44

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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در صفحات دیگر:

ترسایرانیآمریکاییهااز
بازگشتبهسرزمینمادری
آیا قانون «ترامپ دیسکانت» در
راه است؟
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 Curbed LAاز افسانه ایرانیان بورلی هیلز مینویسد:

کاخهایایرانیبورلیهیلز

تغییراتساختاریدرصدای
آمریکا و رادیو فردا
تالش برای ادامه حضور یاماها در
کالیفرنیا
توسعهنظامیکالیفرنیادرسایه

منطقه مشهور بورلیهیلز در باختر
دولتآیندهآمریکا
کالنشهر لسآنجلس میزبان باغها
و عمارتهای اشرافی زیادی است
که برخی از آنان به واسطه ساکنین
افزایشهشدارهایتروریستی معروفشان ،شهرت افسانهای یافتهاند؛
اما ایرانیان ساکن بورلیهیلز نیز با
درلسآنجلس
ساخت ساختمانهای قصر مانند،
افسانه کاخهای ایرانی بورلیهیلز را
رقم زدهاند.
نصب بیلبورد در مدارس
اما نخستین کاخ ایرانی بورلیهیلز
لسآنجلسقانونینیست
از آن کیست؟
این سوالی است که «شایا طایفه
مهاجر» از وبسایت Curbed LA
«سریعترین»خودروبرقی
به دنبال آن رفته است:
خانم «پوراندخت بناییان» میگوید
جهان
او و همسرش پرویز ،اولین کاخ
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید پارسی بورلیهیلز را ساختهاند.

در سال  1989خانواده ایرانی
آمریکایی پوراندخت و پرویز پس از
ده سال زندگی سخت در آمریکا به
عمارتی زیبا و مجلل به رنگ زرد
با شکلی چهارگوش و دو ستون
اصلی در ایوان و تندیسهای سر
شیر در مدخل ورودی آن ،نقل مکان
میکنند که در قطعه زمین بزرگی
در باالی «کلدواتر کنیون» واقع
شده است .آنها حتی در انتخاب و
طراحی جزییات این بنای منحصربه
فرد که بعدها با سازههای مشابه در
همسایگیشان محاصره میشود،
نقش داشتهاند .خانم بناییان و
همسرش ،چهار فرزندشان را در این
کاخ ایرانی که در انتهای کوچهای
بنبست مشرف به جنوب بلوار

«سانست» قرار دارد ،بزرگ کردهاند.
خانم پوراندخت بناییان میگوید
برخالف اکثر ایرانیان ثروتمند که
پول کافی برای خرید خانه در منطقه
بورلیهیلز در دهه  1980داشتند ،آنها
بودجه کمی در دست داشتند و هر
خانهای که میدیدند ،نامناسب بود
بنابراین تصمیم گرفتند تا با قرض
مبلغ دویستهزار دالر از اعضای
خانواده برای خرید زمین و گرفتن
وام مسکن از بانک ،خود به ساخت
خانه اقدام کنند .پرویز همسر خانم
بناییان سالها پیش از مهاجرت
به آمریکا ،مهندس عمران و ناظر
ساخت و ساز ساختمانهای نیروی
هوایی ارتش در ایران بود.
ادامه در صفحه 3

لوح سازمان جوانان حقوق بشر به «کوکو طبیبزاده» اهدا شد

یکشنبه  4دسامبر  2016و در آستانه روزجهانی
حقوق بشر ،تنديس افتخار سازمان «جوانان برای
حقوق بشر» به یک بانوی ایرانی (كوكو طبيب زاده)
و تيم او كه از افراد خانوادهاش تشکیل شده است
اهدا شد.
این جایزه به پاس تالش دوساله طبیب زاده برای
بازگردان فارسی کتابهای راهنمای حقوق بشر به
فارسی به وی تعلق گرفت.
يكشنبه شب  4دسامبر  2016در يك مراسم باشكوه
كه از سوي سازمان «جوانان براي حقوق بشر» در
 celebrity center internationalدر هالیوود
برگزار شد ،هدفها و كوششهاي اين سازمان در
سال  ٢٠١٦از سوي مسئولين و مديران اين موسسه به
حضار گزارش داده شد.
همچنین تيم «كوكو طبيب زاده» موفق شده در يك
كوشش فرهنگي و اجتماعي كه دو سال به درازا
كشيده است مدارك و كتابچههاي راهنماي حقوق
بشري اين سازمان را به فارسي ترجمه كند و در
اختيار مردم قرار دهد.
سازمان جهانی جوانان برای حقوق بشر((Youth
)for Human Rights International (YHRI

یک سازمان خیریه غیر دولتی است که مرکز اصلی آن
در لسآنجلس مستقر است .بنیانگذاران این سازمان
باور دارند باید مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشز از
کودکی به فرزندان جهان تدریس شود تا آنها در
بزرگسالی از حقوق خود به درستی مطلع باشند.
سازمان  YHRIهدف اين سازمان آشنا كردن مردم

به طور اعم و جوانان به طور اخص به مقوله حقوق
بشر و رعايت آن توسط خود مردم و حكومت هاست.
این سازمان برای  26کشور جهان از جمله آمریکا،
مکزیک و سوئد ،خدمت رسانی می کند که با تامین
منابع و خوراک به زبان فارسی امیدواراست ایران نیز
به صورت جدی در برنامه کاری آن قرار گیرد.

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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در کانون خبر:
فرهاد بشارتی در گفتگو با لسآنجلس تایمز:

ترس ایرانی آمریکاییها از بازگشت به سرزمین مادری
تنها نشسته بر روی صندلیاش در دفتر خاموش و
ساکت آژانس مسافرتی  ATT Vacationدر بلوار
وستوود کالنشهر لسآنجلس ،محلی که معروف
به پرژن اسکوئر است و سالهاست که زندگی و
کسب و کار ایرانیان بسیاری را به خود میبیند .او
در انتظار مسافریست که شاید بخواهد به سوی
سرزمین مادری برود.
«فرهاد بشارتی» مدیر آژانس مسافرتی در
وستوود در گفتگو با خبرنگار لسآنجلس تایمز
از کاهش شدید متقاضیان سفر به ایران ابراز نگرانی
کرد و علت آن را ترس از موج گسترده بازداشت
و دستگیری ایرانیان دو تابعیتی بویژه ایرانی
آمریکاییها توسط جمهوری اسالمی میداند.
از نظر آقای بشارتی شهروندان ایرانی دارای
تابعیت دوگانه به عنوان گروگانهای جنگ قدرت
بین نیروهای داخل نظام جمهوری اسالمی قرار
گرفتهاند .فرهاد بشارتی از کاهش مشتریان بلیت
هواپیما به مقصد ایران میگوید و در مقابل از افزایش
تعداد مسافرانی که بلیت خود را کنسل میکنند و یا
تاریخ آن را تغییر میدهند ،اظهار نگرانی میکند.
فرهاد بشارتی با اشاره به امضای معامله هستهای
بین جمهوری اسالمی و قدرتهای جهانی در سال
گذشته گفت ،امیدهایی برای بهبود اوضاع به وجود
آمده بود اما اکنون جای خود را به ترسی عمیق داده
است به ویژه در لسآنجلس که پذیرای بزرگترین
جامعه ایرانیان خارج از کشور است.

آقای بشارتی گفت که بیزنساش حدود 50
درصد سقوط داشته و بسیاری از مشتریانش از
وی میپرسند که در صورت بازگشت به ایران چه
سرنوشتی در انتظارشان است و او به آنها میگوید
که اگر فعالیت سیاسی ندارند ،جای نگرانی نیست؛
اما واقعا این دلداری کافی است؟
در سال  2013با به روی کار آمدن روحانی
رییسجمهور اسالمی ایران و شعارهای مکرر
وی درباره «حق طبیعی هر ایرانی برای بازدید از
میهن خود» و تشویق ایرانیان خارج از کشور برای
بازگشت به میهن ،نوعی خوشبینی در بین مردم
ایجاد شد و حتی آزادی چهار آمریکایی ایرانیتبار

مانند «جیسون رضاییان» خبرنگار واشنگتن پست
از زندانهای جمهوری اسالمی ،این امید را بوجود
آورد که ایرانیتباران دارای تابعیت کشورهای دیگر
بتوانند با آرامش خیال به سرزمین مادری رفت و
آمد کنند اما در ماههای اخیر دستگیری و بازداشت
تنی چند از ایرانیان آمریکایی مانند محمدباقر و
سیامک نمازی و رضا (رابین) شاهینی به دست
نیروهای اطالعات سپاه پاسداران و محکومیتهای
سنگین زندان برای ایشان ،جوی از رعب و وحشت
بین ایرانیان دو تابعیتی به ویژه روزنامهنگاران و
دانشگاهیان برای بازگشت به ایران بوجود آورده
است.

جایزه یک میلیون دالری فیزیک بنیادی 2017

به دکتر کامران وفا تعلق گرفت
خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com

نیاد دست یابی به موفقیت (Breakthrough
 )Foundationجایزه یک میلیون دالری خود در
رشته فیزیک بنیادی را به دکتر کامران وفا فیزیکدان
ایرانی آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد برای تحقیقات
او در زمینه جاذبه کوآنتومی تقدیم کرد .مراسم اهدای
این جایزه روز یکشنبه چهارم دسامبر  2016برگزار شد.

جایزه بنیاد  Breakthroughدر حالی به این استاد
ایرانی-آمریکایی رشته فیزیک در دانشگاه هاروارد اهدا
شده است که او برای تحقیقات برجسته اش در زمینه
نظریه ریسمان در سال  ۲۰۰۸میالدی موفق به دریافت
مدال دیراک شده بود.
کامران وفا در سال  ۱۹۶۰در تهران به دنیا آمده و
تحصیالت ابتدایی خود را در دبیرستان البرز به پایان
رسانده است .او در سال  ۱۹۷۷به ایاالت متحده آمریکا
مهاجرت نمود و مدرک کارشناسی خود را در فیزیک و
ریاضی از دانشگاه ام ای تی بدست آورد.
کامران وفا در سال  ۱۹۸۵میالدی موفق به دریافت
درجه دکتری خود با سرپرستی ادوارد ویتن از دانشگاه

پرینستون شد .پس از آن وی عضو جونیور هاروارد شد
و از سال  ۱۹۸۹او دارنده کرسی ارشد فیزیک در دانشگاه
هاروارد است.
جایزه بنیاد دستیابی به موفقیت یک جایزه  25میلیون
دالری است که از سوی چند میلیاردر بزرگ دنیای
تلکنولوژی از جمله مالکان گوگل و فیسبوک تامین می
شود.
این بنیاد اعتقاد دارد ریاضی دانان و فیزیک دانان به
مانند ستاره های موسیقی پاپ می توانند مورد توجه
مردم باشند و دستاوردهایشان درخشش داشته باشد .این
بنیاد با هدف تغییر جهان از مسیر علوم بنیادین (ریاضی
و فیزیک) در جوالی سال  2012آغاز به کار کرده است.
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تغییرات ساختاری در صدای آمریکا و رادیو فردا

انتشار اخباری از حاشیه یک تالش جدی در کنگره
آمریکا ،از اقداماتی حكايت دارد که به موجب آن،
ظرف ماه های آینده ،رسانه های دولتی آمریکا شامل
صدای آمریکا و رادیو فردا شاهد تغییراتی ساختاری
خواهند بود.
پایگاه خبری امروز نما که مدیریت آن به عهده یکی
از کارکنان سابق بخش فارسی صدای آمریکاست می
گوید :بر اساس گزارش هاى منتشر شده در روزهاى
اخیر ،تالش هايی از سوی قانونگذاران در واشنگتن
دی سی در جریان است که بر مبنای آن زمزمه ای
که مدتی به گوش مى رسيد ،اجرا شود و آن تغيير
مدیریت رسانه های دولتی آمریکا به مديريت بخش
خصوصی است.

آن چه مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال آن است را می
توان به سرعت بخشیدن در نحوه عملکرد رسانه های
دولتی آمریکا از یک سو و به حداقل رساندن موازی
کاری در این رسانه ها از سوی دیگر خالصه کرد.
به زبان ساده تر ،قانونگذاران آمریکايى به دنبال آن
هستند که کارکرد صدای آمریکا به نوعی تغییر کند که
قادر باشد در سریع ترین شکل ممکن جواب تبلیغات
ضد آمریکايى را بدهند .هم چنین رسانه های دولتی
آمریکای مانند صدای آمریکا و رادیو فردا به اصطالح
یک کاسه شوند و زير مدیریتی واحد باشند .اين رسانه
ها از اين پس به ميزان برابرى زير كنترل كنگره و دولت
وقت خواهند بود.
نخستين قدم قطعى در اين راستا ،انحالل شورای  ۹نفره

یک مهاجم ناشناس به سوی گروهی از مهاجران که
در امتداد بزرگراهی در صربستان پیاده حرکت میکردند،
آتش گشود .به گزارش دویچه وله صدای آلمان ،قربانی
این تیراندازی که یک پناهجوی ایرانی  32ساله است،
با اینکه حال مصدوم این حادثه تروریستی با ثبات
گزارش شده است اما قربانی این حادثه از ناحیه معده
دچار جراحت شده که در بیمارستان بستری شده است.
پلیس صربستان روز شنبه سوم دسامبر اعالم کرد که
در جستجوی مهاجم تیرانداز است.
پناهجوی ایرانی از یک پلهوایی نزدیک گذرگاه
هورگوس واقع در شمال صربستان مورد اصابت
گلوله مهاجم مسلح قرار گرفت در حالیکه همراه
تعداد دیگری از مهاجران در کنار بزرگراه مشغول
حرکت با پای پیاده بودند.
به گزارش شبکه تلویزیونی دولتی  M1مجارستان،
پناهجویان سه مرد را در حال فرار از روی پلهوایی

مجاور بزرگراه دیدهاند .بر اساس گزارشهای تایید
نشده ،پناهجوی ایرانی زخمی در بیمارستانی نزدیک
شهر سوبوتیکا در شمال صربستان تحت عمل جراحی
قرار گرفته و شدت جراحتهای وی ،زندگیاش را
تهدید نمیکند.
مقامات صربستان اعالم کردهاند ،این نخستین مورد
حمله مسلحانه به پناهجویان در شمال این کشور

سیاستگذاری رسانه های دولتی آمریکا موسوم به بی بی
جی  BBGو تمركز امور در دست يك مدير اجرايى
مقتدر است.
در گزارش ها آمده در نشست بعدى بى بى جى در
واشنگتن دی سی در فروردين پیش رو ،اواخر مارس
 ،٢٠١٧نقش شوراى سياستگذارى رسانه هاى دولتى به
نقشى مشورتى تقليل مى يابد.
شایان ذکر است که با تصويب و اجراى مراحل قانونی
مسلما شاهد تغییراتى ساختاری در صدای آمریکا
خواهیم بود .با ادغام رسانه های دولتی و تغيير ساختار
آن از فدرال به غير فدرال ممكن است مديران و کارکنان
بخش فارسی صدای آمریکا و رادیو فردا دچار تعديل
نيروى جدى شوند.

حملهتروریستیبهیکپناهجویایرانیدرمرزصربستان

است ،هر چند که گزارشهایی مبنی بر درگیری و
خشونت بین مهاجران وجود دارد .نزدیک به 6500
پناهنده در صربستان وجود دارند که  1500نفر از آنها
برای ادامه مسیرشان به سمت شمال ،ثبتنام کردهاند.
معموال پناهجویان از شمال صربستان به مجارستان
میروند تا از آنجا راهی اتریش و سایر کشورهای
اروپای غربی شوند.

تالشبرایادامهحضوریاماهادرکالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا برای نگهداشتن شعبه شرکت پیانوسازی
و فروش یاهامای ژاپن را در شهر بئوناپارک ،توافق کرد
که  3میلیون دالر بخشودگی مالیاتی به این شرکت بدهد.
ماه گذشته شرکت یاماها اعالم کرده بود برای صرفهجویی
در هزینه ها ،شعبه بئوناپارک خود را به ایالت تگزاس و یا
ایالت تنسی منتقل خواهد کرد.
باید افزود که فرمانداری ایالت کالیفرنیا در روزهای 14
دسامبر در شهر «فولرتن» و  15دسامبر در شهر «میشن
ویههو» کارگاه آموزشی برای مشاغل کوچک برای

استفاده از بخشودگی مالیاتی برقرار میکند تا در موارد

مشابه به ماندگار شدن مشاغل در کالیفرنیا کمک نماید.
درهمین راستا در سال جاری ایالت کالیفرنیا 243
میلیون دالر به مشاغل کوچک بخشودگی مالیاتی اهدا
کرده است.
در سال های اخیر سیاستهای مالیاتی ایالت کالیفرنیا
کوشیده است به دارندگان اقتصادهای خرد کمک کند تا
با ایجاد ثبات شغلی به رونق اقتصاد این ایالت کمک کند.
شایان ذکر است کالیفرنیا اولین اقتصاد آمریکا و
هشتمین اقتصاد موفق جهان را داراست.

آیا قانون «ترامپ دیسکانت» در راه است؟

با اعالم تیم اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری
منتخب آمریکا و نامزد شدن استیون منوشن به عنوان
وزیر خزانه داری و ویلبر راس به عنوان وزیر بازرگانی،
او وعده داده است مالیات شرکتهای آمریکایی را از ۳۵
درصد کنونی به  ۱۵درصد کاهش دهد و مقررات دست
و پاگیر مالیاتی را از میان بردارد.
آقای ترامپ با صراحت از امکان تخفیف  ۲۰درصدی
مالیاتها بر شرکتهای آمریکائی سخن گفته بود .او
گفته بود« :یکی از کارهایی که برای نگه داشتن شرکتها
در آمریکا انجام میدهیم پائین آوردن مالیاتهاست که
امیدوارم از  ۳۵درصد به  ۱۵درصد کاهش یابد».
اما بیدرنگ پس از اعالم چنان تخفیفی در مالیات
بر شرکتهای آمریکایی ،رسانهها گزارش دادند که
شرکتهایی نظیر شرکت برکشایر هاتاوی متعلق به
وارن بافت ،میلیاردر بزرگ آمریکایی ،از این تخفیف ۲۹
میلیارد دالر سود خواهد برد.
البته آقای ترامپ در توئیترهای پیاپی برای این تخفیف
شرایطی قائل شد و از جمله اعالم کرد که آن دسته از
شرکتهای آمریکایی که در خارج از کشور فعالیت

دارند برای کاالهایی که به
آمریکا صادر می کنند باید
 ۳۵درصد مالیات گمرکی
بپردازند.
آقای ترامپ در ادامه
توئیترهایش ،شمار دیگری
از شرکتها را به فهرست
افزود،ازجملهشرکتهایی
که کارگرانشان را اخراج
کنند و کارخانهای را
در کشور دیگر احداث
کنند؛ در ادامه آمده است
که شرکتها میتوانند
کارخانهها و فعالیتهای
اقتصادی خود را در هر یک از  ۵۰ایالت آمریکا جا به
جا کنند بی آنکه مالیات یا تعرفهای بر آنها تحمیل شود.
از جمله موارد دیگر تغییر در سیاستهای اقتصادی،
کاستن از تخفیفهای مالیاتی بر بهره وام مسکن و نیز
کاهش مشوقهای مالیاتی برای سازمانهای خیریه است.

ادامه از صفحه اول:
طراحی ستونهای عمارت به افتخار پوراندخت،
ملکه امپراتوری ساسانی (دختر خسرو پرویز) که در
سال  630پیش از میالد بر سرزمین ایران حکومت
میکرد ،به شکل ستونهای قصر شاهزاده پوراندخت
ساخته شده است .خانم بناییان به میراث فرهنگی
نیاکان خود به ویژه کوروش بزرگ ارادت خاصی
دارد و میگوید با ساخت این ستونها خاطرات
شاهنشاهان پارس زنده نگه داشته میشود و به
همه نشان خواهد داد که ایرانیان فقط اسب و شتر
سوار نبودهاند بلکه از تاریخ و فرهنگ بسیار واالیی
بهرهمند بودهاند .کوروش بزرگ نخستین حکمرانی
بود که بردهداری را لغو و کار کارگران بدون دستمزد
را ممنوع اعالم کرد و زنان باردار را از کار کردن
بر حذر داشت .از دید خانم بناییان این موضوعات
ستون فقرات میراث فرهنگی ایرانیان و دستاورد
حقوق بشری بزرگترین امپراتوری جهان است.

که سمبل کاخهای پارسی شمرده میشد ،طراحی
و اجرای این سبک ساختمانسازی را در سراسر
لسآنجلس کانتی (و بالطبع بورلیهیلز) ممنوع اعالم
کردند.
دلیل این تصمیم ،جلوگیری از روندهای درحال
ظهور در تغییر بافت معماری سنتی غالب و کاراکتر
محلهها و تاثیر نامطلوب این نوع از سازهها بر کیفیت
زندگی ساکنین این خانهها اعالم شد .به این ترتیب
کاخهای ایرانی ساخته شده به افسانهها پیوستند.

با این همه ،باید گفت هرچند کنگره در کنترل
جمهوریخواهان است اما احتمال دارد همه سیاستهای
اقتصادی و مالیاتی دولت ترامپ مورد موافقت همه
جمهوریخواهان در سنا و مجلس نمایندگان نباشد و این
سیاستها عالوه بر مخالفت دمکراتها مخالفت شماری
از جمهوریخواهان کنگره را نیز به دنبال بیاورد.

کاخهایایرانیبورلیهیلز

افسانه کاخهای ایرانی
پس از ساخت نخستین کاخ ایرانی در بورلیهیلز،
بسیاری از ایرانیان مقیم این منطقه به این سبک
معماری عالقمند شدند و خانههای خود را به این
شکل ساختند و حتی پیروی از این متد در همه
کالیفرنیای جنوبی همهگیر شد اما در سال 2004
مقامات شهری با تصمیمی عجیب و در عین حال
بحثبرانگیز ،با نامناسب دانستن این نوع معماری
یعنی ساختمانهای چهارگوش با دو ستون در جلو

پادشاه کاخهای ایرانی
«حمید عمرانی» مهندس معماری که آوازهاش برای
ساخت کاخهای پارسی بورلیهیلز است ،متولد
تهران و فارغالتحصیل رشته مهندسی آرشیتکت از
دانشگاه تهران است .آقای عمرانی در سال 1980
و پس از انقالب اسالمی در ایران به ایاالت متحده
مهاجرت کرد و از سال  1982کار ساخت و ساز
در بورلیهیلز را آغاز کرد .به گفته مهندس عمرانی
هنگامیکه او برای نخستین بار معماری ساختمانهای
منطقه بورلی هیلز را مشاهده کرد ،به هیچوجه تحت
تاثیر قرار نگرفت و معتقد بود که خانههای مجلل
ایرانی در منطقه جردن تهران (که او برای یک دهه
در آنجا فعالیت میکرد) به مراتب از نظر کیفیت
ساخت ،مواد به کار گرفته شده و شکل معماری
برتر هستند.
از نظر آقای مهندس برای یکی از مشهورترین
محلههای اشراف نشین دنیا در کالنشهری مانند

لسآنجلس ،نوع معماری موجود مناسب نبود و
دیگر اینکه او اعتقادی به ساخت عمارتهای چوبی
نداشت و میخواست مانند سازههای ایرانی از گچ و
سنگ تراشیده استفاده کند.
در اوایل دهه هشتاد ،مهندس عمرانی اولین پروژه
خود را که عمارت  Seven-Storyدر دامنه تپهای
در امالک تروسدیل بود ،با مواد اصلی فوالد و شیشه
ساخت .این کاخ ایرانی با چشماندازی رویایی مشرف
به منظره کالنشهر لسآنجلس بود.
حمید عمرانی میگوید ،آنچه برایش از پول
بیشتر اهمیت داشت ارایه کاری منحصربفرد در
سراسر ایاالت متحده بود .خیلی زود اهالی ثروتمند
بورلیهیلز مجذوب هنر مهندسی آقای عمرانی شدند
و تقاضا برای ساخت کاخهای پارسی باال گرفت .در
سال  2004هنگامیکه قانون ممنوعیت ساخت و ساز
کاخهای ایرانی در بورلیهیلز و پس از آن در کل
کالیفرنیای جنوبی اجرا شد ،مهندس عمرانی پادشاه
کاخهای پارسی ،بیش از  200پروژه از این نوع را
ساخته بود.
او از عملکرد خود در اینباره با افتخار یاد میکند
و زمانی در پاسخ به «جاش مانکیهویچ» مجری
تلویزیون  NBCکه به آقای عمرانی گفته بود چرا
باعث خرابی تاریخ بورلیهیلز شده است ،گفت:
«در این شهر (بورلیهیلز) بنای  25ساله تاریخی و
قدیمی است در صورتیکه در کشور من ساختمان 25
قرنه ،تاریخی به شمار میآید!»
* ترجمه :امیر رنجبر
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جلسه گزینش اعضای هیئت منصفه جهت
برگزاری دادگاه برای لی باکا رئیس پیشین پلیس
لسآنجلس به دستور قاضی پشت درهای بسته
انجام شد.
بر این اساس بنا بر حساسیت این گزینش و
رعایت سری بودن هویت هیات منصفه احتمالی
ریاست دادگاه حتی از حضور همسر باکا نیز
ممانعت به عمل آورد.
این دادگاه بدون حضور خبرنگاران و تنها با
حضور دادستان قاضی وکالی مدافع و دیگر
ضابطین قضائی برگزار شد.
در پی اعمال این حجم از اوامر محرمانه
هواداران ماده یک متمم قانون اساسی امریکا این
دستور قاضی را بر خالف آزادی بیان تعیبر کرده
اند و می گویند این تصمیم قاضی مبنی بر اجرای

غیر علنی با مقررات و ضوابط
معاصر مطابقتی ندارد.
گفتنی است لی باکا که پیشتر
خود را در شمایل قهرمان و
رهبر جامعه لسآنجلس بر
میشمرد اکنون به عنوان رهبر
یک سیستم فاسد و پوسیده به
ویژه در موضوع نظارت بر امور
زندان های لسآنجلس به عنوان
متهم ردیف اول محاکمه خواهد
شد.
پرونده باکا از سپتامبر  2011در
مسیر اجرای حکم قرار گرفته است .قاضی دادگاه
می گوید  5ادعای کذب در برابر قانون در سال
 2013نیز به اتهامات وی اضافه شده است.

لی باکا که درمراحل اولیه ابتال به بیماری
آلزایمر قرار دارد اما قاضی دادگاه شرایط سالمتی
وی را برای تفهیم اتهام مکفی اعالم کرده است.

توسعهنظامیکالیفرنیادرزیرسایهدولتآیندهآمریکا
گزارش ساالنه اقتصادی و پیش بینی های مالی از
سوی موسسه ارزیابی اندرسون در دانشگاه یو سی ال
ای منتشر شد.
این گزارش نشان می دهد که اگرچه با عروج دونالد
ترامپ به صحنه سیاست امریکا روابط اقتصادی و
تجاری در سال  2017مبهم و کدر به نظر می آید اما
گسترش و پیشرفت صنایع نظامی در کالیفرنیا رونق
دوباره ای به اقتصاد این ایالت تزریق خواهد کرد.
این پیش بینی حاکی از آن است که افزایش  20میلیارد
دالر در سال  2018که صرف بودجه برای ترمیم زیر
ساخت های کالیفرنیا خواهد ش د به رشد و توسعه این
ایالت پر هزینه کمک خواهد کرد.
گ کارشناس ارشد اقتصادی در
به گفته جری نیکلزبر 
ی از  150کشتی جنگی تازه ساز
دانشگاه یو سی ال ا 
بخشی نیز به سن دیه گو و سان فرانسیکو فرستاده
قراردادهای جدیدی خواهند کرد .
خواهد شد.
او افزوده است :دو شرکت بزرگ هواپیما سازی در ادامه این گزارش می افزاید شرکت هوافضای ایرو
بوئینگ و الکهید مارتین ایالت کالیفرنیا را درگیر وایرنمنت در شهر مونروویای جنوب کالیفرنیا نیز در

ی با
نظر دارد که با عقد یک قرارداد  23میلیون دالر 
افزودن موشک های کوچک و پهپادهای جنگی توان و
سهم نظامی ایالت کالیفرنیا را افزایش بخشد.

الزام استفاده از وکیل در  برخی از پرونده های مهاجرتی

قانونگذاران کالیفرنیا در صدد تدوین طرحی برای
حمایت از آن دسته مهاجرینی هستند که احتمال
میرود به موجب سیاست های آینده دونالد ترامپ
رئیس جمهور منتخب امریکا تحت فشار بیشتری قرار
بگیرند.
قانونگذاران ایالتی از تنظیم قطعنامه ای خبر می دهند
که بر مبنای آن راهکارهایی از جمله امکان داشتن یک
وکیل هنگام پروسه استرداد مهاجران و بررسی های
قانونی ارائه می دهد.
این گزارش نشان می دهد  75درصد از مهاجران
ی جهت مشاوره و یا اقدام های قانونی خود
کالیفرنیای 
وکیل مدافع اختیار نمی کننید.
در همین زمین ه سناتور ایالتی ریکاردو الرو که از
متصدیان تنظیم این قطعنامه می باشد گفته است که این
الیحه شامل بندی خواهد بود که بر اساس آن دیوار
مرزی بین مکزیک و آمریکا می بایست به رای مردم
کالیفرنیا گذاشته شود.
ساخت این دیوار حائل همواره یکی از وعده های
تبلیغاتی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی وی بود که
پس از پیروزی وی در روز هشتم نوامبر همچنان بر آن

اصرار ورزیده است.
دولت آینده قصد دارد سه میلیون مهاجران غیر قانونی
قانونگذاران در تالش هستند لوایحی را بر قطعنامه که سوابق مجرمانه در پرونده خود دارند را از کشور
مذکور بیفزایند تا ضمن حمایت بیشتر از مهاجران اخراج کند.
کالیفرنیایی از امکان وقوع هر گونه سو ظن یا نهایتا موسسه ملی اداره مهاجرت می گوید  820هزار مهاجر
استرداد در مورد آنان جلوگیری شود.
غیر قانونی در امریکا مرتکب اعمال مجرمانه شده اند.
دونالد ترامپ پیش تر گفته است در طرح صد روزه

تهدید  ترورسیتی  در  دانشگاه  USC
یک بسته مشکوک صبح روز دوشنبه در بانکی در نزدیکی دانشگاه یو اس اسی
کشف شد.
در پی آ ن گروه بمب یاب پلیس لس انجلس به محل اعزام شد.
این بسته ساعت  11:12دقیقه صبح دوشنبه در بانک چیس واقع در مجتمع گیت
وی در شمال غرب بلوار فیگار و تقاطع جفرسون یافت شد.
گروه ماموران پلیس بالفاصله پس از تخلیه بانک با به صدا در اوردن زنگ خطر در
ساختمان اصلی دانشگاه محوطه ی یو اس اسی که در مجاورت بانک قرار داشت
را تخلیه کردند.
ماموران پلیس پس از ساعتی بازرسی محوطه و بسته مشکوک اعالم کردند که این
بسته حاوی مواد منفجره یا هیچ گونه ابزار خطرناکی نبوده است.
در پی آن وضعیت عادی اعالم شد.

نصببیلبورددرمدارسلسآنجلسقانونینیست

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

دادستان عمومی لس انجلس به مقامات مدارس محلی
در شهر ابالغ کرد که نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در
محیط مدرس ه موجب نقض قوانین خواهد شد.
مایک فوئر در واکنش به دبیرستانی در منطقه هالیوود
که بنا بود بلیبوردی بزرگ در آن نصب شو د بیانیه ای
تنظیم کرد و اظهار داشت« :اگرچه اراضی آموزش
و پرورش می بایست برخی مفاهیم را به عرض
جغرافیایی محدود نکند اما در این مورد قانون شهر لس
انجلس ارجحیت دارد».
فوئر در ادامه می افزاید« :رعایت قانون و ایجاد
محدودیت معقول و معنادار لسآنجلس در بیلبوردهای
تبلیغاتی دیجیتا ل موجب حفاظت از یکپارچگی و
ایمنی از محله های ما می شود».
گفته می شود قوانین لسآنجلس در حال حاضر
استفاده از نشانه های جدید ،مانند تابلوهای تبلیغاتی،
که یک سرویس یا محصول موجود مانند امالک را
و برخی ممنوعیت تبلیغات را به سخره گرفتهاند.
تبلیغ می کن د ممنوع اعالم کرده است.
در سویی دیگ ر هزاران تابلوی تبلیغاتی قدیمی تر در شهر لسآنجلس پس از گذر از بحران بزرگ اقتصادی
سراسر شهر تحت این محدودیت برداشته نشده است در سال  2010مصوبه ای را به مدارس ابالغ کرد که به

موجب آن به غیر از بنیادهای خیریه وابسته به مدار 
س
هیچ پوستر و بیلبورد تبلیغاتی حق نصب در حوزه
مدارس شهر را نخواهد داشت.
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حادثه  یا  قتل؟  شلیک گلوله ناخواسته

یک زن بیست و چهار ساله در شهر تارزانا هنگام آزمودن یک اسلحه
دستی توسط دوست خود به ضرب گلوله کشته شد.
این زن جوان التین تبار آنجلو هرناندز نام داشت که به ضرب یک تک
گلوله در سینه خود به مرکز پزشکی بیمارستان نورتریج منتقل شده و در
پی این آسیب درگذشت.
بر طبق تحقیقات پلیس هیچ مدرکی مبنی بر درگیری و نزاع پیش از شلیک
وجود ندار.
پلیس ارشد این تحقیق میگوید« :هرناندز به همراه دو زن دیگر از دوستان
خود قربانی بازی با اسلحه شده است».
میشل گونزالس دوست  20ساله آنجلو هرناندز است که حین آزمودن
تفنگ دستی به دوست خود شلیک کرده است.
گونزالس بالفاصله در بیمارستان دستگیر شده و به اتهام قتل به زندان
ایالتی منتقل شده است .مقامات با ارائه وثیقه  2میلیون دالری از سوی او
موافقت نکردهاند.

افزایشهشدارهایتروریستیدرلسآنجلس

به دنبال هشدار نسبت به احتمال بمبگذاری در
ایستگاه متروی یونیورسال سیتی ،پلیس لسآنجلس و
 FBIاعالم کردند که هیچ مدرکی دال بر اثبات یک
توطئه تروریستی یا بمب گذاری پیدا نشده است.
روز سه شنبه ششم دسامبر اریک گارستی شهردار
لسآنجلس ضمن هشدار به شهروندان از دریافت
تماسی مشکوک از یک عامل خارجی اعالم کرد که
خط متروی لسآنجلس که از ایستگاه یونیورسال سیتی
عبور میکند تحت تدابیر شدید امینتی قرار میگیرد.
گارستی جزئیات بیشتری ارائه نداد ولی از احتمال
وقوع یک حادثه تروریستی با نیت خارجی خبر داده
بود.
در همین راستا تحقیقات پلیس فدرال امریکا
(افبیآی) نشان میدهد که عامل تهدید به بمب
گذاری که مکان تماس وی در استرالیا کشف شده یک
همزمان و تنها کمتر از  24ساعت بعد نیز کشف بسته
تهدید معتبر و قابل استناد نبودهاست.
پلیس افبیای در حال تحقیقات بیشتر است تا مشکوک دیگری در بزرگراه  210در منطقه پسدینا در
کسانی که این تهدید کاذب را اضطراری جلوه داده اند شرق لسآنجلس موجب بسته شدن این بزرگراه در

ساعات شلوغ صبگاهی روز چهارشنبه شد.
اخیرا لسآنجلس بیش از قبل در تیررس عملیاتهای
تروریستی قرار گرفته است.

یکسالپسازکشتارسنبرناندینو،استمرارتحقیقات

در نخستین سالگرد حمله تروریستی در شهر سن
برناردینو که سال گذشته در روز دوم دسامبر اتفاق افتاد
بسیاری از سواالت و دغدغهها همچنان بدون پاسخ
مانده است و زخم های خانواده قربانیان التیام نیافته
است.
در حمله تروریستی  2دسامبر  2015که از سوی سید
رضوان فاروق و تشفین مالک درساختمانی در محدوده
مرکزی سن برناندینو رخ داد 14نفر کشته شدند.
هر دو فرد مجهز به سالح گرم و خودکار َای آر 15
بودند و شماری بمب دست ساز نیز به همراه داشتند
که هنگام متواری شدن به جای گذاشتند.
تحقیقات اولیه از منزل فاروق و مالک نشان میدهد
که آنان دو روز پیش از فاجعه در یک محل ناشناخته به
تمرین تیراندازی و شلیکهای رگباری بدون هدف و
نشانه مشغول بوده اند.
تا از این طریق به اطالعات محرمانه تروریستها دست برای افکار عمومی روشن نکردهاست و به نظر میرسد
مقامات اف بی آی در طول یکسال گذشته تالش پیدا کند .
سبب آن دستیابی احتمالی به وجود شبکه گسترده تر و
بسیاری در کشف جزئیات این کشتار تروریستی جنجالها میان شرکت اپل و مسوالن ارشد اف بی آی بزرگتری است که از حیث اطالع رسانی در طبقه بندی
داشتهاند.
ماه ها به طول انجامید.
عملیات سری و محرمانه جای میگیرد.
دنبال
به
آی
بی
اف
که
بود
شده
عنوان
خبرها
در
پیشتر
الزم به ذکر است هنوز پس از گذشت یکسال از این FBIپیش از این درباره شیوع تروریسم بر علیه
رمزگشایی گوشیهای آیفون محصول شرکت اپل بوده واقعه تروریستی اف بی آی دالیل و شواهد بیشتری را شهروندان آمریکا هشدار داده بود.

زندگی مربی فوتبال دختران ایران در شبکهSHOW TIME

شبکه تلویزیونی  SHOW TIMEشامگاه سهشنبه  6دسامبر  2016ساعت 8
شب به وقت غرب آمریکا در برنامه  60دقیقه ورزش این شبکه تلویزیونی مستندی
را پخش کرد که حاصل سفر لزلی لستال به ایران و مصاحبه او با کتایون خسرویار،
مربی ایرانی آمریکایی تیم ملی فوتبال دختران ایران است.
مربی ایرانی آمریکایی تیم ملی فوتبال دختران زیر  16سال ایران ،بزرگ شده شهر
توسال در اوکالهاما است.
«کتایون خسرویار» اکنون به یک مربی پیشرو در فوتبال نوپای حرفهای بانوان
ایرانی ،مبدل شده است .او فوتبال را از کودکی در توسال آغاز کرد و خیلی زود در
شهر زادگاهش به عنوان یک بازیکن محلی نوجوان مطرح شد.
او در سن  16سالگی به همراه خانواده برای گذراندن تعطیالت به ایران سفر کرد و
توسط مربی تیم ملی فوتسال (فوتبال داخل سالن) ایران کشف شد .مربی تیم ملی،
کتایون را متقاعد کرد که به جای بازگشت به آمریکا ،در ایران بماند تا به نخستین
نسل فوتبالیستهای زن ایرانی در تیم ملی بپیوندد زیرا در آن روزها بازیکن فوتبال
زنان در ایران به ندرت یافت میشد.
بنابراین کتایون خسرویار احساس کرد که میتواند برای پیشرفت و ترویج این
ورزش در ایران ،کمک کند.
او معتقد است ،تعداد زیادی از زنان و دختران ایرانی ،ورزش را در سراسر ایران
میبینند و دنبال میکننند .علیرغم محدودیتهای زیادی که گریبانگیر ورزش
زنان ایران است مانند پوشیدن حجاب اسالمی ،ممنوعیت ورود تماشاگران زن به

ورزشگاههای همگانی ،ممنوعیت پخش تلویزیونی مسابقات بانوان و ممانعت از
ورود آقایان به مکانهای ورزشی خانمها ،اما کمتر کسی میتواند فکر کند که فقط
یازده سال از عمر فوتبال زنان در ایران میگذرد و کتایون خسرویار بخشی از این
پیشرفت است.
«لزلی استال» به ایران رفته تا گفتگویی اختصاصی از طرف برنامه « 60دقیقه ورزش»
با کتایون خسرویار داشته باشد و انقالب فوتبالی زنان ایرانی را از نزدیک به تصویر
بکشد.

ترامپ هم رییس جمهور شد و هم شخصیت سال مجله  TIME
نشریه تایم دونالد ترامپ را به عنوان شخصیت سال
 ۲۰۱۶انتخاب کرد.
تایم در  ۹دهه گذشته هر سال یکی از جنجالی ترین
چهره های جهان را ،صرفنظر از جنبه های مثبت یا
منفی اش ،شخصیت سال نامیده و عکسش را بر جلد
شماره ویژه نشریه به چاپ رسانده است.
تایم در ویژه نامه امسال خود دونالد ترامپ رئیس
جمهوری منتخب آمریکا را معامله گر ،کازینودار و
چهره سرشناس تلویزیونی معرفی کرده که هیچوقت
سمت دولتی نداشته و به منافع کسی به جز خودش
فکر نکرده و اکنون از درگیری های ناشی از اختالف

احزاب ،دشمنان ،کمک دهندگان مالی و رای دهندگانی
که هرگز او را جدی نگرفتند سر بر آورده و صرف نظر
از جنبه های مثبت یا منفی اش به ریاست جمهوری
آمریکا رسیده است.
مجله تایم در پایان مطلب ویژه نامه اش با به یادآوری
این که عوام فریبی از سرخوردگی تغذیه می کند و
حقیقت به اندازه کسانی که آن را بر زبان می آورند
قوی است ،می نویسد که برای توان بخشیدن به رای
دهندگان پنهان و نیز برای شکل بخشیدن به فرهنگ
سیاسی فردا از راه انهدام دیروز ،مجله تایم دونالد
ترامپ را شخصیت سال  ۲۰۱۶خود اعالم می کند.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
  9تا  15دسامبر( 19تا  25آذر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  19آذر 9/دسامبر

 1327خورشيدى (  1948ميالدى)
تصويب اعالميه جهانى حقوق بشر كه ايران
يكى از تصويب كنندگان آن است
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
افتتاح خط قطار تهران  -يزد

شنبه  20آذر 10/دسامبر

 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
نيروهاى نظامى ،شهر ميانه را تصرف كردند.
ژنرال غالم يحيى دانشيان و ديگر فدائيان
دموكرات عقب نشينى كردند ،پيشه ورى و
وزيران فرقه دموكرات آذربايجان از مرز ايران
گذشته و به دولت شوروى پناهنده شدند.
 1310خورشيدى (  1931ميالدى)
زادروز على اكبر سعيدى سيرجانى ،اديب،
پژوهشگر و نويسنده
اكثر آثار زنده ياد سعيد سيرجانى به صورت
كتاب و كتاب گويا در شركت كتاب موجودند

یکشنبه  21آذر 11/دسامبر

 1259خورشيدى (  1880ميالدى)
درگذشت عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه  -بانى
وزارت علوم
 1304خورشيدى (  1925ميالدى)
زادروز احمد شاملو ،شاعر ،مترجم ،پژوهشگر
آثار مكتوب و صوتى زنده ياد احمد شاملو
درشركت كتاب موجودند

 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
زادروز رضا براهنى ،شاعر ،قصه نويس ،منتقد
و پژوهشگر
آثار رضا براهنى در شركت كتاب موجودند

 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
اصطالحا روز نجات آذربايجان -در اين روز
ارتش شاهنشاهى ايران با توجه به خروج ارتش
سرخ از ايران وارد آذربايجان شد و در پى آن

توسط يك شركت آلمانى
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت غالمحسين غريب ،شاعر ،نويسنده و
موسيقيدان -بنيادگذار انجمن خروس جنگى و
بنيان گذار كنسرواتوار موسيقى ايران -يار نزديك
ج و مرتضى حنانه
نيما يوشي 

فرقه دموكرات و ارتش آن از هم پاشيده ،برخى
از سران و هواداران به شوروى گريختند و برخى
نيز دستگير و مجازات شدند.
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
محمد عاصمى ،روزنامه نگار ،نويسنده و بازيگر
تئاتر در سن  84سالگى به علت ابتال به بيمارى
سرطان مرى در بيمارستانى در نزديكى مونيخ
در آلمان درگذشت .عاصمى اشعار خود را در
جوانى با نام مستعار «شرنگ» در نشريات چپ به
چاپ میرساند و پس از شهريور  1320با تئاتر
سعدى همكارى داشت .او از سال  1342نشريه
كاوه را به زبان فارسى در مونيخ انتشار میداد و
بسيارى از نويسندگان بزرگ ايران دراين كار او
را يارى میدادند كه از آن جملهاند:
سيدمحمدعلى جمالزاده ،دكتر پرويز ناتل  1391خورشيدى (  2012ميالدى)
خانلرى،على دشتى ،عباس زرياب خويى ،بزرگ درگذشت جاهد جهانشاهى ،نويسنده ،مترجم و
علوى ،احسان طبرى ،محمود تفضلى ،علینقى منتقد تاتر بر اثر ايست قلبى در تهران (دركه)
 1393خورشیدی ( 2014میالدی)
منزوى ،سعيدى سيرجانى و...
درگذشت انوشیروان ارجمند ،بازیگر  73ساله
سینما و تلویزیون ایران به دلیل ایست قلبی در
دوشنبه  22آذر 12/دسامبر
بیمارستان پارسیان در تهران .وی متولد مهر
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
درگذشت عماد عصار  -روزنامه نگار و ناشر  1320در زاهدان بود .وی در سریالهای «امام
مجلههاى «يو يو» و « آشفته « و نويسنده کتاب علی»« ،مختارنامه»« ،روزی روزگاری» ،و «پشت
کوههای بلند» و همچنین در فیلمهای «دوپل»،
« باشرفها»
«قاعده بازی»« ،صبحانهای برای دو نفر» ،و «محیا»
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
ایفای نقش کرده بود.
زادروز عليرضا اسپهبد  -نقاش

چهارشنبه  24آذر 14/دسامبر

 1339خورشيدى (  1960ميالدى)
باند جديد فرودگاه مهرآباد تهران آماده بهره
بردارى شد.
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت رضا ارحام صدر كمدين پرآوازه تاتر
در سن  85سالگى در شهر اصفهان .وى متولد
 1302از محله با قلعه بخش  4اصفهان بود.
 1332خورشيدى (  1953ميالدى)
از فيلمهاي او میتوان به « شب نشيني در
تشكيل دادگاه زمان جنگ و ايراد آخرين دفاع
ابوالقاسم بختيار به علت قيام عليه امنيت كشور جهنم»« ،علی واکسي»« ،ستاره ای چشمک زد»،
« جعفر خان از فرنگ برگشته « و غيره نام برد .
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
آثار تصويرى زنده ياد ارحام صدر در شركت
وقوع زلزله شديد در غرب ايران
كتاب موجودند
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
درگذشت سناتور سيف افشار (سيف السلطنه)
استاندار و سناتور
پنجشنبه  25آذر 15/دسامبر
ميالدى)
1971
(
خورشيدى
1350
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
درگذشت ذبيح بهروز  -پژوهشگر تقويم ايران زادروز عبدالكريم سروش
باستان و كارشناس فرهنگ و زبانهاى ايران باستان اكثركتابهاى عبدالكريم سروش در شركت كتاب
موجودند
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
حزب ايران نوين موجوديت خود را اعالم كرد
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
كارخانه ذوب آهن ايران ،توليد فوالد خود را
آغاز كرد
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت نصراهلل زرين پنجه  -نوازنده و
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
موسيقيدان
زادروز شاهكار بينش پژوه ،ترانه سرا ،خواننده  1382خورشيدى (  2003ميالدى)
و آهنگساز
درگذشت دكتر مصطفى هروى حقوقدان،
نويسنده ،و مولوى شناس
کتاب « مولوي متفکري که از نو بايد شناخت «
سه شنبه  23آذر 13/دسامبر
از انتشارات شرکت کتاب
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
تأسيس فروشگاه بزرگ فردوسى در تهران

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.

سلب انسانیت...

«این کشتارها باید مردم دنیا را تکان میداد ولی نداد شش میلیون یهودی -
یک سوم جمعیت یهودیان جهان  -کشته شدند؛ همچنین نود درصد طالبی
که تمام وقت به فراگیری تورات میپرداختند.
نه تنها واقعیت مرگ ،بلکه شیوه مردن ،روان یهودیان را حیران میکرد؛
قربانیان در معرض فرایند سلب انسانیت و نحوه کشتاری قرار میگرفتند که
آنها را از هرگونه هویتی عاری میکرد و پیش از کشته شدن انسانیتشان
را مورد بیحرمتی قرار میداد .تاریخ یهود در و رنج زیاد به خود دیده
است  -از قربانی کردن اسحاق تا شهادت حنا و هفت پسرش؛ از صلیبیون
اروپای قرون وسطا تا قزاقهای پایان قرن هفدهم روسیه  -ولی هیچ یک از
رویدادهای گذشته با هولوکاست قابل قیاس نبود .مناجات یهود خداوند را
پدری رحیم تصویر میکند ولی بیداد نازیها حتی خاطره رحم ومروت را
هم تار و مار کرد .دعاهای یهود از خدایی صحبت میکنند که در روز نیاز
به قوم خود پاسخ میدهد ،ولی یهودیان هرگز خدا را این همه نیاز نداشتند
و خدای اسرائیل هرگز به اندازه سالهای این فاجعه ،از آنها روی پنهان
نکرده بود».
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آیا او تنها دختر رییس جمهور است یا

بانوی اول آمریکا
رسانهها به او القاب مختلفی دادهاند" :قدرت خموش پشت صحنه تاج و
تخت"" ،نیمه بهتر پدر" و "بانوی اول واقعی آمریکا" .او مشهورترین فرزند
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور منتخب آمریکا و تنها دختر او از ازدواج اولش
است .در کارزار انتخاباتی پدر ،او بود که با سخنرانی در مورد لزوم برابری
دستمزد زنان ،مرخصی زایمان و سیستم نگهداری کودکان سعی داشت حمایت
زنان را بدست آورد و پا به پای پدر به سفرهای انتخاباتی میرفت.

ایوانکا ترامپ  ۳۵سال دارد؛ تحصیلکرده ،شاغل ،متأهل و مادر سه فرزند
است .او و دو برادرش دونالد ترامپ جونیور و اریک ،حاصل ازدواج
دونالد ترامپ با ایوانا ترامپ ،مدل و ورزشکار اهل جمهوری چک هستند.
ترامپ صاحب دختر دیگری به نام تیفانی (اول از چپ) از ازدواج دومش
و پسری ده ساله به نام بارون از ازدواجش با مالنیا ترامپ است.
با این حال خیلی ها می گویند ایوانکا دست راست پدرش بوده است.

ایوانکا در جریان مبارزات انتخاباتی پدر نقشی را ایفا کرد که بنا بر
قاعده بایستی مالنیا ترامپ ،همسر دونالد ترامپ ایفا میکرد .در ماه ژوئن
زمانی که دونالد ترامپ در مراسمی رسما نامزدیاش در انتخابات را برای
حزب جمهوریخواه اعالم کرد ،این ایوانکا ترامپ بود که پدرش را به
روی صحنه فرا خواند؛ وظیفهای که طبق اصول بر عهده همسر یک نامزد
انتخابات است.

ایوانکا در مصاحبههایش همواره پدر را ستایش کرده و او را آموزگار و الگوی
خود خوانده است .او تابستان گذشته در گفتگو با روزنامه "ساندی تایمز لندن"
پدرش را یک "فمینیست" خوانده و گفته بود "پدرم یک دلیل اصلی است که
من توانستهام زنی باشم که امروزه هستم ".ایوانکا حتی در یک ویدئوی تبلیغی
که در جریان کارزار انتخاباتی به نمایش درآمد ،سیاستهای پدرش را حامی
حقوق زنان معرفی کرد.

زمانی که دونالد ترامپ با اظهارات زنستیزانهاش در جهان خبرساز شد ،این
ایوانکا ترامپ بود که برای ترمیم چهره مخدوش پدر به روی صحنه آمد و
دونالد ترامپ را مردی معرفی کرد که "صد در صد به برابری جنسیتی اعتقاد
دارد ".او شرکت خانوادگی پدر را نمونهای مثالزدنی خواند که در آن "تعداد
مدیران زن بیش از مدیران مرد است .زنان درآمدی مساوی با مردان دارند و
زمانی که باردار میشوند ،به جای اخراج حمایت میشوند".

البته ایوانکا نیز بارها خود سوژه اظهارات تحقیرآمیز ترامپ در مورد زنان بوده
است .ترامپ در مصاحبهای در سال  ۲۰۰۳گفته بود که ایوانکا "بهترین هیکل"
را دارد .سه سال بعد نیز در مصاحبهای دیگر اظهار کرده بود اگر ایوانکا دخترش
نبود "با او قرار میگذاشت".
در سال  ۹۷نیز ترامپ از مردم پرسیده بود که آیا به نظر آنها ایوانکای  ۱۶ساله
"سکسی" نیست.

ایوانکابهتنهاییمدیراجراییبخشتوسعهومالکیتدرمؤسسهترامپوهتلهایزنجیرهای در سال  ۲۰۰۹ایوانکا با جرد کوشنر ،ازدواج کرد .کوشنر درسخوانده کالج هاروارد و
آن است .او چندین سال به عنوان مدل هم فعالیت داشته که به گفته پدرش "پول خوبی هم از فار غالتحصیل دانشگاه نیویورک است .او مالک شرکت سهامی و توسعه امالک "کوشنر" و
اینکاربدستآورد".ایوانکاهمچنینمالکوبسایتیاستکهازجملهلباسوزینتآالتبرای شرکت"آبزرورمدیا"ناشرهفتهنامه"نیویورکآبزرور"است.کوشنریکیازچهرههایاصلی
کارزارانتخاباتیترامپبود.
فروشعرضهمیکند.ارزشاینوبسایت ۲۰۰میلیوندالربرآوردمیشود.

ایوانکا در تیم تشکیل دولت پدرش یکی از مهرههای کلیدی است .در دیدار
دونالد ترامپ با شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن که اندکی پس از پیروزی او در
انتخابات در برج ترامپ در نیویورک برگزار شد ،این ایوانکا بود که در نقش
مشاور پدر نشسته بر روی یک صندلی جداگانه روبروی دونالد ترامپ بر گفتگو
میان او و آبه نظارت داشت.
تا کنون سابقه نداشته که دختر یک رئیسجمهور به طور جدی در فعالیتهای
سیاسی پدرش دخالت داشته باشد و به او مشاوره بدهد

گفته میشود ایوانکا و همسرش قصد دارند به زودی از خانهشان در نیویورک
به واشنگتن ،پایتخت آمریکا و جایی که رئیسجمهور در آن مستقر خواهد بود،
اسبابکشی کنند .در عوض مالنیا ترامپ قرار است همراه با پسرش بارون
همچنان در برج ترامپ در نیویورک ساکن بماند.
ترامپ مسنترین رئیسجمهور تاریخ آمریکا به شمار میرود و بسیاری از جوانان
میگویند اگر او به مشاورههای دخترش گوش کند می تواند بهتر به کشور خدمت
کند چون آمریکا متعلق به همه ماست.

خبرگزاری ایرانشهر

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

تهران ،آن روز « ،تکرار»  می کنم آن روز سرد سیاسی

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

خبرگزاری ایرانشهر

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

امروز كه مینويسم،
به تاريخ اين ديار
ششم دسامبر و به
تاريخ آن ديارِ دور
شانزدهم آذر ماه
است.
قبل تر ،هيچ گاه گمان نمیبردم كه روزي فرسنگها
دور از فالت ايران ،اين چنين به نظاره بنشينم .شوربختانه
يا خوشبختانه امروز كه سخنراني حسن روحاني را
شنيدم ،چهرههاي مرعوب و نا اميد دانشجويان محنت
كشيده دولت تدبير و اميد را ديدم كه از برجام زدگي
و استفراغ اصالحات صورت زرد كردهاند .خاطرات
خودم به يادم آمد و روزهايي كه حتي تصورش را هم
نمیكردم زماني از آنها در اين گوشه دنيا ياد خواهم
كرد.
از شانزدهم آذر سال  ٣٢تا شانزدهم آذر سال  ،٩٥در
گردونه گريز ناپذير تاريخ گرفتار آمده ايم.
اين «تكرار» قرعه نيست ،چرخ آسياب است ،هر دور
بر سر يكي خراب میشود ،هر دور به يكي میافتد،
يك روز به من ،يك روز به تو...
***
یاد نوشته کوتاهی از البرز زاهدی میافتم و آن
حکایت تکراری .تکراری برای من ،البرز و هزاران
دانشجوی دیگر مثل ما .ما که فارغ التحصيل شده بودیم
و دوره طرح را میگذارندیم.
 ١٦آذر سال  ٨٣بود ،با جمعي از دوستان به دانشكده
فني دانشگاه تهران رفته بوديم .دانشجویان را راه نداده
بودند .کل سالن در احاطه بسیجیها بود و اندکی هم به
«انجمن تهرانی»ها اختصاص پیدا کرد .انجمن تهرانیها
بخشی از «تحکیم» نبودند .از نزدیکان سازمانی و
تشکیالتی اصالحطلبان محافظهکار بودند.
بنا بود خاتمی بیسر و صدا بیاید و برود .همان
خاتمی که روی شانه دانشجویان رییسجمهور
شده بود و آتشینترین سخنرانیهایش در دوران
ریاستجمهوری ،در  ١٦آذرهای سال  ٧٧و  ٧٨ایراد
شده بود حاال میخواست طوری برنامه جلو برود که
«نه خانی آمده و نه خانی رفته».
ما را راه نداده بودند و ما عصبانی بودیم .حاال
ِ
میخواهند دانشجویان را مشتی
احمق خامِ
احساساتی نشان بدهند .البته که «احساساتی» بودیم و
سنسورهایمان هنوز از کار نیفتاده بود و بیرگ نشده
بودیم و از آن چه بر ما میگذشت خشمگین بودیم.
خاتمیسال  ٨٣چه کسی بود؟ از وقتی نشریات
را فلهای توقیف کرده بودند و روزنامهنگاران آن
«بهار مطبوعات» یکییکی به زندان افتاده بودند و
«حجاریان» ترور شده بود ،از آنهمه برنامه و استراتژی
«جامعه مدنی» و «توسعه سیاسی» فقط دو الیحه باقی
مانده بود .جناح روبرو خودش را بازسازی کرده بود
و پیش میآمد .اصالحطلبان مجلس را گرفته بودند
اما هر چه تصویب میکردند شورای نگهبان رد
میکرد و به ریش همه میخندید .بار دوم که خاتمی
رییسجمهور شد مجلس ششم برقرار بود و همه منتظ ِر
کابینهای قوی و محکم بودند .خاتمی حتی کابینهای
که به مجلس «محافظهکار» پنجم معرفی کرده بود را
هم از این مجلس دریغ کرد .عقبنشینی کامل .همین
ِ
حرکات «پرزیدنت»
اصالحطلبها انگشت به دهان
مانده بودند که چه میکند و چه اتفاقی برایش افتاده
است .خاتمی راهش را انتخاب کرده بود .عقبنشینی
پشت عقبنشینی .الگوی اقتصادی هاشمی را كه
انداخته بود گوشه طاقچه .خاتمیرا برای ایستادگی
برابر «هسته سخت قدرت» در وزارت اطالعات سر
قضیه قتلهای زنجیرهای ستایش میکردند .همان را
هم رها کرد و آخرش پرونده روی هوا ماند و وزیر
برکنارشده هم خودش را جمع و جور کرد و متهمین
هم همه پست و منصب گرفتند و تمام.
بماند که «دری نجفآبادی» وزیر اطالعات برکنار
شده که درگیر پرونده قتل روشنفکران ايران بود ،با
«تکرار» خاتمی آمد داخل مجلس خبرگان و حماسه
اخته انتخاباتي اسفند  94رقم زده شد.
باقی ماجراها هم همین بود .قانون مطبوعات را
داخل مجلس با حکم حکومتی زمینگیر کردند و
بهار مطبوعات برای همیشه خزان شد .مسببین هجده
تیر هم بعد از یکی دو سال دادگاه و ادا ،تبرئه شدند.
دانشجویان همه حبسهای طوالنی گرفتند و یکی دو
نفرشان کشته و مفقود شدند و تمام.
دو الیحهای را هم که آماده کرده بود تا با آنها
اصالحات را جلو ببرد ،خورد به سد بتونی شورای
نگهبان و بعد «مجمع تشخیص مصلحت» و تمام.
موعد انتخابات مجلس هفتم رسید .کلی نماینده به
صورت فلهای رد صالحیت شدند .همه هم از همین
حلقه محدود خودیها بودند .تمام «مشارکتی»ها رد شده
بودند .تحصن کردند .جامعه از تب و تاب اصالحات
افتاده بود .آنها خیابان را به رسمیت نمیشناختند و
حاال «خیابان» هم به ریششان میخندید .با این حال،
ایستادند و علیرغم فشارهای راس قدرت ادامه دادند.
استاندارهای خاتمی هم ایستادند.
گفتند« :انتخابات غیرقانونی برگزار نمیکنیم» .خاتمی
به نمایندگان قول داد که زیر بار برگزاری این انتخابات
نمیرود .وزرا و استانداران آماده استعفا بودند.
خاتمی گفت« :با هم آمدهایم و با هم میرویم» .پس
از یک جلسه ساده و یکی دو اخم و عتاب ،انتخابات
برگزار شد و سيد خندان گفت« :با استعفای هیچکسی
موافقت نمیکنیم» .نکرد .مجلس هفتم شکل گرفت و
برای همیشه ،انتخاباتهای مجلس شد میدان سالخی
همین خودیها و همین بَدهای موجود و هر دوره

اوضاع بدتر شد .تمام.
خاتمی هیچ نکرده بود و
داد همه اطرافیانش بلند بود.
حجاریان گفته بود« :خاتمی
استاد فرصتسوزی است».
روزنامه «شرق» منتشرش
کرد .حجاریان تکذیب کرد.
همه میدانستند واقعیت
چیست .راستی عاملین
ترور حجاریان را فراموش
نکنید .شاید نامشان را کسی
«تَکرار» کرد و مجبور به
رای دادن به آنها شدید.
سروش هم برایش نامه
نوشته بود .با آن نثر مسجع
متکلف« .آقای خاتمی دیر
شده است .طفل انتظار پیر
شده است .دل صبر از این
قرار سیر شده است .اگر
ایران است ،اگر ایمان است،
اگر استدالل و برهان است،
همه در تاراج طوفان است.
کجاست دریا دلی که از
بال نپرهیزد .آقای خاتمی!
میروی و پسپشتت
خرمنی از امیدهای سوخته
مردمان این سرزمین است».
میگفت:
برادرش
«بهرحال او بیشتر از آن که
سیاستمدار باشد چهرهای
فرهنگی است».
الهه کوالیی استاد دانشگاه
میگفت« :برخی افراد هر
گوسپندي هم باشند حامل
قدرت هستند مثل هاشمی.
رییس یک مغازه هم باشند
آن مغازه میشود منبع
حالت اين است كه شايد میخواست اما نتوانست.
راس
حتی
اگر
هم
بعضی
قدرت در این مملکت.
هیچگاه پروندهای مالی و اقتصادی علیه او رو
قدرت باشند و فرمانده کل قوا ،آن نهاد از رسمیت نشد .همیشه به سان یک لیبرال واقعی بود .احتماال
میافتد مثل خاتمی» .خالصه کسی نمانده بود از او میتوانست رییس یک موسسه اسالمشناسی باشد و
حمایت کند .تمام.
برای ارائه قرائتی لیبرالی از اسالم تالش کند.
آذر آن سال ،رفته بودیم در سالن تا حرفمان را به او نتوانست .ضعیف بود .قاطعیت نداشت .اهل
گوشش برسانیم .تریبون میخواستیم تا از او گله کنیم .عقبنشینی بود و با تمام ضعفهایش هشت سال
چپها و لیبرالها ،تحکیمیها و عموم دانشجویان همه سرمایه اجتماعی جامعه ایران را دور ریخت و امیدهای
یکصدا بودند .بنا به انتقاد بود .او دشمن اصلي ما نبود .دو نسل از جوانان و روشنفکران این سرزمین را که به
ما او را عنصری ضعیف میدانستیم که جادهصافکن این تغییرات گام به گام امید بسته بودند ،سوزاند.
استبداد است .راهمان ندادند .بسیجیها و نیروهای حاال این اتحاد بخشی از طبقه متوسط با او چندان
نزدیک به «مجمع روحانیان» سالن را اشغال کرده هم عجیب نیست .پس از شکستهای پیاپی طبقه
بودند .عصبانی بودیم .سالن را شکستیم .شعاری متوسط تصمیم گرفته مطالبهای نداشته باشد و با ترس
ندادیم .فقط تریبون میخواستیم .ندادند .گاز اشکآور و وحشت عمیقی که با آن زندگی میکند ،با هسته
زدند و به سرفه افتادیم .خاتمی میگفت« :اذیتشان سخت قدرت سازش کرده و آرامش پادگانی را به
نکنید» .حتی حراست دانشگاه هم به حرفهای خاتمی مبارزه در خیابان یا حتب مقاومتهای مدنی و این
توجه نمیکرد .هنوز لبخند میزد و شعار میداد .بچهها روشهای لیبرالیستی ترجیح میدهد .این طبقه بیشتر
بغض کرده بودند .ما همه بغض داشتیم .گریه داشتیم از همیشه بخشی از وضعیت موجود شده است و با
که بعد هشت سال و این همه باال پایین ،این شده توجه به این آرایش سیاسی است که محمد خاتمی
وضعیتمان .کار اصالحات قالبي به اینجا کشیده است .میتواند بهتر از همیشه نقش ایفا کند .خاتمی همان
حتی نگذاشتند بغض کنیم .بسيج شده بود همپیمان سگ زرد بود اما با لبخند آرام و تیپ مدرن و صورت
آقای رییسجمهور .این وضع ما بود .عصبانی بودیم جذابش ،با آرامشش هنگام حرف زدن بهترین فیگور
و شعار میدادیم که «بازم حرف» .قیافه حقبه جانبی برای آدمهایی است که بزرگترین وحشتشان هر شکلی
گرفت .گفت« :من میروم .بعد از من میآیند و نتیجه از رادیکال شدن فضاست .آنها فقط میخواهند این
عملشان را میبینید» .ما ساکت نماندیم .یکی از بچهها تعادل شکننده را نگه دارند و این دقیقا کاری است که
داد کشید« :چرا تو عمل نکردی؟ چرا تو فقط حرف خاتمی در تمام حیات سیاسیاش از دوم خرداد به این
زدی؟ چرا فقط بلدی سر ما داد بزنی؟ تو چرا وظیفه سمت میخواست انجام دهد.
قانونیات را انجام ندادی .تو چرا عقبنشینی کردی
من اما حرفم چيز ديگر است .هدف از شرح اين
که کار ما با آنهایی که تو میگویی بیفتد .چرا سر تكه واقعي از تاريخ كه بي گمان داستان بسياري از هم
هیچچیزی ایستادگی نکردی با بیست و چند میلیون نسالن من است ،پرداختن به يك شخصيت سياسي
رای؟».
نيست .حرف از حضور است ،حرف از تحرك
عصبی،
و
آزرده
و
خسته
بشنود.
خواست
ی
نم
خاتمی
اجتماعي و اجتناب از اختگي و انفعال است .من امروز
شروع کرد گله کردن از اصالحطلبان و کمی هم به میخ فارغ از هر انديشه اي كه داشتم و دارم افتخار میكنم
زد .انتقاد کرد که استبدادیون چرا مستبد هستند .انگار كه آن شانزده آذر كذائي به مكان دانشگاه رفتم .امروز
عرصه سیاست چیزی جز میدان منافع و تضادهاست .در اين سوي جهان نفسي از رضايت فرو میبرم كه
خاتمی و پروژهاش ناتوان از پیگیری مطالبات جامعه ما بیرگ نبودیم .واداده نبودیم .مطالبه داشتیم .بغض
مدنی و همین طبقه متوسط سیاسیشده بودند .آنها داشتیم .خشم داشتیم .به دنبال تثبیت وضعیت نبودیم
سرمایه اجتماعی بزرگی را هدر دادند .تمام.
و نمیخواستیم به این تعادل شکننده که دیر یا زود به
آخر
ضربه
ضربه آخر را خاتمی آنجا به ما نزد.
ِ
سمت آن فاجعه خم میشد تن بدهیم .حاضر بودیم
جایی دیگر بود .سال  ،84او و کابینهاش مسوول هر کاری کنیم که کار به جایی نرسد که به مشروعترین
برگزاری انتخابات بودند .این حداقل چیزی بود که از صورت ممکن ،در آن انتخابات کذایی «آنان که عمل
دستش برمیآمد .این دیگر ارتباطی به مطالباتی فراتر میکنند» کار را به دست بگیرند .ما نتیجه عمل آنها
از دایره اختیار رییسجمهور نداشت .باز هم نتوانست .را از همان سا ل انقالب تا آن روز دیده بودیم و بعدتر
احمدینژاد در چند ساعت ناقابل ،یک میلیون رای هم دیدیم و باز هم خواهیم دید .چرا که این تقسیم
ناقابل جمع کرد و به ناگهان رای کروبی متوقف شد کار همچنان برقرار است .آنان عمل کنند و وضعیت
و این شد که کروبی حذف شد و احمدینژاد همراه مدام فجیعتر میشود و اینطرف ،فیگورهای ما به
هاشمی به دور دوم رفتند.
عنوان اعضای طبقه متوسط جدید ،بیشتر اهل لبخند
انگار خاتمی قدر خودش و انفعالش را میشناخت زدن و حرف زدن بودند و هستند .اين استراتژی
که حدس میزد شهردار تهران میآید ،تقلب میکند «تکرار» میتواند این بازی خفتبار و تحقیرآمیز بقا را
و او نظارت و تایید خواهد کرد و کنار خواهد رفت .تا مرگ فیزیکیمان به تاخیر بیندازد .هر بار خمیدهتر،
داد و بیداد کروبی هم به جایی نرسید و همین از ریختافتادهتر ،بیپرنسیپتر و حقیرتر از دفعه
اصالحطلبان حاضر نشدند پشت او و اعتراضش پیش ،در «تکرار»ی تاریخی به صورت خودمان چنگ
بایستند .احمدینژاد در برابر هاشمی قرار گرفت که خواهیم زد و خواهیم خندید .چرا که ما محصوالت
در آن سالها از «چوب خشک» هم شکست میخورد .وضعیتی تحقیرآمیز و حیوانی بودیم و دیر یا زود باید
او دولت را دو دستی تقدیم کرد به احمدینژاد و تمام شبیه وضعیتمان میشدیم.
کسانی که در آن سالها پروندههای جدی داشنتد و من افتخار میکنم آن روز برابر آن تحقی ِر مضاعف،
عاملین سرکوب مردم بودند .اسمهای وزرای کابینه اول فریاد زدم و پشتم را به «رییسجمهور منتخب» کردم.
احمدینژاد را مرور کنید.
این سندی از تن ندادن ما به حقارت و خفت و بازی
ترين
خوشبينانه
در
نایستاد.
خاتمیپای هیچ چیزی
«تکرار» بود .کاش هنوز همانجا ایستاده بودم.
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روی میز تحریریه:

پشتپردهحملهترامپبهبویینگ

سوگل آیرامی:

چرا ترامپ با یک توییت در مورد بویینگ جنجال آفرید؟
از حاال باید عادت کنیم که  ۴سال جنجالی با رییس جمهور ترامپ را خواهیم دید.
داستان بویینگ چیست؟
ترامپ در توییتر خودش نوشت که ساخت هواپیما جدید ایر فورس وان از طرف
بویینگ  ۴میلیارد خرج برمیداره .قرار داد را کنسل میکنم.
وقتی خبرنگاری ازش پرسید توضیحش این بود:
بویینگ داره با ارقام بازی میکنه .به نظر من این رقم خیلی زیاده .ما میخواهیم که
بویینگ پول دربیاره ولی نه اینقدر.
این نکته کجا اهمیت پیدا میکند؟ آنجا که:
ترامپ نه تنها حقوق ریاست جمهوری را به نفع مالیات دهندگان قبول نمیکند
بلکه با این کار دارد خط و نشون میکشد که این پولها همه از مالیات مردم هزینه
میشود و نقل و نبات نیست.
فردای این روز در بورس امریکا سهامبویینگ سقوط کرد.
اما داستانبویینگ کمی پیچیده تر از همین یک توییت است!
قضیه برمیگردد به سپتامبر  ۲۰۱۵که مدیران ارشد بویینگ طی یک دیدار با رییس
جمهور چین اعالم کردند یک کارخانه در چین برای ساختبویینگ  ۷۳۷بازگشایی
خواهند کرد ،البته برای بازار چین.
خوب تا اینجایش که خوب است!
از آنجایی کهبویینگ و ایرباس بازار چین را  50 -۵۰در اختیار دارند و احتمال
اینکه ایرباس پوشش بیشتری پیدا کند ،بویینگ را باید نگران کند .اما این غول
آسمانها این مساله را به خیال خودش باز گذاشته تا هواپیماهایی که در چین ساخته
میشود را به گونهای به امریکا بازگرداند .قیمت همان ولی خرج ساخت به مراتب
کمتر! به قول ما ایرانی ها زرنگی؟
شاید ترامپ مشغول شطرنج  ۴بعدی بابویینگ است .ما از پشت پرده خبر نداریم
ولی میتوان حدس زد ترامپ با این کار بهبویینگ هشدار میدهد :اگر فکر کردی
میتوانی یواش یواش فکر رفتن و ساخت در چین و نقل مکان کارخانهها را بکنی
تا کارمندان امریکایی بیکار شوند ،با یه توییت میتوانم نابودت کنم.
چند ساعت بعد از همه این جنجالها ،ترامپ از آسانسور برجش پایینمیآید
و یک بانک ژاپنی را معرفی کرد که توافق کرده  ۵۰میلیارد دالر در امریکا سرمایه
گذاری کند با  ۵۰هزار شغل جدید .
خب این رییس جمهور «دیوانه» ،هنوز وارد کاخ سفید نشده دارد به قولهایش
عمل میکند و شاید به همین دلیل دشمناش وحشت زدهاند:

 نکند ترامپ واقعا موفق بشه امریکا رو دوباره آباد کنه .فکر ،نقشه ،عمل ،باید یهجوری جلوشو بگیرن .هر جوری که شده!
راستی یاد انقالب سفید شاه و مردم افتادم که ایران داشت نه تنها آباد ،بلکه قدرتمند
میشد .فکر ،نقشه ،عمل تا رسید به انقالب ! ۵۷
خدا به داد امریکاییها برسد .شاید در پناه همین نقشه است کهمیشود ماجرای
دارک وب و ترامپ را توضیحداد.
میپرسید ماجرا چیست؟
یک وبسایت «دارک وب» در تالش است برای ترور «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور منتخب آمریکا و «مایک پنس» معاون منتخب وی ،پول و نظرات
کارشناسی جمعآوری کند.
وب تاریک( )Dark webبه شبکهای گفته میشود که در دسترس عموم قرار
نمیگیرد و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار دارد و همه فعالیتهای
آن غیرقابل ردیابی و شناسایی است.
در این شبکه اطالعات جامعی نهفته شده که افراد ناشناس آنها را مدیریت
میکنند ،هکرها ،تروریستها و افراد سودجو غالب ًا کاربران اصلی دارک وب را
تشکیل میدهند .و صد البته نیروهای امنیتی که به دنبال کشف جرایم سازمان یافته
هستند.
بنا بر برخی گزارشها در دنیای تاریک نت وب سایتی از هفته گذشته فعال شده
است و درخواست کمک برای تأمین بودجه اقدام به ترور ترامپ را مطرح کرده
است و تصاویر دونالد ترامپ را در وسط یک سیبل قرار داده است.

افقي:
 -1کنایه از ثمر بی فایده  -شتر
 -2سهل  -جمع مرهم  -رزق
 -3پرنمك  -شباب  -حيوان مسابقه
 -4نفس خسته  -پرگار  -جسارت
 -5بانوي هندي  -عالمت مفعولي  -ضربه روحي  -كمان
تير اندازي
 -6محصول اصلي استراليا  -از اثرهاي معروف صادق
چوبك  -نوعي حافظه جانبي
 -7معلق  -پسوند شباهت  -خريد وفروش  -دور دهان
 -8آسم  -مضطرب و دلواپس
 -9ضمير خارجي  -تابه نانپزي  -نيز  -نوعي يقه
 -10شهر رازي  -اثري از موالنا  -اما
 -11اثرهاي سياوش كسرائي  -لوس  -از اعضای آلفابت
 پدر تركي -12ليز  -شهر مافيا  -راندن مزاحم
 -13به جا آوردن  -رادار زيردريايي  -نصف چيزي
 -14خانقاه  -الهه دانش روم باستان  -پانصد هزار
 -15دام  -استتيك

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 :
 -1قرقي  -طبيعي دان
 -2پايتخت پاراگوئه  -چوب گردن گاو  -نقش هنري
 -3چهارچوب قاليبافي  -ظما  -اسمی دخترانه

 -4ضمير اشاره  -خروس  -امروز تازي  -پشيماني
 -5شعير  -طناب  -عاقل
 -6صاف  -از اثرهاي معروف نيما يوشيج  -نت سوم
 -7از كوههاي مهم ایران  -پوشاننده  -از هفت سينها
 -8تصديق آلماني  -سايه گاه  -اصفهان قديم  -حمام بخار
 -9خالي  -فن  -دودويي
 -10تكيه دادن  -فرزند گاو  -برابر
 -11ورزش برفي  -رشد  -زمين تركي
 -12چوب كمكي بيليارد  -فام  -گنگ  -شهر جشنواره
 -13اراذل  -انتقال بيماري  -حصار
 -14پرفسور حيوانات  -نيكوكار  -سردار نامي رومي
 -15از اثرهاي معروف نظامي گنجوي  -از انواع ماشين

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای علوم و فنون:

تحولدرمترجمگوگل

گوگل موفق به طراحی الگوریتمی شده است
که مترجم آن  -Google Translate-میتواند
بدون آموزش مجزا ،زبانهای مختلف را ،ترجمه
کند.
به گزارش دیلی میل ،این فن آوری که
 zero-shotنام دارد ،یک روش خودآموز ترجمه
است ،که در آن «مغز گوگل» با استفاده از هوش
مصنوعی زبانهایی که آنها را نمیشناسد ،به هم
ترجمه میکند.
«مغز گوگل» یک پروژه یادگیری ماشینی در
فرآوردههای گوناگون گوگل است .در این
فنآوری اگر گوگل ترجمه یک کلمه انگلیسی به
اسپانیایی و ترجمه همان کلمه به زبان آلمانی را
بیاموزد ،خود به خود قادر خواهد بود که ترجمه
آلمانی آن کلمه انگلیسی را هم به شما بگوید.
گوگل در متنی که در وبالگ تحقیقی خود منتشر
کرده است ،توضیح داده است که این دستآورد
با استفاده از سیستم تازه ای به نام «سیستم عصبی
ترجمه ماشینی گوگل» میسر شده است .در این
پست وبالگی آمده است که این فنآوری تازه به
بهبود کیفیت ترجمههای گوگل کمک شایانی کرده
است .اما از آنجا که بهبود کیفیت ترجمه برای
همه  ۱۰۳زبانی که مترجم گوگل از آنها پشتیبانی
میکند چالش بزرگی بود ،آنها دست به امتحان
روش دیگری زدند« :ما به این سیستم اجازه دادیم
که بین زبانهای مختلف ترجمه کند».

مترجم گوگل که ده سال پیش کار خود را با
ترجمه بین چند زبان محدود شروع کرده بود ،حاال
روزی  ۱۴۰میلیارد کلمه را ترجمه میکند.
به گزارش وایرد ،از آنجا که ترجمه این همه کلمه
بین بیش از صد زبان هزینه و برنامهریزی مفصلی
طلب میکرد ،محققان و برنامهنویسان گوگل به
این فکر افتادند که تکنولوژی تازهای برای برنامه
ترجمهشان بوجود آورند؛ «در کنار بهبود کیفیت
ترجمه ،روش ما یعنی  ،Zero-Shotقادر به

ترجمه بین زبانهایی خواهد بود که ما به سیستم
آموزش ندادیم».
در ادامه این گزارش آمده است ،که این جریان
به راهاندازی سیستم ترجمه چند زبانی گوگل که
در حال حاضر برای ده زبان موجود است ،بهبود
کیفیت و همینطور سادهسازی ساختار ترجمه منجر
شدهاست .به این معنا که کاربران این سرویس
تازه ،ترجمههای روانتر و طبیعیتری از کلمات
و جمالت خواهند دید.

«هوش مصنوعی» ناظر بر «فیسبوک»

فیسبوک در حال تدوین یک برنامه خودکار برای
شناخت و حذف مطالب توهینآمیز در بخش پخش
زنده ویدئویی خود است .این برنامه تالشی در جهت
استفاده از فنآوری هوش مصنوعی برای نظارت بر
محتوای مطالب است.
به گزارش رویترز ،در چند ماه اخیر فیسبوک به
خاطر نظارت بر محتوای برخی مطالب بحث برانگیز
مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است .از جمله این موارد،
حذف کرن یک عکس معروف از جنگ ویتنام به علت
«برهنگی» ،یا دیگری ،اجازه بازنشر اخبار جعلی است.
تا به حال این کاربران بودند که محتوای نامناسب

و توهینآمیز را به فیس بوک گزارش میدادند.
این گزارشها توسط کارکنان فیس بوک با آنچه
«استانداردهای جامعه» توصیف میشود و توسط این
شرکت وضع شده ،تطبیق داده میشد.
واکین کاندال ،مدیر بخش یادگیری ماشینی کاربردی
در فیس بوک میگوید که این شبکه اجتماعی استفاده
از هوش مصنوعی برای تشخیص محتوای نامناسب را
بیشتر کرده است« :این الگوریتمی است که برهنگی،
خشونت ،یا هر مورد دیگری را که خالف قوانین فیس
بوک است ،تشخیص میدهد».
البته فیس بوک در گذشته هم از روش های خودکار
برای تشخیص ویدوهایی با ایدههای افراطی استفاده
کرده بود .اما این قدم تازه ،در جهت نظارت بر بخش
ویدئوهای زنده است که به افراد و سازمانها اجازه
میده از فیس بوک به عنوان ابزاری برای رابطه زنده با
مخاطبانشان استفاده کنند.
کاندل میگوید که این فنآوری هنوز در مراحل
تحقیق و آزمایش است .او میگوید که برای نهایی
شدن این برنامه دو چالش عمده پیش روی فیس بوک
است :یکی اینکه سرعت کامپیوتر باید بسیار باال باشد و
دیگری اینکه (این الگوریتم باید بتواند) به درستی و به
سرعت مطالب را برای ارسال به یکی از کارکنان فیس
بوک اولویتبندی کند .فردی که قوانین فیس بوک را
بشناسد و محتوای نامناسب را حذف کند.

شاید باور کردنی نباشد ولی چینیها سریعترین
خودرو برقی جهان را ساخته اند.
خودرویی با یک مگاوات قدرت که به اندازه یک
نیروگاه برقی کوچک  ۲۵،خودرو فورد فکوس،
بیشتر از یک بوگاتی ویرون و یک هزارم نیروگاه
اتمی دنا پوینت قدرت دارد و توانسته است 195
مایل ( 313کیلومتر) در ساعت سرعت داشته باشد.
این روزها در صنعت خودرو همه از تسال صحبت
میکنند خودروهای این شرکت فعال در عرصه
تکنولوژی خودروهای برقی پیشتاز هستند اما در
زمینه نهایت سرعت،حاال یک شرکت چینی با نام
 NextEVخودرو  EP9را معرفی کرده است که
در حال حاضر سریعترین خودرو برقی جهان است.
این خودرو سرعتی در حدود  195مایل در ساعت
دارد.
موتور این خودرو برقی گشتاوری در حدود ۱۴۸۰
نیوتون متر دارد گشتاوری که راننده را هنگام شتاب
گیری به صندلی خودرو میچسباند  .معموال شتاب
صفر تا صد کیلومتر خودروها اعالم میشود اما
در این خودرو شتاب صفر تا  ۲۰۰کیلومتر توسط
شرکت سازنده هفت ثانیه اعالم شده است یعنی تنها
هفت ثانیه طول می کشد تا سرعت این خودرو از
حالت سکون به  ۲۰۰کیلومتر در ساعت برسد این
یعنی اینکه گویی سوار بر یک موشک زمین به زمین
شدهاید تا یک خودرو.
شتاب ترمز گیری این خودرو بیش از سه برابر
جاذبه زمین است .شتاب جانبی این خودرو در
هنگام پیچیدن هم چیزی نزدیک  ۲.۵برابر شتاب
زمین است تقریبا مشابه شتابی که خلبان یک
جنگنده در برخی از حالتهای مانور دهی احساس
می کند.
این خودرو دو موتور برقی دارد و چهار چرخ
متحرک است و با شاسی از جنس کربن  ۷۰درصد
سبک تر از شاسیهای فوالدی رایج  ،دارای تنها
 ۱۶۵کیلوگرم وزن است.
با استفاده از ترکیب فیبر کربن و آلیاژهای جدید
در نهایت این خودرو با وجود باطریهای سنگین
 ۱۷۳۵کیلوگرم وزن دارد  .با آنکه این وزن برای یک

خودروی بنزینی زیاد است اما محدودیت وزن باالی
باطری سبب شده هرچه که مهندسان سعی کرده اند
وزن شاسی خودرو را کاهش دهند اما نتوانسته اند
وزن خودرو را نسبت به خودروهای بنزینی کاهش
دهند چرا که همچنان باطریها سنگین هستند .
شاید اگر وزن این خودرو کاهش یابد و باطریها
سبک تر شوند روزی خودرهای برقی بتوانند رکورد
خودروهای بنزینی را بشکنند.
این خودرو توانسته در پیست نوربرگ رینگ رکود
سریعترین خودرو برقی را بزند .این هیوالی برقی
در عرض هفت دقیقه توانسته مسیر این پیست را
طی کند .این مدل در عرض  ۴۵دقیقه میتواند شارژ
شود و با باتریهای پر ،مسیری معادل  260مایل را
به صورت ترکیبی طی کند.
با اینکه این خودرو سریعترین خودرو برقی جهان
شده است اما در شتاب صفر تا صد کیلومتر این
خودرو همچنان پشت سر تسال اس قرار دارد در
حالی که شتاب صفر تا صد کیلومتر تسال اس
 ۲.۴ثانیه است این خودرو شتاب صفر تا صد ۲.۷
ثانیهای دارد.
شرکت تسال همچنان با وجود رکورد این شرکت
چینی پیشتاز تکنولوژی ساخت خودروهای برقی
است .شرکت خودروسازی تسال یکی از کم سن و
سالترین شرکتهای خودروسازی در جهان است که

فیس بوک همچنین اعالم کرده که از این فنآوری
خودکار برای بررسی دهها میلیون گزارشی که هر هفته
به دستش میرسد استفاده خواهد کرد تا گزارشهای
تکراری را تشخیص دهد و همینطور هر گزارش را به
متخصص هر حیطهای ارسال کند.
با آنکه فیس بوک به طور مشخص اعالم نکرده است
که از روش یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای
تشخیص اخبار جعلی هم استفاده خواهد کرد ،اما مارک
زاکربرگ ،موسس و مدیر عامل این رسانه اجتماعی،
در ماه گذشته گفته بود که از روشهای خودکار برای
تشخیص آنها استفاده خواهد شد.
طی ماههای گذشته انتقادهایی از شبکههای اجتماعی
از سوی گروههایی با رویکردهای مختلف سیاسی بیان
شدهاست؛ پیش از این محافظهکاران ایاالت متحده
میگفتند فیس بوک به نفع دمکراتها «اخبار داغ» را
دستهبندی میکند .در عین حال برخی از منتقدان نیز
تا بدان جا پیش رفتند که فیسبوک را مسئول انتخاب
شدن او به عنوان ۴۵مین رئیسجمهوری آمریکا معرفی
کردند .آنها میگویند «اخبار جعلی» منتشر شده در
فیسبوک باعث ایجاد شور و شوق در مورد ترامپ و
نفرت از هیالری کلینتون شده است.
فیسبوک این انتقادها را رد کرده ،اما در عین حال
اقداماتی را نیز آغاز کرده که به نظر میرسد ،همین
انتقادها در شکلگیری آنها موثر بودهاست.

«سریعترین»خودروبرقیجهان

خبرگزاری ایرانشهر

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

در سال ۲۰۰۳میالدی تأسیس شده است.
نخستین تولید تسال ،خودروی تمام برقی تسال
رودستر است .این خودرو نخستین خودرویی است
که از باتری یون لیتیومی در بازه بیشتر از ۳۲۰
کیلومتر درهر بارشارژ استفاده میکند .این شرکت
تاکنون با گرفتن چندین وام و کمک هزینه برای
توسعه خودروهای پاک از دولت ایاالت متحده
توانسته است مدلهای جدیدش را توسعه دهد.
در جدیدترین گام شرکت تسال با معرفی تسال سه
میخواهد پا جای پای شرکتی مانند اپل بگذارد.
همانگونه که شرکت اپل صنعت رایانه را در جهان
دچار تحول کرد حاال شرکت تسال هم گویی قصد
کرده تکانی در صنعت محافظه کار اتومبیل سازی
در جهان ایجاد کند صنعتی که بهسختی تن به
تغییرات بنیادین میدهد.
تسال مدل سه را با قیمت پایه  ۳۵هزار دالر معرفی
کرده که قرار است در سال  ۲۰۱۷وارد بازار شود.
این خودرو الکتریکی میتواند با هر بارشارژ شدن
مسافت  214مایل را طی کند .دارنده تسال سه به
راحتی میتواند شب در پارکینگ خانه آن را به برق
وصل کند و صبح با باتری پر به سر کار برود.
این خودرو با موتور  ۲۵۰اسب بخاری الکتریکی
خود میتواند طی مدت شش ثانیه از حالت سکون به
سرعت  ۱۰۰کیلومتر در ساعت است.
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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:

11

تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

از جمعه  9دسامبر 2016

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

event@08.net

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

44
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
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جیجی در نیویورک به روی صحنه میرود

«گلنسا قرچهداغی» معروف به  GGبازیگر ایرانی
آمریکایی سریال معروف تلویزیونی شاهان سانست
( )Shahs of Sunsetدر نیویورک به روی صحنه تئاتر
میرود.
به گزارش پایگاه اینترنتی صفحه ششم ،خانم
قرچهداغی برای بازی در نقش «رابین» در نمایشی
خارج از تئاتر برادوی نیویورک با نام «نکات
رابطه جنسی برای زنان از یک مرد همجنسگرا»
()Sex Tips for Straight Women from a Gay Man
از تاریخ سوم تا دهم دسامبر  2016برای مدت محدودی به
روی صحنه نمایش میرود.
نشاط آور

این نمایشنامه که حاوی صحنههای کمدی و
است ،جیجی را هیجانزده کرده و او اعالم کرد که از
تهیهکنندگان این تئاتر برای دادن فرصت ایفای نقش در
این نمایش سپاسگزار است و از اینکه در کنار بازیگران
دیگری همچون «گرنت مک درموت» و «مایکل گالون»

قرار میگیرد ،خشنود است.
این هنرمند  35ساله ایرانی آمریکایی گفته کاراکتری که او
بازی خواهد کرد بسیار به شخصیت واقعیاش شبیه است و
اظهار امیدواری کرد تا همه عالقمندان برای دیدن این تئاتر
حضور پیدا کنند.
گلنسا قرچهداغی بخشی از درآمد حاصل از بازی در
این نمایشنامه کمدی و شاد را به بنیاد خیریه «جنگجویان
کوچک» که برای یاری به کودکان آسیبدیده از بیماری
خودایمنی تالش میکند ،اختصاص داده است.
او سال گذشته نیز به مناسبت عید کریسمس دست به
کار خیریه زده و در مرکز بی خانمانهای مرکز شهر لس
آنجلس ،به نیازمندان ،غذای گرم سرو میکرد.
جیجی که در شاهان سان ست نقشی پر حاشیه داشت در
زندگی اجتماعی خود کوشیده تا نشان دهد فعالیتهای عام
المنفعه و مردمی را به عنوان بخشی از معرفی فرهنگ ایرانی
خود به دیگرانبه انجام میرساند.
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