
در كنفرانس خبرى ترامپ  و 
نتاياهو چه گذشت؟

اخراج و شناسايى مهاجران در 
آمريكا آيا شامل حال ايرانيان 

هم مى شود؟

مجاهدين: سپاه در حال آموزش 
تروريست هاى عرب

هديه هاى گران قيمت روز 
عشاق، در بورلى هيلز

بحران سد Oroville در شمال 
كاليفرنيا ادامه دارد

نگرانى از فعاليت گسل 
Ventura در شمال لس آنجلس

مراسم جايزه گرمى 2018 به 
نيويورك مى  رود

بيخ گوش قدرت
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رايگان
FREE

مديريت برنامه ايرانشناسى دانشگاه 
در  كاليفرنيا،  (دانشگاه   UCLA
مركز  يك  كرد،  اعالم  لس آنجلس) 
پژوهش  و  مطالعات  پيشروى 
اين  در  باستان  ايران  تاريخ  پيرامون 

دانشگاه راه اندازى شده است.
افتخار  به  كه  پژوهشى  مركز  اين 
ايران شناس برجسته شادروان دكتر 
شده  نامگذارى  پورداود  ابراهيم 
است، بر روى موضوعاتى همچون 
ايران  كهن  تاريخ  و  اديان  زبان ها، 

باستان متمركز خواهد شد.
اهتمام  به  مجموعه  اين  تاسيس 
الوليس»  نفيسى  «آناهيتا  دكتر  خانم 
به  و  الوليس»  «جيمز  همسرش  و 
خانواده  اين  مالى  حمايت  اتكاى 
است كه به  عنوان هديه اى به افتخار 

الوليس  آقاى  پدربزرگ  سوى  از  و 
عرصه  در  پيشگام  پژوهشگر  كه 
تحقيقات ايران باستان بود و به نام 
«دكتر الوليس» به بخش علوم انسانى 
مطالعات  توسعه  براى   UCLA
مركز  تاسيس  طريق  از  ايران شناسى 
شده  اهدا  «پورداود»  شناسى  ايران 

است.
قرار است مركز ايرانشناسى پورداود 
اعضاى  از   UCLA دانشگاه  در 
بخش  دانشجويان  علمى،  هيئت 
برنامه هاى  و  تكميلى  تحصيالت 
درسى و پژوهشى در زمينه مطالعات 

ايران باستان پشتيبانى كند.  
پورداود  مطالعاتى  مركز  هدف 
در  شركت  يوسى ال اى،  دانشگاه 
همه  درباره  گوناگون  تحقيقات 

در  جمله  از  باستان  ايران  جنبه هاى 
و  وسطى  قرون  در  آن  تحوالت 
ايرانيان  سنت هاى  و  آداب  مدرن، 
مورد  در  دانش  رفتن  باال  و  كهن 
علمى  رشته هاى  ساير  و  فرهنگ 

مرتبط با اين موضوع است.
ايرانشناسى  مطالعات  برنامه 
دانشگاه   (Iranian Studies)
تاسيس   1963 سال  از   UCLA
مطالعات  زمينه  در  تاكنون  و  شده 
و  تخصصى  تكميلى،  دوره هاى 
و  بوده  موفق  ايران شناسى  دكتراى 

سابقه درخشانى دارد.
پورداود  تاسيس  جديد  مركز 
خواهد كوشيد تا اين برنامه مطالعاتى 
پر سابقه در زمينه ايرانشناسى را بيش 

از پيش كامل كند.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

UCLA «مركز ايرانشناسى «پور داود

در جنوب كاليفرنيا
بهاى تكنسخه: جنوب كاليفرنيا: رايگان  -  شمال كاليفرنيا و ساير ايالت هاى آمريكا: $2.00

اى مرد ، هر كه باشى و از هر كجا بيايى، زيرا كه مى دانم 
خواهى آمد. من كوروش پسر كمبوجيه كه اين امپراتورى را 
براى پارسى ها بنا كردم تو به اين پاره خاك كه پيكر مرا در بر 

گرفته است رشك مبر...!!!

پاول كورتز Paul Koretz رييس فعلى انجمن شهر 
لس آنجلس در ناحيه 5 اين كالنشهر آمريكايى كه براى 
حفظ سمت خود در انتخابات 7 مارچ بار ديگر كانديداى 
عضويت در شوراى شهر لس آنجلس شده است، اميدوار 
است طرح هاى توسعه بنيادين شوراى شهر ناحيه 5 
شهرى لس آنجلس را در دوره بعد همچنان در اولويت 

برنامه هاى شهرى قرار دهد.
آقاى كورتز كه پدرش در سال 1939 در دوران جنايات 
آلمان نازى عليه بشريت موفق به فرار و مهاجرت به 
و  آمده  دنيا  به  هاليوود  غرب  در  شد  متحده  اياالت 
شهرى  منطقه  همين  در   Hamilton دبيرستان  از 

لس آنجلس فارغ التحصيل شده است.
پل كورتز دوران تحصيالت دانشگاهى خود را نيز در  
UCLA و به سال 1979 در رشته تاريخ تكميل كرد و 

در دوران دانشجويى از فعاالن سرشناس حزب دمكرات 
بود كه موفق به بنيانگذارى Bruin Democrats در 

كميته محلى اين حزب در لس آنجلس شد.
عمومى  مدارس  مديره  هيئت  در  ايام  همان  در  او 
لس آنجلس  خدمت كرد و از خالل سال هاى دهه 1980 
تا كنون توانسته است در پست هاى انتخابى در خدمت 

توسعه شهرى كالنشهر لس آنجلس باشد.
آقاى كورتز نمايندگى مردم وست هاليوود، بورلى هيلز 
و يونيورسال سيتى را در سناى ايالت كاليفرنيا در خالل 

سال هاى 2000 تا 2006 به عهده داشته است.
آقاى كورتز كه جامعه ايرانيان لس آنجلس را همواره از 
پشتيبانان تاثيرگذار خود دانسته از بدو بنيانگذارى مراسم 
بزرگ ديد و بازديد نوروزى ايرانيان در لس آنجلس مهمان 
همه ساله اين مراسم بوده و در تاييد نام پرژن اسكوئر براى 
محله ايرانيان لس آنجلس و حمايت از توسعه اين جامعه 

موفق مهاجر به آمريكا كوشش بسزايى داشته است.
او در 7 مارچ 2017 بار ديگر كانديداى انجمن شهر 

لس آنجلس است.

پال كورتز براى انتخابات 7 مارچ اعالم كانديداتورى كرد

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

ا كال ك ا
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با حمايت خانواده نفيسى - الوليس، تاسيس شد:
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در كانون خبر: تصوير هفته:                             اثر: ژاك فراست

مطرح  وبسايت  بِى»،  «اى  ايرانى تبار  بنيانگذار 
آمريكايى خريد و فروش كاال، قصد دارد مبلغ 500 
هزار دالر را به پروژه اى در كنيا اختصاص دهد كه با 
اجراى آن، پرداخت مستمرى ماهانه به هزاران نفر در 
اين كشور آفريقايى براى سال ها تضمين خواهد شد.

به گزارش نشريه تايم، پى ير اميديار به طرح «اعطاى 
مستقيم» كمك مالى خواهد كرد كه جاه  طلبانه  ترين 
تجربه  در راستاى تحقق ايده «درآمد ابتدايى جهانى» 
توصيف شده است؛ به اين ترتيب كه به بيش از 26 
ماهانه  مستمرى  سال   12 مدت  براى  كنيايى  هزار 

مى دهد.
«برنامه هاى  كه  معتدقدند  اميديار  آقاى  نمايندگان 
كه  بزرگترى  موضوعات  مى تواند  نقد  پول  انتقال 
جامعه ما با آنها مواجه هستند را نيز در بر بگيرد؛ مانند 
كاهش فزاينده درآمد، كمبود مزاياى مطمئن، بى ثباتى 

اجتماعى، و تغيير ماهيت كار و اشتغال.»
آنها در نشريه مديوم پست نوشته اند كه «نگرانى هاى 

رشدى  به  رو  توجهات  اخيرا  موارد،  اين  در  كنونى 
جلب  خود  به  پول  انتقال  مختلف  اشكال  درباره  را 
كرده است: ايده درآمد ابتدايى جهانى – پول رسانى 
دسترسى  قابل  و  معقول،  مبلغى  با  بلندمدت،  منظم، 

براى همگان.»

پرداختى ماهانه به كنيايى هايى كه در 200 روستاى 
اين كشور آفريقايى ساكن هستند، مبلغى معادل 75 
سنت در روز خواهد بود، كه تقريبا نيمى از درآمد 
معمول روزانه يك فرد بالغ شاغل در مناطق روستايى 

است.

با  خبرى  نشست  يك  در  آمريكا  جمهورى  رئيس 
نخست وزير اسرائيل گفت كه هر كارى كه بتوانيم 

مى كنيم كه ايران نتواند اسرائيل را تهديد كند.
كاخ  در  فوريه   15 چهارشنبه  روز  ترامپ  دونالد 
سفيد با بنيامين نتانياهو در كنفرانس خبرى شركت 

كرد و از توافق هاى ميان دو متحد سخن گفت.
ايران  هسته اى  توافق  به  سخنانى  در  ترامپ  آقاى 
گفته ام،  گذشته  در  كه  همانطور  گفت  و  كرد  اشاره 

اين يك توافق بسيار بسيار بد است.
پيش  هفته  دو  ما  افزود:  آمريكا  جمهورى  رئيس 
اينكه  براى  كرديم  صادر  را  جديدى  هاى  تحريم 
باشيم  داشته  اسرائيل  به  كمك  و  همكارى  بتوانيم 
كارى  هر  اسرائيل  از  دفاع  براى  ما  اينكه  خاطر  به 

مى كنيم.
هدف  يك  تحريم ها  افزود:  ترامپ  جمهور  رييس 
اتمى  سالح  به  هرگز  هرگز،  ايران  اينكه  دارد،  مهم 

نرسد.
رئيس  خبرى،  كنفرانس  اين  از  ديگرى  بخشى  در 
جمهورى آمريكا از نخست وزير اسرائيل خواست 
فلسطينى  سرزمين هاى  در  سازى  شهرك  طرح  از 

عقب نشينى كند.
آقاى ترامپ كه ابتدا گفت هرگونه اقدام يك جانبه 
وزير  نخست  با  گفت  مى كند،  رد  را  اسرائيل  عليه 
اسرائيل مذاكراتى داشته كه اين كشور شهرك سازى 

را فعال متوقف كند.

آقاى  گفت،  وى 
اهل  نتانياهو 
و  است  مذاكره 
براى  است  بهتر 
را  اقدام  اين  مدتى 

متوقف كند.
سازى  شهرك 
اسرائيل در ماه هاى 
مناقشه  اخير 
در  شد.  برانگيز 
دولت  پايانى  ماه 
شوراى  اوباما، 
سازمان  امنيت 

ملل قطعنامه اى تصويب كرد كه اسرائيل را از ادامه 
شهرك سازى منع مى كرد. دولت اوباما اين قطعنامه 
را وتو نكرد تا تصويب شود. اين اقدام با اعتراض 

اسرائيل بر جمهوريخواهان در آمريكا مواجه شد.
نتانياهو  بنيامين  خبرى،  نشست  اين  از  بخشى  در 
در  او  كرد.  صحبت  كشورى  دو  حل  راه  درباره 
توضيح  كه  حالى  در  خبرنگار  يك  سوال  به  پاسخ 
سرزمين  از  كه  كسى  يعنى  يهودى  يك  معناى  داد 
يهود آمده است و مقايسه آن با چينى يا ژاپنى براى 
درك بهتر، گفت كه فلسطينى ها اين حقيقت تاريخى 
منطقه  اين  در  سال  هزران  براى  يهود  سرزمين  كه 
در  و  مى كنند  انكار  را  است  داشته  قرار  جهان  از 

حال حاضر نيز مناقشه ايجاد مى كنند. نخست وزير 
و  نيستيم  گر  استعمار  گروه  يك  ما  افزود  اسرائيل 

سابقه اى تاريخى در اين بخش از جهان داريم.
او افزود: از سال ها پيش اسرائيل  دو شرط براى 
پذيرش راه حل دو كشورى را مطرح كرده است اما 

فلسطينى ها مخالف اند.
وى گفت: شرط اول ما اين است كه فلسطينى ها 
كشور يهودى اسرائيل را به رسميت بشناسند و از 
آموزش كودكان شان براى نابودى ما دست بردارند.

غربى  بخش  كنترل  ما،  دوم  شرط  افزود:  نتانياهو 
رود اردن است كه اين باعث مى شود مانع حضور 

تروريست هاى افراطى در همسايگى مان شود.

كمك نيم ميليون دالرى پير اميديار به كنيا

در كنفرانس خبرى ترامپ نتاياهو چه گذشت؟

به ياد بود
 نادر نادر پور

 شاعرى كه همواره نامش با تاريخ ايرانيان لس آنجلس گره خورده است.
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در كانون خبر:

هريسون فورد بازيگر برجسته امريكايى بار ديگر از 
خطر جست. بازيگر 74 ساله در حال پرواز هواپيماى 
شخصى اش بود و به جاى فرود بر روى باند فرودگاه 
«جان وين» در «اورنج كانتى» كاليفرنيا اشتباهى در جاده  
هواپيما رو در فرودگاه كه به موازات باند است، فرود آمد 

و از روى يك هواپيماى «آمريكن ايرالينز» رد شد.
با  شماره 1456  پرواز  ايرالينز»  «آمريكن  هواپيماى 
110 مسافر و 6 خدمه اما آسيبى نديد و كمى بعد به 

سوى مقصد راه افتاد.

سخنگوى هريسون فورد تا كنون در اين مورد اظهار 
نظر نكرده است اما سخنگوى اداره فدرال هوانوردى 
فورد  هريسون  شخصى  هواپيماى  خلبان  است  گفته 
معلوم  هنوز  بود.  شده  راهنمايى  مناسب  فرود  براى 

نيست كه خلبان خود او بود يا كس ديگرى.
اين نهاد در حال تحقيق بيشتر در اين مورد است.

هريسون فورد در ماه مارس سال 2015 نيز هنگام 
فرود جت خصوصى خود كه متعلق به جنگ جهانى 
دوم بود، در يك زمين گلف در لس آنجلس سقوط كرد 

كه موجب آسيب جسمى او شد.
در سال 1999 فورد هنگام فرود با هليكوپتر خود حين 
تمرين سقوط كرد. چندين حادثه مشابه نيز در گذشته 

روى داده است.
هريسون فورد به خلبانى عالقه بسيارى دارد و حرفه 
بازيگريش نيز با بازى در نقش يك خلبان اوج گرفت. 
خلبانى به نام «هان سولو» در مجموعه جنگ ستارگان 
كه بخش آخر مجموعه سه گانه جديد آن نيز در حال 

توليد است.

مى گويند عشق را با نمى توان با پول خريد اما در 
بورلى هيلز، قصه جور ديگرى است.

به  درايو»،  خيابان «روديو  در  تيفانى  جواهرفروشى 
هفت  و  صد  الماس  گردنبند  يك  ولنتاين  مناسبت 
قيراطى به ارزش باالى يك ميليون دالر عرضه كرد 

كه در نخستين ساعت به فروش رفت.
فروشگاه تيفانى، به داشتن ناب ترين الماس هاى دنيا 
براى  مشهور،  چهره هاى  از  بسيارى  و  دارد  شهرت 
را  برند  اين  جواهرات  قرمز  فرش  روى  درخشيدن 

استفاده مى كنند.
خرج  آمريكا  در  ولنتاين  روز  براى  مردم  كه  پولى 

كردند، امسال حدود هجده ميليارد دالر تخمين زده 
شد كه نسبت به سال هاى گذشته، پايين تر بود.

با اين حساب هر آمريكايى به طور متوسط صد و 
سى و شش دالر براى خريد هديه ولنتاين خرج مرده 

است.
در  كه  شكالتيه»  «كمپارت  سازى  شكالت  شركت 
دوبى و توكيو نيز شعبه دارد، شكالت سازى را مانند 
جديدى  طرح هاى  سال،  هر  و  مى داند  مد  طراحى 
را براى شكالت هاى روز ولنتاين ارائه مى دهد كه 
باترين  شركت  اين  ولنتاين  شكالت هاى  هم  امسال 

فروش را در آمريكا داشته اند.

كه  داشت  نام  «تراپيكا»  امسال  محبوب  شكالت 
شده  درست  چيلى  فافل  و  قهوه  نارگيل،  منگو،  با 

است.
اين فروشگاه مشتريان مشهور زيادى دارد از جمله 
نيكول كيدمن، كيت بالنشت ، جنت جكسون ، التون 

جان ، داستين هافمن ، برد پيت و ديويد بكهام.
در  ولنتاين  براى  هزينه  ميانگين  حال  همين  در 
رستوران هاى بورلى هيلز نيز با التر از ميانگين آمريكا 
بود و از مرز 300 دالر براى هر زوج عاشق گذشت.
در نيويورك 120 و در لسآنجلس 145، در رقم اين

سانفرانسيكو 110 دالر تخمين زده مى شود.

يك  ايران  حكومت  به  وابسته  هكرهاى 
سيستم  كه  كرده اند  طراحى   (Malware)بدافزار
عامل هاى مك را هدف قرار مى دهد و تا كنون تعدادى 
از كاربران ايرانى تبار در خارج ايران را به دام انداخته 
است. كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران به نقل 
از كالين اندرسون محقق امنيت اينترنت گزارش داده 
كه اين بدافزار اخيرا «كامپيوتر هاى فعالين حقوق بشر 

ايرانى را هدف گرفته است».
به گفته آقاى اندرسون، اين بدافزار «از نظر فنى چندان 
در سطح بااليى طراحى نشده است» اما با توجه به اين 
كه كاربران سيستم عامل مك اين سيستم ها را «امن» 

مى دانند بايد به آنها هشدار داد.

اين  توسط  شده  طراحى  بدافزار  گزارش  اين  بر  بنا 
هكرهاى ايرانى MacDownloader نام دارد و با 
به سرقت بردن رمز كامپيوتر كاربر،  صفحه اى جعلى 
و  داده  فريب  را  كاربر  تا  مى دهد  نمايش  و  ايجاد  را 
شدن  پنهان  كند.  دريافت  را  او  رايانه   به  ورود  رمز 

 Flash)فلش برنامه  نصب  جعلى  فايل  قالب  دو  در 
بيت  آنتى ويروس  تبليغات  كننده  حذف  و   (Player
Bitdefender Adware Removal)ديفندر
Tool) هم يكى ديگر از راه هايى است كه باعث به 
سرقت رفتن اطالعات آنالين و آفالين كاربران مى شود.
كارلين اندرسون با تاكيد بر اين كه «داشتن يك ضد 
ويروس به تنهايى براى محافظ در برابر بدافزار ها كافى 
وجود  ساده اى  حل  «راه  است:  داده  توضيح  نيست» 
ندارد اما بهترين كارى كه كاربران مى توانند بكنند اين 
است كه مراقب نرم افزار هايى كه دانلود مى كنند باشند 
و همچنين در مورد ايميل هايى كه دريافت مى كنند با 

احتياط عمل كنند.»

آلبومى با حضور كيهان كلهر به عنوان نوازنده اصلى، برنده جايزه معتبر گرمى در رشته 
بهترين موسيقى جهانى شد. پنجاه و نهمين دوره جايزه گرمى، يكشنبه 12 فوريه 2017 
در لس آنجلس برگزار شد و طى مراسمى برگزيدگان خود را در رشته هاى مختلف 

موسيقى داخلى و بين المللى اعالم كرد.
در بخش بهترين موسيقى جهانى، آلبوم «سينگ مى هوم» از گروه راه ابريشم به رهبرى 

«يويوما» ويولن سل نوازِ چينى آمريكايى، برنده اين جايزه شد.
اين آلبوم در آوريل سال دوهزار و شانزده ميالدى منتشر شده است.

كيهان كلهر، موزيسين 53 ساله ايرانى ، عالوه بر همكارى هاى تحسين شده اش با 
اساتيدى چون محمدرضا شجريان، حسين عليزاده و شهرام ناظرى ، با گروه هاى مهم 

بين المللى نيز همكارى گسترده دارد.
همكارى با «شجاعت حسين خان» از هند، «بروكلين رايدرز» از آمريكا و اركستر 

فيالرمونيك نيويورك، بخشى از فعاليتهاى اين نوازندة اهل كرمانشاه، در سطح بين 
المللى است. 

مجاهدين: سپاه در حال آموزش تروريست هاى عرب

اخراج و شناسايى مهاجران در آمريكا آيا شامل حال ايرانيان هم مى شود؟
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«سازمان  به  نزديك  گروهى  مقاومت»  ملى  «شوراى 
مجاهدين خلق ايران» در نشستى در واشنگتن پايتخت 
آمريكا از نقشه هاى جديدى رونمايى كرد كه به گفته 
آنها مراكزى براى «آموزش تروريستها» از جمله اعضاى 
داعش توسط سپاه پاسداران است. همين گروه سال ها 
قبل موقعيت تاسيسات سرى اتمى ايران را افشا كرده بود.
دفتر  در  مقاومت  ملى  شوراى  كه  نشست  اين  در 
واشنگتن خود روز سه شنبه 14 فوريه 2017 برگزار 
كرده است، نقشه هاى ماهواره اى گوگل براى خبرنگاران 
رونمايى شد كه بر روى آنها نقاطى مشخص شده بود 
كه نشانگز كمپ و پادگان هايى است كه در آن سپاه 
پاسداران سرگرم آموزش تروريست هاى عرب از جمله 
اعضاى داعش براى فعاليت در كشورهاى ديگر هستند.

شوراى ملى مقاومت كه از آن به عنوان شاخه سياسى 
سازمان مجاهدين خلق ياد مى شود، مى گويد اين اولين 
بار است چنين اطالعاتى علنى مى شود. به گفته اين 
گروه، سپاه قدس، واحد عمليات خارجى سپاه در مراكز 

خود نيروهاى خارجى را براى جنگ آموزش مى دهد.
اين اطالعات نشان مى دهد تا كنون 14 مركز آموزشى 

زير نظر واحد مديريتى نيروى قدس را شناسايى شده 
است و رئيس اين واحد، خود از فرماندهان با سابقه سپاه 
است كه به طور مستقيم به فرمانده نيروى قدس، يعنى 

قاسم سليمانى، گزارش مى دهد.
دانشكده نظامى امام على در شمال تهران، پادگان لوشان، 

پادگان پازوكى در شرق ورامين، همچنين پادگان هايى در 
حوالى آمل، مشهد، سمنان، اهواز، آبادان و جزيره قشم از 
جمله مكان هايى است كه به گفته مجاهدين كمپ هاى 
تربيت تروريست سپاه در آنها احداث شده و در حال 

فعاليت است.

فوريه  دوشنبه 13  نيمروز  آمريكا  جمهورى  رييس 
2017 اعالم كرد، وزارت امنيت داخلى اياالت متحده 
شناسايى و اخراج مهاجران غيرقانونى از كشور را آغاز 
كرده است. با اين حال برخى كارشناسان مى گويند ابعاد 
اين سياست تنها شامل حال مهاجران التين تبار نيست 

و مى تواند ابعاد گسترده ترى داشته باشد.
دونالد ترامپ در يك نشست خبرى در كاخ سفيد 
بار  كانادا  وزير  نخست  ترودو،  جاستين  با  همراه 
و  مهاجران  ورود  محدوديت  هاى  سياست  از  ديگر 
شهروندان برخى كشورها به آمريكا دفاع كرد. آقاى 
ترامپ با تجليل از نقش وزير امنيت داخلى كابينه اش 
گفت، جان كلى يك ژنرال است و من از او خواستم 
با قدرت اقدام كند بخاطر اينكه اين وعده انتخاباتى 
من بود و مردم زيادى به من راى دادند كه آن شعارها 

را اجرا كنم.
مهاجران  همراه  به  افزود:  آمريكا  جمهورى  رئيس 
دارند  جناحى  و  تروريستى  سابقه  كه  كسانى  برخى 
كه  است  اين  من  سعى  همه  شوند،  مى  كشور  وارد 

نگذارم آنها وارد كشور شوند.
يك وكيل مهاجرت كه نخواست نامش فاش شود به 

خبرگزارى ايرانشهر گفت احتماال سياست جايگزين 
دولت در مقابل لغو دستور اجرايى رييس جمهور مى 
جمله  از  هفتگانه  كشورهاى  اتباع  حال  شامل  تواند 

ايران نيز شود. 
بر اساس اين گفته رسيدگى به پرونده هاى مهاجرتى 
بيش از قبل سخت شده و امكان آن وجود دارد تا 

درخواست  پذيرش  خصوص  در  بيشترى  موانع 
پناهندگى نيز ايجاد گردد. 

اين وكيل مهاجرت تاكيد كرد تا اكنون هيچ تغييرى 
در ساختار قوانين مهاجرتى ايجاد نشده است اما جو 
اى  فزاينده  نحو  به  مهاجرت،  هاى  دادگاه  بر  حاكم 

تغيير كرده است.

فرود اشتباهى هواپيماى «هريسون فورد» در يك جاده 

هديه هاى گران قيمت روز عشاق، در بورلى هيلز

حمله هكرى جمهورى اسالمى به فعاالن حقوق بشرى در خارج از ايران

جايزه گرمِى «بهترين آلبوم جهانى سال» به كيهان كلهر
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اطالعات از مهمترين اتفاقات 
روز در جامعه ايرانيان 

كاليفرنيا كافيست با مركز 
اطالعات ايرانيان تماس بگيريد
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يك دانش آموز دبيرستانى روز دوشنبه 13 فوريه در شهر سانتا مونيكا به دليل 
ابتال به يك بيمارى ناشناخته درگذشت .

اين سومين گزارش از مرگ يك دانش آموز در منطقه آموزشى سانتامونيكا-
مليبو است كه از ماه اكتبر سال گذشته منتشر شده است.

اداره منطقه اى ساتا مونيكا – مليبو ضمن اعالم خبر درگذشت اين داشن آموز 
به نام كلى گانو كه مادر او نيز به عنوان يك پرستار در مدرسه شاغل است، 
تاكيد كرده است كه مرگ اين دانش آموز در اثر ابتال به نورو ويروس نبوده است.

الزم به يادآورى است مرگ اين دانش آموز در حالى گزارش مى شود كه در 
ماه اكتبر گذشته نيز دانش آموز ديگرى به دنبال ابتال به بيمارى نامعلومى پس از 

اجراى مسابقات صندلى بازى درگذشت.
اين در حالى است كه در اوايل ماه جارى خبرى منتشر شد كه بر مبناى آن 
سفر  از  پس  آدامز  جان  راهنمايى  مدرسه  ميان  در  ويروس  نورو  نوعى  شيوع 

گردشى دانش آموزان به پارك جنگلى يوسيميتى گزارش شده بود.

جرى براون فرماندار كاليفرنيا طرحى براى پيوند دادن 
دو مصوبه در مورد مارى جوانا را ارائه نموده است. 

كارشناسان حقوقى در گزارش خود هشدار داده اند 
كه اين طرح مى تواند بر بسيارى از مقررات ايالتى و 
فدرال در پيوند اين ماده مخدر تاثير بگذارد و بهتر 

است استقالل هر دو اليحه حفظ شود.
در اليحه اى كه سال 2015 تصويب شده مصرف 
قانونى  درمانى  و  پزشكى  موارد  براى  جوانا  مارى 

توسط  نوامبر  در 8  كه  اليحه 64  اساس  بر  و  شده 
رسيده،  تصويب  مرحله  به  كاليفرنيا  مردمى  آراى 

مصرف مارى جوانا توسط افراد بزرگسال به منظور 
گذران فراغت و مصارف تفريحى نيز قانونى و آزاد 

گرديده است. 
اداره دارايى و نظارت بر ماليات بر درآمد كاليفرنيا 
اعالم كرده است كه 1700 موسسه توزيع و فروش 
كاليفرنيا  در  دهندگان  ماليات  جمع  به  مارى جوانا 
خود  فروشگاه  در 6000  را  ان  كه  اند  شده  افزوده 

عرضه خواهند نمود. 

كه  كاليفرنيا  پيشين  فرماندار  شوارزينگر  آرنولد 
براى  انتخاباتى  مناطق  بازنگارى  قهرمان  عنوان  به 
كاليفرنيا شناخته مى شود، بار ديگر خواستار تغييرات 
سطح  در  امريكا  كنگره  براى  انتخاباتى  حوزه هاى 

كشور شد. 
ارسال  همگان  براى  كه  ويدئويى  پيام  يك  در  او 
دندان،  كانال  روت  امريكا  در  مى گويد  است  كرده 
ترافيك و راه بندان و عسكبردارى و نمونه بردارى 

از روده و بسيارى از موارد ديگر بيشتر از نمايندگان 
كنگره براى مردم آشنا هستند. 

سال هاى  فاصله  در  كه  مى كند  اشاره  شوارزينگر 
2002 تا 2010، 256 نفر در انتخابات كنگره تكرار 
شده اند و اين افراد در يك روند سنتى راى مى آورند 
و دوباره انتخاب مى شوند و هيچ گونه منفعتى براى 

جايگاه انتخابى خود به همراه نمى آورند.
نقشه  ارائه  با  است  گفته  كاليفرنيا  پيشين  فرماندار 
جديدى در تقسيم بندى حوزه هاى انتخاباتى، مى توان 

افراد تازه و مستقل را به كنگره امريكا وارد كرد.

بيچ  النگ  فرودگاه  در  مشكوك  اى  بسته  مشاهده 
روز سه شنبه 14 فوريه  به بروز اختالل در برنامه 
پروازها و مختل شده ورود و خروج مسافران منجر 

شد.
نيروهاى امنيتى فرودگاه به دنبال مشاهده اين بسته 
از دقايق اوليه بعداظهر تحقيقات و جستجو را آغاز 
آن  اطراف  محوطه هاى  و  مربوطه  ترمينال  و  كردند 

نيز به سرعت تخليه گرديد.

حاوى  بسته  كه  كردند  اعالم  امنيتى  تيم  ادامه  در 
عادى  را  وضعيت  و  نبوده  خظرناكى  محتويات 

خواندند
با اين حال در هفته هاى اخير و باال رفتن ضريب 
رسيدگى امنيتى در فرودگاه هاى امريكا به مسافران 
از  پيش  موجود،  شرايط  دليل  به  كه  شده  توصيه  ه 
را  خود  پرواز  دقيق  وضعيت  فرودگاه  به  رسيدن 
جويا شده و از احتمال لغو يا تاخير آن مطلع شوند. 

يك گزارش تازه حاكى است كه ميزان آزار و اذيت 
منطقه  مدارس  در  يكديگر  مورد  در  دانش آموزان 

آموزش و پرورش لس آنجلس افزايش يافته است.
بنا بر اين گزارش، با بررسى بيش از 200 صفحه 
از موارد ثبت شكايت در اين زمينه از دبستان ها تا 
است  شده  مشخص  آموزشى،  مناطق  دبيرستان هاى 
كه 19 درصد از محصلين يا دانش آموزان در مقاطع 
مختلف تحصيلى در سال آموزشى 2016-17 مورد 
آزار و اذيت هم كالسى يا هم مدرسه اى خود قرار 
گرفته و 81 درصد از دانش آموزان گفته اند كه در 
سال تحصيلى جارى بيش از يكبار در مواجهه اين 

آزار بوده اند.

محوطه  در  آزارها  اكثر  گزارش  همين  اساس  بر 
در  كه  است  حالى  در  اين  است  بوده  بازى  زمين 
سال هاى اخير اغلب  آموزگاران و مشاوران مدارس 
كوشيده اند تا آموزش كافى در مورد نحوه برخورد با 

اين پديده و نحوه مديريت آن را ارائه دهند.

آزار  از  شيوه  اين  مى افزايد  پايان  در  گزارش  اين 
است  موسوم  كردن  بولى  به  اصطالحا  كه  اذيت  و 
جزئيات  بررسى  و  پايه اى  لحاظ  از  مى بايست 
روانشناسى  و  موشكافى  بررسى،  مورد  مستندات 

راهبردى قرار گيرد. 

لى  مجدد  محاكمه  زمان  است  حاكى  گزارش ها 
روز  لس آنجلس  دپارتمان  پليس  پيشين  رئيس  باكا 
21 فوريه تعيين شده است و اين محاكمه در دادگاه 
حضور  با  لس آنجلس  شهر  مركز  در  واقع  فدرال 

هيئت قضات و منصفه جديد انجام خواهد شد.
اتهام  فقره  سه  استناد  به  باكا  لى  دادگاه  اين  در 
اجراى  در  اختالل  از  عبارتند  كه  مى شود  محاكمه 
عدالت، توطئه در جهت برهم زدن قوانين و ارائه 

گزارش كذب و نادرست.
اين اتهامات در برخى موارد مربوط به تحقيق در 
زندان  در  زندانيان  آزار  و  ها  زندان  شرايط  مورد 

مركزى لس آنجلس در سال 2011 بوده است.
در دادگاه پيشين هيئت منصفه طى راى گيرى با 
كه  شد  روبرو  باكا  تبرئه  جهت  در   1 بر  نتيجه 11 

قاضى بر اساس آن اجراى محاكمه را لغو كرد.
درخواست  فدرال  دادستان  است  آمده  ادامه  در 

جلسه  در  كه  باشد  نداشته  اجازه  باكا  لى  كه  نمود 
ويژه  پر)  شش  (ستاره  نظامى  درجه  ستاره  دادگاه 
كالنترها را بر يقه كت خود نصب كند چرا كه اين 
نشانه مى تواند بر راى و اذهان هيئت منصفه تاثير 

بگذارد.
گفتنى است وكالى باكا اعالم كرده اند كه براى 
 21 در  محاكمه  پيگيرى  و  دادرسى  جديد  جلسه 

فوريه آماده هستند. 

سبب  به  گيت  ساوت  شهر  در  دبستانى  آموزگاران  از  يكى  درگذشت  پى  در 
عمومى  بهداشت  ادار  و  لس آنجلس  پرورش  و  آموزش  اداره  مننژيت،  بيمارى 
كانتى اين شهر به خانواده هاى كودكان اين مدرسه براى مراجعه به پزشك و 

استفاده از آنتى بيوتيك هشدار داده اند. 
مذكور  مدرس  كه  آن  از  پس  فوريه  دهم  شب  جمعه  گزارش،  اين  بر  بنا 
درگذشت، نخست فرزند خود او تحت مراقبت فورى پزشكى قرار گرفت و 
سپس با تشكيل جلسه اضطرارى، مسئوالن دبستان ضمن اخطار در مورد وجود 
باكترى و اطالع رسانى درباره عالئم بيمارى، راه هايى پيشنهادى ارائه دادند تا 
كودكان دانش آموز هر چه زودتر توسط پزشك مراجعه شده و مورد آزمايش 

قرار گيرند.
اين گزارش مى افزايد خانواده دانش آموزان از مديران اين دبستان خواسته اند تا 
هر چه سريع تر نسبت به پاكسازى مدرسه اقدام نمايند تا دانش آموزان بتوانند 

به مدرسه بازگردند.

Santa Monica افزايش نگرانى از بيمارى كشنده در مدارس

لوايح دوقلوى فرماندار براون براى مارى جوآنا

تعطيلى موقت فرودگاه Long Beach پس از هشدار امنيتى

افزايش آمار آزارهاى دانش آموزى در لس  آنجلس

جلسه بعدى دادگاه كالنتر  باكا  در 21 فوريه

پيشنهاد آرنولد براى تغيير حوزه هاى انتخاباتى كاليفرنيا

 South Gate شيوع مننژيت در مدرسه در شهر



5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:54  - FEB, 17 , 2017 نشريه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و دوم- شماره 54  - آدينه  17  فوريه  2017

در كانون خبر:                                       

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند

آخرين تحقيقات موسسه لرزه نگارى ايالت كاليفرنيا نشان مى دهد گسلى كه 
از زير شهر ونتورا كانتى مى گذرد مى تواند بسيار تهديد كننده تر از پيش بينى ها 

باشد. 
بر اساس تحقيقات، اين گسل در حالى كه مى تواند زلزله اى 8 ريشترى ايجاد 
كند كه خود خطر وقوع يك سونامى را در پى خواهد داشت، به دليل نزديكى 
به پوسته بيرونى زمين ارتعاشات لرزه هاى حاصله را دو برابر بيشتر خواهد كرد 
و قدرت ويرانى آن از يك زلزله 8 ريشترى كه از اعماق پوسته زمين مى خيزد 

به مراتب بيشتر و شديد تر خواهد بود. 
گفتنى است اين گسل در يك سطح مسطح در فاصله اى بين ونتورا و سانتا 

باربارا واقع شده است. 

 90 مردى  شناسايى  از  لس آنجلس  پليس  مقامات 
در  كه  داده اند  خبر  لس آنجلس  جنوب  در  ساله 
شب والنتاين همسر خود را با اسلحه دستى به قتل 

رسانده است. 
در  كه  است  ساله   90 متهم  نام  كندريك  ناتانيل 
گمبل-كندريك،  فوريه   15 بامداد  اوليه  ساعات 

همسر 73 ساله خود را به قتل رسانده است.

پليس مى گويد هنوز نيت و هدف اين مرد كهنسال 
براى ارتكاب قتل عمد همسرش مشخص نيست و 
نياز به انجام تحقيقات و بازجويى هاى بيشتر است.

ماموران اعالم كردند كه كندريك را دستگير كرده اند 
در عين حال اما اعالم كرده اند كه او مى تواند به قيد 
وثيقه 2 ميليون دالرى تا روز دادگاه به طور مشروط 

آزاد باشد. 

جايزه  اهداى  مراسم  فوريه   12 يكشنبه   روز 
Grammy در لس آنجلس برگزار  شد و در حالى 
 Grammy كه فرش هاى قرمز براى برگزارى جايزه
در لس آنجلس گسترده مى شد تا پذيراى بزرگان و 
شهردارى  مقامات  از  يكى  باشد،  موسيقى  نام آوران 
به  شود  فاش  نامش  نخواست  كه  لس آنجلس 
مراسم   2018 سال  در  كه  است  گفته  خبرنگاران 
اهداى جوايز Grammy در شهر نيويورك برگزار 

خواهد شد.
نخواهد  هميشگى  اسباب كشى  مفهوم  به  اين  البته 
بسكتبال بازى  برگزارى  سبب  به  تنها  و  بود 
در    2018 فوريه   28 در   ALL Star Game.است Staple Centerمجموعه

مراسم جايزه Grammy كه از سال 1959 آغاز 
ميزبان  دو  بين   2004 سال  تا  همواره  است  شده 
نيويورك و لس آنجلس در نوسان بوده است و از سال 
2004 تاكنون 13 سال است كه به طور مستمر در 
لس آنجلس آشيان گزيده است. برگزارى اين مراسم 
به  لس آنجلس  براى  درآمد  دالر  ميليون   200 سالى 
لس آنجلس  شهردار  گارستى  اريك  و  دارد  همراه 
كوشش دارد تا برگزارى آن را دراين شهر نگه دارد. 
 Recording Academy سخنگوى  آذرفر،  ندا 
كه مركز آن در شهر ساحلى سانتامونيكاست گفت، 
گفتگوهاى بسيارى براى مراسم سال آينده در جريان 

است و همه كوشش دارند كه مسائل را حل كنند.

نظر  از  امكان پذير  و  ميان قيمت  خانه هاى  زمينه  در  سال 2016  گزارش  انتشار  با 
توازن درآمد خانواده و بهاى خانه ها براى خريد، ميانگين درآمد مورد نياز اعالم شد.
براى داشتن خانه اى در لس آنجلس كانتى كه حداقل بهاى آن 503400 دالر است 
يك خانواده نياز به 99230 دالر در سال دارد تا بتواند ماهانه 2480 دالر وام بانكى 

بپردازد.
در ارنج كانتى ميانگين بهاى خانه براى طبقه متوسط 745160 دالر براى خانواده با 

درآمد ساالنه 146880 براى وام ماهانه 3670 دالر برآورد شده است. 
در همين گزارش كه از سوى اتحاديه فروشندگان امالك منتشر شده است، ميانگين 
بهاى مسكن در ريورسايدكانتى 356380 دالر و درآمد خانواده 70250 دالر ساالنه 
و وام ماهيانه 1760 دالر اعالم شده وميانگين بهاى مسكن در سن برناردنيوكانتى 
251100 دالر براى خانواده با درآمد ساالنه 49500 دالر و وام ماهيانه 1240 دالر 

است.

در  فدرال،  ماموران  سوى  از  گذشته  هفته  در  غيرقانونى  مهاجران  دستگيرى 
لس آنجلس ، شب گذشته، صدها نفر را به دان تاون لس آنجلس كشاند. 

با اين كه پليس لس آنجلس اعالم كرده بود كه در دستگيرى و اخراج مهاجران 
ليكن  كرد،  نخواهند  همكارى  فدرال  ماموران  و  ترامپ  دولت  با  غيرقانونى 
بازداشت مهاجران غير قانونى در لس آنجلس، اعتراض مخالفان را برانگيخت. 
بوده  غيرقانونى  مهاجران  دستگيرى  روند  ادامه  در  دستگيرى ها،  اين  گرچه 
است كه خالف  و جرم نيز دارند ، ليكن به سبب هم زمانى با طرح هاى دانالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا در مورد اخراج مهاجران غيرقانونى با حساسيت 
روبرو شده است. ويرجينيا كيس (Virginia Kice) سخنگوى اداره گمرك و 
مهاجرت گفت اين دستگيرى ها در مورد مهاجرانى است كه داراى پرونده قاچاق 
مواد مخدر و قاچاق انسان و رابطه جنسى با كودكان هستند و به هيچ روى به 
سبب شرايط ،شدت نگرفته است و براى سالم سازى جامعه صورت مى گيرد. 

كه  كاليفرنيا  در   (Oroville) اوروويل  سد 
فوت   770 با  حتى  و  آمريكاست  سد  مرتفع ترين 
بر  است،  بلندتر  نيز  هوود  سد  از  فوت   44 ارتفاع، 
اثر بارندگى هاى اخير، به ميزان 96 درصد گنجايش 
خروجى هاى  و  است  رسيده  آب  ذخيره  براى  خود 
اضطرارى آن كه از سال 1968 يعنى از هنگام ساخت 
سد تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته بود، از 11 فوريه 
در مرحله سرريز قرار گرفت و فشار ميزان باالى آب 
گل آلود در پشت اين سرريز هاى بتونى موجب شد تا 
در مسير پيش روى اين سد، كارگران مركز آبرسانى 
به  آغاز  اضطرارى  طور  به  كاليفرنيا  مركزى  شبكه 
پاكسازى و آماده سازى نمايند تا در هنگام  باز كردن 
دريچه سرريز سد، آب و گل و الى به صورت سريع 
ننمايد.  ايجاد  خرابى  خود  مسير  در  و  كند  حركت 
اين سد كه دومين منبع آب آشاميدنى و كشاورزى 
در كاليفرنيا است و با وجود ترك خوردگى و فرو 
ريختن بخش هايى از مسير پس از سرريز از ديواره 
ها، در حال حاضر با خطر جدى روبرو نيست ولى 
كارگران و تعميركاران براى پيشگيرى از آسيب ها 
به سبب بارندگى و توفان هاى پيش رو، تالش شبانه 

روزى براى تعمير را انجام مى دهند.
جارى  و  سيالب  خطر  سبب  به  كه  كسانى  شمار 
شدن گل و الى ناگزير به ترك خانه هاى خود در 
شهرهاى پيرامون شده اند، باالى 188000 نفر برآورد 

شده است.
اين سد در 150 مايلى شمال سان فرانسيسكو قرار 
فوت   100000 خروج  براى  آن  سرريزهاى  و  دارد 
كشش  تنها  اما  است  شده  طراحى  دقيقه  در  مكعب 

خارج كردن  12500 فوت مكعب آب و گل و الى 
را در دقيقه داشته است.

در رويدادى مرتبت جرى براون فرماندار كاليفرنيا 
ابراز اميدوارى كرده است كه درخواست هاى كاليفرنيا 
راستاى  در  فدرال  دولت  كمك هاى  دريافت  براى 

بهبود شرايط اضطرارى سد اورويل بى پاسخ نماند.
تالش ايالتى براى تعمير سر ريز هاى سد اورويل و 
كاستن از آب هاى پشت سد در حالى ادامه مى يابد 
كه شمال كاليفرنيا به روزهاى توفانى و بارانى نزديك 

مى شود.
به گفته مقامات براى پيشگيرى از هرگونه فاجعه اى 
شهرهاى  در  روان  آب هاى  طغيان  و  سيل  مبناى  بر 
منطقه، تمامى تالش ها براى هدايت آب هاى روان 
در مسير پيش بينى شده و مشخص در حال انجام 

است.
تا  خسارات  تعمير  براى  درخواست  مى شود  گفته 
با  و  بود  رسيده  دالر  ميليون   100 به  گذشته  هفته 
وجود طرح درخواست جرى براون از كاخ سفيد و 
بى پاسخ ماندن آن در روزهاى گذشته، براون اعالم 
نظرها  اختالف  اگر  حتى  نيستيم  نگران  «ما  كه  كرد 
در  فدرال  دولت  كمك هاى  از  مانع  دونالدترامپ  با 
جهت رسيدگى به شرايط فوق اضطرارى سد باشد.» 
در  سفيد  كاخ  اسپايسرسخنگوى  شان  حال  اين  با 
كنفرانس خبرى روز سه شنبه 14 فوريه گفته است 
موضوع آسيب هاى سد اورويل نمونه بارز اين است 
است  خرابى  مرحله  در  كشور  ساخت هاى  زير  كه 
اگرچه  داشت  خواهد  كشور  به  كلى  نگاه  ترامپ  و 

حرفى از كمك فدرال به كاليفرنيا به ميان نياورد. 

نگرانى از فعاليت گسل Ventura در شمال لس آنجلس

قاتل ولنتاين در جنوب لس آنجلس بازداشت شده است

مراسم جايزه گرمى 2018 به نيويورك مى  رود

اعالم نرخ جديد درآمد براى خريد خانه در لس آنجلس

تظاهرات در داون تاون لس آنجلس

بحران سد Oroville در شمال كاليفرنيا ادامه دارد
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آدينه 29 بهمن     17 فوريه
1352 خورشيدى ( 1974 ميالدى)

نويسنده  و  شاعر  گلسرخى  خسرو  اعدام 
ماركسيست 

تاليفات: اى سرزمين من، بيشه بيدار و خسته تر 
ازهميشه(مجموعه آثار) در شركت كتاب موجود 

است.
1379 خورشيدى ( 2000 ميالدى)

درگذشت نادرنادرپور شاعر برجسته معاصر در 
لس آنجلس

شركت كتاب مجموعه كامل اشعار نادرپور را 
دردو جلد در بيش از 1600 صفحه منتشر كرده 

است.

شنبه 30 بهمن     18 فوريه
1328 خورشيدى ( 1950 ميالدى)
زاد روز محمد شيرى، بازيگر سينما

برخى از اين آثار در شركت كتاب موجود است.
1329 خورشيدى ( 1951 ميالدى)

زادروز شهرام ناظرى- خواننده معاصر موسيقى 
سنتى در كرمانشاه

شركت  به  وابسته  ايران  فيلم  و  موسيقى  مركز 
شهرام  اصل  سى دى هاى  كامل  مجموعه  كتاب 

ناظرى را دراختيار دارد.
1338 خورشيدى ( 1960 ميالدى)

سفر محمدرضاشاه پهلوى به پاكستان
1341 خورشيدى ( 1963 ميالدى)

در  تئاتر  بازيگر   - خيرخواه  حسين  درگذشت 
برلين

1356 خورشيدى ( 1978 ميالدى)
سپهبد اسكندر آزموده استاندار آذربايجان بركنار 
شد و ارتشبد جعفر شفقت قائم مقام ستاد بزرگ 

به استاندارى آذربايجان منصوب شد.
1387 خورشيدى ( 2009 ميالدى)

مهرى  به  معروف  مورموزنيا  فاطمه  درگذشت 
مهرنيا، بازيگر با سابقه تلويزيون و تاتر و سينماى 
ايران در سن 82 سالگى در بيمارستان باهر تهران. 
مازندران  سوادكوه  آالشت  در  متولد 1306  وى 
حضور  سينمايى  اثر   40 از  بيش  در  وى  بود. 
پسرخاله،  و  قرمزى  كاله  جمله:  از  است.  داشته 
شازده احتجاب، ازدواج به سبك ايرانى، اتوبوس، 

روسرى آبى، مادر و....

يكشنبه 1 بهمن     19 فوريه
1313 خورشيدى ( 1935 ميالدى)
زادروز اسماعيل فصيح، نويسنده

آثار او شامل: تاليفات: استادان داستان، اسير زمان، 
باده كهن، بازگشت به درخونگاه، پناه بر حافظ، 
جاويد،  داستان  كام،  تلخ  ارس،  تراژدى/كمدى 
درد سياوش،دل كور، زمستان 62 ، شراب خام، 
شهباز و جغدان، فرار فروهر، گردابى چنين هايل 
و الله برافروخت و ترجمه ها: بازيها، خودشناسى 
با روش يونگ، رستم نامه، وضعيت آخر و ماندن 

در وضعيت آخر –موجود در شركت كتاب
1337 خورشيدى ( 1959 ميالدى)

 آخرين مراسم تجليل از قمرالملوك وزيرى در 
راديو تهران برگزار شد

صداى قمر در مجموعه اى با عنوان از قمر تا...
در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت 

كتاب موجود است

1393 خورشيدى (2015 ميالدى)
و  مدرس  منتقد،  قوكاسيان،  زاون  درگذشت 
فيلمساز ايرانى،  در سن 64 سالگى در پى ابتال به 
  . سرطان معده، در زادگاهش در اصفهان درگذشت
او عالوه بر نگارش يادداشت و نقدهاى سينمايى 
چندين عنوان كتاب در حوزه سينما و سينماگران 
جشنواره هاى  از  دوره  چند  در  و  كرد  تاليف 
سينمايى در ايران، اتريش و ارمنستان جزو هيئت 

داوران بود. 

دوشنبه 2 اسفند     20 فوريه
1299 خورشيدى ( 1921 ميالدى)

قواى قزاق به فرماندهى ميرپنج رضاخان، در شاه 
آباد تهران اردو زد.

1303 خورشيدى ( 1925 ميالدى)
تشكيل جلسه علنى مجلس شوراى ملى، براى 
اعالم جمهوريت، كه با اعتراض شديد روحانيون 

عليه جمهوريت و سردار سپه، مواجه شد.
1308 خورشيدى ( 1930 ميالدى)

درگذشت احمدشاه قاجار در حومه پاريس – 
فرانسه

1393 خورشيدى (2015 ميالدى)
به  ابتال  دليل  به  طباطبايى  صادق  درگذشت 
به  نزديك  بسيار  شخصيت هاى  از  وى  سرطان. 
و  سياسى  معاون  نخستين  و  خمينى  اهللا  آيت 
كه  بود  موقت  دولت  كشور  وزارت  اجتماعى 
جمهورى  نظام  پرسى  همه  برگزارى  مسوليت 
اسالمى را در دوازدهم بهمن ماه 1358 به عهده 

داشت.

سه شنبه 3 اسفند     21 فوريه
1299 خورشيدى ( 1921 ميالدى)

كودتاى ميرپنج رضاخان پهلوى، صدور اعالميه 
« حكم مى كنم» حاكى بر فرمان برقرارى حكومت 

نظامى، از سوى ميرپنج رضاخان
مرد اول يا دوم كودتا از دكتر « سيد ضيا » شركت 
كتاب، كتابى با عنوان صدرالدين الهى به مناسبت 

نودمين سال كودتا منتشر كرده است.
1330 خورشيدى ( 1952 ميالدى)

زاد روز مجيد نفيسى، شاعر و پژوهشگر
آثار مجيد نفيسى، شاعر مقيم آمريكا در شركت 

كتاب موجود است.
1350 خورشيدى ( 1972 ميالدى)

درگذشت ابوالحسن خان اقبال آذرقزوينى (اقبال 
السلطان) هنرمند آواز ايران

1387 خورشيدى ( 2009 ميالدى)
تحصن دراويش گنابادى، در اعتراض به تخريب 
مجلس  مقابل  اصفهان،  در  اجتماعشان  محل 

شوراى اسالمى، در ميدان بهارستان تهران
1393 خورشيدى (2015 ميالدى)

درگذشت «آندرانيك آساطوريان» از آهنگسازان 
پيش كسوت موسيقى پاپ ايران، در سن هفتاد و 

سه سالگى در شهر لس آنجلس.

چهارشنبه 4 اسفند     22 فوريه
1294 خورشيدى ( 1916 ميالدى)

قشون روس كرمانشاه را تصرف كرد
1299 خورشيدى ( 1921 ميالدى)

احمدشاه  سلطان  طرف  از  رضاخان،  ميرپنج 
سردارسپه،  لقب  و  سردارى  منصب  قاجاربه 

منصوب شد.
1337 خورشيدى ( 1959 ميالدى)

خواننده   و  سينما  بازيگر  فروهر،  ليال  زادروز 
ايرانى، مقيم كاليفرنيا

آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است
1348 خورشيدى ( 1970 ميالدى)

كارگران  اعتصاب  و  دانشجويان  اعتراض 
دستور  اتوبوس،  بليط  افزايش  دربرابر  تهران 
محمدرضاشاه پهلوى براى رسيدگى به موضوع، 

و برگشت بهاى بليط به ميزانى كه قبًال بود.
1352 خورشيدى ( 1974 ميالدى)

طرح سراسر ايران منحل شد.
1388 خورشيدى ( 2010 ميالدى)

سازمان  عمومى  مجمع  در  نوروز  جهانى  ثبت 
ملل

شركت كتاب وب سايتى با نشانى :
www.IranianNewYear.com

راه اندازى كرده است كه از چندين ماه پيش از 
فراررسيدن نوروز، سال تحويل  را اعالم مى كند.

1388 خورشيدى ( 2010 ميالدى)
دستگيرى عبدالمجيد ريگى مشهور به عبدالمالك 
و  بنيادگرا  گروهى  پيشين  رهبر  ريگى زاده، 
در  كه  گروهى  بود؛  جنداهللا  نام  به  مذهب  سني 
مسّلحانه  مبارزه  به  بلوچستان  و  سيستان  منطقه 
جمهورى  مذهب  شيعه  فاشيستى  حكومت  با 

اسالمى ايران مى پردازد.
 

پنجشنبه 5 اسفند     23 فوريه
روز زن در ايران باستان.

1305 خورشيدى ( 1927 ميالدى)
آرش  كتابهاى  شاعر  كسرايى،  سياوش  زادروز 
سياوش-منتخب  خون  از  سرخ،  مهره  كمانگير، 
سيزده دفتر شعر، گزينه اشعار سياوش كسرايى،

مجموعه اشعار سياوش كسرايى (از آوا تا هواي 
آفتاب)در كتابفروشى شركت كتاب موجود است

1330 خورشيدى ( 1952 ميالدى)
ساعت 12 و 17 دقيقه، بزرگترين كسوف تاريخ 

(تا آن زمان)، آسماِن تهران را تاريك كرد.
1345 خورشيدى ( 1967 ميالدى)

زاد روز حسين مرتضاييان آبكنار، داستان نويس، 
در تهران

1358 خورشيدى ( 1980 ميالدى)
درگذشت پرويز فني زاده، بازيگر تئاتر، سينما و 
كرده  آفرينى  نقش  فيلم ها   اين  در  او  تلويزيون 

است:
اكثريت آثار اين هنرمند در خانه موسيقى و فيلم 

ايران وابسته به شركت كتاب موجود است.
1375 خورشيدى ( 1997 ميالدى)

قتل ابراهيم زال زاده، ناشر و سردبير نشريه  معيار 
(از سرى قتلهاى زنجيره اى- به دستور خامنه اى 

و مصباح يزدى)
كتاب،  در رابطه با قتل هاى زنجيره اى، شركت 
كتابى با عنوان قتل فروهرها به كوشش حزب مرز 

پرگهر منتشر كرده است.
1384 خورشيدى ( 2006 ميالدى)

صاحب  از  كاظمى  عزالدين  دكتر  درگذشت 
منصبان وزارت خارجه،

1385 خورشيدى (2007 ميالدى)
درگذشت عليرضا اسپهبد، هنرمند نقاش معاصر، 

در تهران به علت عارضه ى سكته قلبى.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
17 تا 23 فوريه   (29 بهمن تا 5 اسفند)

استفاده از اين منبع براى كليه همكاران رسانه اى با ذكر ماخذ آزاد است.

نسخه فارسى كتاب «نا انسانيت»
دكتر اردشير بابك نيا هولناكترين فاجعه اى كه بشر بر بشر وارد كرده است را همراه با كاريكاتورهاى اردشير محصص براى ما به صورت كتابى تدوين كرده است كه

با ورق زدن آن، نه فقط قربانيان را مى بينيم، نه فقط ناله هاى دلخراش شان را مى شنويم، نه فقط باقيمانده هاى آن ها را لمس مى كنيم، نه فقط مى توانيم غذاهايى را كه آن 
مفلوكان مى خورده اند بچشيم، بلكه بوى سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس مى كنيم.  

ايرانشهر  هر هفته يك صفحه از اين «نا انسانيت» هولناك را براى آن كه نه فراموش شود و نه تكرار به چاپ مى رساند.

نابودسازى بى اهميت 
«لوسى داويدويچ مى نويسد كشتار شش ميليون يهودى نتيجه فرعى 
جنگ نبود، بلكه خود هدف بود. مرگ يهوديان هدف اصلى جنگ دوم 

هيلتر بود كه به خاطر جنگ ديگرى كه مشغولش بود ميسر شد.
نابودى يهوديان هدف نهايى حكومت سوسياليست ملى بود. قوم يهود 
دشمن بزرگ بيولوژيكى - و نه مذهبى - ملت آلمان به شمار مى رفتند. 
تصور بر اين بود كه هستى فيزيكى يهوديان پاكى نژاد آريايى را تهديد 

مى كند.»

«فرايند تبديل يهوديان به مادون انسان هايى كه از هر گونه موقعيت 
مسجل حقوقى،سياسى،و ملى بى بهره بودند آخرين اقدام تداركاتى 
براى تبديل آن ها به آدم هاى زائدى بود كه نابود كردنشان براى تمام 

گروه هاى سياسى موجود بى اهميت بود.»
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بيخ گوش قدرت

آمريكا 20017:
استيو بنن، آرشيتكت سياست هاى دونالد ترامپ محسوب مى شود. او نخستين 
مشاور يك رئيس جمهور آمريكا است كه به عضويت شوراى امنيت ملى اين 
كشور درآمده است. مشاور ارشد رئيس جمهور آمريكا جنگ با ايران و چين 

را غيرقابل اجتناب مى داند. 

روسيه 1910:
گرى گورى راسپوتين، راهب ماجراجو و سياستمدارى روسى بود كه قدرت 
و نفوذ عجيبى بر روى نيكالى دوم، آخرين تزار روسيه و همسر او داشت. 
راسپوتين در اغلب امور دربارى دخالت مى كرد. او در سال 1916 در يك توطئه 

اطرافيان تزار به قتل رسيد.

فرانسه 1635:
كاردينال ريشليو، سياستمدار فرانسوى بود كه در سده هفدهم ميالدى به او 
لقب "عاليجناب خاكسترى" داده بودند. او وزير لويى سيزدهم شد و با تقويت 
رنگ  به  كاله دار  ردايى  او  افزايش داد.  را  خود  قدرت  واقع  در  پادشاه  قدرت 
خاكسترى مى پوشيد كه به همين دليل به "عاليجناب خاكسترى" شهرت داشت.

انگلستان 1538:
توماس كرامول، حقوقدانى بود كه در خدمت يك كاردينال قرار داشت. او موفق 
شد به سرعت اعتماد هاينرش هشتم، پادشاه انگليس را جلب كند و با تغيير قوانين، 
رفرم هايى در اين كشور ايجاد كند. كارهاى كرامول اما براى برخى خوشايند نبود تا 

اينكه در سال 1540 به فرمان پادشاه گردن زده شد.

آمريكا 1980:
به  كارتر  بود.  كارتر  جيمى  دولت  در  ژئواسترتژيست  برژينسكى،  زيبيگنيف 
دليل توانايى ويژه برژينسكى در تحليل امور سياسى بين الملل او را به سمت 
مشاور ارشد امنيت ملى در كاخ سفيد گماشت. در دوران او روابط آمريكا و 
چين عادى شد. مصر از شوروى دور شد و قرارداد كمپ ديويد به امضا رسيد.

آمريكا 1973:
هنرى كسينجر، وزير خارجه در دولت نيكسون، رئيس جمهور جمهوريخواه 

آمريكا بود.
او آنقدر بر سياست هاى رئيس جمهور نيكسون تاثيرگذار بود كه با تركيب 

نام هاى كسينجر و نيكسون لقب "نيكسينجر" به او داده بودند.

آمريكا 2001:
ديك چينى، وزير دفاع در دولت جرج بوش پدر از سال 1989 تا 1983 و هشت 
سال معاون رئيس جمهور از سال 2001 تا 2009 در دولت هاى جرج دبيلو بوش 
بود. نفوذ او بر سه دوره رياست جمهورى آمريكا كامال مشهود است و او همچنين از 

طراحان اصلى جنگ عراق نيز بوده است.

آلمان غربى 1973:
ويلى برانت صدراعظم اسبق آلمان به همراه همسر و پسرش در اين عكس ديده 
مى شوند..سمت راست، گونتر گيوم دوست ديرينه و مشاور ويلى برانت روى زمين 
نشسته است مردى كه جاسوس آلمان شرقى بود و افشاى هويت او باعث كناره گيرى 

و سقوط دولت ويلى برانت شد.

ايران 2009:
اسفنديار رحيم مشايى پدر عروس و يار هميشگى محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور 
پيشين ايران بود. كه در دولت احمدى نژاد معاوى وى شد. گفته مى شد كه احمدى نزاد 
اعتقاد دارد رحيم مشاعى با امام زمان در ارتباط است و دستوراتى از سوى وى براى 

احمدى نژاد مى آورد.

ايران 1970:
اسد اهللا علم جداى از مسئوليت هايى مانند نخست وزيرى و وزارت دربار در دوران 
پهلوى، نزديك ترين دوست و مشاور پادشاه سابق ايران محسوب مى شد كه از 
خصوصى ترين تا مهم ترين موارد،  شاه از مشاوره او بهره مى برد. علم تنها 10 ماه پيش 

از سقوط نظام پادشاهى ايران در آمريكا درگذشت.

روسيه 2017:
آلكساندر دوگين، هيچ سمتى در دولت ندارد، خودش مى گويد رئيس جمهور 
را نمى شناسم. اما او را "راس پوتين روسيه" قلمداد مى كنند. جاى پاى تزها و 
فلسفه سياسى او را مى توان در رفتار سياسى دولت پوتين ديد. دوگين حاال از 

شيفتگان دونالد ترامپ است.

آمريكا 2008:
ميشل  نام  با  جوانى  وكيل  با  كه  بود  شيگاگو  شهردار  معاون  جارت،  والرى 
رابينسون و همسر او بارك اوباما آشنا شد. والرى جارت كه از پدر و مادرى 
آمريكايى در شهر شيراز ايران متولد شده و تا 5 سالگى در آنجا زندگى مى كرده، 

از دوستان نزديك خانواده اوباما و مشاور ارشد رئيس جمهور بوده است.

خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند

مصاحبه:                                                

گرچه قانون مى گويد مشاوران رهبران و روساى دول به لحاظ حقوقى در ساختار حكومت ها قدرت زيادى نداشته باشند، اما به دليل نزديكى با مراكز قدرت
نفوذ زيادى بر روى تصميم  گيرى قدرتمندان دارند. دست چينى از مشاوران قدرتمند تاريخ جهان را در اين صفحه ببينيد:
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روى ميز تحريريه:

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى:

سهم ما از سفره آن انقالب پليد

درباره كدام انقالب حرف مى زنيد آقاي خاتمى؟
انقالب ما يا انقالب شما؟

انقالبى كه به انفجار مال و پاساژ و رستوران و كلوپ 
VIP و برج در نياوران و سعادت آباد منجر شده است؟

انقالب جوانان زير سى سالى كه به اندازه پس انداز كل 
بازنشستگان كشور پول تو جيبى مى گيرند؟

انقالب جت خصوصى؟
انقالب اولين فروشگاه زنجيره اى خودروهاى لوكس 

در خاورميانه؟
تعداد  تعدادشان با  انقالب پرونده هاى اختالسى كه 

صفرهاى شان برابر است؟
انقالب مجموعة وياليى با باند هليكوپتر و زمين گلف 

و اسب دوانى؟
انقالب كاخ و جشنواره؟

انقالب بانك خصوصى و مگامال؟
انقالب «آقازاده»هايى كه نگران گرين كارت هاى شان 

شده اند؟
انقالبى كه وارثان ابرو برداشته و مكش مرگ ما اش 
بزرگترين خريداران پورشه و مازراتى در خاورميانه اند؟

***
درباره كدام انقالب حرف مى زنيد سيد جان؟ 

انقالبى كه در آن بهترين ها فاقد هر اعتقاد راسخ، حال 
آن كه بدترين ها سرشار از هيجان حاد هستند؟

انقالبى كه مى خواهد آدم هاى اضافى را«عقيم» كند؟
انقالبى كه جوانان غير چاپلوس و البد «نا-آقازاده» تنها 
زمانى قادر به بقا در آن خواهند بود كه كار پيدا شود و 
فقط زمانى كار پيدا مى كنند كه تا كمر جلوى آقازاده ها 

خم شوند؟
انقالب تحقير غيرخودى ها در هر لحظه و در هر جا؟
انقالب جيب خالى در اولين قرار عاشقانه جوانانى كه 
صف طويل نوكيسگان را با دك و پوزهاى پوشالى نظاره 

مى كنند؟
انقالب سق زدن نان بربرى خالى در شب عيد؟

انقالب تنهايى، اندوه و حيرت در شب هاى جشن و 
پيروزى؟

انقالب آبروهاى پدرانى كه به تامين جهيزيه دختران شان 
وابسته است؟

انقالبى كه ژنده پوشان سرگردان، وارثان گورهاى چند 
طبقه زمين هاى لم يزرع حومه آنند؟

انقالب راهبندان هاى چندساعته در بزرگترين پاركينگ 
نامنظم جهان؟

انقالبى كه هوا هم در برابر وارثان اش كم آورده است؟
اقتصاددان  آن  در  بيت المال  غارت گران  كه  انقالبى 

شده اند؟
انقالب طلبكارى مسئوالن از مردم؟

انقالبى كه وزير و وكيل و استاندار مدام بگويند «به 

راستى ما چه كرده ايم؟»
انقالبي كه جلگه حاصلخيز خورستان را بي نفس تر از 

جنگ هشت ساله كرد؟
***

انقالب 57 كجاست آقاى خاتمى ؟
آن شورها به كجا نشست، آن خون ها براى چه ريخته 

شد؟
به  كولبران ، كارتن خواب ها، گور خواب ها و زير پل 

خواب ها  حقيقت را بگوييد!
به آنها بگوييد  اين انقالب يعني

تو بمير! تو نباش! تو اضافى هستى!
آقاى  خاتمي به آنها هم هشدار دهيد و  آنها را بترسانيد 

كه اگر نيايند «پيشرفت كشور» دچار خدشه مى شود.
جناب خاتمي تنها پدران ما از قطار اين انقالب به 

بيرون پرتاب نشده اند كه ما هم شديم.
بله اگر در 19 سالگي كه در ستاد شما در حسينيه ارشاد 
خالصانه كار مي كردم نمي دانستم امروز خوب مي دانم 
كه خاتمي يك سوپاپ براى تخليه فشارهاى اعتراضى 
و مديريت انگيزه هاى اجتماعى مخالفان و منتقدان نظام 

است.
اگر آن روزها خاتمي را اسم مستعار همه خواست ها 
و راه و روش هاى گوناگون اصالح طلبى و تحول خواهى 
در جامعه ايران مي دانستم ، چه بسا ناخودآگاه دچار 

نوعى آرتروز مغزى مزمن تاريخى شده بودم.
او مردي متوسط الحال است كه نماد تمام عيار «سياست 

شكست» است.
به  سفر  و  شهر  حومه هاى  در  مكررات  تكرار  مردِ 

ييالقات دماوند در كوران حوادث!
مردى كه مى توان برايش احترام قائل بود، اما نمى توان 

به او اعتماد كرد!
او كه از مرگ و صداى بلند مى ترسد؛ چگونه مى توان 

صداى او شد؟
صداى او، صداى تمكين و تسليم و رضا ست؛ صداى 

اشعار موزون و ُمجاز؛ چه ممنوع اش كنند، چه نه ! 
بله؛ آقا باال سرتان حقيقتا راست گفت كه آشتي ملي 

موضوعيت ندارد.
 چگونه مي توان از بقاياي خون مختاري، پوينده، ندا و 
سهراب عبور كرد و با دامني آلوده به بهانه تهديد واهى 
دشمن خارجي به آغوش آن پلشتي محض بازگشت ؟ 

به دشمن خارجي نياز نيست؛ ما به كيفيت با هم دشمن 
هستيم . 

***
سهم ما از سفره اين انقالب پليد چه در روز قهر و چه 

آشتي جز اين شعر اخوان نبود :
آبها از آسياب افتاده ، ليك باز
ما با موج و توفان مانده ايم

هر كه آمد بار خود را بست و رفت
ما

همان بدبخت و خوار بى نصيب 
زآن چه حاصل؟

جز با دروغ و جز دروغ ؟
زين چه حاصل؟

 جز فريب
 جز فريب ؟ 
باز مى گويند:

فرداى دگر صبر كن تا ديگرى پيدا شود
كاوه اى پيدا نخواهد شد، اميد
كاشكى  اسكندرى پيدا شود

ناصر كرمى:
چند سال پيش وقتى مكررا گفتم ريزگرد از اين پس 
سرنوشت محتوم خوزستان است و اين استان چاره اى 
جز انطباق با آن را ندارد خيل عظيمى (حقوق بگيران 
سياسيون  دولتى،  پروژه هاى  كاسبان  نيرو،  وزارت 
من  با  جملگى  سواد ...)  كم  مدعيان  تقليلى-تطويلى، 
مخالفت كردند. نكته اين است كه وقتى شما به ضرورت 
انطباق (Adaptation) بى اعتنا باشيد تمام توان خود 
را بر تعديل و مهار (Mitigation) متمركز مى كنيد! و 
وقتى شرايط كلى امكان تعديل چندانى به شما نمى دهد 
عمال زمينه بروز عواقب وخيم و ناخواسته گسترش 
مى يابد. مثل آنچه كه در اين ايام خوزستان شاهد آن 
بوده است. بايد با مردم رنجور خوزستان صادق بود. 
ريزگردها  تعديل  براى  راهى  هيچ  مدت  كوتاه  در 
هر  داشت.  خواهد  تداوم  وضعيت  اين  ندارد.  وجود 
كس بگويد در كوتاه مدت و كم هزينه مى شود مشكل 
ريزگردها را كامال برطرف كرد، قطعا شارالتان است. 
البته كه طرح هاى تعديل و مهار ريزگرد بايد با حداكثر 
سرمايه گذارى ممكن پيگيرى شوند. اما شرايط كنونى 
خوزستان هم بايد مهياى وضعيت موجود باشد. مردم 
شدت  به  ايران  غربى  استان هاى  ديگر  و  خوزستان 
نيازمند كمك ما هستند در اين باره. دولت كماكان گيج 

و منفعل دور خودش مى چرخد.
***

نيلوفر منصورى:
خوزستان، دهه شصت جنگ را تحمل كرد، برخى 
از مردمانش در دفاع از كشور جان از كف دادند و يا 
تن سالم شان را، گوشه به گوشه آواره كردند. اما اين 
استان سربلند با كمك  مردم ديگر استان ها باقى ماند. 
تا با طالى سياهش چرخه اقتصاد كشور بچرخد هر 
چند خودش اندك سهمى از آن داشته باشند . اما اين 

استان را فاجعه بزرگتر از جنگ تهديد مى كند و اگر 
وضعيت فعلى اش ادامه يابد استانى خالى از جمعيت 
مى شود و ساكنانش بايد تن به مهاجرت هاى بزرگ 
بدهند ، اين مردم كه با هر سختي ساخته اند و سوخته اند 
كجا دارند بروند . كجا را بيابند كه از فشار بحران ها به 
تنگ نيامده باشد. اهواز دارد زير غبار خفه مى شود . 
باز  را  گذشته  اى  نتوانستند  هرگز  آبادان  و  خرمشهر 
يابند كه نسل هاى قبلى به ياد دارند . اين دو شهر و 
اهواز قطب گردشگرى ايران بودند و امروز ساكنان اش 
مرگ تنفس مى كنند و ساعت ها بدون برق ، آب و ... 
مى مانند، اما اين ريزگردها، غبار و خشكسالى نيستند 
كه اين سرنوشت را پيش روى مردم خونگرم استان 
قرار داده اند بلكه مديريت غلط ، بى عرضه و فاسد اين 
وضع را شكل داده است . ساختن سد روى كوه نمك 
اگر جنايت عمدى  نباشد پس چيست ؟ چرا عامالنش 
مجازات نمى شوند ؟خشكاندن هورها چه معنايى دارد 
و توسط چه كسانى رخ داد. ريزش پالسگو اگر نمادى 
كوچكى از بحران بزرگ و دهشتناك مديريت كشور 

بود، سرنوشت خوزستان كليت اين بحران را يك جا 
متبلور مى كند . تا تحول بنيادين رخ ندهد از بحرانى 
به بحرانى بزرگتر گذر مى كنيم تا فاجعه اى كل زندگى 
ايرانيان را غير ممكن كند و سيستمى كه به جاى مقابله 
برخورد  داخلي  دلسوز  منتقدان  با  خاطى  مديران  با 
مى كند و سپاهش را تجهيز مي كند، سرنوشت بهترى 

نبايد داشته باشد .
***

مهدى آقازمانى:
تجاوز خواهرانشان  و  مادران  به  آوردند  را  گروهى 
كرند و دارايى شان را در مقابل چشمان شان به آتش 
كشيدند. آنها از هستى ساقط كردند و بعد گفتند حاال 
شما يك دل كه نه، صد دل عاشق فرمانرواى ما شويد!

البته كه نمى شود.
حكومت مركزى نفت خوزستان را مى مكد و نمك 
در آبشان مى ريزد و جوانان و معترضان شان را به جرائم 
ايران  براى  آنان  آيا  مى كشد.  دار  باالى  امنيتى  واهى 

خواهند ماند؟ مرگ خوزستان مرگ ايران است. 

خورستان و نغمه هاى مانده زير خاك
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روى ميز تحريريه:            

مجله جدول ايرانشهر هر ماه منتشر مى شود. اين محصول شركت كتاب مجموعه اى از 
جدول هاى  گوناگون است كه براى عالقمندان به جدول و سرگرمى  مهيا و منتشر مى شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- لقب كشور عربي يمن - مشهور و معروف

2- مرات - نوعي ساالد - خجالتي
3- حمام بخار - از شهرهاي خراسان - نهال خرما

4- محصول صابون - جذب - چاي انگليسي - خبر گزاري 
رسمى ايران

5- مته نجاري - ماه نخست سال ميالدي
6- چين - گيتي - پشيماني

7- روزنامه ژاپني - بخشى از پوشش اجبارى زنان در ايران- 
رهن

8- پرآوازه - راهرو - پس فردا
9- شكننده - واحد پول الجزاير - سرور

10- فلز گلوله - مبارزه - از انواع سود كه نكوهيده است
11- حمام خودرو - قصه گويي

12- گاو باز آمريكايي - نام آذري - ميوه تلفني - منقار كوتاه
13- پراكنده - از شهرهاي سمنان - سينه
14- انباز - گل دندان نشين - روز تولد

15- نوزدهمين ايالت الحاقي به آمريكا - واحد پول يونان

عمودي :
1- نام منطقه شمالي ايالت دالوير - ساعي
2- مهربان - طرف چپ - واحد انرژي

3- صندلي اسب - فركانس - پدر و مادر
4- پايتخت بحرين - خطاب بي ادبانه - درخت آزاد - رمزينه

5- يك عاميانه - نوعي قايق - قلندر
6- زهاب - حرير - اثر جين اوستين

7- رازقي - وزير ملعون خشايارشاه - زبانه ترازو
8- نان شب مانده - در حال ناليدن - پرنده پابلند

9- نام قديم شهر تبريز - درخت انار - حرف تعجب
10- عالمت جمع - گيرنده موجي - خوابيدن

11- شتر مرغ آمريكايي - گردنبند قهرماني - مزه تلخ
12- صدمه و آسيب - امروز تازي - زينت رو - دانه سحرآميز

13- حافظه كامپيوتري - نمايشگاه نقاشي - مزه ناگوار
14- خمير پهن كن - پله اتوبوس - غالف شمشير

15- اثر اميل زوال - قبر - عطري خوشبو

ميازار مورى كه دانه كش است

قصه غريبى است اين داستان ما ايرانى ها!
حدود هزار سال پيش شاعر شاهنامه، فردوسى بزرگ، 
بيتى سروده است كه مصرعى از آن، عنوان اين نوشته 

شد:
«ميازار مورى كه دانه كش است

كه جان دارد و جان شيرين خوش است»
به ظاهر اين خط پند آموز از كرامت خاليق در چشم 

شاعر خبر مى دهد. اما به قانون زندگى كه:
«تا نباشد چيزكى مردم نگويند چيزها»

اين ماجرا جلوه ديگرى هم دارد. يعنى آنكه هزار سال 
پيش از اين، نياكان ما، مور آزرده بودند و يا به عبارت 
بهتر در ميان ايشان كسانى بوده اند كه آزردن ديگران را 

پيشه كرده بودند كه فردوسى چنين نوشته است.
ادبيات  اين  كه  مى شود  تر  جدى  وقتى  ماجرا 
پيدا  جايى  تاريخ  رهگذر  در  را  تربيتى  پسا 

مى كنيم كه ... اما ابتدا خود اين ادبيات:
ادبيات پساتربيتى نوعى از بيان است كه گوينده كالم 
سعى  خاصى  افراد  يا  و  فرد  به  مستقيم  اشاره  بدون 
مى كند تا با بيان موضوعى كه به زعم او ناپسند است 
به ديگران زنهار دهد كه از آن پرهيز كنند. اين گونه 
گفتارها در چند قالب كلى در زبان  و آثار اديبان و 

بزرگان ايران رواج داشته است.
سعدى در اين راه، گوى سبقت از باقى ربوده است 
و در گلستان از پند و اندرز محملى ساخته است براى 

گزارش احوال اخالقى مردمان عصر خود.
فردوسى نيز كه اديبان و ادب شناسان او را يكى از 
اخالقمند ترين شاعران و نام آوران ادب ايران دانسته اند 
نيز از اين رهگذر به جا و در دفعات در شاهنامه بهره 
برده است كه بيان آن همه در اين نوشته كوتاه حاصلى 

جز كسالت ندارد.
از نام آوران مقدم كه بگذريم اين مسير در ادبيات 
معاصر هم پيموده شده است و بسيارى از قصه هاى 

و  معضالت  از  گرفته  سرچشمه  معاصر  اجتماعى 
مصائب مردم زمانه خود، محبوب قلب ها شده اند و 
شايد به همين دليل است كه جامعه شناسان، ادبيات را 
در همه قرون گذشته و معاصر گزارشى غير مستقيم از 
احواالت جامعه اى كه اديب در آن زندگى كرده است 

قلمداد مى كنند.
اين روش گفتار به صاحبان قلم خالصه نمى شود و 
صاحبان قدرت نيز در اعصار گوناگون تاريخ از آن 
بهره برده اند. حتى در داستان هاى پيامبران نيز از همين 
روش گفتار سود جسته شده تا نشان دهد كه زشتى 
و پليدى به هر روى و رنگ كه باشد شايسته جوامع 

بشرى نيست.
فراموش نكنيم اعتقاد جامعه شناسان بر اين است كه 
گفتارهاى پسا تربيتى در هر عصر و دوره اى نمايانگر معايب 

موجود در جامعه اى است كه گوينده از آن بر مى خيزد.
حال با اين همه مقدمه چينى برگرديم سر اصل مطلب 
كه بى شك تا كنون از تصوير صفحه به آن پى برده 
ايد. داريوش هخامنشى كتيبه اى دارد كه قريب به 25 
قرن قبل در كاخ آپادانا به رشته تحرير در آمده است 
و  در آن او كشورش ايران را از سه بال به اهورا مزدا 

مى سپارد:
«خداوند، اين كشور را از دشمن، از خشكسالى، از 
دروغ محفوظ دارد.» با دشمن و خشكسالى اش ما را 
كارى نيست كه يكى از بد طبيعت است و ديگرى از 

طينت پليد اهريمن.
اما سومى را .... شانه خالى نكنيم دوستان... 25 قرن 
قبل صداى داريوش را هم درآورده ايم از بس كه دروغ 

رشته ايم و پيله كج پندارى بافته ايم.
 دروغ گويى يكى از زشت ترين خصايص انسانى 
است كه بر اساس همين مدرك ناقابل سابقه اش در ميان 

ما ايرانى ها از عمر تمدن مكتوب ما هم بيشتر است.
ادعاى  «دروغ،  است:  آمده  دروغ  علمى  تعريف  در 
مى شود.  اظهار  حقيقت  عنوان  به  كه  است  باطلى 
كه  مى شود  محسوب  كاله بردارى  نوعى  دروغ گويى 
در خالف حقيقت و به جهت فريب ديگران يا براى 
جلوگيرى از مجازات و اقدامات حقوقى ديگر صورت 

مى پذيرد.»
«توريه»  آنرا  كه  دارد  هم  دومى  صورت  دروغ   
مى نامنند يا صرفه جويى در بيان حقيقت. توريه بيان 
سخنى است كه معناى آن به ظاهر درست است؛ اما 
آن چه مخاطب از آن درك مى كند نادرست و دروغ 
است؛ يعنى جمله صادق، به گونه اى بيان مى شود كه 
موجب مى گردد، شنونده از آن جمله مفهوم گمراه كننده 

و فريبنده موردنظر گوينده را دنبال كند.
«دروغ  و  كردن»  «تقيه  هم  اسالمى  شمايل  در 
مصلحتى» جايز شمرده شده است. در اين موارد ما يد 
طواليى داريم و قبول كنيد كه دروغ گويى در فرهنگ 
ما از شاخصه هاى مزمنى است كه چونان لكه سياهى 

دامان درستكارى ايرانى را آلوده كرده است. 
نمى خواهم لب به نصيحت بگشايم و از بدى دروغ 
و خوبى صداقت بنويسم وحتى نمى خواهم كسى را به 
راست گويى تشويق كنم، چرا كه شايد بايد دروغگو 
بود تا ايرانى بود! اما بد نيست اندكى به آنچه بالى 
دروغ به سر مملكتمان آورد دقت كنيم و شاهد باشيم 
كه سرزمين داريوش را چگونه خشكسالى و دشمن و 

دروغ فرا گرفت و چنين خار و خفيفش داشت؟!
 خود بنگريد كه امروز حكام دروغگو با ايران چه 
كرده و مى كنند؟ مبادا ما هم كه حكام زندگى خود 
هستيم با دروغ همان با زندگى خود كنيم كه آنها با 

ايران!

دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس:
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خبرگزارى ايرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسى زبانان شما را 

مى بينند

در دنياى علوم و فنون:

با بدل مجازى خود در فيسبوك مالقات كنيد
دنياى  در  فعال  حضور  سيرى ناپذير  اشتياق 
امكانات  از  حداكثرى  استفاده   دست كم  يا  مجازى 
از  قابل توجهى  بخش  كه  مى دهند  گواهى  آنالين 
امكانات  و  خصوصى  حريم  حفظ  بين  كاربران 

دنياى اينترنت، دومى را برمى گزينند.
به نظر مى رسد اين دسته از كاربران را نه عطش 
جمع آورى  در  امنيتى  و  اطالعاتى  سازمان هاى 
روزافزون  ميل  نه  و  مى كند  نگران  اطالعات 

غول هاى اينترنتى به تكميل پروفايل هاى مجازى.
حال دو برنامه نويس دست به ابتكارى زده اند كه 
به كمك آن دست كم مى توان بخشى از رد پاى خود 
رجينا  خانم ها  ديد.  چشم  به  را  مجازى  فضاى  در 
روزهاى  در  دوك  چى  دو  هانگ  و  مير  فلورس 
اخير افزونه اى براى مرورگر كروم ارائه كرده اند كه 
«ديتا سلفى» (Data Selfie) ناميده شده و ردپاى 
كاربران در فضاى مجازى را به كمك فعاليت هاى 
فيسبوكى آنها ثبت مى كند. امكان دانلود اين افزونه 

براى همه وجود دارد.
و  آگاهانه  كاربر  كه  را  اطالعاتى  سلفى»  «ديتا 
فيسبوكى  فعاليت هاى  و  گشت وگذار  در  ناآگاهانه 
به جا مى گذارد جمع آورى مى كند و نشان مى دهد 
شبكه  اين  در  نهفته  مصنوعى  هوش  چگونه 
اجتماعى رفته رفته بر پايه رفتار مجازى، تكه هاى 

پازل شخصيت كاربر را كنار هم مى چيند.
كاربران  مجازى  بدل  پرورش  براى  سلفى  ديتا 
آنها  از  فيسبوك  كه  مى برد  ابزارى  همان  به  دست 
كه  لينك هايى  كامنت گذارى ها،  مى كند:  استفاده 
اينكه  و  اطالعات  اليك زدن ها؛  و  مى شوند  كليك 

هر كاربر كدام پست را مى بيند و چه مدت آن را 
مى خواند يا نگاه مى كند هم ضبط مى شوند.

بيشتر  سلفى  ديتا  از  استفاده  مدت زمان  هرقدر 
باشد، تصويرى كه در نهايت ارائه مى شود واضح تر 
است. به كمك الگوهاى تجزيه و تحليل داده ها و 
باورهاى  از  برآوردى  گام  به  گام  مصنوعى  هوش 
برجسته ى  ويژگى هاى  كاربر،  سياسى  و  مذهبى 
و  مصرف  الگوى  جنسيت،  سن،  او،  شخصيتى 
شبيه  اين  مى شود.  ارائه  او  عاليق  و  سرگرمى ها 
همان بدل مجازى كاربر است كه روى سرورهاى 
ابزارها  كه  تفاوت  اين  با  مى كند.  زندگى  فيسبوك 
تراشيدن اين پيكره به  و روش هاى فيسبوك براى 

احتمال به مراتب دقيق تر و كارآمدتر هستند.
با  مالقات  با  كه  كاربرانى  نيستند  كم  احتمال  به 

بدل مجازى خود شوكه مى شوند؛ «من، شخصيتى 
آن  يا  اين  فكرى  خط  داراى  «من،  يا  برونگرا؟» 
انتظار  مى شود  كه  هستند  عباراتى  شخصيت؟» 
داشت كاربران با آنها از بدل مجازى خود استقبال 

كنند.
آينده شناس  و  نويسنده  كورزويل،  ريموند 
«هوش  دنياى  مطرح  چهره هاى  از  و  آمريكايى 
مهندسى  مدير  كسوت  در  پيش  سال ها  مصنوعى» 
زودى  به  گوگل  كه  بود  گفته  گوگل  پروژه هاى 
و  كاربران  از  صميمى تر»  و  «دقيق تر  دركى  به 
رفتارهاى آنها مى رسد و كاربران را نه فقط بهتر از 
عزيزان شان كه شايد حتى بهتر از خودشان خواهد 
ميزان  مى تواند  مجازى  بدل  با  ديدار  شناخت. 

درستى اين ادعا را نشان دهد.

نگرانى هاى دولت اسرائيل  تنها به تهديدات نظامى 
محدود نمى شود. مقابله با حمالت سايبرى و به ويژه 
تبليغات ضداسرائيلى در  شبكه هاى اجتماعى نيز براى 

دولتمردان اين كشور حائز اهميت بسيار است.
منتشر  گزارشى  بلومبرگ  خبرگزارى  علمى  بخش 
كرده و از راهكارهاى مقابله دولت اسرائيل با تبليغات 
بر  است.  داده  گزارش  اجتماعى  شبكه هاى  در  منفى 
اساس اين گزارش، اسرائيل نرم افزارهايى توليد كرده 
كه امر مقابله با تبليغات ضداسرائيلى را تسهيل مى كنند.

وزير امور استراتژيك دولت اسرائيل، گيالد اردان در 
ايميلى كه به آدرس سايت بلومبرگ ارسال كرده، مقابله 
شبكه هاى  در  منفى  تبليغات  و  سايبرى  تهديدات  با 
اجتماعى را چالش جديد دولت اسرائيل ارزيابى كرده 

است.
گفته مى شود كه تروريست ها از اطالعات و فن آورى 
ارتباطات براى مقاصد خود بهره مى گيرند. از اين رو، 
قرار شده است در همكارى با شركت هاى فيسبوك، 
منظور  به  تمهيداتى  توييتر  و  مايكروسافت  يوتيوب، 

تسهيل حذف كامنت  هاى نامطلوب فراهم شود.
اسرائيل در عرصه امنيت سايبرى يكى از بازيگران 
اصلى به شمار مى رود. از اين رو دولت اسرائيل اقدام 
انتشار  با  مقابله  براى  امكاناتى  و  نرم افزارها  توليد  به 

اطالعات نامطلوب كرده است.
 وزير امور استراتژيك دولت اسرائيل گفته است كه 
رايكال  افراد  سايبرى  حمالت  با  مقابله  در  كشورش 
موفقيت هايى داشته است. اين موفقيت ها ناشى از ايجاد 
پست هاى  و  كامنت ها  بهتر  رصد  براى  راهكارهايى 
اطالعات  اين  سريع تر  تحليل  همچنين  و  نامطلوب 
بر  نظارت  سرعت  راهكارها،  اين  به  اتكا  با  هستند. 
پست ها و كامنت ها افزايش يافته و از اين طريق حذف 

آن ها تسهيل مى  شود.

در سال هاى گذشته و خصوصا در دو سال پايانى 
حضور پرزيدنت اوباما در قدرت، موج تازه اى از يهود 
ستيزى در جهان گزارش شده است كه محوريت آن 
جمهورى  دولت  تصميمات  با  مخالفت  بر  تمركز  با 

اسرائيل و مقابله با آن شكل گرفته است.
كانون هاى  به  وابسته  هاى  گروه  و  چپگرا  فعاالن 
قدرت سايبرى از جمله بخش جنگ نرم سپاه پاسداران 
در ايران همواره گفته اند كه اسرائيل از اهداف آنها در 
تحريك افكار عمومى و توليد شايعات سايبرى است.

كاهش شديد قيمت باترى خودرو در تغيير سياست 
انرژى در جهان بسيار موثر است. بر پايه گزارش اخير 
ارزان  باترى هاى  رواج  گرانتهام  تحقيقاتى  موسسه 
سبب مى شود كه تا سال 2050 دو- سوم خودروهاى 

توليدشده در جهان با موتور برقى كار كنند.
گرانتهام در زمينه  تحقيقاتى  گزارش اخير موسسه 
تغيير آب و هوايى و محيط زيست وابسته به دانشكده 
خبرهاى  جهان  آينده   آتمسفر  براى  لندن  اقتصاد 
خوشى دارد. بر پايه اين گزارش گرم شدن كره زمين 
همه  اما  يابد  كاهش  انتظار  حد  از  سريع تر  مى تواند 

چيز منفى نيست.
پژوهشگران در زمينه هاى مختلف تحقيق مى كنند 
انرژى  توسعه  و  خودروها  باترى  قيمت  كاهش  كه 
خورشيدى تا چه حد مى تواند بر تغييرات آب و هوايى 
موثر باشد. آنها خواستار تغيير هايى موثر در مصرف 

انرژى در سطح جهان هستند.
محققان موسسه تحقيقاتى گرانتهام در پى شيوه هايى 
هستند كه توليد كربن دى اكسيد (CO2 ) را به ويژه 
شدت  به  كشورها  سطح  در  ترابرى  با  ارتباط  در 
كشورها  تعهد  البته  رابطه  اين  در  و  دهد.  كاهش 
كربن  كمتر  توليد  براى  نيز  جهانى  عهدنامه هاى  در 

دى اكسيد كمك بزرگى است.

خودروهاى  رواج  و  خورشيدى  انرژى  گسترش 
برقى

گرانتهام  تحقيقاتى  موسسه  اخير  گزارش  برمبناى 
هزينه انرژى خورشيدى در 7 سال گذشته 85 درصد 
همچنان  قيمت  كاهش  روند  و  است  يافته  كاهش 
ادامه دارد. تا سال 2040 انرژى خورشيدى مى تواند 
اين  كند.  تامين  را  جهان  برق  مصرف  23درصد  تا 

مصرف تا سال 2050 به 29 درصد مى رسد.
خودروسازى  صنعت  در  كه  دارند  باور  محققان 

گرايش به سوى ساخت خودروهاى برقى به سرعت 
افزايش مى يابد. اين امر بيشتر به خاطر پايين آمدن 
تاكنون  زيرا  است،  خودرو  باترى هاى  قيمت  سريع 
موضوع باترى خودرو مهم ترين فاكتور در قيمت آن 

بوده است.
در سال هاى 2008 تا 2015 ميالدى باترى هاى خودرو 
تا 73 درصد ارزان شدند. شركت خودروسازى تسال 
اين امر را محتمل مى داند كه قيمت باترى خودرو تا 

سال 2020 تا بيش از 60درصد ديگر ارزان شود.

اپليكيشن مسيريابى گوگل (گوگل مپ) هفته گذشته  
امكان جديدى را در اين سرويس راه اندازى كرد كه با 
استفاده از آن كاربران مى توانند از مكان هاى محبوب 
خود و جاهايى كه آرزو دارند ببينند ليستى شخصى 
تهيه كنند و اين ليست را با دوستان خود به اشتراك 

بگذارند.

سه نوع از اين ليست ها در بدو ارائه اين سرويس 
به صورت پيش فرض وجود دارند: ليست مكان هاى 
ستاره دار  مكان هاى  و   (Favorites) محبوب 
(Starred Places) و جاهايى كه مى خواهيد ببينيد 
نسخه هاى  همه  براى  امكان  اين   .(Want to Go)
آى فون و اندرويد از امروز فراهم شده و البته كاربران 

صورت  به  را  خود  شخصى  ليست هاى  مى توانند 
عمومى يا خصوصى بسازند و هر نامى كه مى خواهند 

براى آنها انتخاب كنند.
اين گام مهمى براى افزودن امكانات اجتماعى به اين 
اپليكيشن محبوب گوگل است. حاال اگر مى خواهيد 
مثال در سفرتان به برلين، نيويورك، مكزيكوسيتى يا 
هر شهر ديگرى روى زمين به همان جاهايى برويد كه 
دوست تان رفته و به شما پيشنهاد مى كند، مى توانيد به 
سادگى لينك مكان هاى ستاره دار آن شهر، يا مكان هاى 
محبوب در آن شهر را بخواهيد و با يك كليك همه را 

به نقشه گوگل تان اضافه كنيد.
اين  آزمايش  حال  در  گذشته  سال  پاييز  از  گوگل 
همان  هم  سرويس  اين  اساس  است.  بوده  سرويس 
امكان ستاره دار كردن مكان هاست كه از 5 سال پيش در 
«گوگل مپ» فعال شد. براى امتحان اين سرويس نام 
 Save گزينه مكانى را جست وجو كنيد و سپس روى

كليك كنيد تا به هر ليستى كه مى خواهيد اضافه شود.

جنگ سايبرى بر عليه اسرائيل در شبكه هاى اجتماعى

خودروهاى كم مصرف آينده به يارى باترى هاى كوچك

گوگل  مپ به زندگى خصوصى ما خواهد آمد
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هميشه و در همه جا آخرين اطالعات درباره رويدادهاى ايرانى را در  
                                          

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

event@08.net رويدادهاى هفته:
 از آدينه 17  فوريه 2017
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اطالعات رويدادهاى خود را از طريق ايميل:

جهت درج در اين صفحه و ثبت در سايت 
رويدادهاى ايرانيان ارسال فرماييد. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رويداد با برگزار كننده رويداد تماس داشته 

باشيد. ايرانشهر در قبال محتوى و نحوه 
برگزارى رويدادها مسئوليتى ندارد.

event@08.net

تهيه و تنظيم: مژگان انوشيروانى

http://www.08tickets.com/tickets/razor-s-edge-the-legacy-of-iranian-actresses-33017#buy
http://www.08tickets.com/tickets/radio-hamrah-28886#buy
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=4506f7b8-750b-48ef-8afe-ef549d3df714
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=ab7e224d-471c-4b4d-be45-f17e0ca5f194
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

كه   Robert S. Harward هاروارد  رابرت  ژنرال 
امنيت  مشاور  سمت  از  فلين  مايكل  استعفاى  پى  در 
پرزيدنت  جديد  انتخاب  عنوان  به  وى  از  آمريكا،  ملى 
سال  در  مى شود،  ياد  سمت  اين  تصدى  براى  ترامپ 
التحصيل  فارغ  تهران  در  امريكايى ها  مدرسه  از   1974

است. شده 
ايالت  متولد  هاروارد  (باب)  رابرت  ستاره  سه  ژنرال 
دليل  به  و  آمريكاست  شرق  شمال  در  آيلند  رود 
كرده  زندگى  ايران  در   1974 سال  تا  پدرش  ماموريت 
و از مدرسه آمريكايى ها در تهران فارغ التحصيل شده 
سال  در  ايران  از  بازگشت  از  پس  بالفاصله  وى  است. 
1975 به عضويت نيروى دريايى اياالت متحده آمريكا 
2013 به ارتش آمريكا خدمت كرده  درآمده و تا سال 

است.
ژنرال هاوارد در سمت هايى از جمله معاون فرماندهى 
مشترك  ستاد  فرماندهى  معاونت  امريكا،  ارتش  مركزى 
ملى  امنيت  شوراى  استراتژى  دفتر  مدير  ويژه،  عمليات 

فرماندهى  همچنين  و   2005 سال  تا  بوش  پرزيدنت 
است. كرده  خدمت  متحده  اياالت  دريايى  نيروى 

براى  مدت  طوالنى  اقامت  دليل  به  هاروارد  باب 
زبان  با  اندازه اى  تا  ايران  در  نوجوانى  دوره  سال هاى 
فارسى نيز آشناست و همين امر در دوران حضور وى 
ارتش  ويژه  عمليات  مشترك  ستاد  فرماندهى  كادر  در 
آمريكا در سال هاى 2006 تا 2008 در افغانستان يارى 

رسان وى بوده است.
جمهورى  قبال  در  هاروارد  ژنرال  سياسى  مواضع  از 
اسالمى در ايران، اطالعات موثقى منتشر نشده است.اگرچه 

گفته مى شود عقايدش به ژنرال متيس نزديك است.
به  پترائوس  ديويد  ژنرال  كنار  در  هاروارد  باب  نام 
جايگزينى  براى  ترامپ  پرزيدنت  جديد  انتخاب  عنوان 
سفيد  كاخ  ملى  امنيت  مشاور  پست  در  فلين  مايكل 
وى  تلفنى  تماس هاى  افشاى  پى  در  كه  مى شود  مطرح 
آمريكا،  در  قدرت  انتقال  دوران  در  روسيه  سفير  با 

شد. استعفا  به  مجبور 

كانديداى جانشينى مشاور امنيت ملى 
آمريكا، تحصيل كرده تهران است
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