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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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ورودایرانیانبهآمریکاممنوعشد

خاطرات من از پالسکو
پیام نخست وزیر اسرائیل به
مردم ایران
دادستان جدید کالیفرنیا آغاز به
کار کرد

پرزیدنت دونالد ترامپ ،طی یک
دستور اجرایی صدور هر گونه ویزا
برای شهروندان ایران و چند کشور
فرماندارکالیفرنیا با
دیگر را دست کم برای مدت ۳۰
روز ممنوع کرد.
سیاستهای ترامپمخالفت
بر اساس متن این «دستور اجرایی»،
میکند
این تصمیم شامل ویزاهای مهاجرت
و غیرمهاجرت میشود اما بر
وضعیت کسانی که دارای گرین
بارش باران تا سه برابر میانگین
کارت آمریکا یا شهروندی آمریکا
معمولدرکالیفرنیا
هستند اثری نخواهد داشت.
سازوکار جدید همچنین بر
شهروندان ایران که در آمریکا هستند
تِرند قرن « :۲۱الغر بودن ،مهمتر هم تاثیری ندارد .اما اگر فرد از آمریکا
خارج شود ،حتی مانند دانشجویان،
از سالم بودن است»
ویزای مولتی اینتری (تعدد دفعات
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید ورود) داشته باشد ،به وی اجازه

ورود مجدد داده نخواهد شد.
کلیه کسانی هم که تا قبل تاریخ
 25ژانویه  2016ویزا گرفته اما
وارد آمریکا نشده اندنیز مشمول این
قانون هستند و فعال نمی توانند به
آمریکا سفر کنند.
بنا به مستندات مطرح شده در
رسانههای بین المللی بخشی از متن
این دستور اجرایی حکایت از این
دارد که ممنوعیت  ۳۰روزه صدور
ویزا برای کشورهای خاص ،قابلیت
دائمی شدن را دارد.
در بخشهایی دیگر از فرمان رییس
جمهوری ،پذیرش پناهجویان از
جمله پناهجویان ایرانی در ترکیه و
سایر کشورها از طریق سازمان ملل
و دیگر کانال ها به مدت  ١٢٠روز،

متوقف شده است.
نایاک نیز با راه اندازی تشکیالتی
در فضای مجازی می کوشد تا با
دامن زدن به نگرانی ایرانیان از آنها
بخواهد بر علیه این تصمیم آقای
ترامپ وارد عرصه فعالیت شوند
ولی بر اساس مندرجات منتشر شده
از روابط پشت پرده این گروه بعید
به نظر می رسد این کمپین با هدف
کمک به ایرانیان امریکا شکل گرفته
باشد.
کارشناسان امور مهاجرت میگویند
در حالی که دفاع از حقوق مهاجرتی
ایرانیان در آمریکا مشروع است
ولی شهروندان مراقب باشند در دام
گروههای متهم به البیگری برای
جمهوری اسالمی نیافتند .

شهروندیافتخاریبورلیهیلزبرایشاهزادهرضاپهلوی

شهرداری بورلی هیلز طی مراسمی که شامگاه 23
ژانویه  4( 2017بهمن ماه  )1395در سالن شهرداری
این شهر برپا شد به پاس سی و هشت سال تالش
مستمر در زمینه حقوق بشر برای ایران ،کلید طالیی
شهر و لقب «شهروند افتخاری بورلی هیلز» را به
شاهزاده رضا پهلوی اهدا کرد.
در این مراسم مجلل که مقامات رسمی شهر بورلی
هیلز ،مهمانانی از شهرداری لس آنجلس و گروهی
از نخبگان سیاسی ،فرهنگی و هنری جامعه ایرانیان
آمریکا نیز حضور داشتند ،شهردار بورلی هیلز جان
میریش ( )John A. Mirischطی سخنان کوتاهی
ضمن خوش آمد گویی به ریاست شورای ملی ایران
و مهمانان عالی رتبه این مراسم گفت« :بورلی هیلز
همواره این افتخار را داشته است که میزبان برجسته
ترین چهره های عالم هنر ،فرهنگ و سیاست باشد و خود در این مراسم از حضار خواست تا به احترام تا در پناه انتخابات آزاد ،حق تعیین سرنوشت سیاسی
امروز نیز چنین است ».آقای میریش در ادامه با اشاره جانباختگان حادثه دلخراش ساختمان پالسکو در خود را بار دیگر بازیابند.
به سابقه تاریخی تمدن ایرانی و پیشینه باستانی ایرانیان تهران ،خصوصا آتش نشانان قهرمان آسیب دیده در بورلی هیلز گران قیمت ترین شهر آمریکا در جنوب
افزود امروز نیز جامعه ایرانیان آمریکا خصوصا ایرانیان این سانحه یک دقیقه سکوت کنند و سپس گفت در غرب ایالت کالیفرنیا و در دل کالنشهر لس آنجلس واقع
ساکن دربورلی هیلز سفرای حقیقی آن تمدن ارزشمند دنیای امروز و در پناه دموکراسی شاهد پیشرفت همه است و بسیاری از مشهورترین بازیگران سینمای هالیوود،
باستانی هستند».
جانبه ممالکی هستیم که مردم در آن نقش جدی در خوانندگان و دیگر هنرمندان آمریکایی در این شهر اقامت
او به همراهی تنی چند از نمایندگان شورای شهر اداره کشور ،شهر و محل زندگی خود دارند و اظهار دارند .شهروندی افتخاری این شهر که با شهر کن در فرانسه
بورلی هیلز کلید طالیی و شهروندی افتخاری این شهر امیدواری کرد جهان صدای تحول خواهی مردم ایران پیمان خواهر خواندگی دارد ،امتیازی ویژه است که پیش از
را به شاهزاده رضا پهلوی تقدیم کردند.
را به درستی شنیده و با پشتیبانی از ساختارهای مدنی این نیز در مواردی معدود به برجسته ترین چهره های جهان
کوتاه
سخنان
شاهزاده رضا پهلوی نیز در ابتدای
در ایران برای مردم ایران این فرصت را فراهم آورند در دنیای هنر ،فرهنگ و سیاست اهدا شده است.
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درخواست شاهزاده رضا پهلوی از آتش نشانان آمریکا کنند

علی دشتی پژوهشگر ،روزنامهنگار ،دیپلمات ایرانی ،از اعضای مجلس
شورای ملی و مجلس سنای ایران در دورهای از سلسله پهلوی
یادبود درگذشت او در  28دیماه  1360خورشیدی

شاهزاده رضا پهلوی همزمان با اعالم خبر
قطعی درگذشت هفتمین آتش نشان مفقود شده
در حادثه ساختمان پالسکو با حضور در یک
ایستگاه آتش نشانی در آمریکا خواستار پشتیبانی
صنفی آتش نشانان آمریکا و دیگر کشورها از
همتایان ایرانی خود شد.
شاهزاده رضا پهلوی در حالی که به پیروی از
ابراز همدردی مردم ایران با اهدای دسته گلی به
یاد آتش نشانان جان باخته ایرانی در یک ایستگاه
آتش نشانی در آمریکا حاضر شده بود در گفتگو
با فرمانده ایستگاه گفت« :در حالی که حکومت
اسالمی در ایران میلیون ها دالر هزینه خرید
ماشین آالت ضد شورش از جمله ماشین های
آب پاش برای متفرق کردن تجمعات اعتراضی
مردم می کند ،حاضر نیست تجهیزات مورد نیاز
سازمان آتش نشانی را تهیه و به روز رسانی کند ».به اصول انسانی برای زندگی مسالمت آمیز است
ریاست شورای ملی ایران ،با اشاره به برخی پل پیوند ملت ایران و سایر ملل جهان است».
تصاویر منتشر شده در خصوص حادثه پالسکو و شاهزاده رضا پهلوی آتش نشانان قهرمان را
جان فشانی آتش نشانان ایرانی که مردم آنان را نمایندگان حقیقی ملت بزرگ و فداکار ایران
قهرمانان بی نشان لقب داده اند گفت« :تالش آنان دانست و خطاب به آتش نشانان آمریکایی گفت:
نشانگر زنده بودن ارزش های واالی انسانی در «شما در خبرها نام ایران را همراه با اسامی رهبران
جامعه ایرانی حتی زیر سلطه یکی از ناکارآمدترین رژیم سیاسی این کشور می شنوید که مترادف با
حکومت های جهان است و همین مهم که احترام اعدام ،خواست نابودی برای دیگر کشورها و

آتش زدن پرچم کشور شماست .اما حقیقت مردم
ایران این جوانان غیور و انسان دوست است که
به رغم همه کمبودها با جانشان به نجات دیگر
انسان ها می شتابند»
در این مراسم آتش نشانان آمریکایی همراه با
شاهزاده رضا پهلوی و گروهی از همراهان وی
به یاد قربانیان حادثه پالسکو یک دقیقه سکوت
کردند.

پیام نخست وزیر اسرائیل به مردم ایران

بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل در یک پیام
ویدئویی مردم ایران را مورد خطاب قرار داده و از دوستی
مردمان ایران و اسرائیل گفته است و یادآور شده است
که در شرایط کنونی حکومتی ظالم میکوشد این مردم را
تحت سلطه خود نگه دارد.
آقای نتانیاهو در این پیام که به زبان انگلیسی و با زیر
نویس فارسی منتشر شده ،گفته است که میداند مردم
ایران دوست دارند آزادانه در اینترنت گردش کنند ،و
ناچار نباشند برای دسترسی به ویدئوهایی شبیه به پیام
ویدئویی او ،با استفاده از ویپیان سانسور اینترنتی را
دور بزنند.
او به «تاریخ پرافتخار» و «فرهنگ غنی» مردم ایران اشاره
کرده ،و همزمان ابراز تأسف کرده است که مردم ایران
«توسط یک استبداد دینی به زنجیر کشیده شدهاند».
نخستوزیر اسرائیل پس از آن یک «ایران آزاد»
را توصیف کرده که در آن مردم میتوانند «بیهیچ
محدودیتی رشد کنند و شکوفا شوند» ،و یادآور شده که
در شرایط کنونی «حکومتی ظالم میکوشد آنها را تحت
سلطه خود نگه دارد».
آقای نتانیاهو پس از آن به کشته شدن «جوانان تشنه

تغییر» در جریان اعتراضهای خیابانی سال  ۸۸و بهویژه
ندا آقاسلطان اشاره کرده ،و گفته است نفسهای آخر ندا
از یاد نخواهد رفت.
نخست وزیر اسرائیل در ادامه این پیام ویدئویی یادآور
شده که «این رژیم بیرحم ،همچنان مردم ایران را از
آزادی محروم نگه داشته»« ،از حضور هزاران نامزد در
رقابتهای انتخاباتی جلوگیری میکند»« ،ثروتی را که
حق فقراست میدزدد تا هزینه یک عامل کشتار جمعی
همچون بشار اسد را بدهد» و «با تکرار هر روزه خواست
نابودی اسرائیل» ،امیدوار است که بین دو مردم دو کشور
«عداوت را نهادینه کند».
نتانیاهو سپس خطاب به مردم ایران تأکید کرده «این
که «متعصبان نباید پیروز شوند و بیرحمی آنها نباید بر
اشتباه است .ما دوست شما هستیم و نه دشمن شما».
اوگفته است که اسرائیل همواره بین مردم ایران و مهربانی ما چیره شود».
حکومت ایران تمایز قائل است و حکومت ایران را او تصریح کرده که مردمان ایران و اسرائیل «میتوانند
«بیرحم و ستیزهجو» توصیف کرده و تأکید کرده است دست در دست هم در جهت آیندهای صلحآمیزتر و
سرشار از امید بیشتر برای هر دو ملت فعالیت کنند».
که مردم ایران این گونه نیستند.
نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرده که مردم ایران نخستوزیر اسرائیل در پایان یادآور شده که «ما باید
و اسرائیل روزی بار دیگر آزادانه در «تهران و اصفهان ،و بر ترور و استبداد فائق آییم ،و اطمینان حاصل کنیم که
تلآویو و اورشلیم» با یکدیگر دیدار کنند ،و تأکید کرده آزادی و دوستی ،پیروز نهایی خواهد بود».

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 51آدینه  27ژانویه 2017

پرونده ویژه:

3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:51 - JAN, 27 , 2017

پالسکونمادیکتمدنفراموششده

خاطرات من از پالسکو
فریار نیکبخت -فعال سیاسی:

پالسکو نخستین ساختمان تجاری بزرگ و مدرن با دهها واحد فروشگاهی بود و
به عبارتی دیگر اولین مرکز خرید (شاپینگ مال) ایران بهشمار میآمد .این نخست
بلندمرتبه ایران ،نماد جنبش نوسازی و بهروز شدن شهری کشور نیز بود .به
عنوان نسل جدید ،بسیاری از ما ساختمانهای مدرن را به بازارهای سنتی قدیمی،
فرسوده و بدبو ترجیح میدادیم .مسلما باعث افتخار یهودیان ایران بود که این بنای
به یاد ماندنی بدست یک فرد یهودی ساخته شده بود اما بزرگان و ریشسفیدان
جامعه یهودیان ایرانی نگران پیامدها و واکنشهای احتمالی برخی از مسلمانان
بودند که به این دستاورد یهودی حسادت میورزیدند.
بر اساس قوانین قدیمی شرع اسالمی ،هیچیک از یهودیان یا غیرمسلمانان دیگر
حق ساخت و ساز ساختمانهای بلندتر از بناهای مسلمانان را ندارند .با اینکه
در زمان ساخت ساختمان پالسکو این قانون شرع مسکوت گذاشته شده بود
ولی رسم ًا باطل نشده و با گذشت تنها یک نسل ،هنوز احساسات ضدیهودی و
نژادپرستانه مربوطه در جامعه زنده بود.
قوانین اهل ذمه در صدر اسالم طوری طراحی شده بود که هیچگاه غیرمسلمانان
(از جمله کفارذ ّمی) بر مسلمانان برتری پیدا نکنند و تحمیل قدرت مسلمانان
تضمین گردد .با این توضیح ،هیچچیز برای مالها توهینآمیزتر از این نبود که
ساختمانی بدست یک یهودی در "بالد اسالمی" ایران ساخته شود که بلندترین
سازه آن کشور باشد و از همه بناهای مسلمانان بلندتر .بر اساس گفتهء برخی از
روحانیون ارشد ،یکی از دالیل انقالب اسالمی  1979آن بود که مالها بتوانند به
برابری و مساوات بین مسلمانان و غیرمسلمانان پایان دهند و روحانیت بار دیگر
بتواند بر مبنای قوانین شریعت حکومت کند.
در  19ژانویه  ،2017همانطور که بهتزده به تماشای فیلمهای خبری فروریختن
ساختمان پالسکو نشسته بودم ،در حالتی افسرده بیاختیار صحنههای سقوط
برجهای دوقلوی نیویورک در سال  2001جلوی چشمانم رژه رفت ،اما خاطرات
تحقیرآمیز احساسات ضد یهودی در ایران را نیز به یاد آوردم ...
ی فروشان
یک شب ،شاید در سال  ،1964در حالی که از بازار بدبوی ماه 
خیابان استانبول خارج میشدیم و پدرم ما را از میان شلوغی جمعیت پر شور
و خوشحال به سمت یک تاکسی که کمی دورتر در وسط خیابان ایستاده بود
میکشید ،میتوانستم از بین بدنهای بزرگساالن قد بلند ،زبانههای آتش که سراسر
ساختمان رو برو را در بر گرفته و سر به آسمان میکشید را به خوبی ببینم.
تعدادی از مردم با رقص و بشکن چنین شعار میدادند« :القانیان آتیش گرفته -
القانیان آتیش گرفته»! حتی بهعنوان یک کودک خردسال نیز نمیتوانستم باور کنم
که چگونه میتوان از آتش گرفتن یک ساختمان خوشحال بود.
در نهایت به تاکسی رسیدیم و پدرم ،ما را با فشار سوار ماشین کرد اما از راننده
خبری نبود .راننده تاکسی در حالیکه در خیابان به خودرویش تکیه داده و به
تماشای آتشسوزی ایستاده بود ،در پاسخ به اصرار پدرم گفت« :چه عجلهای
داری؟ بذار سوختن ساختمان جهودا را تماشا کنیم !» .در آن لحظه پدرم با یک
اشاره ،ما را به سکوت دعوت کرد و این نخستین تجربه من از برخورد ضدیهودی
شهروندان تهرانی بود.
کمی بعد معلوم شد که آتشسوزی مربوط به بنای کناری ساختمان القانیان ،یعنی
ملک قدیمی "سینما تهران" بوده است .جمعیت آنقدر امیدوار و هیجان زده بود
که واقعیت را بر اساس آرزوی خود مشاهده میکرد و شاید هم به امید سرایت
کردن آتش به ساختمان منفور مجاور ،راضی به قربانی شدن بنای سینما تهران بود!
قلب من از مرگ دهها تن از آتشنشانان در این آتشسوزی وحشتناک یا آنان که
در زیر آوار سقوط پالسکو جان خود را از دست دادند ،به درد آمده است .اینها
جوانان حرفهای و شجاعی بودند که داوطلبانه برای کمک و نجات همنوعان خود
به داخل ساختمان پالسکو رفتند و هرگز بازنگشتند .عالوه بر از دست رفتن این
زندگیها ،مورد غم انگیز دیگرمحو شدن یکی از آخرین آثار به سرقت رفته جامعه
یهودیان ایرانی از چهره تهران است.

روایتیازمهندسبنایان
خاطرات عزيز بنايان فرزند جهانگير بنايان آرشيتكت (متولد  22فوریه
 1914درگذشت لوس انجلس  20دسامبر :) 2008
طرح و نقشه ساختمان پالسكو در
نيويورك انجام شد .پدرم عضو تيم
مشاور آرشيتكت بود و حدود يك
سال در نيويورك زندگي ميكرد و با
تيم طراحي ساختمان پالسكو همكاري
ميكرد .نقش او بيشتر در اين بود كه با
توجه به مصالح ساختماني موجود در آن
زمان ايران راهنمايي هاي الزم را بنمايد.
او يكي از كساني بود كه عامل «آب» و
انعكاس شاپينگ مال را در آن بر اساس
سنتهاي معماري ايراني مانند چهل
ستون اصفهان مطرح كرد كه ميتوان
در عكسهاي به جا مانده از ساختمان
مالحظه كرد .سقف شیشهای ساختمان
نيز از ايدهها و طرحهاي او بود كه ده سال پيش از ساخته شدن ساختمان پالسكو
مطرح كرده بود .موضوع فقط زیبایی سقف شیشهای نبود بلكه پوشش بيشتر گنبد
با شيشه از نظر استحکام ساختمان نیز مورد توجه بود.
اين خاطرات برگرفته از گفتگوهايم با شادروان پدرم بود .من يادم ميآيد كه در
زمان كودكي ( ٤تا ٥سالگي) در نيويورك زندگي كردهام.
يك ياد آوري را الزم میبینم كه پدرم بعدها بيشتر از كاري كه براي پالسكو كرد
درگير در ساختمان آلومينيوم شد كه يكي از نخستين آسمان خراشهايي بود كه
او به عنوان مهندس مشاور آرشیتکت خدمت كرد.
از آثار دیگر این آرشیتکت برجسته در ایران  :ساختمان  13طبقه ذوب آهن -
شمال شرقی خیابان پهلوی و خیابان تخت جمشید ،ساخته شده در سال 1345
خورشیدی( 1966میالدی) رونمای شیشهای با رنگ آبی ساختمان متعلق به آقای
داوود کاشانی و جنب آن ساختمان  14طبقهای منصور سینایی.
دو ساختمان دو قلو در خیابان پهلوی جنب خیابان هروی ،روبروی سینما امپایر
که متعلق به آقای نجات کهن بود که به وسیله کارخانه ذوب آهن خریداری شد
و پشت این ساختمانها ،ساختمان بلند دیگری بود که به آقای صیون القانیان تعلق
داشت .پدر بزرگ راوی (استاد عزیز بنایان) سازنده دو ساختمان دو قلوی در ضلع
جنوبی میدان حسن آباد بود که متعلق به حاج حبیب القانیان بود.

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)

یهود ستیزان حکومتی به خوبی این جا نشان داده اند که با کار
آفرین یهودی چه معاملهای باید کرد و چه معامله ای کردهاند!
جالب این جاست که آیت اهلل طالقانی نیز از همین قماش آخوندهای
حکومتی بوده است که مخالف با این ساختمان بوده و جالبتر این
که فرزندان آیت اهلل طالقانی در طی اعالمیهای تکذیب کردهاند که
طالقانی با این پروژه مخالفتی داشتهاست.
بدون تردید مسئولیت قتل آتش نشانان به خون خفته و ساکنان
ساختمان پالسکو با خمینی و خامنهای گجسته و آتش بیاران
بیکفایتشان که حکم به اعدام حبیب القانیان وحکم به مصادره
اموالش داده بودند می باشد..
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دادستان جدید کالیفرنیا آغاز به کار کرد

حاویر بسرا در روز سه شنبه  24ژانویه به عنوان
نخستین التین تبار برای سمت دادستان کل ایالت
کالیفرنیا سوگند یاد کرد.
حاویر بسرا چند دقیقه پس از اینکه از نمایندگی
کنگره آمریکا کناره گیری کرد ،در برابر جری براون
فرماندار کالیفرنیا ایستاد و برای تصدی دادستانی کل
این ایالت متعهد شد.
بسرا که  58سال دارد نخستین التین تباری است که
از شهر لسآنجلس برای این مقام برگزیده شده است.
وی جایگزین کامال هریس میشود که اکنون در
سنای امریکا کرسی دموکرات ایالت کالیفرنیا را
نمایندگی میکند.
در مراسم سوگند حاویر بسرا عالوه بر همسرش
دکتر کارولینا ری سز و دخترانش ،پدر و مادر
مکزیکی تبار او نیز حضور داشتند.
خود شد و این در حالی است که کامال هریس نیز
کرده اند.
بسرا  12دوره در مجلس نمایندگان امریکا ،سمت
گفتنی است حاویر به سرا با گرایشات مرتبط به جای خالی باربارا باکسر سناتور دموکرات در سنای
نمایندگی شهر لسآنجلس را بر عهده داشت و از
حزب دموکرات جایگزین کامال هریس هم حزبی امریکا را پر کرده است.
هم اکنون  16نفر برای رقابت در جایگزینی او اقدام

فرماندارکالیفرنیاباسیاستهای ترامپمخالفتمیکند

جری براون فرماندار کالیفرنیا که آخرین دوره
فرمانداری خود را میگذراند ،روز سه شنبه 24
ژانویه سخنرانی ساالنه خود را بر طبق روند هر
سال در برابر نمایندگان و سناتورهای دو مجلس
ایالتی کالیفرنیا در شهر ساکرامنتو ایراد کرد.
براون در این سخنرانی با بهره گیری از فرصتهای
پایانی خود در اظهار مواضع فرمانداری کالیفرنیا
مخالفتهای خود با سیاستهای دونالد ترامپ
در زمینههای محیط زیست ،بیمه درمانی همگانی
اوباماکر و کمک به مهاجران غیرقانونی را اعالم کرد.
او در سخنان خود موکدا اظهار داشت« :کالیفرنیا وی در رابطه با موضوع مهاجران با صدایی رساتر و استمرار دفاتر کنترل بارداری و مراقبتهای زنان را
هرگز به مهاجران پشت نخواهد کرد ،نه در زمان محکم تر از همیشه گفته است»:بگذارید صراحتا بگویم اعالم کرده است.
که ما از همگان حمایت خواهیم کرد از مرد و زن ،پیر جری براون در حالی این اظهارات را عنوان کرد که
حاضر و نه هیچ زمان دیگر».
براون در ادامه وعده داد که با تمام توان ا زمردم و کودک که برای ساختن زندگی بهتر به کالیفرنیا آمده بودجه کالیفرنیا با کسری  6میلیارد دالری روبروست
و کاهش کمکهای فدرال نیز دغدغه افزایش این
کالیفرنیا در برابر امواج ساتع شده از دگرگونیهای است و به این ایالت خدمت کرده است».
وی همچنین دفاع خود از طرح تنظیم خانواده و کسری را بیشتر میکند.
واشنگتن و کاخ سفید دفاع خواهد کرد.

آرایمتضادسناتورهایکالیفرنیابرایریاستCIA
در جریان رای گیری مجلس سنای امریکا برای
احراز صالحیت مایک پومپئو جهت تصدی
ریاست سازمان اطالعات مرکزی امریکا ،دو
سناتور اهل ایالت کالیفرنیا دو رای متضاد به ثبت
رساندند.
در پروسه این رای گیری که پمپئو با اختالف
فراوان آرا و با اکثریت  66به  32رای در سنا
تایید شد ،دایان فاین استاین سناتور پیشکسوت و
با تجربه کالیفرنیا به پمپئو رای مثبت داد و درباره
علت این اقدام گفت »:پمپئو وعده داده در زمینه
اعمال خشونت و شکنجه از قوانین پیروی کند.
او همچنین میخواهد سنای امریکا را در رابطه با
آخرین تالشهای دولت جدید در راستای تفاهم

نامه اتمی ایران آگاه کند».
در همین حال همزمان کامال هریس دموکرات
که نخستین روزهای کاری خود را در سنا به
عنوان سناتور کالیفرنیا آغاز کرده است اظهار
داشت »:با وجود اینکه مایک پمپئو در دوران
نمایندگی اش در کنگره امریکا خدمات ارزنده و
مثبتی ارائه کرده ،ولی با توجه به سابقه نا مناسب
او در اعمال شکنجه و بهره گیری از شیوههای
خشونت بار به او رای منفی میدهم»
گفتنی است مایک پمپئو در دهه  90یکی از
مدرسان و اموزش دهندگان شیوه متادیتا بوده
است که توسط سازمانهای اطالعاتی به کار
گرفته میشود.

بارشبارانتاسهبرابرمیانگینمعمولدرکالیفرنیا

میزان بارشهای باران در اکثر نقاط کالیفرنیا
بیش از  300درصد میزان بارشهای طبیعی این
ایالت در ماه ژانویه اعالم شده است.
بر اساس این خبر ،بارش باران فراوان و وقوع
طوفان طی هفتههای گذشته به افزایش 300
درصدی در حد متوسط میزان بارش این منطقه
از حیث انداز گیریهای زیست محیطی منجر
شده است.
گفته میشود از ابتدای سال جاری آبی که از
اکتبر آغاز میشود تاکنون حدود بارش باران در
مرکز شهر لس آنجلس  4و  3دهم اینچ تخمین
زده شده که کمتر از نیم اینچ از متوسط استاندارد
این فصل به حساب میرود.
بنا به اندازه گیریهای حاصل آمده ،حجم باران و وودلند هیلز به دلیل تفاوت سطح زمین با سایر
روزهای اخیر در ماه ژانویه در شهرهای سانتا انا نقاط و قرارگیری این نواحی در فواصل میان دره

ای ،بسیار بیشتر از مدت مشابه در  15سال اخیر
بوده است.

مترو در خدمت تظاهرکنندگان حقوق زنان در لسآنجلس

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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مسئوالن متروی شهری لسآنجلس اعالم
کردند که در روز شنبه  21ژانویه و همزمان با
برگزارش راهپیمایی زنان ،حدود  592هزار نفر
از ایستگاههای مختلف و خطوط ترن این سامانه
حمل و نقل در مسیرهای رفت و آمد به سوی
مرکز شهر استفاده کردهاند.
به گفته جان فاسانا مدیر ارشد متروی لسآنجلس
این حجم از مسافرین بیش از دو برابر جمعیتی
است که به طور معمول در روزهای شنبه از
طریق مترو جابه جا میشوند.
وی افزوده است به طور معمول  232هزار نفر،
مسافرین مترو در روزهای شنبه هستند.
فاسانا همچین ضمن ابراز خوشحالی از این
مطلب عنوان کرده است «صرف نظر از هرگونه داشتهاند.
«صرف نظر از نژاد ،قومیت ،مذهب ،مهاجرت،
مناسبات سیاسی ،مشاهده تجمعات صلح امیز الزم به ذکر است به نقل از گزارش شبکه گرایشات جنسی ،سن ،وضعیت اقتصادی
شهروندان برای احقاق حقوق خود امری هیجان  750 ،ABCهزار نفر در روز شنبه  21ژانویه ،یا معلولیت »،حقوق زنان بخشی از حقوق
انگیز است».
یک روز پس از ادای سوگند دونالد ترامپ رئیس انسا نهاست.
وی در پایان اضافه کرد که در جریان برگزاری جمهور جدید امریکا ،به حمایت از جنبش آزادی همزمان در چندین شهر دیگر آمریکا از
این راهپیمایی چند ساعته هیچ مورد خشونت خواهی و حق طلبی زنان و اقلیتها در مرکز جمله واشنگتن دی سی پایتخت این کشور
آمیز و خرابکارانهای رخ نداده است و علیرغم شهر لسآنجلس تجمع کردند.
نیز راهپیمایی مشابهی صورت گفت که پس از
ازدحام مردم در ایستگاههای مترو ،همگان از پیام شرکت کنندگان در راهپیمایی این بود که لسآنجلس دومین تجمع بزرگ زنان بود.
عمومیت دسترسی و امکانات موجود رضایت
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رکورد تازه بارش برف Mammoth Mountain

ارتفاعات  Mammoth Mountainدر کالیفرنیا ژانویه امسال را با
رکوردی تازه از انباشتگی بیسابقه برف به پایان خواهد رساند.
بنا بر این خبر ،ارتفاع برف در مراکز نزدیک به قلههای اصلی از روز اول
ماه ژانویه تا روز  25ام به  246اینچ رسیدهاست.
این میزان رقمی جدید است که بر اثر طوفان ها و ریزشهای اخیر و با
توجه به افزایش  138اینچی بر روی سطوح برفهای پیشین ثبت شده
است.
این در حالی است که باالبرهای مجموعه تفریحی واقع در ماموت که از
روز شنبه  21ژانویه و به دلیل ریزش سهمگین برف مدفون شده بودند،
مجددا از روز سه شنبه  24ژانویه کار عبور دادن افراد در این کوهستان را
از سر گرفتند.

ممنوعیت خوابیدن در خودرو های پارک شده
بر طبق قوانین وضع شده جدید در شهر
لسآنجلس ،خوابیدن افراد در خودروی پارک
شده در خیابانهای این شهر از روز  6فوریه2017
ممنوع خواهد بود.
این قانون در حالی عملیاتی خواهد شد
که مشکالت بسیاری برای شمار فراوانی از
بیخانمانها به وجود میآورد چرا که بسیاری از
آنان از اتومبیلها به عنوان پناهگاه یا جای خواب
استفاده میکردند و برخی از آنها نیز با بهره گیری
از خودورها به عنوان خانه سیار با پارک کردن آن
به ویژه در نواحی مرکزی لسآنجلس شب را به
صبح میرساندند.
الزم به ذکر است تاکنون گذراندن شب و خواب
در خودرو منع قانونی نداشت اما در روز هشتم
این گزارش میافزاید شهر لسآنجلس نزدیک
نوامبر اهالی کالیفرنیا با رای مثبت خود الیحهای خواهد شد.
را به تصویب رساندند که بر اساس آن بودجهای این تعداد باال از سرپناه قرار است مشابه به  28هزار نفر بیخانمان در خود جای داده
 1.2میلیارد دالری برای ساخت و تجهیز یک متلهای اقامت موقت و به صورت چند طبقه است که شماری از آنها در  6600دستگاه اتومبیل
زندگی میکنند.
هزار سرپناه برای افراد بیخانمان تخصیص داده تحت نظارت شهرداری احداث شوند.

آتشنشانقهرمانلسآنجلسترفیعگرفت

یک آتش نشان تازه کار در لسآنجلس موفق
شد جان مردی که در نظر داشت سه شنبه شب
 24ژانویه  2017از پل هوایی هالیوود به قصد
خودکشی سقوط کند را نجات دهد.
بر طبق گزارش پلیس ،مردی جوان در حدود
ساعت  5بعدازظهر روز سه شنبه ،با تهدید به
اینکه قصد دارد خود را از یک پل هوایی در
محدوده بزرگراه  101در حوالی منطقه هالیوود به
پائین پرتاب کند ،ماموران پلیس و آتش نشانی را
به محل کشاند و عملیات متقاعد سازی این جوان
باعث شد که بزرگره  101در محدوده خروجی
سان ست تا هالیوود برای ساعاتی مسدود شود.
در همین حال ،کنت فریسر آتش نشان تازه
کاری که تنها  4ماه است به استخدام اداره آتش
نشانی درآمده و در زمان وقوع این حادثه نیز در
خارج از ساعت کاری و وظیفه خود قرار داشته،
با حضور اتفاقی در مسیر این اتفاق قرار میگیرد
و با وجود حضور ماموران کارکشته آتش نشانی،
خود را به فرد تحت خطر رسانده و توانسته است
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ﻧﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ

 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﺳﻳﺳﺗﻡ ﻋﺎﻣﻝ ﻭﻳﻧﺩﻭﺯ ﻭ ﻣﮑﻳﻧﺗﺎﺵ

 ۳٦ﺳﺎﻋﺕ )ﻫﺟﺩﻩ ﺟﻠﺳﻪ(

 ٥٤۰ﺩﻻﺭ

ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ

 ۲۰ﺳﺎﻋﺕ )ﺩﻩ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۳۰۰ﺩﻻﺭ
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Microsoft World
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 ۳۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﺎﻧﺯﺩﻩ ﺟﻠﺳﻪ(

 ٤٥۰ﺩﻻﺭ

ﻧﺭﻡ ﺍﻓﺯﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭی
Microsoft Excel

 ۲۰ﺳﺎﻋﺕ )ﺩﻩ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۳۰۰ﺩﻻﺭ

ﻧﺭﻡ ﺍﻓﺯﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭی
Microsoft PowerPoint

 ۱٤ﺳﺎﻋﺕ )ﻫﻔﺕ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۲۱۰ﺩﻻﺭ

ﻧﺭﻡ ﺍﻓﺯﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭی
Microsoft Access

 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﮔﺭﺍﻓﻳﮏ
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Photoshop
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 ۳٦۰ﺩﻻﺭ

ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﺑﺭﺩی
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 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ
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 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻧﻭﻳﺳﯽ،
ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ ﻭ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﮐﺎﺭی

 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺕﻫﺎ ﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ
ﺿﺭﻭﺭی ﻭ ﺧﺭﻳﺩ ﺁﻧﻼﻳﻥ

 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻧﺩﺭﻭﻳﺩ
ﺑﺭﺍی ﻣﻭﺑﺎﻳﻝ ﻭ ﺗﺑﻠﺕ

 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ

که او را از تصمیم به خودکشی منصرف کند.
نیروهای امدادی شهر لسآنجلس راهی مامریت
گفته میشود مدیر بخش مربوطه در اداره آتش کرده است .به صورت معمول کلیه کسانی که
نشانی در راستای این اقدام ،برای تشویق کنت اقدام به خود کشی می کنند بعد از نجات موظف
فریسر ،درجه کاری او را ارتقا بخشیده است.
به تکمیل دوره های روان درمانی برای جلوگیری
موضوع خودکشی در سالگذشته به دفعات از تکرار این حادثه مشابه هستند.

پلیسبهدنبالیکدخترگمشدهکلورادویی

مقامات محلی لسآنجلس به دنبال زنی 28
ساله هستند که اخیرا از ایالت کلرادو به کالیفرنیا
مهاجرت کرده ،اما به تازگی مفقود شده است.
لورا لین استیسی برای آخرین بار در آپارتمان
خود در پالک شماره  3600خیابان بارهم در

این در حالی است که پلیس در روز دوشنبه 23
ژانویه ،گوشی تلفن همراه مفقوده را در درههای
گلدن پارک در شهر سانتا کالریتا پیدا کرده است.
بنا بر ردیابی آخرین تماس ها از تلفن دستی،
لورا آخرین بار با خانواده اش در شهر دنور
صحبت کرده بود.
به گفته خانواده لورا ،او از زمانی که به
لسآنجلس نقل مکان کرده بود ،بیشتر از گذشته
با پدر ،مادر و خواهرش در تماس بوده است.
در آخرین اقدام ،خانواده فرد مفقود تعداد باالیی
اعالمیه با ذکر مشخصات لورا در حوالی پارک
مذبور در سانتا کالریتا پخش کردهاند.
لورا لین استیسی با چشمهای آبی 5 ،فوت و
یونیورسال سیتی دیده شده است.
 8اینچ قد و  130پوند وزن توصیف شده است.
او صاحب یک خودوری آکورا مشکی رنگ با پلیس لسآنجلس از شهروندان خواسته است تا
پالک کلرادو است.
در صورت برخورد با این مشخصات و یا هرگونه
بر اساس این گزارش ،هم اتاقی لورا به پلیس مورد مشابه و نزدیک به نهادهای پلیس آگاهی
گفت که از روز کشنبه  22ژانویه او را ندیده است .گزارش داده شود.

رانندهتصادفمرگبارالنگبیچمتواریشد

یک زن روز سه شنبه  24ژانویه در منطقه النگ
بیچ بر اثر یک سانحه تصادف رانندگی ،مادر 77
ساله خود را از دست داد .این در حالی است که
راننده خاطی نیز بالفاصله از محل وقوع جرم
گریخته است.
بنا بر این گزارش مقتول خود در شرایط جسمانی
مناسبی نبوده و سالمت عمومی مساعدی نداشته
است اما بنا بر گزارش پزشکی قانونی ،مشخصا
به دلیل جراحات ناگهانی تصادف جان خود را از
دست داده است.
دختر مقتول میگوید همراه با مادرش به خرید
روزانه رفته بود و زمانی که خود در فروشگاه
مشغول پرداخت بوده است ،مادرش در راه رسیدن
به خودروی شخصی مورد اصابت خودوری فرد
خاطی قرار گرفته است.
پلیس النگ بیچ در صدد است که تصاویر

خبرگزاری ایرانشهر

دوربینهای مدار بسته امنیتی اطراف محل وقوع به قتل زن کهنسال شده متواری است و بر طبق
آخرین گزارش پلیس ،هنوز اثری از ردیابی وی
جرم را بررسی کند.
راننده ی خودوری کمپاکت نقرهای که منجر در دست نمیباشد.

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 27ژانویه تا  2فوریه ( 8تا  14بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
چهارشنبه  13بهمن 1/فوریه

معاصر در دامغان
آدینه  8بهمن 27/ژانویه
ميالدى)
1940
(
خورشيدى
1318
 1284خورشيدى (  1906ميالدى)
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
در
سالگى
36
در
ارانى
تقى
دكتر
درگذشت
زادروز بزرگ علوى  -نويسنده در تهران
درگذشت سيدحسن تقى زاده  -آخرين بازمانده
مرام
ترويج
اتهام
به
وى
تهران-
قصر
زندان
كتابهاى زنده ياد بزرگ علوى در شركت كتاب
رجال مشروطيت
بود
شده
محكوم
زندان
سال
ده
به
كمونيستى
موجودند
 1351خورشيدى (  1973ميالدى)
زادروز عليرضا قربانى ،خواننده
آثار عليرضا قربانى در شركت كتاب موجودند
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى يك ديدار
رسمى عازم هندوستان شدند
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت پرويز ياحقى (فرامرز صديقى
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
ميالدى)
1965
(
خورشيدى
1343
پارسى) نوازنده مشهور و بينظير ويولن در منزل
حزب دمكرات كردستان اعالم كرد كه خواستار
كل
شهربانى
رييس
نصيرى
اهلل
نعمت
سپهبد
مسكونى خود در تهران ياحقى متولد سال 1314
تجزيه نيست
رييس
و
وزير
نخست
معاون
سمت
به
كشور
در تهران بود .وى از  18سالگى به دعوت داود
اعضاى سازمان ملى دانشگاهيان (واحد
شد
منصوب
كشور
امنيت
و
اطالعات
سازمان
پيرنيا همكارى خود را با برنامه گلها ،با ساختن
كرمانشاه) در مراسم بازگشايى دانشكده علوم،
ميالدى)
1970
(
خورشيدى
1348
آهنگى به نام اميد دل من كجايى ،با صداى بنان،
دكتر فريدون معتمدوزيرى رييس دانشگاه را
شهردار-
مشيرهمايون
اهلل
حبيب
درگذشت
آغاز كرد.
بركنار كردند.
نوازنده و موسيقيدان
ياحقى يكى از بهترين تكنوازان برنامه گلها
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
وسازنده صدها اثر زيباى موسيقى بود كه با صداى
درگذشت داريوش همايون در سن  82سالگى
خوانندگان نامآور موسيقى ايرانى اجرا شده بود.
در ژنو سوئيس .او وزيراطالعات دولتهاى هويدا
وى در سالهاى اخير چندين اثر تكنوازى و
و آموزگار و سردبير روزنامه آيندگان و از
همنوازى از جمله راز و نياز وطوبى را منتشر
رهبران مشروطه طلب بودكه سا لها در خارج از
كرده بود.آثار پرويز ياحقى در شركت كتاب
كشور به مبارزه و روشنگرى پرداخت و با انجام
موجودند
مصاحبهها ،نوشتن مقاالت متعدد و شركت در
جلسات گوناگون راه مبارزه با نظام اسالمى را
پنجشنبه  14بهمن 2/فوریه
پيش گرفت.
 1327خورشيدى (  1949ميالدى)
ميالدى)
1974
(
خورشيدى
1352
تظاهرات شديد دانشجويان در تهران براى الغاى
درگذشت محمد حجازي « مطيع الدوله «  -قرارداد نفت و تعطيل بانك شاهى
سناتور و نويسنده
 1351خورشيدى (  1973ميالدى)
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشت سپهبد مرتضى يزدان پناه  -سناتور،
درگذشت اميرناصر افتتاح  -نوازنده تنبك
رييس بازرسى شاهنشاهى ورييس شوراى عالى
بانك سپه
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
انتشار اولين کتاب درباره بحران ايران تحت
عنوان « ايران بر ضد شاه « در پاريس .نويسنده
اين کتاب  :احمد فاروقی از نويسندگان روزنامه
شنبه  9بهمن 28/ژانویه
لوموند
 1315خورشيدى (  1937ميالدى)
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
زادروز مجيد روشنگر ،ناشر و سردبير «بررسي
درگذشت سياوش كسرايى  -شاعر معاصر در
کتاب» و «کاکتوس»
وين (اتريش)
دوشنبه  11بهمن 30/ژانویه
آثار سياوش كسرايى و آثارى كه بر اساس
 1320خورشيدى (  1942ميالدى)
انتشار نخستين شماره روزنامه مردم به سردبيرى اشعاراو از سوى باقى هنرمندان آفريده شده اند
در شركت كتاب موجودند.
عباس نراقى و هيئت
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت مصطفی اسالمیه ،نویسنده و مترجم
ایرانی بر اثر سکته قلبی در سن  74سالگی در
تهران.

 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
اشغال سفارت دانمارك توسط دانشجويان ايرانى
سه شنبه  12بهمن 31/ژانویه
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
 1332خورشيدى (  1954ميالدى )
درگذشت محمود ابطحى ،شاعر ،نويسنده،
انتقاد شديد آيت اهلل كاشانى از انتخابات مجلس
 1381خورشيدى (  2003ميالدى)
اديب و پژوهشگر در سن  80سالگى در لندن .او
و دولت زاهدى
درگذشت پروفسور يحيى عدل استاد جراحى و
داماد سيدضياءالدين طباطبايى شخصيت برجسته
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
پايه گذار جراحى نوين در ايران
دوران رضاشاه
هرمز قريب به رياست تشريفات شاهنشاهى
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
منصوب شد
درگذشت عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،محقق
یکشنبه  10بهمن 29/ژانویه
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
تاریخ روابط خارجی ایران ،نویسنده و دیپلمات
 1304خورشيدى (  1926ميالدى)
باز گشت خمينى بعد از  15سال تبعيد به ايران
پیشین ایرانی در سن  85سالگی در تهران.
زادروز اسماعيل شاهرودی« ،آينده» شاعر

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.

فرمانده کل اس اس
محرمانه
به  :فرمانده عالی اس اس و رئیس پلیس اوستلند
رئیس دفتر اصلی امور اقتصادی و اداری اس اس
 -1دستور می دهم تمام یهودیان باقی مانده در گتوهای ناحیه اوستلند را در
اردوگاه های کار اجباری گرد آورید.
 -2از تاریخ اول اوت  1943بیرون بردن یهودیان از اردوگاه کار اجباری به
منظور کار ( بیرون از اردوگاه) به دستور من ممنوع است .
 -3یک اردوگاه اجباری باید در ریگا بنا شود و تمام تولید پوشاک و وسایلی
که اینک ارتش در بیرون از این جا تهیه می کند به آن اردوگاه منتقل شود .
تمام شرکت های خصوصی باید حذف شوند  .کارگاه ها باید فقط کارگاه های
اردوگاه باشند .از رئیس دفتر اصلی امور اقتصادی و اداری اس اس می خواهم
نظارت کند که در اثر این سامان دهی جدید ،کمبودی در تولید نیازمندی های
ارتش پیش نیاید .
 -4آن عده از اسرای یهودی گتوها که به آنها نیازی نمی رود باید به شرق
فرستاده شوند.
 -5هر چند مرد یهودی را که ممکن است باید به اردوگاه کار اجباری در منطقه
سنگهای نفت زا برد تا به استخراج نفت از این سنگ ها بپردازند.
 -6تاریخ تعیین شده برای سامان دهی جدید اردوگاه های کار اجباری اول
اوت  1943است .
هایل هیتلر
ه.هیملر /مدارک دادگاه نورمبرگ2403-NO/ ،
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گفتگو :کارمل مالمد

دیپلمات ارشد اسرائیلی در گفتگو با ایرانشهر:

باید بین نگرش اسرائیل به مردم ایران و رژیم
حاکم بر آن تفاوت قائل شد
بسیاری از مردم دنیا نمیدانند و حتی تصور نمیکنند
که در بسیاری از بخشهای مختلف جامعه اسراییل
شهروندان غیر یهودی وجود دارند که از کابینه دولت
منتخب گرفته تا صنعت ،تحصیالت ،آموزش و
غیره فعالیت میکنند .نمونههای زیادی از این دست
میتوان بر شمرد؛ اگر نگاهی به مجلس اسراییل بکنید،
نمایندگان غیریهود در آن میبینید که آزادانه با همکاران
خود مینشینند و درباره مسایل کشوری و خاورمیانه به
بحث و گفتگو میپردازند .برخی قضات دیوان عالی
کشور ،بعضی فرماندهان عالیرتبه نظامی و انتظامی
نیز غیر یهودیاند .بسیاری از آنان مسلمان ،مسیحی و
دروزی هستند .ما اکنون قائممقام وزیر در کابینه دولت
اسراییل داریم که «ایوب کارا» نام دارد و دروزی است.
این نمونهها نشان میدهد که برای اقلیت غیریهودی
فرصتهای یکسان و بیشتری برای پیشرفت در جامعه
اسراییل وجود دارد.

خبرگزاری ایرانشهر بهتازگی فرصت مصاحبهای
اختصاصی با «سم گرونبرگ» سرکنسول اسراییل در
منطقه جنوبباختری ایاالت متحده آمریکا را بدست
آورد که این گفتگو توسط «کارمل مالمد» انجام
شده است .یکی از الویتهای اصلی آقای گرونبرگ
و همکارانش در دفاتر کنسولگری اسراییل مستقر
در کالنشهر لسانجلس ،توسعه و ارتقای آگاهی و
ارتباط با جوامع مختلفی است که در کالیفرنیا زندگی
می کنند بویژه جامعه برجسته ایرانیان مقیم جنوب
کالیفرنیا .در گفتگویی که با آقای گرونبرگ انجام دادیم
درباره ایدههای ایشان برای ساخت و ایجاد پل روابط
دوستانه با آمریکاییهای ایرانیتبار محلی و اسراییل و
چگونگی آن از راه کسب و کار ،هنر ،موسیقی ،فناوری
و ارتباطات فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختیم.
ایشان همچنین نقطهنظراتش را درباره نگرش اکثریت
مردم اسراییل به آنان که امروز در ایران زندگی میکنند
و نیز اسراییلیهایی که میراث ایرانیتبار دارند ،بیان کرد.
*شما چند ماهی است که در لسانجلس تشریف
دارید و اکنون درباره گروهها و جوامع مختلفی
که در این منطقه ساکن هستند و نیز همکاری و
روابطشان با اسراییل و اسراییلیها در زمینههایی
مانند فرهنگ ،غذا ،هنر ،موسیقی ،اقتصاد ،فناوری،
امنیت ،آب ،آموزش و پرورش و سایر مسایل
اشراف پیدا کردهاید .برنامه شما برای رسیدگی به
امور جامعه محلی ایرانیان مقیم لسانجلس چیست؟
 بله من به مدت چهار ماه است که در اینجاهستم و همه چیز برایم فوقالعاده بوده است .از من
به خوبی توسط این جامعه بزرگ استقبال شده است.
در لسانجلس تنوع انواع جوامع وجود دارد و گاهی
اجتماعات تو در تویی در جامعه بزرگتر دیده میشود.
برای کنسولگری ما توسعه روابط با این جوامع از
الویت ویژهای برخوردار است و ایجاد و گسترش
ارتباطات جدید با جامعه محلی ایرانیان در اینجا به
دالیل زیادی ،برای ما اهمیت خاصی دارد .پیش از این،
ما فرصت دیدارهای گرم و دوستانهای با جامعه ایرانیان
یهودی در اینجا داشتهایم اما من دوست دارم تا درباره
جامعه بزرگتر و فراگیر ایرانیتبارهای لسانجلس بیشتر
و بهتر اطالعات کسب کرده و بدانم .من میخواهم به
دیدار و گفتگو با گروههای گوناگون ایرانیان از طریق
مالقات با رهبران ،فعاالن مدنی ،انجمنها ،فدراسیون
و سازمانهای آنان بپردازم .من همچنین میخواهم
در گردهماییهای جوامع ایرانیتبار و نیز فعالیتهای
مردمی و اجتماعی آنها شرکت کنم.
*میدانیم که ایران و اسراییل از اوایل دهه  1950تا
انقالب  1979روابط دیپلماتیک تنگاتنگ و مبادالت
فرهنگی و تجاری بسیار گسترده و عمیقی با یکدیگر
داشتهاند .به همین ترتیب اسراییل اکنون خانه بیش
از یکصدهزار نفر از افرادی است که صددرصد
خون ایرانی دارند یا ارثی از ایران بردهاند .آیا شما
میتوانید نظر اکثریت اسراییلیها را درباره ایرانیانی
که در داخل کشور (ایران) یا خارج از آن زندگی
میکنند را بیان کنید؟ و آیا شما فکر میکنید که
اسراییلیها نسبت به ایرانیان نفرت دارند؟
 -این بسیار مهم است که بین نگرش اسراییل به

مردم ایران از یک سو و رژیم حاکم بر آن در سوی
دیگر تفاوت قایل شویم .احساسات مردم اسراییل
درباره حکومت جمهوری اسالمی و رفتار و گفتار
سران آن بسیار خشمآلود است زیرا اقدامات این رژیم
در حمایت و تامین مالی تروریسم دولتی ،آرمانهای
هستهای نظامی و اعالم نظرشان درباره محو اسراییل
از روی نقشه جهان باعث بوجود آمدن این احساس
خشم و نگرانی در اسراییلیهاست اما در مورد مردم
ایران ،نگرش دولت و ملت اسراییل کامال متفاوت
است؛ میخواهم بگویم در میان اسراییلیها احساس
عالی بسیار گرم و صمیمانه و حتی عاشقانه نسبت
به مردم ایران وجود دارد که دالیل بیشماری دارد.
نخست این واقعیت است که جوامع یهودی ایرانی بیش
از  2000سال است که در آن سرزمین زندگی میکنند
و بسیاری از آداب و سنتهای ما از آموزههایی است
که از نهادهای مستقر در ایران به اسراییلیها منتقل شده
مانند تلمود یهودی؛ بنابراین با توجه به تاریخ ژرف
و غنی یهودیت که از ایران میآید بصورت خودکار
پیوند محکم و ناگسستنی بین ما و ایرانیان بوجود آورده
است .من معتقدم که بسیاری از اسراییلیها احساس
همدلی و نزدیکی نسبت به مردم ایران دارند که امروز
تحت سلطه رژیم فعلی جمهوری اسالمی قرار دارند.
چند سال پیش کمپینی در فیسبوک با عنوان «اسراییل
عاشق ایران است» به راه افتاد که هدف آن نشان دادن
عالقمندی مردم اسراییل به ایرانیان بود و اینکه آنها
نمیخواهند آسیبی به مردم ایران وارد شود و هیچ چیز
برای مقابله با آنان از طرف اسراییلیها وجود ندارد.
* اسراییل محل استقرار اماکن مذهبی ادیانی
همچون اسالم ،مسیحیت و بهایی است که گاه
درباره امنیت آنها ترسهایی وجود داشته است.
دولت اسراییل برای حفاظت از این اماکن و
ایرانیآمریکاییهایی که برای زیارت و سیاحت این
اماکن به اسراییل میروند ،چه اقداماتی انجام داده
است؟
با اینکه اسراییل بهعنوان یک کشور با دولت یهودی
تعریف شده اما دارای اقلیتهای قومی و مذهبی
گوناگونی است که همگی توسط حکومت اسراییل
محافظت میشوند و اسراییل مفتخر است که حدود
 20درصد از جمعیتش را اقلیتهای قومی – مذهبی
تشکیل میدهند .این افتخار کشور اسراییل نشاندهنده
این واقعیت است که ما به آزادی ادیان احترام
میگذاریم .اسراییل قاطعانه حفاظت از اماکن مقدس
همه ادیان را وظیفه خود میداند .بهطور مثال اگر به
وضعیت شهر اورشلیم (بیتالمقدس) پیش از اتحاد
بخشهای آن در سال  1967نگاه کنید ،هیچکدام از
اماکن مقدس یهودیت ،مسیحیت و اسالم در آن شهر
تحت محافظت قرار نداشت و برخی از این مکانها
به روی عموم بسته بود .مسلما اگر حکومت دیگری
در اورشلیم وجود داشت ،وضعیت این اماکن مقدس
نمیتوانست مشابه امروز باشد.

*کالیفرنیا طی چند سال اخیر با یکی از بدترین
بحرانهای کمبود آب و خشکسالی کم سابقهای در
تاریخ خود روبرو بوده و نیز میدانیم که اسراییل در
فناوریهای غلبه بر خشکسالی و نوآوری در این
زمینه پیشتاز بوده است؛ چگونه شرکتهای اسراییلی
با دولت و شهرداریهای محلی کالیفرنیا جهت رفع
مشکل کمبود آب همکاری میکنند؟
در سال  2014توافقنامه تاریخی بین اسراییل و ایالت
کالیفرنیا امضا شد که همکاری در مسایلی همچون
فناوری آب ،کشاورزی ،امنیت سایبری و غیره را
شامل میشود .در این چارچوب مسئله آب جایگاه
ویژهای دارد که به آن پرداخته شده است .اسراییل
کشور پیشرویی در زمینه فناوری بازیافت آب و
مطالعات در مورد لولههای سوراخدار زیرزمینی آب
برای انتقال و آبیاری است .شرکتهای اسراییلی زیادی
هستند که قادرند از اتالف آب جلوگیری کرده و
مصرف بهینه و دوباره آن را در مقیاسهای مختلف
انجام دهند .همچنین یک واحد نمکزدایی در خارج
از سندیهگو توسط شرکتی اسراییلی راهاندازی شده که
به دولت ایالتی کمک خواهد کرد که آبشور دریا را به
آبشیرین قابل شرب تبدیل کند .کمپانیهای اسراییلی
با همکاری شرکتهای آمریکایی و دولت محلی با
استفاده از تخصص و تجارب خود کمک خواهند کرد
تا در مقابل خشکسالی در کالیفرنیا وضعیت بهتر و با
ثباتتری ایجاد شود.
*کشور شما ،اسراییل ،یکی از پیشروان فناوری
امنیت سایبری در سطح بینالمللی است .هر روز
درباره حمالت هکرها به سامان ه و شبکههای محلی
و ملی در ایاالت متحده اخباری میخوانیم و
میشنویم .چگونه اسراییل و کمپانیهای اسراییلی
به شرکتهای لسانجلس و دولت محلی در اینباره
کمک خواهند کرد؟ با توجه به اینکه در عصر
جدید امنیت سایبری یکی از مهمترین امور زندگی
روزمره ماست.
 اسراییل مفتخر است که در زمینه امنیت سایبریدومین کشور صاحبنام این فناوری در جهان است.
حداقل حدود بیست درصد از سرمایهگذاری درباره
امنیت و اطالعات سایبری در دنیا متعلق به شرکتهای
اسراییلی است .در اسراییل امنیت سایبری یک الویت
مهم است بطوریکه حتی دانشگاهی در اینمورد
تاسیس شده که محل مطالعه و آموزش افراد مستعد و
صادرات این دانش به دیگر نقاط جهان است .متاسفانه
نمیتوانم درباره جزییات همکاری شرکتهای
اسراییلی با مقامات لسانجلس در مورد این موضوع
صحبت کنم اما فعالیتها روز به روز افزایش مییابد و
در مسیر حل مسایل امنیت سایبری پیش میرود.
*کنسولگری اسراییل در سال  2012میزبان یک
کنسرت بزرگ با هنرنمایی «ریتا» خواننده محبوب
ایرانیاسراییلی بود که با استقبال کمنظیر ایرانیان
ساکن لسانجلس روبرو شد .آیا برنامه مشابه دیگری
در نظر دارید؟
 خوشحالم که به اطالع شما برسانم در تاریخ 29ژانویه جاری ،ریتا به لسانجلس باز خواهد گشت و
به اجرای برنامه خواهد پرداخت .ما در اینباره بسیار
هیجانزده هستیم و اجرای موسیقی و یا جنبههای
فرهنگی دیگر از اسراییل را برای مردمی که ممکن
است بهطور کامل در این مورد آگاهی نداشته باشند
را الزم میدانیم.

* شما درباره بزرگترین تصور نادرست مردم
خاورمیانه و پسزمینه ذهنیشان در مورد اسراییلیها
چه فکر میکنید و چرا این تفکرات اشتباه است؟
من فکر میکنم بیشتر مردم خاورمیانهای که خارج
از اسراییل زندگی میکنند ،نمیدانند که اسراییلیها
واقعا چه مردمان خونگرم و حساسی هستند .آنها
فکر میکنند اسراییلیها ملتی بسیار جدی و عاری
از احساساتاند که هر روز برای زنده ماندن در یک
منطقه خشن و خطرناک در تالش و تقال هستند اما
هنگامیکه به اسراییل بیایند و از شهرهای ما بازدید
کنند ،شگفتزده شده و با مردمی خونگرم ،حساس و
دوستداشتنی روبرو خواهند شد.
* اسراییل بیش از یک میلیون نفر شهروند عرب با سپاس از شما سرکنسول گرونبرگ برای وقتی
دارد که یهودی نیستند؛ اعراب دروزی ،مسیحی و که صرف کردید و در این گفتگو اختصاصی با
مسلمان چه نقش عمدهای در جامعه امروزی اسراییل خبرگزاری ایرانشهر شرکت کرده و نقطهنظرات خود
را با جامعه ایرانیان جنوب کالیفرنیا در میان گذاشتید.
بر عهده دارند؟

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روی میز تحریریه:

حسرت تاریخی نسلی که روی خوش آزادی را ندید
نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

يك برآورد و جمع بندي از چند مشاهده حضوری
افراد مختلف از تجمع روز تحلیف دونالد ترامپ و
تظاهرات زنان در روز پس از آن:
 حاضران در تجم ِع حامیان ترامپ در روز تحلیفکمتر از یکسومِ جمعیت معترضا ِن به ترامپ در
تظاهرات زنان در واشنگتن (بیش از ششصد هزارنفر =
بزرگترین تجمع اعتراضی قرن  ۲۱در آمریکا) بودند.
مسی ِر رژهی روز تحلیف کمجمعیت بود و حتی هنگام
عبورِ ترامپ هم حامیانش چندان شوری نداشتند.
تقریبا هم ه حامیان ترامپ آمریکایی و اکثریت قریب به
اتفاقشان آرام ،سفیدپوست ،مسیحی ،میانسال و همراه
خانواده بودند .گویی حامیان ترامپ کمتر از مخالفا ِن
ِ
پرانرژی ترامپ میل به اظهار و ابرازِ هویت
جوان و
ِ
ترامپ
سیاسیشان داشتند .در مقابل در تظاهرات ضد
ِ
زنان در فردای روز تحلیف ،به وضوح تکثر نژادی
و ِسنی و شورِ بیشتری دیده میشد .در عص ِر روز
تحلیف هم مخالفا ِن ترامپ پارکها و فضاهای عمومی
مرکز واشنگتن را با موسیقی و حضور اعتراضی و
ِ
پخش آبجو و محصوالت مفرح به
سرگرمکنندهشان و
نوعی کارناوال جوانانه ،سرخوشانه و هیپیانه تبدیل کرده
بودند .در موارد متعدد گارد ضد شورش با مخالفان
ترامپ درگیر میشد و البته مخالفان ترامپ نیز بعضا از
این درگیری لذت میبردند و مواجه ه سرخوشانهای با
این برخوردها داشتند .چند گاز اشکآور هم شلیک شد
و تعدادی از مخالفان نیز بازداشت کوتاهمدت شدند.
ِ
تظاهرات زنان در
 حداقل یکسوم حاضران درواشنگتن را مردان تشکیل میدادند .نشانهای از توفیق
فمینیستها در قانع و همراه کردن بخش بزرگی از
مردان برای بسط عدالت جنسیتی .حضور میلیونها مرد
در تظاهرات زنان در سراسر جهان در این روز شاهدی
بود بر اینکه بخش بزرگتری از مردان باور کردهاند که
جامعهای که از نظر جنسیتی عادالنهتر است ،برای همه،
از جمله مردان ،جامع ه بهتری است (چه در ساحت
روابط عاشقانه و دوستی و خانواده و چه در عرصه
اقتصاد و سیاست و علم و فن و هنر و دین) .این
ِ
یارگیری بیشتر از مردان به افزایش سرعت و قدرت
جنبش زنان برای کاهش تبعیضهای جنسیتی کمک
میکند.
 تظاهرات زنان نمون ه خوبی از مداخل ه جمعیِسیاسیای بود که به همافزاییِ انواع اشکا ِل سرکوب،
سلطه و تبعيض توجه داشت .محور پیامها و شعارهای
تجمع ،حقوق زنان و تبعیض علیه زنان بود ،اما
اعتراض به سایر انوا ِع تبعیض علیه مهاجران ،مسلمانان،
رنگینپوستان ،فرودستان و اقلیتهای جنسی هم
در سخنرانیها و اجراهای پشت تریبون و شعارها

و پالکاردهای حاضران پررنگ بود .نمونهای عالی
از «فمینیسم تقاطعی و شمولگرا» .مثال پنج نفر از
سخنرانان و هنرمندانی که پشت تریبون حاضر شدند
زنان مسلمان بودند (از جمله یک رپر مسلمان) ،گرچه
زنان مسلمان تنها یک درص د جامع ه آمریکا را تشکیل
میدهند .اغلب سایر سخنرانان زن هم یا رنگینپوست
بودند یا مهاجر یا از اقلیتهای جنسی یا کارگر و
کمدرآمد یا قربانی خشونت .برای شمولگراتر شد ِن
تظاهرات ،هم ه سخنرانیها هم به طور زنده به زبان
ِ
بزرگ مسیر تظاهرات
ناشنوایان ترجمه و بر پردههای
نمایش داده میشد.
 تظاهرات زنان رویدادی فراملی و جهانی بود.اوال در همین تجمع واشنگتن درصد قابل توجهی از
جمعیت را ملیتهای دیگر و مهاجران تشکیل میدادند
و تظاهرات واشنگتن به واسط ه رسانهها توسط صدها
میلیون نفر در جهان دیده میشد .و ثانیا ،در همین
روز در  ۶۳۷شهر دیگر در سراسر جهان نیز تظاهرات
ضدترامپ زنان با شعارها ،پیامها و پالکاردهای مشابه
ِ
برگزار شد ،از کلکته هند و نایروبی کنیا تا ملبورن
استرالیا و اربیل عراق .تظاهرات اعتراضي  ٢١ژانويه
بزرگترین و جهانیترین تظاهرات سیاسی قرن ۲۱
بودهاست .نشانهای از بههموابستگی روزافزون ساکنا ِن
زمین ،شکلگیری نوعی وجدان عمومیِ جهانی و
ِ
ِ
حمایت گروههای پیشرو در
امکانات
فراملی و افزایش
هر کشور از گروههای پیشروی سایر کشورها و کمک
به کاهش انواع تبعیض در کشورهای دیگر .شبکههای
اجتماعی آنالینِ جهانی و رسانههای فراملی تسهیلگر
این همبستگی فرامرزی شدهاند.
 میزان خالقیت و طن ِز شعارها و پالکاردهایدستساز حاضران در تظاهرات چشمگیر بود.
درونمای ه اکثرشان هم برگرفته از اظهارات سخیف،
جنسی و زنستیزان ه ترامپ در دوره تبلیغات انتخابات.
مثال کالههای گربهای و صورتی دستباف صدها هزار
نفر از شرکتکنندگان به جمل ه ترامپ در رسوایی
اتوبوسیاش کنایه میزد و تعداد زیادی از شعارها
و پالکاردهای ظريف نگارانه هم به اندازه کوچک
دستهای ترامپ اشاره داشت که در مناظرههای
رقابتهای مقدماتی انتخابات طرح شده بود .فضای
عمومی تجمع و شعارها ،پالکاردها و سخنرانیها هم
ِ
اعتراض
گرم ،پرخنده و امید و طنزآمیز بود .نوعی
سیاسی با اعتماد به نفس ،شادان و امیدبخش و نه
افسرده و عصبی.
ِ
 مدیریت برنامهها و جمعیت و تکنولوژی برگزاریتظاهرات نسبتا پیشرفته بود .عواملی از این دست کمک
کرده بود که تجربهی این تظاهرات برای حاضران
خوش ،لذتبخش و خاطرهسازتر شود :برنامههای
جذاب و غنیِ تریبون؛ سخنرانیهای متنوع ،گیرا و
تاثیرگذارِ فعاالن مدنی ،قربانیان انواع تبعیض ،هنرمندان
محبوب و فعاالن سیاسی با متنهای قویای که معلوم
بود با حمایت یک اتاق فک ِر حرفهای تنظیم شدهاند؛
اجراهای مهیج ،انرژیبخش و زندهی موسیقی و * آمار،مشاهدات و تحليل هاي دو مراسم در
ِ
شعرخوانی؛
انتظامات قوی؛ سرويس هاي بهداشتي سیار واشنگتن از روزنامه هاي نيويورك تايمز ،واشنگتن
ِ
پرتعداد؛ بلندگوها و پردههای نمایش بزرگ پرشمار که پست و ديلي نيوز گردآوري شده اند.
ِ
کیلومتری خیابان استقالل و اطراف امکان
در طول چند

شنیدن و دیدن برنامههای جایگاه مرکزی را به صدها
ِ
آزادی کامل
هزار تظاهرکننده میداد؛ و داد ِن فضا و
برای نمایش تکثر و تنوع چشمگیر جمعیت و شعارها
و پالکاردهایشان در عین وحدت رنگ کالههای
گربهای صورتی .همکاری صدهاهزار شرکتکننده
با برگزارکنندگان و مدنیتشان و احترامشان به دیگر
تظاهرکنندگان نیز به چشم میآمد .مثال علیرغم تراکم
شدید جمعیت ،حتی یکبار هم ندیدم کسی دیگری را
هل بدهد و عصبانی کند و برخورد خشنی داشته باشد.
جای سوزن انداختن نبوده ،اما شرکتکنندگان به شدت
مراقب حفظ حریم تن و معذب نشدن دیگران بودند
و با احترام و مالحظهگریای دیدنی حرکت میکردند.
نگاههای پرامید و مهربان ،برخوردها و لبخندهای
محبتآمیز مردم به هم نیز فضای دلپذیر و بدون تنشی
برای حاضران ساخته بود .در یک مورد که یکی از
ِ
جمعیت
حاضران از حال رفته بود ،مردم به سرعت بین
فشرده یک کوچ ه با عرض یک متر و طول

شدیدا
چند صدمتر باز کردند تا امداد رسانان سریعا بتوانند
خودشان را به او برسانند و با برانکارد به آمبوالنس
منتقل کنند .تظاهرات زنان جز شکوه جمعیتی ،شکوه
اخالقی و بلوغی امیدبخش هم داشت.
 برای تظاهرات زنان در واشنگتن دو ماه و نیمبسیج و سازماندهی مردمی قدرتمند با مشارکت
هزاران داوطلب انجام شده بود .حضور مردم در
تجمع هم هیچگونه هزین ه سیاسی نداشت و حتی یک
مورد بازداشت و درگیری با پلیس در طول تظاهرات
گزارش نشد .امکانات مدیریت جمعیت و آزادی شعار
و استفاده از انواع پالکارد دستساز نیز قابل توجه بود.
***
بعد التحرير:
این تجم ِع باشکوه و کمسابقه ابعادی در حدودِ
یکسوم تجمعهای مشابه در تهران در سال  ۸۸نبود
ولي چه دردناك است وقتي بزرگترين رستاخيز مردمي
بخواهد در نبود آزاديهاي مدني و فقدان حقوق بشر
ميدان گيري كند.
روز شنبه در ميان زنان و مردان معترض در مركز شهر
لسآنجلس نخست به دو مليتي و دو خانگي اين روح
پي بردم كه هر چه ناگوار در اين دو خانه رخ دهد ،مرا
پريشان ميكند .اين دوگانه كه در حال شكل دادن نوع
جديدي از درون مايه ماست ،مايي كه از ناسيوناليسم
به آرامي عبور ميكنيم و رستگاري خود را در خير
جمعي مي بينيم.
دوم به حسرت تاريخي نسلي پي بردم كه هرگز روي
خوش آزادي نديد ،هرگز نفهميد حرف زدن ،نوشتن و
نفس كشيدن بدون گزمه ارعاب و تبر استبداد چه معنا
ميدهد؛ آن روز ياد همه هم نسالن ام در خاك اسير را
گرامي داشتم و اي كاش حتي براي يك بار آنها نيز به
سان من رهايي را لمس كنند و قدغن ها را فرياد بزنند.
***

بقیه از صفحه 9
در صورت خودداری رییس جمهوری از امضاء و
تعطیل بودن کنگره و در نتیجه قادر نبودن به عودت
مصوبه به کنگره در فاصله ده روز ،مصوبه عمال باطل
ِ
روش لغ ِو مصوبات کنگره از سوی
خواهد شد .این
رییس جمهوری را «وتوی جیبی» نام دادهاند.
هنگام ابالغ مصوبه تمدید ده ساله ایسا به اوباما،
کنگره آمریکا در تعطیالت سال نو بسر میبرد ،و اوباما
قادر بود به بهانه تعطیلی کنگره و بعد از انقضاء ده روز
و عدم امکان عودت دادن مصوبه ،موجب لغو آن شود.
با اطالع از قصد اوباما ،شماری از نمایندگان کنگره،
خود را از تعطیالت فصلی محروم ساخته و در کنگره
باقی ماندند و با دایر نگاه داشتن مجلس مانع از به
نتیجه رسیدن «وتوی جیبی» ایسا شدند ،که به نوبه
خود نشانه عزم راسخ کنگره برای ادامه و تشدید جنگ
سرد با حکومت اسالمی ایران در دولت ترامپ است.

خبرگزاری ایرانشهر

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

ایسا علیه برجام
برجام معاملهای است که رییس جمهوری وقت
آمریکا بر آن امضاء گذاشته و ایسا قانونی است که به
تصویب قانونگذاران آمریکا رسیده و حتی با وجود
خودداری اوباما ،مطابق قانون اساسی آمریکا ،دارای
اعتبار مساوی با هر قانون دیگری است.
به این دلیل ساده ،و با وجود تالش جمهوری اسالمی
برای نشان دادن مغایرت آن با توافق اتمی ،تمدید ایسا
ناقض برجام به شمار نمیرود و از نظر قانونی در مکان
خاص خود قرار دارد.
دونالد ترامپ نیز ،با وجود انتقادات تند گذشته از
توافق اتمی با جمهوری اسالمی ،ضرورتی برای بی
حرمتی به مفاد معاملهای که رییس دولت پیش از او با
یک دولت خارجی به عمل آورده نمیبیند.
در این چارچوب فکری ،قابل تصور است که دولت
ترامپ نظارت بر اجرای دقیق تعهدات ایران در رابطه
با برجام را تشدید ،و همزمان ،ارائه امتیازات تعریف
نشده در برجام را به جمهوری اسالمی محدود ساخته
یا قطع کند.
صدور مجوز فروش یک فروند ایرباس آ ۳۲۱-به
ایران از جمله امتیازهایی بود که وزارت خزانهداری
آمریکا در آخرین روزهای عمر دولت اوباما در اختیار
دولت روحانی قرار داد.
روشن نیست که وزارت خزانهداری دولت ترامپ

نسبت به صدور مجوزهای مشابه برای فروش تا
یکصد فروند ایرباس دیگر که قرار است در صورت
تامین منابع مالی طی سالهای آینده به ایران تحویل
شود ،شتاب مشابه به خرج دهد.
«اوفک» که که سازمان تابع وزارت خزانهداری
آمریکاست وظیفه کنترل منابع خارجی را بر عهده
دارد و مسئولیت اصلی آن اعمال محدودیت و تحریم
علیه افراد و کشور های خارجی ،یا لغو آنها ،همسو با
هدفهای سیاست خارجی واشنگتن است.
در هر حال ،تمام نشانهها حاکی است که سیاست
خارجی دولت ترامپ در رابطه با جمهوری اسالمی
متفاوت با سیاست خارجی اوباما خواهد بود.
با وجود تهدیدهای رسانهای که منحصرا دارای
مصرف داخلی است و نمیتوان خارج از ایران،
بخصوص نزد دولت تازه در واشنگتن ،برای آن گوش
شنوایی یافت ،جمهوری اسالمی نه مایل و نه قادر به
سوزاندن برجام است.
رهبران جمهوری اسالمی درک میکنند که خروج
از برجام بدون پی گرفتن اقدامات تالفیجویانه،
تصمیمی بی حاصل و ابلهانه است .مبادرت به اقدامات

تالفیجویانه بعد از خروج ،به طور مثال تولید اورانیوم
با غلظت باالتر از  ۳.۵درصد ،و یا ترک پیمان منع
گسترش سالحهای اتمی (ان پی تی) ،مرحلهای از
عملیات خصمانه خارجی را نیز تحریک خواهد کرد
که تحمل آنها برای جمهوری اسالمی متصور نیست.
بدون نیاز به شلیک حتی یک گلوله ،استفاده از
ویروسهای کامپیوتری پیشرفتهتر از «استاکس نت»
برای حمله سایبری ،به شیوهای مخربتر از آنچه در
سال  ۲۰۱۲علیه تاسیسات اتمی جمهوری اسالمی به
کار گرفته شد ،به کار گرفتن قدرت نرم ،به خدمت
گرفتن ابزارهای رسانهای و تبلیغات علیه حکومت
تهران ،موازی با اعمال فشارهای مالی و اقتصادی،
میتواند در طول جنگ سرد مورد توجه قرار گرفته
و ظرفیتهای باقی مانده حکومت تهران را به شدت
کاهش دهد.
مفهوم آغاز این مرحله از تالفیجویی و جنگ سرد
در دولت ترامپ ،قرار گرفتن امنیت حکومت مذهبی
ایران بر روی لبهی تیغ و استقبال رهبران آن از خطر
واژگونی است.
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روی میز تحریریه:

رضا تقی زاده  -کیهان لندن

معرفیسالحهایانتخابیدونالدترامپدرجنگ
سردعلیهجمهوریاسالمی
و اسرائیل نیز از آن استقبال کنند.

ماه عسل یکساله اتمی تهران و واشنگتن با آغاز کار
دولت ترامپ پایان گرفته و دوران سه ساله مناسبات
کاری ایران و آمریکا به دلیل شروع «جنگ سرد» پیرامون
نحوهی اجرای «برجام» و همچنین رفتارهای منطقهای
جمهوری اسالمی ،عالوه بر موارد نقض حقوق بشر و
حمایت از «گروههای تروریستی» ،میتواند جای خود
را به مرحلهای خصومتبار و متشنج با نتایجی نامعلوم
بدهد.
توافق اتمی که به عنوان سند بده بستان و یا معامله
سیاسی بین دولت اسالمی ایران و شش قدرت بزرگ
جهان ،از جمله آمریکا ،صورت گرفته فاقد وزن حقوقی
در ابعاد یک قرارداد رسمی است.
سند برجام ،چنانچه پس از آماده شدن به رای
قانونگذاران آمریکا گذاشته میشد ،نهتنها مورد تائید
کنگره قرار نمیگرفت ،بلکه به دلیل رای منفی و از
دست رفتن وجاهت قانونی ،دولت حتی در حد یک
توافق کاری نیز قادر به امضاء و اجرای آن نمیشد.
دولت آمریکا از سوی قانونگذاران مکلف شد ه بود
پس از آماده شدن سند و پیش از امضاء ،مفاد آن را برای
یک بررسی شصت روزه در اختیار کنگره قرار دهد.
تنها با استفاده از ترفندهای پارلمانی و سوء استفاده
سناتورهای حزب دمکرات از مقررات مجلس سنا
برای حق سخن گفتن ،و اتالف وقت  ۶۰روزه ،دولت
اوباما قادر به پیشگیری از به رای گذاشتن برجام در
کنگره و ناگزیر استفاده از آن تنها به عنوان یک «توافق
دولتی» گردید.

آغاز جنگ سرد
در ماه مه سال  ۱۹۹۵و زمان رییس جمهوری بیل
کلینتون ،به منظور مقابله با رفتارهای دو حکومت غیر
متعارف و ضد غرب ایران و لیبی ،قانون محدود ساختن
دو کشور ( ایلسا) به منظور اعمال محدودیتهایی علیه
آنها به تصویب کنگره رسید.
در ماه سپتامبر همان سال به پیشنهاد الفونسو داماتو،
سناتور جمهوری خواه نیویورک ،به منظور تشدید ایلسا
و محروم ساختن حکومت اسالمی از درآمدهای نفتی
بیشتر و پیشگیری از هزینه کردن آنها در تحریکات
منطقهای و اقدامات تروریستی ،طرح تحریم خارجی
نفت ایران به تصویب کنگره رسید و پس از امضای
کلینتون قانونی شد.
روز  ۳۰ماه سپتامبر سال  ۲۰۰۶لیبی از مفاد ایلسا
در ماه ژانویه سال جاری و پایان نخستین سال
حذف و قانون یاد شده «ایسا» خوانده شد ،که محدود
اجرای برجام ،کنگره با در نظر داشتن ادامه حرکتهای
به اعمال تحریمها علیه ایران بود.
خصومتآمیز حکومت اسالمی ایران در قبال آمریکا و
توافق اتمی برجام که با دور زدن کنگره آمریکا در ماه
در منطقه ،همچنین تشدید اقدامات ضد حقوق بشری
ژانویه سال  ۲۰۱۶به اجرا گذاشته شد ،با لغو تحریمها
حکومت تهران ،به صورت متحدالشکل به تمدید ده
علیه ایران ،عمال قانون ایسا را به حاشیه راند.
ساله تحریمهایی رای داد که در زمان خود نقطه عطف
یک سال بعد ،در ژانویه سال  ،۲۰۱۷کنگره با وجود
تاریخی در اعمال فشارهای بینالمللی علیه نظام حاکم
مخالفت اوباما ،در یک اتفاق نظر تاریخی ،ایسا را از زیر
بر ایران بود.
بار برجام بیرون کشید و به آن جان تازه داد.
دونالد ترامپ که روز جمعه  ۲۰ژانویه  ۲۰۱۷به عنوان
پیشنهاد تمدید  ۱۰ساله تحریمهای «ایسا» که یک
چهل و پنجمین رییس جمهوری آمریکا سوگند یاد
سال طوالنیتر از عمر لغو تحریمهای ناشی از اجرای
کرد ،در طول مبارزات انتخاباتی خود همواره منتقد
«برجام» خواهد بود ،در مجلس نمایندگان آمریکا با
آتشین توافق اتمی دولت اوباما با تهران بود.
اکثریت  ۴۱۹در برابر  ۱و در مجلس سنا با اکثریت ۹۹
همکاران ارشد ترامپ نیز در کاخ سفید و دولت
در برابر  ۱رأی (متعلق به بابی سندرز سناتور چپگرای
تازه ،از جمله مایکل فلین مشاور امنیت ملی ،جیمز
حزب دمکرات و رقیب انتخاباتی هیالری کلینتون که به
متیس نامزد تصدی وزارت دفاع و رکس تیلرسون
جمهوری اسالمی و مصدق عالقمند است) به تصویب
نامزد تصدی وزارت خارجه ،نه تنها در گذشته برجام
رسید.
را مکرر مورد انتقاد قرار دادهاند که در فرصت های
اوباما که به دلیل اکثریت قاطع (باالتر از شصت
گوناگون به مخالفت و انتقاد از عملکردهای حکومت
درصد) قادر به رد مصوبه کنگره با توسل به حق وتو
اسالمی ایران برخاستهاند.
نبود ،از امضاء و ابالغ آن خودداری کرد.
با در نظر داشتن این پیشدرآمد ذهنی نزد رییس
بنا بر مفاد قانون اساسی آمریکا ،فصل یک ،فراز
و اعضای ارشد دولت تازه آمریکا ،همچنین اشتیاق
هفتم ،در مورد نحوه تصویب قوانین و ابالغ و اجرای
کنگره برای مقابله با رفتارهای غیر متعارف حکومت
آن ،به رییس جمهوری  ۱۰روز فرصت داده میشود
اسالمی ،بازگشت مناسبات انتقادی ایران و آمریکا به
که مصوبات کنگره را امضاء و به آن شکل قانونی و
وضعیت سال  ۱۹۹۵و قرار گرفتن در وضعیت جنگ
اجرایی بخشیده و یا با بازگرداندن آن به کنگره خواستار
سرد اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ شرایطی که انتظار
اصالح مصوبه بشود.
میرود متحدین منطقهای واشنگتن ،از جمله عربستان
ادامه در صفحه 8

افقي:
 -1اوضاع جوي يك منطقه  -پايتخت هائيتي
 -2حكايتگر  -شتر دو كوهان  -طاحونه
 -3طمع  -اثر اميل زوال  -تعمير  -مزه ملس
 -4خوبيها  -الهه ماه سومريان  -نداي درويشان
 -5وجود دارد  -سنگانداز  -از القاب اروپايي
 -6چيستان  -شهر لرستان  -ماه پرتابي
 -7واحد بوكس  -آهنگ نظامي  -اثر اميل زوال
 -8امر گفتن  -النگو  -راه رفتن كودكانه  -عالمت مفعولي
 -9كمياب  -جانور تكسلولي  -ورم پوست سوخته
 -10بشر  -لقب یونانی داريوش شاه ايران  -سوار
 -11نامی برای دختران و تیره ای برای گل ها  -از شهرهاي
آذربايجان شرقي  -زنبور عسل
 -12مايه ماست  -شايان  -عصبي مزاج
 -13پايتخت ايتاليا  -رود مقدس آلمان  -زندانيان  -نام آذري
 -14همجوش  -ناس  -غرش شير
 -15مخترع دماسنج  -تازه كار

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 :
 -1لقبی برای نعش کش  -اثر جك لندن
 -2مفتش  -رگ گياه  -ديكته
 -3ضمير فرانسوي  -گاز مرداب  -شهر گيالن  -زمين تركي
 -4گل شب بو  -خورجين  -پرده سينما
 -5آشنا به كار  -شهر چهارمحال بختياري  -درياي اقيانوس

اطلس
 -6رنگ دريا  -شغال  -رام
 -7بانو  -لعاب نشاسته  -بيماري كمخوني
 -8بيد  -از ماههاي رومي  -سمك  -لخت و برهنه
 -9مكار  -قباحت  -خوابيدن
 -10زعفران  -هواي گرفته  -رازقي
 -11قرض  -باربر شهري  -همسر خشايارشاه
 -12كاله گيس  -ماه بزرگ وتمام  -عقيم
 -13چهارمن تبريز  -حالل الك  -داير و برقرار  -درياي
عرب
 -14پيك  -فالني  -از پادشاهان مصر
 -15از شهرهاي خراسان  -از شهرهاي لرستان

حل جدول شماره گذشته
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انتوتو بنچمارک ( )AnTuTu BenchMarkکه
یکی از معتبرترین بررسیهای گوشیهای جهان را
انجام میدهد برترین گوشیهای سال  ۲۰۱۶را بر
اساس کارایی معرفی کرد که بر این اساس گوشی
آیفون هفت پالس( ،با  ۱۸۱هزار امتیاز) اول ،آیفون
هفت (با  ۱۷۲هزار امتیاز) دوم ،و وانپالس ۳تی (با
 ۱۶۳هزار امتیاز) سوم شده است.
در بخش گوشیهای تلفن اندرویدی بهترتیب
وانپالس ۳تی (با  ۱۶۳هزار امتیاز) ،لئیکو پرو سه (با
 ۱۵۹هزار امتیاز) و موتو زد ساخت شرکت موتورال
(با  ۱۴۸هزار امتیاز) در مکانهای اول تا سوم قرار
دارند.
در بخش گوشیها و تبلتهای آی او اس هم آیپد
پرو  ۱۲.۹اینچی ،اول ( ۱۹۴هزار امتیاز) ،آیفون
پالس هفت ،دوم ( ۱۸۱هزار امتیاز) و آیپد پرو۹.۷
اینچی ،سوم ( ۱۷۳هزار امتیاز) شدهاند.
یکی از پرهیاهوترین تغییرات در آیفون هفت
حذف جک  ۳.۵میلیمتری صدا است از طرفی
یکی از ایرادهایی که به گوشی آیفون هفت وارد
میشود به صفحه نمایش آن بازمیگردد .در این مدل
از همان صفحه نمایش  ۵.۵اینچی نسل قبل با وضوح
فولاچدی بهره برده شده است.
با توجه به اینکه در گوشیهای با قیمت بسیار
پایینتر شاهد وضوح تصویری باالتری هستیم انتظار
افزایش کیفیت تصویر در آیفون  ۷پالس وجود
داشت .البته وضوح پایین دلیل بر بیکیفیت بودن
این صفحه نمایش نیست .اپل در این پنل از طیف
وسیعتری از رنگها بهره برده تا رنگهای بیشتری
توسط آن به نمایش درآیند و از طرفی تراکم پیکسلی
آن نیز برای چشم عادی بسیار مناسب است و به
سختی میتوان در آن پیکسلها را مشاهده کرد.
دوربینهای آیفون ۷پالس یکی از بزرگترین
تغییرات در این گوشی را رقم زدهاند .یکی از
بزرگترین ضعفهای آیفون ۶اس در قیاس با
رقبایی همچون گلکسی اس ۷در محیطهای تاریک
و کمنور بود .اما آیفون ۷پالس با دیافراگم بازتر

( )۱.۸این ضعف را برطرف کرده است .با استفاده
از ویژگیهای جدید ،آیفون ۷پالس در محیطهای
کمنور به صورت محسوسی بهتر از آیفون ۶اس است.
اما جایی که اپل سعی کرده متفاوت عمل کند
استفاده از دو دوربین در آیفون ۷پالس است.
آیفون ۷پالس عالوه بر لنز  ۲۸میلیمتری دارای
زاویه دید باز (واید) ،لنز تلهفوتو  ۵۶میلیمتری با اف
 ۲.۸نیز دارد .این دو لنز به صورت همزمان با یکدیگر
عمل میکنند به این ترتیب که کاربر میتواند با رفتن
به گزینه لنز تلهفوتو ،بزرگنمایی اپیتکال دوبرابری را
در دست داشته باشد.
انتوتو بنچمارک برای رسیدن به نتیجه نهایی بهترین
گوشیهای سال ،تمام گوشیهای بازار را بررسی
کرده و هر مدل بیش از دو هزار بار مورد آزمایش
قرار گرفته است.
در رده گوشیهای اندرویدی حذف محصول
پرچمدار سامسونگ یعنی گلکسی نوت هفت به دلیل
آتشسوزی راه را برای رسیدن دیگر گوشیها برای
رسیدن به جایگاه اول هموار کرده بود .این گوشی
احتماالً اگر دچار آتشسوزی نمیشد با قابلیتهای

چشمگیرش میتوانست بهترین گوشی سال ۲۰۱۶
باشد.
در نبود گلکسی نوت هفت سامسونگ ،شرکت
تازهتأسیس وانپالس موفق شد در سومین سری
از گوشیهای پرچمدار خود با نام وانپالس ۳تی
از تمامی سازندگان گوشی اندرویدی پیشی گیرد.
این گوشی از پردازنده اسنپدراگون  ۸۲۱استفاده
میکند و طراحی بدنه آن هم بسیار شبیه به آیفون
است.
این گوشی با اینکه از نظر فنی از گوشیهای دیگر
بازار جلوتر است اما قیمت کمتری دارد و با قیمت
حدود  ۴۰۰دالر با حافظه  ۶۴گیگابایتی و با قیمت
 ۴۷۰دالر در نسخه  ۱۲۸گیگابایتی در بازار عرضه
میشود.
بسیاری انتظار داشتند با عرضه گوشی پیکسل
توسط شرکت گوگل این گوشی بتواند بهترین گوشی
اندرویدی سال شود اما برخی گزارشها از برخی
خرابیها دراین گوشیها ،کار را برای پیکسل سخت
کرد .با این حال پیکسل در جایگاه دهمین گوشی
اندرویدی سال  ۲۰۱۶قرار گرفته است.

درگذشت آخرین انسانی که بر ماه قدم گذاشت

یوجین سرنان ،فضانورد آمریکایی ،آخرین انسانی که
بر کره ماه قدم گذاشت ،در سن  ۸۲سالگی درگذشت.
یوجین اندرو سرنان ،متولد مارس  ۱۶ ،۱۹۳۴ژانویه در
بیمارستانی در هیوستون درگذشت.
او سه بار عازم فضا شده بود -از جمله دو بار به ماه -و
اگر تالشهای سختش نبود ،ممکن بود بخت قدم زدن
روی قمر زمین را هرگز بهدست نیاورد.
آخرین ماموریت سرنان ،با آپولو  ،۱۷به دسامبر ۱۹۷۲
باز میگردد .وقتی با هریسون اشمیت بر قمر زمین فرود
آمد ،موقع خروج از فضاپیمای ناسا ،گفت «قدم گذاشتن
بر ماه را به همه کسانی تقدیم میکنیم که این کار را
ممکن ساختند… خدای من! باورنکردنیست».
سرنان یکی از سه فضانوردی بود که تا کنون موفق
شدهاند دو بار به ماه سفر کنند .دو فضانورد دیگر جان
یانگ و جیم الول بودند .پیش از ماموریت آپولو  ۱۷او
با آپولو  ۱۰عازم فضا شده بود.
اما آنچه نام سرنان را سر زبانها انداخته ،نه فقط قدم
زدن بر کره ماه که تالشهای فراوان و ثابتقدم بودن در
برآوردهکردن رویاهایش بود.
سرنان در شیکاگو ،در خانوادهای متولد شد که هیچ
یک تحصیالت دانشگانی نداشتند .اما او بیش از یک
مدرک دانشگاهی گرفت :از جمله مهندسی برق و
کارشنانی ارشد در مهندسی هوافضا.
در سال « ۱۹۵۸هوانورد دریایی» شد ،و به جمع
افسران زبدهای پیوست که مجاز به پرواز برای نیروی
دریایی ،تفنگداران دریایی و گارد ساحلی آمریکا هستند.

یوجین سرنان که عاشق پرواز بود ،اما به پرواز زیر
جو زمین قانع نبود .او در سال  ۱۹۶۳در جمع گروه
سوم فضانوردان ناسا برای شرکت در پروژه «جمنای» و
«آپولو» انتخاب شد.
پروژه فضایی جمنای به سالها دهه  ۶۰میالدی و
رقابتهای فضایی آمریکا و شوروی باز میگردد.
پروژهای که پیش از پروژه آپولو ،برای بهینهسازی
فناوری و تکنیکهای فضایی اجرا شده بود.
پروژه آپولو در دوره ریاستجمهوری آیزنهاور آغاز به
کار کرد و در دوره جان اف کندی نیز ادامه یافت .کندی
که سخت حامی رفتوبرگشت سالم انسان به ماه بود،

یوآن چانگ ( ۵۷ساله) و همسرش پاتریک مور
( ۶۰ساله) نه تنها دو ویروس جدید تومور را کشف
کردهاند ،بلکه روشهایی ابداع کردهاند که میتوان
تومورهای جدید را شناسایی کرد.
این ویروسها میتوانند سلولهای معمولی را

به سلولهای توموری تبدیل کنند .دانشمندان این به چانگ و مور را «کشف ویروس ِه ِ
رپس انسانی
دگردیسی را «حادثهای بیولوژیک» مینامند .تکثیر این  8-HHVو ویروس مرکل  -پولیوما ( »)MCVاعالم
ویروسها در سلولهای توموری متوقف میشود و کردند .این بنیاد در ادامه نوشته است که چانگ و مور
خاصیتهای ژنتیکی آنها نیز با سلول توموری از بین در تحقیقات خود نشان دادهاند که ویروسها میتوانند
میرود.
عامل پیدایش تومورها باشند.
این دو محقق شرایط پیدایش این «حوادث  8-HHVعامل یکی از انوع سرطان است که به طور
بیولوژیکی» را تحقیق میکنند و همچنین میکوشند به عمده در بیماران مبتال به ایدز دیده میشود .عالمت
این موضوع پی ببرند که این حوادث چه تاثیری بر کل آن نیز لکههای قرمز تیرهایست که روی پوست بدن
ظاهر میشوند .این نوع تومور سرطانی در کشورهای
تحقیقات در ارتباط با سرطان دارند.
یوان چانگ استاد رشته آسیب شناسی (پاتولوژی) در آفریقایی که در آنها شمار مبتالیان به ایدز باالست،
انستیتوی سرطان در دانشگاه پیتسبورگ است و شوهر بسیار شایع است.
ِ
جایزه «پاول ارلیش و لودویک دارمشتتار» روز ۱۴
او پاتریک مور نیز همانجا مدیر برنامه ویروسشناسی
سرطان است .این دو بیش از  ۲۵سال است با هم کار مارس سال جاری میالدی ( )۲۰۱۷طی مراسمی در
کلیسای «پاول» در شهر فرانکفورت آلمان به این دو
میکنند.
ِ
مسئوالن بنیاد پاول ارلیش دلیل اهدای این جایزه محقق آمریکایی اهدا خواهد شد.

در یک سخنرانی بهتاکید از آن دفاع کرد.
در مجموع  ۶پروژهای که انجام شد ،از زمان نیل
آرمسترانگ تا یوجین سرنان ۱۲ ،نفر روی ماه قدم زدند.
نخستین انسانهایی که موفق شدند بر جرم آسمانی
دیگری بهجز زمین ،گام بگذارند.
رادیو همگانی آمریکا «انپیآر» ،از یکی از
گفتوگوهای سرنان نقل کرده است که «پدرم همیشه
میگفت :برو بیرون و همه تالشت را بکن .هیچوقت
بهتر از همه ،در همهچیز نخواهی بود… فقط بهترین
تالشت را بکن و روزی میآید ،که خودت ،خودت را
حیرتزده میکنی».

جایزه به دو پزشک به خاطر کشف ویروسهای سرطانی

ترند قرن« :۲۱الغر بودن ،مهمتر از سالم بودن است»

خبرگزاری ایرانشهر

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

شبکههای اجتماعی و پایگاههای اینترنتی ،نقش
مهمی در تعیین معیارهای زیبایی جوانان بازی میکنند.
تصویری که این رسانهها به عنوان «هیکل ایدهآل» ارائه
میدهند ،همیشه با اصول تغذیه سالم و مفید همخوان
نیست .برعکس پایگاههایی مانند  #Pro-Anaیا
 thinspiration#با تشویق جوانان به کمخوری و
گرفتن رژیمهای سخت ،کاربران خود را به مرز مرگ
ناشی از گرسنگی سوق میدهند.
«آنا» در این عبارت مخفف بیماری «آنورکسیا نروزا»
یا بیاشتهایی عصبی است و دومین عبارت هم از دو

واژه انگلیسی «الغری» و «الهام» تشکیل شده است.
کسانی که در این پایگاهها گردهم آمدهاند ،برای بیماری
بیاشتهایی عصبی به عنوان راه و رسم غالب در زندگی
تبلیغمیکنند.
اغلب نوشتهها با عنوانهایی مانند «خانمهای الغر
عزیز» شروع میشود و با شعارهایی نظیر «مقاوم باش و
به نخوردن و گرسنگیادامه بده» پایان میگیرد .کاربرانی
که در اتاق گفتوگوی « »#Pro-Anaگردهم میآیند،
گهگاه برای خود هدفی هم تعیین میکنند :از جمله این
که مثال برای مدتی در روز تنها  ۸۰۰گرم کالری به بدن

خود برسانند .یکی از شعارهای این پایگاه که کاربران
باید آن را سرمشق خود قرار دهند ،این است« :الغر
بودن ،مهمتر از سال م بودن است».
درپایگاههاییادشدهدراینستاگرامیاشبکههایفیسبوک
و توئیتر اغلب عکسهایی منتشر میشوند که کاربران،
اعضای بدن خود را که در اثر گرسنگی تغییر شکل دادهاند
(استخوانهای ترقوه ،لگن و دندههای بیرون زده) با افتخار
به تماشا میگذارند و دیگران را تشویق میکنند که از آنان
پیروی کنند .البته اینستاگرام چندی است که انتشار این
گونه عکسها را ممنوع اعالم کرده است.
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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:

تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

از آدینه  27ژانویه 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

event@08.net

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
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ی مراسم
پرزیدنت ترامپ از عکاس ایران 
تحلیف خود قدر دانی کرد

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،از عباس شیرمحمدی،
عکاس ایرانی مقیم آمریکا برای عکسی که از مراسم تحلیف
وی در بیستم ماه ژانویه گرفته است ،با انتشار یک توییت
تشکر کرده است.
عباس شیرمحمدی که متولد یزد است از  41سال پیش
به آمریکا مهاجرت کرده است .او سالها عکاس رسمی
هیالری کلینتون بوده و از سیاستمداران مشهوری مانند بیل
کلینتون ،رونالد ریگان و نلسون ماندال به طور اختصاصی
عکاسی کرده است .او عکاسی از  10دوره مراسم ادای
سوگند روسای جمهور آمریکا را در کارنامه خود دارد.
در مراسم روز سوگند رییس جمهور ترامپ ،ستاد برگزاری
به او سفارش داده بود که عکس پانورامای مراسم تحلیف
دونالد ترامپ را بگیرد.
آقای شیرمحمدی در گفتوگویی با رسانه ها گفته بود که
این عکس را با یک دوربین صد ساله گرفته و پیشتر با همین
دوربین از مراسم تحلیف روسای جمهور پیشین آمریکا از
زمان رونالد ریگان تا کنون عکاسی کرده است.

با طرح این شایعه که میزان شرکت کنندگان در مراسم
کم ارزیابی شده بود ولی عکس رسمی آقای شیر محمدی
جمعیتی بیشتر را نشان میدهد ،وی هرگونه اتهام دستکاری
در این عکس را رد کرد و گفت که این عکس دقیقا همان
چیزی را نشان میدهد که خود شاهد آن بوده است .او
جمعیت حاضر در مراسم تحلیف آقای ترامپ را بین ۸۰۰
تا  ۹۰۰هزار نفر برآورد کرده است.
آقای شیر محمدی تنها ساعاتی پس از اجرای مراسم
سوگند ،مشاهدات عینی خود از این روز ویژه و مقایسه آن با
مراسم ادای سوگند روسای جمهور پیشین را در مصاحبهای
شنیدنی با علیرضا میبدی مطرح کرد و آقای میبدی نیز با
سواالتی هوشمندانه از ابعادی از مراسم روز تحلیف با
عباس شیر محمدی سخن گفت که از دید رسانهها معموال
دور میماند.
عباس شیر محمدی که روزگاری عکاس رسمی خانم
کلینتون بود حاال و در مراسم تحلیف رقیب او ،عکس رسمی
پانارومای این رویداد را برای ثبت در تاریخ گرفته است.
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