ،وزير ،نخست
وزير ،رييس جمهور اسراييل و
مرد صلح چهارشنبه  ٢٧سپتامبر
 ٢٠١٦درگذشت

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:34 - SEP, 30 , 2016

در کانون خبر:

نگاهی به سهم  8دقیقه ایران در مناظره نخست ریاست جمهوری

ادامه از تیتر نخست صفحه اول
هنگامیکه خانم کلینتون درباره این ویژگی ترامپ
بحث میکند ،به نظر میرسد او با توجه به خلق و
خوی تند مزاجش ،فرد مناسبی برای فرماندهی کل قوا
نباشد؛ اما کنایههای هیالری کلینتون به شدت درباره
آنچه که در خلیج فارس اتفاق میافتد ،نادرست است.
در ماه سپتامبر جاری حداقل سه حادثه مختلکننده
امنیت خلیج فارس ،این مهمترین خطوط حمل و نقل
جهان ،اتفاق افتاده است که دست کم در یک مورد با
نزدیک شدن قایقهای تندروی ایرانی به ناوگان نیروی
دریایی آمریکا ،آنان وادار به شلیک گلولههای اخطار
برای جلوگیری از نزدیکتر شدن قایقهای سپاه پاسداران
شدند.
در ژانویه گذشته هنگامیکه دو قایق نیروی دریایی
ارتش ایاالت متحده ،تصادفا وارد آبهای ایران در خلیج
فارس شدند ،نیروهای دریایی جمهوری اسالمی ،خدمه
قایقهای آمریکایی را دستگیر کردند و تصویر آنان را به
صورت تحقیرآمیزی درست پیش از آخرین سخنرانی
رییس جمهور باراک اوباما در سازمان ملل متحد،
نمایش دادند.
این حوادث باعث شد تا ژنرال «جوزف وتل» از مرکز
فرماندهی ارتش آمریکا در مصاحبه با خبرنگاران ،از
پیش بینیهای نادرست ابراز نگرانی کند.
ژنرال وتل گفت« :اگر آنها (جمهوری اسالمی)
بخواهند ما را آزمایش کنند ،ما نیز به آنها پاسخ خواهیم
داد .ما از افراد خود و متحدانمان محافظت خواهیم
کرد».
بخش بزرگی از تالش هیالری کلینتون برای جذب
آرای مردم آمریکا بر مبنای تامین امنیت ملی است
و تکیه بر این نکته که او وضعیت سیاسی جهان را
میفهمد و میداند که چگونه با دیگر کشورها تعامل
کند (با استفاده از تجاربش در مقام سابق وزارت امور
خارجه آمریکا) در حالیکه رقیب او (دونالد ترامپ)
یک آماتور خطرناک است که از اصول اولیه سیاست
خارجی و تعامل با دنیا ،هیچ نمیداند و ممکن است
حتی باعث وقوع جنگ هستهای شود.
این موضوع میتواند با برداشت ترامپ از تحقیر
ملوانان آمریکایی منجر به جنگ با جمهوری اسالمی
ایران شود اما هیالری کلینتون رفتار جدی و تحریکآمیز
ایرانیها با نیروهای نظامی آمریکا را یک تحقیر تلقی
نکرده است.
مشکل دیگری که خط مشی کلینتون درباره حوادث
خلیج فارس و جمهوری اسالمی دارد ،این است که او
در مورد حمایت حکومت اسالمی ایران از تروریسم،
جنگ نرم و پایمال کردن حقوق بشر ،موضع تضعیف
یافتهای دارد تا آنجاییکه دستیار امنیت ملی او «جیک
سولیوان» در ژوئن گذشته گفت:

«ما نیاز داریم تا هزینههای جمهوری اسالمی ایران را
برای رفتارهای بیثبات کنندهاش باال ببریم و نیز اعتماد
به نفس شرکای منطقهای خود را نیز در اینباره افزایش
دهیم».
یکی از راههای باال بردن هزین ه رفتارهای جمهوری
اسالمی در منطقه خلیج فارس ،ارسال پیام روشنی
برای سردمداران این رژیم است که بدانند اقدامات
تحریکآمیزشان در خلیج فارس ،نتایج سخت و منطقی
در بر خواهد داشت .در این رابطه ،موضع دونالد ترامپ
درباره تهدید کردن جمهوری اسالمی ایران درست به
نظر میرسد اما شاید در نوع بیان آن دچار اشتباه شده
است.
این نقطه نظر ترامپ شاید بسیار به گفتههای ژنرال
وتل نزدیک است .در مورد موضوع اهمیت بازدارندگی
ایاالت متحده آمریکا در خلیج فارس در برابر رژیم
جمهوری اسالمی ،هیالری کلینتون فرصت ابراز آنچه
که او در اینباره میداند و باید با اقتدار نمایش دهد را
از دست داده است.
اما در آن سو تحلیلگران ایران به گونه دیگری
میاندیشند .آسوشیتدپرس بالفاصله پس از مناظره
دوشنبه شب با بسیاری از سیاست پیشگان در نقاط
مختلف جهان گفتگو کرد .در این بین در تهران سعید
لیالز تحلیلگر سیاسی نزدیک به حکومت به خبرنگار
آسوشیتدپرس چنین گفته« :باور ندارد که هیچ یک از دو
کاندیدا برجام (معامله اتمی  5به اضافه یک با جمهوری
اسالمی ایران) را متوقف کنند .علیرغم آن که آقای
ترامپ آن را افتضاح خوانده است و از سوی دیگر خانم
کلینتون به صورت جدی میخواهد که انجام برجام را
به تحقق برساند».
با این حال سایت خبری تابناک نزدیک به محسن
رضایی از مقامات سیاسی نظامی در ایران میگوید:

«بدبینیهای رهبری به آمریکاییها در حال محقق شدن
است و نمیتوان به جانشین اوباما اعتماد کرد ،اگرچه به
خود اوباما هم اعتمادی نیست».
در آمریکا صرف  8دقیقه از  90دقیقه زمان نخستین
مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری به موضوع ایران
در نگاه بسیاری از بینندگان آمریکایی تنها دلیلی برای
مجادله بین رقیبان سیاسی جلوه کرده است.
کتی تامپسون کارشناس اقتصادی دموکرات گفته:
«موضوع برای مردم در نخستین قدم امنیت ملی و رفاه
اقتصادی است .مردم آمریکا به جنگ نیاز ندارند».
لیچ رابرانتر نماینده جمهوریخواه در ایالت اوهایو نیز
میگوید« :در سیاست خارجی پرزیدنت اوباماخیلی
چیزها درست نیست .طبیعی است که وزیرخارجه
کلینتون از همه آن اشتباهات دفاع کند .این را مردم
میدانند .آنها نیازهای مهمتری دارند .سواالتی که کلینتون
با بازی با برگ ایران از پاسخ به آنها طفره رفته است».
هنوز دو مناظره دیگر پیش روی دو کاندیدای اصلی
انتخابات آمریکا قرار دارد .با اینکه پیش بینی میشود
ایران سهم مهم دیگری در دو مناظره پیش رو نداشته
باشد اما همچنان پرونده توافق اتمی با تهران بر خالف
دعواهای حزبی در حال اجراست .حتی اگر کلینتون
بگوید «این توافق باعث شد ما بدون شلیک یک تیر به
همه تاسیسات مخفی ایران دست پیدا کنیم» و یا ترامپ
بگوید «این توافق رژیم ایران را که در آستانه سقوط بود
به یک قدرت منطقهای تبدیل کرده است».
بسیاری از ایرانیان آمریکایی که میتوانند در هشتم
نوامبر رای بدهند میگویند دوست ندارند به ایران
حمله نظامی شود ،اما نباید این حرف آنها برای مقامات
واشنگتن نشین به منزله حمایت از رژیم اسالمی در
تهران تلقی شود .آنها میگویند آنچه علی خامنهای به
جهان معرفی میکند ایران آنها نیست.
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مهلت  35روزه برای ثبت نام در التاری گرین کارت 2018

وزارتخارجه ایاالت متحده میگوید عالقمندان به
دریافت گرینکارت آمریکا تنها از  4اکتبر تا  7نوامبر
 2016فرصت دارند تا در برنامه سالیانه قرعه کشی
برای دریافت تابعیت ایاالت متحده آمریکا شرکت
کنند .در سالهای گذشته این فرصت  60روزه بوده،
اما اینبار تنها  35روز مهلت برای ثبتنام در نظر
گرفته شده است.
وزارتخارجه ایاالت متحده آمریکا میگوید« :ثبت نام
برای قرعه کشی از سه شنبه  4اکتبر ساعت  11قبل از
ظهر به وقت واشنگتن ( 8صبح به وقت لسآنجلس
و  7:30دقیقه شب به وقت تهران) آغاز می شود و
تا دوشنبه هفتم نوامبر (۱۷آبان) ادامه خواهد داشت».
وزارت خارجه تاکید کرده است ثبت نام در قرعه
کشی رایگان می باشد و تنها از طریق تارنمای رسمی
قرعه کشی انجام می گیرد.
کاربران فارسی زبان برای اطالعات بیشتر و پاسخ پذیرفته شدهگان می توانند در سال  2018به ایاالت
به پرسشهای متداول درباره این برنامه و همچنین متحده مهاجرت کنند .با این حال وزارتخارجه پیش
دستورالعمل فارسی شرکت در قرعه کشی می توانند از این گفته است« :انتخاب به قید قرعه ،تضمینی برای
به صفحه ویژه گرین کارت  2018در سفارت مجازی دریافت روادید توسط برندگان نخواهد بود .بلکه این
انتخاب فقط به آن معنا است که شما داری شرایط
آمریکا در ایران مراجعه کنند.
به احتمال قوی نتایج این قرعه کشی در اواخر تقاضا برای ویزای قرعه کشی هستید و اگر در مراحل
آپریل یا اوایل ماه می سال  2017اعالم خواهد شد و بعدی واجد شرایط شناخته بشوید به شما ویزا تعلق

خواهد گرفت».
هر ساله 50هزار واجد شرایط از دهها کشور جهان
از جمله ایران از همین روش برای اخذ اقامت ایاالت
متحده آمریکا استفاده میکنند .بسیاری از ایرانیان مقیم
ایاالت متحده نیز برای روند تکمیلی مهاجرت خود
و یا اعضای خانواده شان به همین برنامه ویژه ساالنه
امید دارند و در آن ثبت نام کردهاند.

کاشت یک درخت گیالس در دانشگاه مریلند آمریکا به یاد عباس کیارستمی

دانشگاه مریلند در آمریکا روز یکشنبه  26سپتامبر در این مراسم که با حمایت موسسه مطالعاتی
 2016طی مراسمی با کاشت یک درخت گیالس روشن و همکاری مرکز ایرانشناسی دانشگاه مریلند
در محوطه اصلی این دانشگاه یاد عباس کیارستمی ،به سرپرستی دکتر فاطمه کشاورز برگزار شد عالوه بر
سینماگر برجسته ایرانی را گرامی داشت.
تنی چند از دوستان نزدیک آقای کیارستمی از جمله

دکتر بهمن مقصودلو ،فرزند او احمد کیارستمی نیز
شرکت داشت و گفت تجلیل از خالق طعم گیالس با
غرس یک درخت گیالس نشانه ای از ماندگاری آثار
عباس کیارستمی است .این درخت نمادی است از
زیستن و ادامه حیات جریان هنری کیارستمی.
بهمن مقصودلو که در حاشیه این مراسم در محوطه
دانشگاه مریلند با خبرنگاران سخن می گفت نیز
ضمن تایید تلویحی لغو مراسم گرامیداشت چهلم
آقای کیارستمی در ایران با فشار نهادهای امنیتی ،گفت
رمز جاودانگی آثار کیارستمی در حفظ پیوندهای او با
وطنش نهفته است که در آن سرزمین علی الرغم همه
مشکالت ماند و چنان رشد کرد که همه شاهدیم.
دانشگاه مریلند میگوید قصد دارد یک کرسی
خاص سینمای ایران در این دانشگاه تاسیس کند و آن
را به افتخار این فیلمساز فقید به نام عباس کیارستمی
نامگذاری کند .با این حال دکتر کشاورز می گوید
این مهم با حمایت برنامه مطالعاتی سینمای ایران در
دانشگاه مریلند در حال پیگیری است و در هفته های
آینده اخبار موثق تری در این مورد منتشر خواهد شد.

بریتانیا در اسکار امسال با یک فیلمساز ایرانی انگلیسی
فیلم «زیر سایه» ساخته بابک انوری ،فیلمساز ایرانی
انگلیسی ساکن بریتانیا ،به عنوان نماینده بریتانیا در رشته
بهترین فیلم خارجی اسکار  ۲۰۱۶انتخاب شده است.
این نخستین تجربه فیلم بلند آقای انوری محسوب می
شود.
«زیر سایه» را شرکت ورتیگو در بریتانیا از روز ۲۳
سپتامبر اکران شد و در آمریکا از روز  ۷اکتبر از سوی
شرکت های اکسوایزی و ورتیکال اکران خواهد شد.
آقای انوری قبال درسال  ۲۰۱۲هم با فیلم کوتاه «دو
با دو» که وقایع آن در یک مدرسه ایرانی در بریتانیا
اتفاق می افتد نامزد جایزه بفتا (آکادمی فیلم بریتانیا)
شده بود.
وقایع فیلم «زیر سایه» در دهه  ۱۹۸۰در اوج دوران
جنگ ایران و عراق در تهران رخ میدهد .فیلم ،ماجرای
طلسم نفرین شدهای است که ارواح بدنهاد یا «جن»
مادر جوانی به نام شیده (با بازی نرگس رشیدی) و نمیکند و منفجر نمیشود.
دختر خردسال او ،درسا( ،آوین منشادی) است که درسا پس از این واقعه دچار مشکالت شدید روحی هایی که با باد سفر میکنند آن را به همراه آوردهاند تا
در غیاب پدر خانواده که پزشک جبهه جنگ است ،میشود و شیده ،پس از مشورت با همسایهها به این روح «درسا» را تسخیر کند .این فیلم به زبان فارسی
خانهشان مورد اصابت موشکی قرار میگیرد که عمل نتیجه میرسد که این موشک عمل نکرده در واقع ساخته شده و زیر نویس انگلیسی دارد.

هواداران ایرانی دونالد ترامپ در لس آنجلس

علیرغم شعارهای تبلیغاتی دونالد ترامپ در
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر
سختگیری در برابر مهاجران و مسلمانان ،بخشی از
شهروندان ایرانی-آمریکایی به ترامپ رای خواهند
داد .کیمیا منوچهری خبرنگار ایرانی روزنامه مشهور
 ،USA TODAYگزارشی از نقطه نظرات ایرانیان
کالیفرنیا در محله وست وود شهر لسآنجلس تهیه
کرده است که در آن از اقشار گوناگون ایرانی درباره
رای آنها به نامزد رییس جمهوری مورد عالقهشان
در انتخابات پیشرو و دلیل این انتخاب پرسوجو
میکند .منطقه وستوود ،مشهور به «پرژن اسکوئر»،
در شهر لسآنجلس یکی از اصلیترین مکانهای
جامعه ایرانیان مقیم کالیفرنیاست که کسب و کار
ایرانیان در آنجا رونق فراوانی دارد و به نوعی
میعادگاه بسیاری از ایرانیان است.
آقای «مو البرزیان» معتقد است ،ترامپ برای مقام
ریاست جمهوری مناسب تر از کلینتون است.
«فربد پیپن» مرد جوانی از بستنی فروشی معروف
«زعفران و رز» اعتقاد دارد که در میان ایرانیان مقیم
لسآنجلس به ویژه آنانکه در سالهای اخیر از ایران
به آمریکا آمدهاند ،بحث بسیار جدی درباره انتخاب
رییس جمهور آینده آمریکا در جریان است و بر
این نکته تاکید دارد که نسل جدید اعضای جامعه
ایرانی-آمریکایی اهمیت بیشتری برای این انتخابات
قایل هستند .فربد ،خانم کلینتون را ترجیح میدهد.
«تاد خدادی» از مغازهداران ایرانی وست وود از
هواداران ترامپ است و اظهار میکند که ایدههای
اقتصادی دونالد ترامپ جذابیت بیشتری برایش دارد

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
سردبیر :دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)

تا مسایل حزبی وی .البته آقای تاد میگوید برخی
اعضای خانوادهاش به ویژه برادر ایشان به خانم
کلینتون رای خواهند داد« .سامی مستنه» مرد جوان
دیگریست که به دونالد ترامپ رای خواهد داد .او
سیاستهای مهاجرتی ترامپ و به ویژه برنامههای
او در برخورد با پدیده مهاجران غیرقانونی و تشکیل
باندهای تبهکاری توسط آنان را پسندیده است.
«بهروز مستنه» ،توریست ایرانی معتقد است که
هیالری کلینتون بدلیل نظرات متعادلترش درباره
خاورمیانه و به ویژه ایران ،برای ریاست جمهوری
آمریکا مناسبتر است.
خانم «نلی والنتینو» مشتری سوپرمارکت توچال
وست وود به کیمیا منوچهری میگوید ،به هیالری

کلینتون رای خواهد داد زیرا فکر میکند ،زمان آن
فرا رسیده تا یک زن رییس جمهور آمریکا شود و
این همان چیزیست که ایاالت متحده به آن نیاز
دارد.
دکتر «افشین عمرانی» پزشک ساکن در منطقه
وستوود اعتقاد دارد که پس از انقالب اسالمی
در ایران و به دست گرفتن قدرت توسط خمینی
و طبقه مالها که باعث آزار و رنجش مردم ایران
با عقاید مذهبی افراطی آنان شده است ،حمالت
شدید دونالد ترامپ به اسالمگرایی افراطی باعث
شده تا نسل قدیمیتر ایرانیان مقیم آمریکا از ترامپ
حمایت بیشتری کنند و سیاستهای او در این رابطه
را به مواضع خانم کلینتون ترجیح دهند.
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روی میز تحریریه:
پشت نقاب تبلیغات انتخاباتی هر دو حزب بزرگ آمریکا:

حیفسربازآلمانیکهدرآسیابمیرد!

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:
به دنبال مناظره جنجال برانگيز نامزدهاي انتخابات
رياست جمهوري امريكا ،از نگاه يك مهاجر نظرپردازِ
تهي از هرگونه فوران احساسات ناسيوناليستي كه
نظاره كنيد؛ هرچه قدر حزب جمهوریخواه ایاالت
متحده در این سالهای اخیر منشا ظهور سیاستمداران
 به تعبیر عامیانه  -کلهخر بوده ،حزب دموکرات،سیاستمداران با نزاکت و صلحطلب و مهربان به جامعه
بشریت عرضه کرده است!
اما من یکی زیر بار نمیروم که تمایز این دو حزب
را با کلماتی مثل خوشاخالقی یکی و بداخالقی
دیگری توضیح دهم.
مطمئنا هر دو حزب ،منافع ملت خود ،کارتلهای بزرگ و پایگاههای سیاسی موثر
را تامین میکنند .بنابراین تفاوت در این است که دموکراتها ،از سیاست تبلیغاتی
پیچیدهتر و تئوري موثرتري استفاده میکنند در حالی که جمهوریخواههان معموال رکتر،
بیرودربایستیتروصادقانهتررفتارمیکنند.
تاکید بر گسترش دموکراسی در جهان ،شعار مورد عالق ه دموکراتهاست .اما در
خاورمیانه تا این لحظه ،گسترش دموکراسی به معرکهگیری رهبران اسالم سیاسی مبدل
شده است که معموال مواضع تندتری نسبت به غرب و خود آمریکا دارند .چرا باید
دموکراتها ،گسترش دموکراسی را مبنای شعارهای خود در سیاست خارجی قرار دهند!؟
من فکر میکنم دلیل هر چه باشد ،به پایبندی رهبران دموکرات به این ارزش سیاسی
حیات مدرن کمترین ربط را دارد .دموکراتها نشان دادهاند که میان حکومت حسنی
مبارک و اخوانالمسلمین در مصر ،میان حکومت محمدرضا شاه پهلوی با حکومت
روحاهلل خمینی در ایران ،میان حکومت بنعلی در تونس و قذافی در لیبی با اسالمگرایان

تندرو ،تفاوتی قائل نیستند؛ که یعنی مبنای عمل آنها به هیچوجه پابندی به ارزشهای
جهان مدرن نیست.
قابل درک است که شهروند آمریکایی بگوید خاورمیانه دیگر کدام خراب شده است!؟
چرا باید همسر ،فرزند ،دایی ،عمو یا خالهام را بدهم تا از خاورمیانه سود بیشتری نصیب
آمریکا شود!؟ خاورمیانه را رها کنید تا در کثافت خودش بغلطد .اما البته در سطوح عالیتر
مدیریت سیاسی ،این دموکراتها هستند که شیکترین و پذیرفتنیترین بیان را برای این
سیاست عزل نظر از خاورمیانه و صرف مماشات با حکومتهای آن در آستین دارند.
ژست صلحطلبی حزب دموکرات ،به لحاظ اخالقی یا ایدئولوژیک ،به هیچوجه
آبرومندانهترازسیاستهایتهاجمیحزبجمهوریخواهنیست.فقطنزدافکارعمومی،
فریبندهتر و برای طیفهای مختلف سیاسی در خاورمیانه ،وسوسهانگیزتر است .چون هر
طیفی خیال میکند با باز شدن فضا ،فرصتی عالی برای عرض اندام به دست آورده است.
اگرچه هم ه آنها اشتباه میکنند به غیر از رهبران اسالم سیاسی.
در واقع زماني كه در مناظره اخير از بُعد عقالني به كامنتهاي رقيبان درباره توافق
هستهاي با ايران نظر ميكني ،استداللي جز بقاي همين چرخه معيوب را نمييابي .چرا كه
در راستاي مديريت استراتژيك خود بر خاورميانه ،چاره و آلترناتيو ديگري براي شهروند
آن منطقه باقي نميگذارند.
فقط كافيست فراموش نكنيم؛ آنها با همان خونسردی به هواداران جنبش سبز ایران
نگریستند که به حوادث سوریه ،که به برآمدن اخوانالمسلمین در مصر و ظهور اشکال
متنوع اسالمگرایی خشونتطلب در عالم.
حرف واقعی آنها این است :بگذارید این پمپ بنزین بزرگ که نامش خاورمیانه است زیر
چکم ه اسالم سیاسی له شود .ما برای حفظ جان آمریکاییان ،به حداقل منفعت سیاسی-
اقتصادی از این ناحیه بسنده خواهیم کرد.
نمیدانم کجا خواندم که هیتلر گفته بود حیف سرباز آلمانی که در خاک آسیا بمیرد.

اول مهر و بوی سادگی سالهایی که رفت

اندیشه تدین  -کنشگر اجتماعی(بنیاد کودک) :
هفته پيش در ايران مصادف بود با بازگشايي مدارس و شروع
سال تحصيلي جديد ،براي بچههاي نسل جديدي كه از بدو
تولد با انواع تكنولوژيهاي مختلف سر و كار دارند و حال
هوايشان با دهه شصتيها تفاوت فاحشي دارد .آمدن مهر
هميشه برايم يادآور خاطرات خوب آن روزهاست. .
سالهاي كودكي را در زاهدان گذرانديم .در خانههاي سازماني
جامجم زندگي ميكرديم و من تمام تابستان را شوق مدرسه
رفتن داشتم .آنقدر ميپرسيدم چند بار ديگه بخوابم صبح شه،
ميرم كالس اول؟! ...كه برام يه قلك بزرگ سفالي خريدند و گفتند هر وقت قلكت پر
شد ،اونوقت مدرسهها باز ميشه ...و من بودم و شوق سكههايي كه براي پر شدن قلكم
جمع ميكردم.
براي سكههاي قلكم روياهاي زيادي در سر داشتم و ميخواستم باهاش كيف مدرسه
بخرم ،تا اينكه طاقت نياوردم و چند روز مونده به مهر به بهونه اينكه قلكم جا نداره،
شكوندمش .در آن لحظه احساس ثروتمندترين آدم روی كره زمين را داشتم و حاال
هر چه ميگفتند بيا به جایش بهت اسكناس بديم ،قبول نميكردم و با يه كيسه سكه

به دست ،همراه مادرم به
فروشگاه شهر و روستاي
محلهمان رفتيم و من با
همون پولهاي قلك،
كيف مدرسهام رو خريديم
و چند دفتر كه بعدها
فهميدم رويش نوشته شده
بود« :تعليم و تعلم ،عبادت
است».
بايد صفحه به صفحه با خودكار قرمز خط كشي شان ميكرديم و با كاغذ كادو
پالستيك جلدشان ميكرديم..
مهر برايم بوي سادگي همان سالها را ميدهد ..همان سالهايي كه سالي دوبار براي
شروع مدرسه و نوروز خريد ميكرديم .به كفش بال و ملي ميرفتيم و وقتي كفش
نو پايمان را ميزد ،پنبه ميگذاشتيم .مهر برايم بوي پاكن و مداد و دفتر كودكيهايم را
ميدهد .انگار همين ديروز بود همراه مادرم به فروشگاه شهر و روستاي محلهمان رفتيم.
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تالشی برای باال بردن بهای نفت

در پانزدهمین نشست مجمع بین المللی انرژی (یف)،
که بیست و ششم تا بیست و هشتم سپتامبر (پنجم تا هفتم
مهر ماه) در الجزیره برگزار میشود ،هفتاد و دو کشور تولید
کننده و مصرف کننده سوختهای فسیلی شرکت خواهند
کرد.
ولی آنچه طی چند روز پایتخت الجزایر را زیر ذره بین
ناظران مسایل اقتصادی قرار داد نه این گردهمایی ،بلکه
نشستی بود که در حاشیه آن برگزار شد .سخن بر سر یک
نشست غیر رسمی است که هفتم مهر ماه کشورهای عضو
«اوپک» و شماری از تولید کنندگان غیر عضو «اوپک» را
در همان شهر گرد هم آورد.
هدف نشست غیر رسمی تولید کنندگان نفت در الجزیره،
در ادامه تالشهای ناکامانهای که از حدود یک سال پیش
تا امروز از سوی آنها جریان داشته ،باال بردن بهای نفت
است .بهای این کاال که در نیمه سال  ۲۰۱۴مرز هر بشکه
صد دالر را پشت سر گذاشته بود ،طی چند روز گذشته
بین  ۴۵تا  ۵۰دالر نوسان کرده است .اگر سقوط قیمت
نفت را طی دو سال گذشته در نظر بگیریم ،میانگین زیان
کشورهای عضو «اوپک» به باالی  ۷۰۰میلیون دالر در
روز میرسد.
عربستان سعودی ،در مقام بزرگترین کشور تولید کننده
عضو «اوپک» ،طی این دوره به طور متوسط  ۲۲۵میلیون
دالر در روز ضرر کرده است .میانگین زیان ایران نیز ،در
همان مدت ،به نزدیک به  ۵۰میلیون دالر در روز رسیده
است.
برای کشورهای عضو «اوپک» ،که برای تامین ارز مورد
نیاز خود جز صادرات نفت منبع دیگری ندارند ،تداوم
وضعیت موجود یک مصیبت واقعی است .شماری از
کشورهای نفتخیز غیر عضو «اوپک» نیز ،به ویژه روسیه،
در وضعیت اقتصادی شکنندهای به سر می برند« .اوپک»
به دالیل گوناگون از جمله شکافهای درونی ،توانایی
تاثیر گذاری بر بازار جهانی نفت را به گونهای چشمگیر
از دست داده و نیازمند همکاری تولید کنندگان غیر عضو
این سازمان است.
آنچه از دو سال پیش به این سو بهای «طالی» سیاه را از
باالی صد دالر به زیر پنجاه دالر برای هر بشکه کاهش
داده ،وجود نفت اضافه بر تقاضا در بازار است .نفت در
بازار فراوان است از جمله به این دلیل که ایاالت متحده
آمریکا با تکیه بر جهش نفت «غیر متعارف» (شیل) به یکی
از سه تولید کننده اول این کاال در جهان (در کنار روسیه و
عربستان سعودی) بدل شده ،ریاض و مسکو با حد اکثر
ظرفیت خود تولید میکنند ،عراق در حال تبدیل شدن به
یک غول بزرگ نفتی است و ایران نیز تولید خود را کم و
بیش به سطح دوران پیش از تحریم نزدیک کرده است .به
عالوه اقتصاد جهانی در گیر کاهش نرخ رشد است و نیاز
چندانی به نفت اضافی ندارد.
تاکید بر این نکته نیز ضروری است که چین ،مهمترین
عامل رونق بازار مواد اولیه از جمله نفت طی دو دهه
گذشته ،یک تحول بزرگ ساختاری را از سر میگذراند که
صنایعش را از حالت ابتدایی به پیچیدگی سوق میدهد.
یکی از پیآمدهای این تحول افزایش بهره وری ،رعایت
هر چه بیشتر الزامات زیستمحیطی و پیشروی به سوی
انرژیهای قابل تجدید است .به بیان دیگر عطش چین
برای مصرف روز افزون سوخت فسیلی به ویژه نفت در
حال فرو کش کردن است ،رویدادی که طبعا تقاضای نفت
را به میزان قابل مالحظهای پایین میآورد.
با توجه به همه این تحوالت ،و برای مقابله با رکود بازار
نفت ،سازمان «اوپک» مجبور است تولیدش را که در حال
حاضر پیرامون  ۳۳میلیون بشکه در روز نوسان میکند،
پایین بیآورد و یا ،دستکم ،جلوی افزایش آنرا بگیرد .ولی
عربستان سعودی ،که سکان رهبری «اوپک» را در دست
دارد ،به خوبی میداند که بدون مشارکت تولید کنندگان
غیر عضو این سازمان ،و در درجه اول روسیه ،نمی تواند
به گونهای موثر بر عرضه نفت تاثیر بگذارد.
از حدود یک سال پیش تالشهای مشترک مسکو و
ریاض برای دسترسی به یک توافق بر سر مهار عرضه
نفت آغاز شده است .گام نخست در این راه ،از دیدگاه
هر دو قدرت نفتی« ،فریز» (ثابت نگاه داشتن) تولید است
تا جلوی افزایش عرضه نفت همراه با خطر سقوط باز هم
بیشتر بهای این کاال گرفته بشود.
در ماه آوریل گذشته ،نمایندگان شماری از کشورهای
عضو و غیر عضو «اوپک» برای دستیابی به توافق بر سر
«فریز» تولید در دوحه اجتماع کردند .این تالش به دلیل
اختالف نظر میان ایران و عربستان سعودی به جایی نرسید.
تهران از هر گونه ابتکاری از جمله «فریز» در راستای باال
بردن قیمت نفت پشتیبانی کرد ،ولی این حق را برای خود
به رسمیت شناخت که تا افزایش تولیدش به سطح پیش از
آغاز تحریم ها ،هیچ قید و بندی را نپذیرد و بتواند همچنان
آن را باال ببرد .ریاض موضعگیری تهران را بهانه کرد و
حاضر نشد توافق بر سر «فریز» را بپذیرد.
آیا نشست غیر رسمی «اوپک» و «غیر اوپک» در الجزیره
بیش از نشست ماه آوریل شانس موفقیت خواهد داشت؟
به گزارش شماری از رسانههای غربی ،نمایندگان تهران
و ریاض هفته گذشته به منظور فراهم آوردن زمینه توافق
چندین بار در مقر سازمان «اوپک» در وین با هم مالقات
کرده اند .بر پایه گزارشهای تایید نشده ،عربستان حاضر

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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شده ایران «فریز» تولیدش را در سطح کنونی (سه میلیون
و ششصد و پنجاه هزار بشکه در روز) بپذیرد ،حال آنکه
دیگر کشورهای تولید کننده تولیدشان را در پایینترین
سطح نه ماه پیش «فریز» کنند .گویا ایران این پیشنهاد را
نپذیرفتهاست.
سهسناریو
در این شرایط نشست نفتی هفتم مهر ماه «اوپک» و
«غیر اوپک» چه فرجامی خواهد داشت؟ در پاسخ به این
پرسش می توان سه سناریو را در نظر گرفت :
یک) سناریوی خوشبینانه :همه کشور ها ،از جمله
ایران ،به منظور جلوگیری از رقابتهای بیثمر میان تولید
کنندگان و باز گرداندن رونق نسبی به بازار جهانی نفت ،بر
سر «فریز» تولید این کاال در سطح کنونی و یا حتی پایین
تر از آن به توافق خواهند رسید.
دو) سناریوی بینابین :بخش بسیار بزرگی از تولید
کنندگان به ویژه عربستان سعودی و روسیه حاضر شوند
تولیدشان را در سطح کنونی و یا پایینترین سطح در نه ماه
گذشته «فریز» کنند ،ولی همزمان به چند کشور به صورت
استثنایی اجازه بدهند همچنان تولیدشان را تا سطح معینی
باال ببرند .سخن بر سر ایران است ،که قصد دارد تولیدش
را به باالی چهار میلیون بشکه در روز برساند .همچنین
لیبی و نیجریه که به دلیل جنگ داخلی با کاهش شدید
تولید روبرو شده اند ،مجاز خواهند بود از «فریز» بر کنار
بمانند تا زمانی که به سطح تولید پیشین خود باز گردند.
سه) سناریوی شکست :با توجه به اختالف نظرهای
موجود میان تولید کنندگان به ویژه ایران و عربستان
سعودی ،نشست الجزیره به سرنوشت نشست دوحه
دچار خواهد شد و بهای نفت حتی اگر سقوط نکند،
نخواهد توانست از محدوده هر بشکه پنجاه دالر باال تر
برود.
در حال حاضر سناریوی شکست با فاصله زیاد محتمل
تر از دو سناریوی دیگر به نظر میرسد .از بین بیست و
سه تحلیلگر مسایل نفتی که از سوی خبرگزاری اقتصادی
«بلومبرگ» مورد مشورت قرار گرفته اند ،تنها دو تحلیلگر
حصول توافق را در نشست نفتی الجزیره امکان پذیر
دانسته اند.
آشکارا پیدا است که حتی اگر شرکت کنندگان در
نشست نفتی الجزیره به توافق دست یابند ،اجرای ان بسیار
دشوار خواهد بود و تازه تاثیر آن بر بازار جهانی نفت
چندان مسلم به نظر نمی رسد .در ورای توافق هایی از این
دست ،می توان گفت که سه متغیر بسیار مهم بر اینده بازار

جهانی نفت در کوتاه مدت و میان مدت سنگینی میکنند :
 )۱تهران مصمم است تولید نفتش را طی سه چهار سال
اینده تا پنج میلیون بشکه در روز باال ببرد .اجرای این
تصمیم امکان پذیر است ،به شرط انکه مدل قرار دادهای
تازه نفتی که وزارت نفت جمهوری اسالمی تهیه کرده
به گونهای نهایی و برگشت ناپذیر در روابط ایران با
شرکتهای بین المللی جا بیفتد و با فراهم آمدن دیگر
شرایط الزم ،سرمایه گذاریهای خارجی در میدانهای
نفت ایران به گونهای چشمگیر افزایش یابد .اگر این دو
شرط تامین شود ،دلیلی ندارد که ایران به «فریز» تولید،
آنهم در راستای هدفهای ریاض ،تن بسپارد .در عوض
بدون سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی ،بعید به نظر
میرسد ایران بتواند از مرز تولید چهار میلیون بشکه در روز
پیش تر برود.
 )۲عراق به رغم همه دشواریهای درونیاش به سرعت
در صحنه نفتی اوج میگیرد و در حال حاضر با تولید
چهار میلیون و سیصد هزار بشکه در روز به یکی از شش
تولید کننده بزرگ نفت در جهان بدل شده است (بعد از
عربستان ،روسیه ،آمریکا و همتراز چین و کانادا) .حتی اگر
عراقیها توافق مربوط به «فریز» را بپذیرند ،به اجرای آن
چندان پایبند نخواهند بود ،زیرا در فاصلهای کوتاه خواهند
توانست به پنج میلیون بشکه در روز برسند و حتی تولید
شش تا هفت میلیون بشکه طی سه چهار سال اینده برای
آنها غیر قابل دسترسی نیست .عربستان با «فریز» نخواهد
توانست راه را بر عراق ببندد.
 )۳متغیری که بیش از همه بر تحوالت بازار جهانی
نفت سنگینی میکند ،تولید نفت « غیر متعارف» (شیل) در
آمریکا است .شمار زیادی از تولید کنندگان این گونه نفت
در امریکا ،بعد از فروریزی بهای «طالی سیاه» ،مجبور
شدند فعالیت خود را متوقف کنند (با نفت بشکهای زیر
 ۴۵دالر ،تولید «شیل» با صرفه نیست) .حال فرض کنیم
که ریاض و مسکو ،با ابتکارهای خود از جمله در نشست
الجزیره ،بتوانند بهای این کاال را باال ببرند .اگر چنین شود،
تولید نفت «شیل» در امریکا دوباره با صرفه خواهد شد
و با افزایش عرضه آن ،بار دیگر موجودی نفت در بازار
باال خواهد رفت .به بیان دیگر موفقیت نشست الجزیره،
با ایجاد رونق دوباره در بازار جهانی نفت و فراهم آوردن
زمینه افزایش تولید نفت «شیل» ،می تواند به نتایجی مغایر
با آنچه انتظار داشت برسد و ظرفیت نفت اضافی در بازار
را بیشتر کند.
می بینیم که صادر کنندگان نفت با چالشهای تازهای
روبرو شده اند.

خبرگزاری ایرانشهر
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 30سپتامبر تا  ۶اکتبر( 9تا  15مهر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
بنیانگذار انتشارات امیرکبیر در سن  96سالگی
جمعه  9مهر 30/سپتامبر
در بیمارستان ایرانمهر در تهران .وی انتشارات
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
قتل حيدرخان عمواوغلى از رهبران حزب امیرکبیر را در سال  1328در خیابان ناصرخسرو
تهران راه انداری کرد.
كمونيست ايران
 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
مرگ مرموز عبدالحسين تيمورتاش وزير مقتدر
دربار پهلوى درزندان قصر
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
زادروز ليال حاتمى بازيگر سينما و تلويزيون
 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت دكتر محمد مقدم  -مترجم ،پژوهنده
و زبانشناس
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت ربيع مشفق همدانى ،نويسنده ،مترجم
و روزنامهنگار در شهر لسآنجلس امريكا.
كتابهاى ترجمه وهم چنين كتاب خاطرات ايشان
درشركت كتاب موجودند

دوشنبه  12مهر 3/اکتبر

 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
گشايش كنگره جهانى هزاره فردوسى در تهران
با شركت چهل تن از مستشرقين و دانشمندان
جهان در مدرسه دارالفنون
يادبود آن كنگره در يك كتاب كه مجموعه
مقاالت آن دانشمندان است منتشر و درشركت
كتاب موجود است
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
نمايندگى راديو بى.بى.سى .در ايران تعطيل شد
و رييس و كارمندان آن اخراج شدند
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
ِ
دولت آشتى ملى به نخست
جبهه ملى عليه
ِ
وزيرى شريف امامى اعالميه داد
شنبه  10مهر 1/اکتبر
سازمان ملى دانشگاهيان ايران اعالم موجوديت
 1293خورشيدى (  1914ميالدى)
انتشار روزنامه « عصر جديد» به مديريت كرد
 1381خورشيدى (  2002ميالدى)
عبدالحميدخان متينالسلطنه درتهران
درگذشت احمد محمود ،نويسنده
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
زادروز اكبر رادى ،قصه نويس و نمايشنامه آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
نويس
درگذشت عمران صالحى ،طنزنويس برجسته
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
ايرانى كه با نامهاى مستعار( ،بچه جواديه،
تأسيس حزب توده ايران
ابو طياره ،زرشك ،ع .شكرچيان و غيره) در
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
تشكيل نخستين كنگره حزب دمكرات آذربايجان بيمارستان طوس تهران به علت سكته قلبى ،وى
متولد سال  1325در جواديه تهران بود.
در تبريز
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
درگذشت حسين مسرور -نويسنده و شاعر
سه شنبه  13مهر 4/اکتبر
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
سازمان امنيت كشور اعالم كرد يك گروه  1274 12خورشيدى (  1895ميالدى)
نفرى كه قصد ترور شاه و شهبانو فرح و وليعهد زادروز نيما يوشيج  -شاعر و تئوريسين شعر
را داشتند ،دستگير شدند .اسامى گروه :رضاعالمه نوى فارسى
زاده ،عباسعلى سماكار ،طيفور بطحايى ،خسرو مجموعه اشعار و كتا بهاى ديگر اين شاعر بزرگ
گلسرخى ،كرامتاهلل دانشيان ،منوچهرمقدم در شركت كتاب موجودند
سليمى ،رحمتاهلل جمشيدى ،شكوه فرهنگ  1344خورشيدى (  1965ميالدى)
(ميرزادگى) ،ابراهيم فرهنگ رازى ،مريم اتحاديه ،امضاى موافقتنامه ايران و شوروى مبنى بر
مرتضى سياهپوش و فرهاد قيصرى (از اين گروه ،تأسيس كارخانههاى ذوب آهن وماشين سازى،
وصادرات گاز به شوروى
گلسرخى ودانشيان اعدام شدند)
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
ورود خمينى از عراق به پاريس (نوف للوشاتو)
یکشنبه  11مهر 2/اکتبر
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
كشته شدن كلنل محمدتقى خان پسيان ،رهبر درگذشت فريدون فروغى ،آهنگساز ،نوازنده
(گيتار ،پيانو ،درام) ،شاعر و خواننده ايراني (زاده
جنبش خراسان
 9بهمن )1329
 1337خورشيدى (  1958ميالدى)
 1390خورشيدى (  2011ميالدى)
تأسيس اولين شبكه عمومى تلويزيون در ايران
مهرداد مشايخى ،فعال سياسى و استاد
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
جامعهشناسى در دانشگاه جورج تاون (واشنگتن)
درگذشت پوران شاپورى ،هنرمند آوازخوان.
آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران درگذشت.
مهرداد مشايخى  16مرداد سال  1332به دنيا آمد
وابسته به شركت كتاب موجود هستند
و كودكى را در پاريس و تهران گذراند.
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
شيرين عبادى حقوقدان ايرانى ،جايزه جهانى او تحت تأثير دايى خود ،اميرحسين آريانپور،
رشته اقتصاد سياسى وجامعهشناسى را انتخاب
نوبل دررشته صلح را دريافت كرد.
كتا بهاى ايشان به فارسى و انگليسى در شركت كرد و در دانشگاه آمريكن در واشنگتن به
تحصيالت خودتا دكترا ادامه داد.
كتاب موجود هستند
مهرداد مشايخى پس از انقالب سال 1357
 1394خورشیدی ( 21015میالدی)
درگذشت عبدالرحیم (تقی) جعفری ،مالک و به اميد كار علمى و فعاليت دانشگاهى به ايران

برگشت ،اما پس از مدت كوتاهى ،به خاطر
شرايط ناهموار به امريكا برگشت.
مهرداد مشايخى پس از ماهها مبارزه با بيمارى
سرطان لوزالمعده در واشنگتن ازدنيا رفت.
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت فتح اهلل بینیاز ،داستان نویس و منتقد
ادبی بر اثر ایست قلبی در  67سالگی.
از آثار او میتوان به رمانهای «مکانی به وسعت
هیچ» «حلقه نفوذ ناپذیر گرگهای خاکستری» و
«ستیزه جویی دلتنگ» و .....اشاره کرد.

چهارشنبه  14مهر 5/اکتبر

 1285خورشيدى (  1906ميالدى)
گشايش نخستين جلسه مجلس شوراى ملى
دركاخ گلستان با نطق مظفرالدين شاه
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
ورود دكتر محمد مصدق در رأس هيئتى به
آمريكا (نيويورك) به منظور شركت در جلسه
شوراى امنيت
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت دكتر فريدون كشاورز از رهبران
حزب توده در سن  99سالگى در سوئيس.
كتاب من متهم ميكنم ،كميته مركزى حزب
توده را -به قلم فريدون كشاورز از انتشارات
شركت كتاب
 1391خورشيدي ( 2012ميالدي)
درگذشت ابوالقاسم پرتو ،نويسنده و پژوهشگر
درجنوب كاليفرنيا
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است

پنجشنبه  15مهر 6/اکتبر

 1289خورشيدى (  1910ميالدى)
انتشار روزنامه «شفق» به مديريت ميرزا رضاخان
رضازاده در تبريز
درپي لغو امتياز روزنامه «شرق» روزنامه «برق»
به مديريت سيدضيا الدين منتشر شد
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
زادروز سهراب سپهرى  -شاعر و نقاش
آثار اين نويسنده و در باره او و آثارش در
شركت كتاب موجود است
 1315خورشيدى (  1936ميالدى)
زادروز فريدون فرخزاد ،خواننده معترض به
رژيم جمهورى اسالمى ،بازيگر و شاعر (مرگ
)1371
كتاب خنياگر در خون نوشته ميرزا آقاعسگرى
مانى از انتشارات شركت كتاب
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
عضويت دولت ايران در شوراى امنيت سازمان
ملل
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
تأسيس سازمان دفاع غيرنظامى در وزارت كشور
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
در پى اعتصاب غذاى عدهاى از روحانيون در
پاريس ،تظاهراتى در صحن حضرت عبدالعظيم
در حمايت از آخوند خمينى و آزادى زندانيان
سياسى و سانسورمطبوعات صورت گرفت.
پيام نهضت آزادى در حمايت از آخوند خمينى
منتشر شد .ادامه اعتصاب در كارخانهها ،بانكها
و مؤسسات اعالم عزاى ملى به مناسبت چهلم
كشته شدگان  17شهريور

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.

دستور برای طراحی «راه حل نهایی»

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

به رییس پلیس امنیتی و اس دی
سرلشکر اس اس ،هایدریش
برلین
 31ژوئیه 1941
در تکمیل وظیفه محول شده به شما ،در حکمی به تاریخ  24ژانویه 1939
مبنی بر حل مساله یهودیان با استفاده از مهاجرت یا تخلیه به مناسبتترین
شیوه ممکن ،با توجه به شرایط کنونی ،به این وسیله شما را به تدارک تمام
مقدمات الزم از لحاظ جوانب سازمانی ،عملی و اقتصادی راه حل فراگیر
مساله یهودیان در منطقه زیر نفوذ آلمان در اروپا منصوب میکنم.
از آنجا که قابلیتهای سایر سازمانهای مرکزی تحت تأثیر این امر قرار
میگیرند ،باید این سازمانها را نیز در جریان گذاشت.
افزون بر این به شما مأموریت میدهم به فوریت طرح فراگیر اقدامات
ابتدایی سازمانی ،عملی و اقتصادی را برای اجرای راه حل نهایی مساله
یهودیان در اختیار من قرار دهید.
«گوینگ»

به این ترتیب اقدامات سازمان یافته نازیها برای کشتار
 6000000انسان بیگناه اعم از مرد ،زن ،کودک و حتی نوزاد
شیرخوار آغاز شد.
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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  30سپتامبر2016

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
خودی و ناخودی

323 654 4700
Beth El Synagogue
1317 N. Crescent Heights
Blvd.,
W Hollywood, CA 90046
شب شعر در بت دیوید

پرسش و پاسخ با هما سرشار
شنبه  8اکتبر ساعت  5بعداز ظهر
دانشگاه یو سی دیویس،
سالن مرکز فارغ التحصیالن
UC Davis, Walter A,
Buehler Alumni Center

سه شنبه ها از ساعت  7/30تا  8/30شب
818 344 8523
Beith David Educational
Center
18648 Clark St.,
Tarzana, CA 91356
آخر هفته در کاباره تهران

جشن مهرگان

جمعه و شنبه  7و  8اکتبر
همراه با شهرام صولتی

یکشنبه  9اکتبر از ساعت  11صبح
ورودیه  10دالر
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 985 58 00
818 700 0089
 Hilton Hotel Universal Cityکاباره تهران
555 Universal Hollywood
16101 Ventura Blvd.#160
Drive,
Encino , CA 91436
Universal City, CA 91608

شنبه اول اکتبر ساعت  4/30بعد از ظهر
ورودیه رایگان
LECTURE HALL 147,
DODD HALL UCLA
رونمایی کتاب احسان یارشاطر

در گفتگو با ماندانا زندیان
یکشنبه  9اکتبر ساعت  4تا  6بعدازظهر
818 9 08 08 08
147 Dodd Hall,
UCLA
کالس های موسیقی

سوسن کوشادپور-تمام روزهای هفته

event@08.net

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

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

نمایش گوش کن

شنبه  22اکتبر ساعت  7شب
تهیه کنندگان :سوسن و فریبرز یوسفی
با معرفی :آسیه ضیائی
ورودیه  25تا  50دالر
Morgan Wixon Theatre
2627 Pico Blvd,
Santa Monica, CA 90405
کانون هنر ایران برگزار میکند

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 9 08 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
آموزش رقص و تندرستی

کنسرت موسیقی کالسیک

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

به رهبری مهران تبیانی
یکشنبه  6نوامبر ساعت  8:00شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است

310 477 7477
310 277 4824

310 962 7010

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:
نیویورک تایمر گزارش میدهد:

سرنوشت اماکن دیپلماتیک ایران در ایاالت متحده

نیکالس فندوس  /نیویورک تایمز
ترجمه و بازنویسی :امیر رنجبر
عمارت  12میلیون دالری سفارت ایران
در واشنگتن که روزگاری زمین بازی آن
پذیرای سفیر ایران و مهمانان مشهوری
همچون الیزابت تیلور ،اندی وارول و
ریچارد نیکسون بود ،اکنون متروک است.
این ساختمان  5طبقه مدتها برای خدمات
کنسولی ایرانیان مورد استفاده قرار
میگرفت و پیش از آن نیز گالری عرضه
نقاشیهای قدیمی بود .ساختمان یک
طبقه و  7اتاق خوابه بتسدا ()Bethesda
که برای اسکان دیپلماتهای ایرانی
استفاده میشد اکنون تحت اجاره یک
خانواده پنج نفریست .این مستغالت و
هفت ملک دیگر در سراسر آمریکا که هنوز متعلق به
ایران است ،حدود  50میلیون دالر ارزش گذاری شده
است اما نزدیک به چهل سال است که وظیفه نگهداری
و اجاره دادن برخی از این امالک به شرکت مدیریتی
تحت نظر وزارت امور خارجه آمریکا سپرده شده است.
روابط رسمی دیپلماتیک بین ایران و آمریکا سالهاست
که بدنبال گروگانگیری  52نفر از اعضای سفارت ایاالت
متحده در تهران در سال  ،1979قطع شده است؛ هر
چند که پس از توافق هستهای (برجام) بین جمهوری
اسالمی ایران و قدرتهای جهانی بویژه آمریکا ،شرایط
تغییر کرده و لغو تحریمهای جمهوری اسالمی را در
پی داشته است اما بسیاری از کارشناسان امور سیاسی
معتقدند که هنوز برای ایجاد روابط مجدد دیپلماتیک بین
ایاالت متحده و ایران ،سالها فاصله وجود دارد .به هرحال
سرنوشت امالک و مستغالت متعلق به ایران در آمریکا
با اندکی تغییر در چشمانداز ،همچنان در برزخ است.
نالمللیدرباره
کریمسجادپورکهدربنیادکارنگیبرایصلحبی 
ایران مطالعه میکند ،میگوید« :گفتگوهای بیشتر بین ایاالت
متحدهوایرانوجودداردامارنجشمتوقفنشدهاست».
در باالی فهرست اموال و مستغالت دولتی متعلق به
ایرانیان ،سفارت این کشور در واشنگتن قرار دارد که در
دهه  1970پذیرای مهمانیهای مجلل «اردشیر زاهدی»،
سفیر وقت دولت ایران بوده است .اردشیر زاهدی با دختر
شاه ایران ازدواج کرده بود« .قلب من هنوز بخشی از آن
است» ،آقای زاهدی در مصاحبهای از مونترو سوییس
این جمله را بیان کرد و با اشاره به طراحی ساختمان
سفارت ایران در واشنگتن در دهه  1960توسط معماران
ایرانی و آمریکایی و تلفیق هنر پارسی و مدرن ،گفت:
آن عمارت مانند بچه خودم است .روز و شب برای
بدست آوردن بودجه و انجام کار آن مبارزه کردم و این
یک افتخار بود.
با توجه به دستورالعمل کنوانسیون  1961وین که بر
اساس آن اگر حتی روابط دیپلماتیک بین دو کشور قطع
شده باشد ،اماکن دیپلماتیک هر کشور باید توسط میزبان
به امانت نگهداری و امنیت آن تامین شود .به همین
دلیل دفتر نمایندگیهای خارجی مستقر در وزارت امور
خارجه آمریکا ،امالک دولتی متعلق به ایران را نگهداری
کرده و محوطه سازی و امنیت آن را به عهده دارد حتی

چمن کاری آنها را نیز انجام میدهد .البته این دفتر با
اجاره دادن برخی از این اماکن ،اجاره بهای دریافتی از
آنها را صرف نگهداری و سایر هزینههای مرتبط با این
مستغالت میکند .شش ملک از ده امالک متعلق به ایران
در حال حاضر اجاره داده شده است.
حداقل هشت ملک از ده مستغالت متعلق به ایران،
ارزشی بیش از یک میلیون دالر دارند .با توجه به ارزیابی
ممیزان مالیاتی احتماال این اماکن در بازار آزاد ،قیمتی
بیش از این خواهند داشت .البته حتی اگر حکومت
جمهوری اسالمی مایل به فروش این امالک باشد ،باید
به یک توافق دیپلماتیک با آمریکا در این زمینه دست
پیدا کند.
سفارت سابق ایران مشرف به عمارتی است که دارای
 44اتاق است و قیمت آن در حدود  10میلیون دالر
ارزیابی شده است که درحال حاضر خالی از سکنه
است .در این ساختمان آقای زاهدی زندگی و از
میهمانان ویژه سفارت نیز پذیرایی میکرد .ساختمانی
مشابه در گوشه محوطه سفارت وجود دارد که پیش از
این دفاتر وابستگان نظامی و آموزشی-فرهنگی سفارت
ایران در آنجا قرار داشت .این ساختمان از دهه  1990با
مبلغ نامشخصی به سفیر رومانی اجاره داده شده است.
چند مایل دورتر در بتسدا ،یک خانواده آلمانی محل
سابق اقامت دیپلماتهای ایرانی را به مبلغ  5500دالر
در ماه در سال  2015اجاره کردند  .این ساختمان دارای
یک استخر و دو بار و یک سالن سرگرمی است .جولین
کولش پسر خانوادهای که این ملک را اجاره کرده ،می
گوید« :این حس جالبیست که در این خانه زندگی
میکنیم و این احساس متفاوتی از زندگی در خانههای
آمریکاییست».
گالری مشهور «ریچارد فیگن و شرکا» که متخصص
خرید و فروش نقاشیهای قدیمی و مدرن اروپایی
است ،از سال  2002ساختمان کنسولگری سابق ایران
در نیویورک را اجاره کرده و محل دفتر مدیریت خود
را در آنجا دایر کردهاست .این ساختمان در خیابان 64
بین خیابانهای مدیسون و پارک قرار دارد .مبلغ اجارهبها
توسط آقای فیگن از ترس خشم مالک ساختمان ،افشا
نشده است.
در هیوستون تگزاس ،یک عمارت نسبتا جدیدتر با
شش ستون در محوطه جلویی آن وجود دارد که یادگار

روزهایی است که منافع نفت و انرژی ایران با متحدان
خلیج فارسیاش ،کشورهای حاشیه خلیج فارس ،در هم
گره خورده بود.
در سانفرانسیسکو ،یک عمارت دیپلماتیک ایرانی
 8700فوت مربعی به ارزش بیش از  10میلیون دالر
وجود دارد که فقط چند بالک دورتر از یک پادگان
نظامی ارتش آمریکا ،در قلب آن منطقه است .آقای
زاهدی میگوید« :یکبار با هزاران نفر از دانشجویان
و دیگر شهروندان ایرانی ،طی مراسمی محوطه این
ساختمان را پر کردند.
سفارت سابق ایران در واشنگتن در سالهای گذشته
برای مراسم عروسی مجلل و دیگر رویدادهای خاص،
اجاره داده میشد اما امروزه همه پنجره و گچبریهای
زیبای آن و مبلمان شیک این ساختمان پوششبندی شده
و استفاده نمیشود.
آقای سجادپور از بنیاد کارنگی گفت :سفارت ایران در
واشنگتن و دیگر اماکن دیپلماتیک مربوط به این کشور
در سراسر ایاالت متحده ،بعنوان نمادی از نقش متفاوت
ایران در روابط خارجی آمریکا در دهههای  1960و
 1970بوده است.
آقای زاهدی و سفیران پیش از ایشان در آمریکا بسیار
به سیاستمداران نخبه ،بانکداران و ستارههای دنیای هنر
ایاالت متحده نزدیک بودند اما آقای زاهدی میگوید
پس از انقالب  ،1979ایران از موضع نفوذ فراوان در
واشنگتن به قطب مخالف آن تبدیل شد.
با این حال آقای زاهدی میگوید که امیدوار به آشتی
دو کشور ایران و آمریکاست و تابلویی از سفارت
ایران در منزلش در سوییس به یادگار دارد که برای او
خاطرهانگیز است و اضافه میکند« :همیشه به اینکه دو
کشور میتوانند به همکاری دست یابند ،فکر میکنم».
اردشیر زاهدی آخرین سفیر ایران در ایاالت متحده
آمریکا میگوید« :بله ،غمانگیز است .من امیدوارم که به
زودی همه چیز تغییر کند زیرا من نوری را در انتهای
این تونل میبینم .انتقام چیز وحشتناکی است و بخشش
بسیارزیباست».
به همین مناسبت تصاویری دیدنی از داخل ساختمان
سفارت ایران در واشنگتن دیسی که به صورت
برگزیده در اختیار خبرگزاری ایرانشهر قرار داشته است
در صفحه 11منتشر میشود.

برداشت آزاد از نوشته اندرو چاو ،نیویورک تایمز ؛ بازنویسی و تنظیم به فارسی :امیر رنجبر
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در هفتهای که گذشت جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره
 Emmyبه جولیا لوییس دریفوس برای بازی در سریال
ی-سیاسی معاون رییس جمهور ()Veep
تلویزیونی کمد 
رسید .در این هجونامه ،فضای سیاسی مسموم سایه افکنده
بر واشنگتن به تصویر کشیده شده است .خانم دریفوس در
مراسم اهدای جایزهاش گفت« :نمایش ما بعنوان یک طنز
سیاسی آغاز شد ولی اکنون به نظر میرسد که بیشتر یک
مستندهوشیارکنندهاست».
فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی با مضمون
سیاسی ،مخاطبان خاص خودش را دارد اما میتواند با
همگانیتر شدن فضای پیامرسانی ،مانند کمدی شدن و یا
تبدیل شدن به سریال خانوادگی و  ،...به رسانهای مهم برای
تنویرافکارعمومیتبدیلشود.اگرتصاویرتلویزیونییک
رهبری سیاسی بتواند واقعیات را تحت تاثیر قرار دهد پس
ما میتوانیم انتظار بدتر از آن را هم با دنبال کردن نقش
«کیفر ساترلند» ( )Kiefer Sutherlandبعنوان کاراکتر
«تام کرکمن» ( )Tom Kirkmanیا «بازمانده برگزیده»،
داشتهباشیم.
شبکه تلویزیونی  ABCاز  21سپتامبر جاری ،پخش
سریال جدیدی با نام «بازمانده برگزیده» یا «Designated
 »Survivorرا آغاز کرد .این درام سیاسی آمریکایی توسط
«دیویدگاگنهایم»ساختهشدهواپیزودهایسهگانهدرفصل
اول آن به ترتیب با نامهای «»Pilot»، «The First Day
و « »The Confessionدر تاریخهای  21سپتامبر28 ،
سپتامبر و  5اکتبر پخش خواهد شد.
تام کرکمن که مقام نه چندان مهمی در دولت آمریکاست،
آخرین بازمانده انفجار بمب در دفتر کنگره در واشنگتن
است که زنده مانده و در یک فانتزی جالب بعنوان ریاست
جمهوری آمریکا انتخاب میشود .در یک چشمانداز ،در
جهانی که فعالیتهای تروریستی در حال فوران است و
ایده اینکه به ناگاه در این بزنگاه تاریخی ،نقش ریاست
جمهوری ایاالت متحده به شخصی برسد که انتظار آن را
ندارد ،بسیار جذاب مینماید و سفری به ناکجاآبادیست که
افق آن نامشخص خواهد بود .ممکن است با دیدن برخی
صحنه های طنز ،کمی بخندیم اما حضور قاطع رییس
جمهور کرکمن در یک سال پر هرج و مرج ،جذبه واقعی
در پی دارد.
نخستین حضور کاراکتر کرکمن در صحنههای سریال
به شکل یک پدر کامل خانواده است؛ سر کشیدن پاینت
آبجو ،خوردن ذرت بو داده ،پاک کردن عینک با گوشه
سوییشرت خاکستری رنگش و یک مکالمه تلفنی

صمیمی با دخترش «پنی» ،همگی در درجه نخست بر پدر
بودن شخصیت تام کرکمن تاکید میکند؛ اما این صحنهها
دو چیز را به بیننده یادآور میشود ،اول اینکه کرکمن
مردی جذاب و تاثیرگذار است و دوم اینکه احتماال چیز
وحشتناکی در راه است بویژه زمانیکه مکالمه تلفنی پدر
و دختر به پایان نرسیده و تبدیل به یک تراژدی میشود.
شاید فریبندهترین سکانس بخش آغازین داستان سریال،
باز کردن پنجره توسط کرکمن باشد که حیرتزده به
ساختمان کنگره خیره شده که در آتش میسوزد.
یک صحنه فالشبک به گذشتههای آقای کرکمن ،او
را نشان میدهد که با خانوادهاش مشغول گذراندن وقت
در حیاط پشتی خانه است؛ سکانس پسر نوجوان و دختر
جوان که با پدر مشغول بازی و گفتگو هستند ،دیگر بار
به مخاطب گوشزد میکند که کرکمن پیش از هر چیز،
مردی است در قلب خانواده .تاکید فیلمساز بر پدر بودن
کرکمن ،پایه ریاست او خواهد بود بعنوان پدر خانوادهای
به نام ملت.
بازمانده برگزیده پس از انفجار عمارت پارلمان و کشته
شدن همه اعضای کابینه دولت آمریکا به ناگاه خود را در
جایگاهریاستجمهوریمیبیندوبهتزدهبرمسندقدرت
در کاخ سفید تکیه میزند .اکنون تام کرکمن با نخستین
تصمیم جدی دوران ریاست جمهوریاش مواجه است:
رسیدگی به ارسال ناوشکنهای جنگی جمهوری اسالمی
ایران به منظور محاصره یک منطقه نفتخیز! این آزمون
بزرگ نه فقط برای مسئولیت ریاست جمهوری اوست
بلکه به نظر میرسد نوعی آزمایش برای داستانسرای این
نمایش نیز است.
نکتهجالبدراکثرفیلموسریالهایتلویزیونیآمریکایی
با مضمون سیاسی که در سال های اخیر ساخته شده و به
نمایش در آمدهاند مانند The West Wing، House
 Of Cardsو  ،Veepاین است که جمهوری اسالمی
بزرگترین خطر برای منافع ایاالت متحده معرفی شده و
طرز برخورد با این تهدید ،آزمایشی بزرگ برای ریاست
جمهوری و دولت آمریکا نشان داده شده است.
اما رییس جمهور تام کرکمن (یا همان بازمانده برگزیده)
چهمیکند؟
او مردد است که دستور یک رویایی دریایی همه جانبه
را صادر کند که منجر به جنگی تمام عیار با جمهوری
اسالمی ایران خواهد شد و یا ابتدا سفیر ایران را برای
توضیح و مشورت احضار کند .شاید راه حل دوم از نظر
سیاسیمنطقیترباشدولیاحتماالازمنظربینندهتلویزیونی

خستهکننده است .ژنرالی خشن و عصبانی با رای رییس
جمهور مخالفت میکند و مانند یک شرور کارتونی،
کرکمن را شل و ول خطاب کرده و خواستار واکنش سریع
و رویارویی مستقیم با ایران میشود.
رییس جمهور کرکمن ،سفیر جمهوری اسالمی را به کاخ
سفید احضار میکند و با رفتارهای متفاوتش در برخورد
با وی تعادلی دیپلماتیک از خود نشان میدهد ،از رفتاری
احترامآمیز و صمیمی تا لحن عصبانی و خشن با صدایی
بلند .حداقل در اولین بخش سریال ،مخاطب با کاراکتر
ریاست جمهوری که نجیب ولی در عین حال توانمند
است ،روبرو میشود.
در حالیکه در سریال تلویزیونی مشهور «( »24که با
نقش آفرینی همین بازیگر یعنی کیفر ساترلند همراه
است) ،انتقامجویی در دوران پس از حوادث تروریستی
 11سپتامبر مورد نظر است ،در داستان بازمانده برگزیده
تروریسم یک بخش از گردنکشی زندگی جهانی و بعنوان
واقعیتی موجود در دنیا پذیرفته شده است .در این سریال،
بروکسل و پاریس بعنوان نقاط اصلی تماس با تروریسم
معرفی شدهاند .دشمن تروریست همیشه پنهان و همهجا
پراکنده نمایش داده شده ولی نحوه برخورد با آن نه با
خشم کورکورانه بلکه با تفکر و تعقل مدبرانه در نظر گرفته
شده است.
در سریال تلویزیونی بازمانده برگزیده« ،مگی کیو» در
نقش هانا ولز که مامور  FBIاست بازی میکند« .کال
پن» کاراکتر سث رایت را بر عهده دارد که آشنا به امور
کاخ سفید است و نویسنده سخنرانیهای رییس جمهور
است« .ایتالیا ریچی» در نقش امیلی رودز ،رییس دفتر
کرکمن است که همگی این بازیگران بسیار ساده و روان
نقشهای خود را ایفا میکنند .البته سریال بازمانده برگزیده
در فصل آغازین پخش خود قرار دارد و قضاوت و نقد
درباره ویژگیهای آن بسیار زود است و اپیزودهای آینده،
اطالعات بیشتری در اختیار عالقمندان قرار خواهد داد.
بخش نخست سریال بازمانده برگزیده با این سکانس به
پایان میرسد :رییس جمهور تام کرکمن عینک خود را به
سبک شخصیت مشهور «سوپرمن» از صورت بر میدارد،
در حالیکه او قطعا یک کاراکتر ضدقهرمان نیست اما هنوز
قهرمان بودن خود را نیز ثابت نکرده است.
به هرحال با توجه به فضای سریال تلویزیونی «بازمانده
برگزیده»واشاراتبسیاردربارهنقشجمهوریاسالمیایران
در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا ،دیدن این درام
سیاسیتلویزیونیبرایبینندگانایرانیجذابخواهدبود.
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در پیرامون ما:

رقص ،مفیدترین قرص ضد افسردگی

نازنین بدیعی  -طراح رقص:
آیا شما از آن دسته افرادی هستید که پاییز را بسیار زیبا و
آرامش بخش مییابند و یا به دستهای از افراد تعلق دارید که
با شروع فصل پاییز و تاریک شدن زودهنگام روز احساس
تنهایوآشفتگیمیکنند؟
فصل زیبای پاییز با تمام زیباییها و رنگآمیزیهایش
ی از افراد شود
میتواند باعث افسردگی تعداد نه چندان کم 
که البته این افسردگی از نوع موقت و زودگذر خواهد بود
که با تغییر فصل از بین میرود .گرچه این مشکل موقت
ی را از حالت نرمال خود خارج کند
است اما میتواند زندگ 
ی انگیزگی کند .از عوامل
و فرد را دچار رخوت ،سستی و ب 
ی دلیل و ناگهانی،
این افسردگی میتوان به گریههای ب 
احساسات شدید و غیر قابل کنترل برای مسائل کوچک
ی و عدم تمایل
و پیش پا افتاده نام برد .احساس خستگ 
به انجام کارهای روزمره از دیگر عالئم این نوع افسردگی
است .البته افسردگی فصلی به خودی خود مشکل مهمی
ی نمیشود اما میتواند منجر به مسائل جدی شود .از
تلق 
ی شدن و توجه نکردن به آن ،افسردگی
جمله با طوالن 
حاد و مزمن میتواند جایگزین یک افسردگی کوتاه و ناچیز
شود .پس بهتر است برای رفع این مشکل کاری انجام داد.
ی به درمان افسردگی میاندیشید احتماال خود را در ِ
اتاق
وقت 
یک روانشناس تصور میکنید که از حاالت و احساسات
ی میکند به شما
خود صحبت میکنید و روانشناس سع 
ی بدهد .اما این تنها و بهترین راه پیشگیری یا
انگیزه زندگ 
درمان افسردگی نیست ،در واقع درمان این بیماری شامل
راهها و شگردهای زیاد و متفاوتی است از جمله میتوان
به هنرهای بیانی یا اکسپرسیو نام برد که از آن جمله میتوان

به طراحی ،نقاشی ،رقص و غیره اشاره کرد.
رقص درمانی یا حرکت درمانی از شاخههای نسبتا جدید
روان درمانی است که اخیرا طرفداران خود را در جوامع
مختلف به ویژه غربی پیدا کرده است و بسیار مورد تایید
و استقبال پزشکان قرار گرفته است .هدف این نوع درمان
استفاده از حرکت ریتمیک به منظور ایجاد احساسات
ی با عوامل خارجی ،قدرت ایجاد ارتباط با
پایدار ،هماهنگ 
دیگران و شرکت در فعالیتهای اجتماعی است.
شاید از خود بپرسید با رقصیدن و یا انجام یک سری
حرکت چگونه میتوانید به افسردگی خود غلبه کنید؟
در اینجا الزم است که به محاسن رقص اشارهای شود تا
یو
بهتر متوجه شوید که رقص چگونه میتواند در زندگ 
شخصیت شما اثر بگذارد .رقص در بهبود حال همگان اثر
میگذارد زیرا به شما حرمت نفس میبخشد ،هر فرد اگر
روزانه تنها  ۱۵دقیقه از وقت خود را به رقصیدن اختصاص
دهد ،احساس شادمانی میکند زیرا به خود میبالد که
توانسته برنامه روزانه خود را دنبال کند و تحرک داشته
باشد .بنابرین احساس مفید بودن میکند و احساس میکند
در بقیه کارها هم میتواند موفق و مفید باشد.
ی که روزانه این وقت را برای خود و بد ِن خود
شخص 
ی که
قائل میشود تصویر بهتری از خود دارد تا فرد 
ی در طول روز انجام نمیدهد.
هیچگونه فعالیت فیزیک 
از دیگر محاسن رقص ،همراه شدن با موسیقی است.
ی دلخواهتان را انتخاب کنید و بر روی
شما میتوانید موسیق 
آن حرکات را انجام دهید .شنیدن نوائی که دوستش دارید
در حین انجام حرکات به شما انگیزه بیشتری میدهد که

زمان بیشتری به آن اختصاص دهید چرا که شما از کاری
که میکنید لذت میبرید.
از دیگر محاسن همراهی رقص با موسیقی ،جنب ه ذهنی
آن است .شما چه رقصنده ماهری باشید و چه مبتدی،
ناخوداگاه ریتم را دنبال میکنید و ذهنتان به جای فکر به
ی و دنبال
مسائل بیهوده و ناراحت کننده ،درگیر موسیق 
کردن ریتم و ملودی میشود .بنابرین با این کار نه تنها به
بدن خود سود میرسانید بلکه به ذهن خود هم ورزش
ی را دنبال کند.
میدهید و به آن میآموزید که چگونه موسیق 
عالوه بر آن گوش خود را نیز آموزش میدهید که
ی دیگر
چگونه صداهای مختلف را از هم تمیز دهد .یک 
از محاسن رقص طراحی شده که در رقص درمانی نیز
استفاده میشود ،مهارت تقویت حافظه است .به این
صورت که شما باید ترتیب و تعداد حرکات را به خاطر
ی که این ترتیب برایتان آسان شد و
بسپارید و بعد از مدت 
دیگر احتیاج به فکر کردن برای انجامش نداشتید ،ترتیب
و تعداد حرکات عوض میشود .رقص درمانی ریشه در
گره زدن حرکت و احساس دارد .در این نوع درمان
ی داده
ی به فرد تمرینهای حرکت 
بجای تمرینهای ذهن 
ی در کل سیستم بدن اتفاق
میشود که در اثر آن تغیرات 
میافتد که منجر به احساس خوب میشود .این نوع درمان
به همه افراد از جمله کسانی که در به زبان آوردن و
توصیف افکار و احساستشان با سختی روبرو هستند،
توصیه می شود .امید است که شما نیز با رقص برگ ها
در فصل همگام شوید و از زیبایی های پاییز رنگارنگ،
روح خود را جال بخشید.

 -5رنگموي گياهي  -آش  -شگون  -حمام كاشان
افقي:
 -6كافي  -چه وقت  -درخت تسبيح  -كاخ مدائن
 -1بخش مياني دست  -ظرفي آزمايشگاه  -شقايق
 -7آموختني لقمان  -نام قديم شهر تنكابن  -رزق
 -2فلز چهره  -رشك  -بو كشيدن
 -8سهلانگاري  -صندلي پارك
 -3ترازو  -چوب پاسباني  -لغزنده
 -9پيمان ناقال  -از شهرهاي خراسان  -ذبح شتر
 -4تخممرغ انگليسي  -بز نر  -جواب هاي  -جانشين
 -5زين و برگ اسب  -سنگ سبز قيمتي  -موكت دستي  -10كاسه  -يك دهم  -زمينه  -رنگ موي فوري
 -11كوچكترين ذره  -جذب  -هرگز نه عرب  -زود
 ويتامين جدولوفوري
 -6فلز گلوله  -گرده قارچ  -جايزه ورزشي
 -12تنبل و بيكار  -پشيماني  -رود مرزي
 -7چغندر پخته  -از جزاير بزرگ جهان
 -8خبرگزاري اتريش  -آب آذري  -شالوده  -ديوار بلند  -13ديكته  -ساخته اي از فريدون جيراني  -آشيانه مرغ
 -14معتقد به حکومت بدون مداخله مذهب  -شيشه
 -9از اثرهاي معروف غالمحسين ساعدي  -مدد
آزمايشگاهي  -غذاي نيمروز
 -10بعد از دوم  -دورويي  -كشتي جنگي
 -15می گویند فقط همدلی از آن بهتر است  -ماهر
 -11نفي تازي  -زاپاس  -زمان معين  -حالل رنگ
صدمه
 -12نوه دختري  -نگاه دزدانه  -خزنده گزنده -
حل جدول شماره گذشته
و آسيب
 -13تصديق فارسي  -متواضع  -ذم
 -14سرود ملي فرانسه  -حمايت كردن  -توقف
فيلمبرداري
 -15كيسه زر  -هجوم  -نيكوكاران

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 :
 -1آشپز ضحاك  -از اثرهاي معروف سنايي غزنوي
 -2صفار  -پرنده شكاري  -پافشاري و اصرار
 -3همچنين  -بينوا و مفلس  -از جزاير خليج فارس
 -4اسب بهرامگور  -طعم و بو به غذا مي دهد  -پسوند
شباهت
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در دنیای علم و پزشکی:

گوگل  18ساله شد :با چهرههای ایرانیتبار گوگل آشنا شوید

سه شنبه  27سپتامبر  2016موتور جستجوگر
گوگل  18ساله شد .در تاسیس و مدیریت این
پدیده قرن حاضر که به رویای «دانای کل» ،جامه
عمل پوشانده افراد گوناگونی از دانشمندان گرفته تا
مردم عادی نقش داشته اند .اما شاید برای هر فارسی
زبانی جالب باشد تا از چهرههای برجسته ایرانیتبار
کمپانی بزرگ گوگل بیشتر بداند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
گوگل پروژه تحقیقاتی بود که در ژانویه ۱۹۹۶
توسط لری پیج و سرگئی برین دو دانشجوی دکترای
دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا رقم خورد .موتور
جستجوگر آنها ابتدا با دامنه google.stanford.
 eduاستفاده میشد و در  ۱۵سپتامبر سال  ۱۹۹۷دامنه
"
 google.comثبت گردید و در  4سپتامبر ۱۹۹۸
در واقع اولین دفتر کار گوگل راهاندازی شد و
این شرکت رسم ًا به ثبت رسیدو سرانجام در روز
 27سپتامبر  1998برای نخستین بار کسانی که به
اینترنت دسترسی داشتند توانستند با اولین صفحه
گوگل آشنا شوند .شاید بد نباشد یادآوری کنیم که
نام گوگل بر گرفته شده از کلمه «گوگول »googol
به معنی «یک عدد یک و صد صفر جلوی آن»
است که توسط خواهر زاده  9ساله ادوارد کاسنر
ریاضیدان آمریکایی در سال  1938اختراع شده و در
کتاب «ریاضیات و تخیل» به کار رفت.
تاکنون در کمپانی گوگل تعدادی از چهره
های برجسته علوم رایانه که ایرانیتبار هستند،
پستهای مدیریتی مهمی را به عهده داشتهاند که
امید کردستانی ،ساالر کمانگر ،ترانه رضوی ،رضا
بهفروز ،مایک جزایری ،شیرین اسکوئی ،پریسا تبریز
و شمیم صمدی از این مدیران بلندپایه ایرانیتبار
شرکت گوگل محسوب میشوند.
امید کردستانی که هم اکنون به عنوان رئیس
اجرایی هیئت مدیره توییتر مشغول به کار است
مسئولیت نایبرئیسی ارشد بخش فروش و عملکرد
جهانی در شرکت اینترنتی گوگل را نیز به عهده
دارد .کردستانی را به عنوان نخستین ایرانی عضو
گوگل و یکی از مهمترین افرادی که در توسعه آن

نقش داشته است می شناسند .آقای کردستانی متولد
 1963در شهر تهران است.
ساالر کمانگر از دیگر مدیران تاثیرگذار شرکت
گوگل و مدیرعامل سابق یوتیوب در این سازمان
است .آقای کمانگر فارغالتحصیل رشته بیولوژی از
دانشگاه استنفورد است و در سال  1977در تهران
متولد شده است.
ترانه رضوی پزشک است و در خالل سالهای
دهه  2000سرپرست امور سالمت و بهداشت دفتر
مرکزی گوگل بوده است.
رضا روزبه مهندس برنامه نویسی در شرکت
گوگل است که مسئولیت تیم انطباق پذیری این
موتور جستجو با مرورگر  Mozillaرا به عهده
داشت .این مهم باعث افزایش  30درصدی استفاده
از گوگل در ایاالت متحده شد.
مایک جزایری مدیر پروژه ایمیل در شرکت گوگل
را به عهده داشته است که به سرویس Gmail
شهرت دارد .میلیون ها انسان همه روزه بیلیون ها
ایمیل را از طریق این سرویس بین یکدیگر ارسال
میکنند.
شیرین اسکویی در تیم توسعه کاربری گوگل،

عهده دار گروهی از برجسته ترین محققان گوگل
بوده است که توانستند این موتور جستجوگر را
در قالب اپلیکیشنهای همخوان با تلکنولوژی
تلفنهای هوشمند برای استفاده روی گوشی مشهور
 iPhoneآماده سازی کنند.
شمیم صمدی نیز که هم اکنون کمپانی Beeswax
را در نیویورک اداره می کند ،پس از اتمام تحصیالتش
در دانشگاه  UC Davisبه گوگل پیوست و مدتها
مسئولیت پروژههای توسعه زیربنایی در ساختار نرم
افزاری این موسسه را به عهده داشت.
در حال حاضر اما ستاره ایرانیتبار گوگل پریسا
تبریز است .دختری ایرانیتبار که لقب ملکه امنیت
سایبری را از آن خود کرده است .نشریه فوربس از
پریسا تبریز به عنوان یکی از  ۳۰چهره برتر در زمینه
تکنولوژی ،در کنار افرادی چون مارک زاکربرگ نام
برده است .او در گوگل ریاست بخشی را بر عهده
دارد که از  ۳۰هکر در اروپا و آمریکا تشکیل شده
و وظیفه بررسی تهدیدات امنیتی مرتبط با موتور
جستجوی گوگل و همینطور دیگر محصوالت این
شرکت ،از جمله مرورگر گوگل کروم را بر عهده
دارند.

لحظهایکهسیاهچاله،ستارهرامیبلعد
سرنوشت شومی در انتظار ستارههایی است که به
یک سیاهچاله نزدیک میشوند؛ چراکه سیاهچاله
ستاره بختبرگشته را در کام خود میبلعد.
این پدیده که در اصطالح ستارهشناسی به «اختالل
جزر و مدی ستارهای» موسوم است هنگام وقوع،
پرتوهای عظیم انرژی از خود آزاد میکند.
با آنکه دانش نظری درباره این پدیده وجود داشت،
اما ستارهشناسان تازه موفق به مشاهده و ضبط این
پدیده شدهاند.
به گزارش وبسایت اسپیس دیلی ،به تازگی تیمی از
ستارهشناسان ناسا موفق به ثبت زمانی شدهاند که گرد و
غبارها اطراف یک سیاهچاله شعلههای ناشی از اختالل
جزر و مد ستارهای را به خود جذب و آنها را منعکس
میکنند .در واقع دانشمندان نخستین انعکاس از بلیعدن
یک ستاره توسط سیاهچاله را رصد کردهاند.
سیورت وان ولزن ،محقق ارشد این گروه میگوید:
«این نخستینباری است که ما بهطور واضح نور
منعکس شده از شعلههای ناشی از چندین اختالل در
جزر و مد ستارهای را مشاهده کردیم».
ک دات کام ،پس از یک
به گزارش وبسایت می 
اختالل جزر و مد ستارهای ،شعلههای سرکش و
بسیار بزرگ اشعههای کیهانی ،گرد و غبار فضای
نزدیک اطرافش را نابود میکند .این شعلهها هر چه

از مرکز دورتر میشوند قدرتشان کمتر میشود .به
ن علت گرد و غبارهایی که با مرکز سیاهچاله
همی 
فاصله زیادی دارند با شعلهها گرم میشوند اما نابود
نمیشوند.
همین گرد و غبارهای گرم شده پرتوهای
فروسرخ(مادون قرمز) از خود ساطع میکنند که
توسط تلسکوپهای بسیار قوی قابل رصد کردن
است.

اطالعات بهدست آمده از این پدیده به دانشمندان
کمک میکند که میزان انرژی تولید شده توسط یک
اختالل جزر و مد ستارهای را تخمین بزنند.
یکی دیگر از اعضای تیم تحقیقاتی به نام واروژان
گورجین ،میگوید که این یافتههای تازه نشان میدهد
که غبار فضایی در آنجا (اطراف سیاهچاله) وجود
دارد و ما میتوانیم میزان انرژی تولید شده در زمان
نابود شدن یک ستاره را اندازه بگیریم».

اگر فکر میکنید که آفتاب به تنهایی مسئول برنزه شدن
پوست بدن در تابستان است« ،اندکی» اشتباه میکنید!
به گزارش وبسایت نیوز ساینس ،دانشمندان میگویند
که یک میلیاردم درصد اشعههای دریافتی که منجر به
تغییر رنگ رنگدانههای پوست میشود از منابعی غیر از
خورشید به ما میرسند.
این منابع شامل اشعههای ماورا بنفشی است که از
ستارهها و حتی کهکشانهای دیگر سفر کرده تا به
پوست ما برسند .حتی فوتونهای باقیمانده از انفجار مه
بانگ (بیگ بنگ)هم در بین این اشعهها یافت میشوند و

تقریبا  ۰.۰۰۱درصد این نور را شامل میشوند.
سیمون درایور و یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه
استرالیای غربی در کراولی ،نور پس زمینه کهکشانی
( )extragalactic background lightرصد
میکنند ,که به اختصار  EBLنامیده میشود.
با استفاده از دادههایی که از تلسکوپهای مختلف
بدست آمده است ،درایور و تیمش تعداد فوتونهای
نورهای ماورا قرمز و مادون بنفشی را که به زمین میرسد
اندازه گرفتند.
بر اساس یافتههای این گروه که در مجله علمی

استروفیزیکال منتشر شده است ،منشا فوتونهایی که در
یک روز آفتابی به پوست ما میرسند ،به شرح زیر است:
مسقتیم از نور خورشید :تقریبا  ۷۷درصد
انعکاس نور از آسمان :تقریبا  ۲۳درصد
فوتونهای باقیمانده از انفجار مه بانگ (بیگ بنگ):
تقریبا  ۰.۰۰۱درصد
فوتونهای رسیده از ستارهها و کهکشانهای دیگر:
تقریبا  ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱درصد
به عبارت دیگر  ۹۹.۹۹۹درصد از نور از خورشید و
بقیه از سایر ستارهها و دیگر کهکشانها و مهبانگ است.

خورشیدتنهامنبعنورزمیننیست

ژانویهمیتوانیدباعینکخودچتکنید

خبرگزاری ایرانشهر

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

پ چت نه تنها معرفی شده است.
سرویس چت ویدئویی محبوب اسن 
نام تازهای برای خود برگزیده است بلکه وارد بازار مدیر عامل اسنپچت ،ایوان اشپیگل ،به روزنامه وال
استریتجورنال گفته است که به جای تلفن همراه که
پررقابت «فناوری پوشیدنی» هم میشود.
به گزارش یو اس ای تو دی ،اسنپ چت نامش را مثل یک دیوار جلوی چشم را میگیرد ،عکاسی با
مختصر کرده و از این به بعد تحت نام کمپانی «اسنپ» عینک از زاویه دید چشم ،منتطقیتر به نظر میرسد.
فعالیت خواهد کرد .اسنپ یکی از محبوبترین متخصصان عقیده دارند که عوض کردن نام اسنپ
اپلیکشنهای مخصوص تلفنهای هوشمند است و چت ،به معنای این است که این شرکت قصد دارد،
روزانه چیزی نزدیک به صد میلیون بازدیدکننده دارد .تنها از قالب یک «سرویس چت» بیرون بیاید و به
در کنار این تغییر نام ،روز شنبه این کمپانی اعالم کرد تدریج محصوالت دیگری را روانه بازار کند.
که اولین عینک هوشمندش را هم تا آخر سال میالدی ویدئوهای ضبط شده توسط عینک «اسپکتیکلس»
جاری روانه بازار خواهد کرد .این عینک آفتابی قادر قابل مشاهده در تلفن همراه یا اپلیکشن اسنپچت
به ضبط ده ثانیه فیلم خواهد بود و قیمت آن  ۱۳۰دالر خواهند بود .این عینک همچنین قابلیت ذخیره سازی
این ویدئوها را هم در خود دارد .بر خالف ویدئوهایی
آمریکاست .این عینک «اسپکتیکلس» نام دارد.
اسنپ چت برای معرفی عینک تازه ،وبسایتی را به حال حاضر اسنپچت که همه فرمتی عمودی دارند،
راه انداخته است که درآن ،این عینک «بهترین راهی این عینک ویدئوها را در قالب دیگری فیلمبرداری
که میشود بدون استفاده از دست ،عکاسی کرد» خواهد کرد .این قالب با مدل  ۳۶۰درجهای فرق دارد

و در واقع قالب تازهای است که اسنپ چت طراحی
کرده است.
تیلور نیکوالی ،یکی از کاربران حرفهای اسنپچت
عقیده دارد که این قالب تازه موج تازهای را بوجود
خواهد آورد .او میگوید« :وقتی شما این عینک را
بر چشم میگذارید ،در واقع قادر به دیدن کل چشم
انداز از نقطه نظر دوربین هستید…(بنابراین) محتوا
تغییر خواهد کرد به این دلیل که پلت فرم تغییر کرده
است.
شرکت گوگل در سال  ۲۰۱۳عینک هوشمندی را
که با آن میشد به جستجو در اینترنت پرداخت و
همینطور عکس و فیلم گرفت ،به بازار عرضه کرد .اما
پس از چند سال تالش این کمپانی به جایی نرسید و
این عینک بین کاربران محبوبیتی نیافت .گوگل پروژه
عینک هوشمندش را در اوایل سال جاری میالدی
متوقف کرد.
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به روایت تصویر :

داخل سفارت سابق ایران در واشنگتن چه خبر است؟

میگویند سالهاست ساختمان شماره  3005خیابان ماساچوست در واشنگتن
دیسی خاک میخورد .ساختمانی که در میان سفارتخانههای برزیل ،بولیوی ،ایتالیا
و آفریقای جنوبی قرار گرفته است اما سالهاست نه دیپلماتی در آن آمد و شد کرده
و نه دیگر دعوت به مهمانیهای مشهورش هوش از سر ستارگان آمریکایی ربوده.

این ساختمان ارزشی معادل  12میلیون دالر دارد اما بخش مهمی از ارزش آن
متعلق به دکوراسیون زیبا ،منحصر به فرد و استثنایی داخل آن است که به نوبه خود
یک شاهکار هنری محسوب میشود .آخرین بار ،این ساختمان در ماه می  2012از
سوی وزارتخارجه آمریکا بازسازی شده است.

برخی از مبلمانها و دکوراسیون این سفارتخانه به سفارش دولت شاهنشاهی ایران به وسیله طراحان ممتاز دنیا ساخته شد تا نمایانگر غنای فرهنگی ایران در دهه  1970باشد.
ساختار انتخاب دکوراسیون و مبلمان برای این ساختمان به گونهای بود تا نمایی از ایران مدرن با پشتوانه تاریخی و سنتی را به نمایش بگذارد.

اردشیر زاهدی سفیر وقت ایران در آمریکا را شاید باید جواهر اصلی این ساختمان دانست.

سالن ویژه جشنها در سفارت ایران با حضور پادشاه وقت آغاز به کار کرد.

دعوتبهمیهمانیهایسفارتایرانبرایهنرمندانآمریکاییافتخارمحسوبمیشد.

فرشهای داخل سفارت ،بافته ارزشمند دست هنرمندان ایرانی است.
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ساناز زعیمی روی کرسی مدیریت در

Bank of America

به طور رسمی ساناز زعیمی به عنوان مسئول بخش «معامالت
کاالها ،ارزهای خارجی و اوراق قرضه» ( )FICCشعبه «مریل
لینچ» بانک آمریکا  -Bank of America-انتخاب شد .این
شعبه مسئولیت سرمایهگذاریهای بانک آمریکا را بر عهده
دارد .پیش از این ساناز زعیمی به همراه برایان ویدک این
مسئولیت را برعهده داشت و حاال با رفتن ویدک از این بخش
او به تنهایی مسئولیت اداره یکی از مهمترین بخشهای نظام
مالی بانک مرکزی را بر عهده خواهد داشت.
زعیمی پیش از این در شعبه لندن بانک آمریکا مشغول به
کار بود و در نشریات اقتصادی و روزنامههای بریتانیا جزو
«شخصیتهای تاثیرگذار اقتصادی» معرفی شده است.
روزنامه «عصر لندن» در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده
بود ،ساناز زعیمی را در لیست « ۱۰۰۰فرد بانفوذ مرکز لندن
( »)The Cityآورده و در مورد او نوشته بود« :او یکی از
زنان ارشد در دنیای مالی است .او پس از انقالب ایران در
سال  ۱۳۵۷به آمریکا رفته و آنجا وارد رشته بانکداری میشود.
ساناز زعیمی پیش از اینکه به شعبه «مریل لینچ» بانک آمریکا
وارد شود در شرکت سرمایهگذاری گلدمن ساکس و دویچه

بانک مشغول فعالیت بود».
بانک آمریکا یک شرکت خدمات مالی -بانکی است که به
عنوان بزرگترین بانک ایاالت متحده آمریکا شناخته میشود.
در سال  ۲۰۰۹این بانک با خریداری شرکت مالی «مریل لینچ»
به بزرگترین بنگاه مدیریت مالی جهانی تبدیل شد.
به گزارش سایت بلومبرگ در حال حاضر بخش تحت
مدیریت ساناز زعیمی سومین رتبه سرمایهگذاری جهان را
پس از ادغام شرکتهای جیپی مورگان و سیتی بانک و هم
طراز با شرکت گلدمن ساکس دارد.
ساناز زعیمی یکی از کسانیست که مجبور به ترک خانواده،
دوستان و کشور محل تولد خودش به دلیل وقوع انقالب
اسالمی در سال  ۵۷در ایران شده و در بیشتر مقاالتی که
در مورد او نوشته میشود بر این موضوع تأکید میگردد.
خانواده زعیمی در زمینه بانکداری بسیار فعال هستند؛ حسین
و علیرضا برادران ساناز زعیمی نیز در همین عرصه فعالیت
دارند .حسین ،رئیس بخش تجارت آسیا و اقیانوسیه بانک
 HSBCاست و علیرضا نیز در شعبه «مریل لینچ» بانک آمریکا
مشغول به کار است.
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