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

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

راهنمایفرمان
پرزیدنتترامپدرباره
سفرشهروندانایرانیبه
آمریکا

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:52 - FEB, 3 , 2017

واکنش گوگوش به دستور اجرایی ترامپ :

21سالدرمملکتخودمممنوعبودم

وزیرامنیتداخلیآمریکا:
دو تابعیتیها و گرین کارتها
میتوانندبهآمریکاسفرکنند
سرپیچی مرزبانی LAXاز
گوگوش خواننده مشهور ایرانی که
در آمریکا اقامت دارد ،در پی شایعاتی
دستوردادستانلسآنجلس
که مبنی بر عدم اجازه ورود او به خاک
آمریکا منتشر شده بود طی مصاحبه
سناتور هریس در صف مخالفان کوتاهی ،این شایعات را رد کرده و
گفته است به ممنوعیت عادت دارد و
فرماناجراییرییسجمهور
 21سال در ایران زیر سایه ممنوعیت و
محدودیت زیسته است.
خانم گوگوش که تنها ساعاتی قبل
سنایکالیفرنیا:دستورترامپ
از پروازش به آمریکا از شهر لندن در
نقض قانون اساسی است
گفتگویی کوتاه با یکی از تلویزیونهای
اروپایی شرکت کرده بود در مقایسه
شرایط کنونی با شرایط سال 1980
بازیگر ایرانی تبار سوئد در
(پس از وقوع انقالب در ایران) گفت:
«این حسی که من تا دو سه روز
مراسم اسکار شرکت می کند
پیش داشتم[ ،همان است] که  ۳۷سال
پیش در سال  ۱۹۸۰زمانی که از لندن
به تهران سفر کردم و منتظر اتفاقات
انقالبآقاينارنجي
ناخوشایندی بودم که اتفاق هم افتاد
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید و به دلیل به قدرت رسیدن حکومت

اسالمی فعالیتهای هنریام متوقف
شد و به مدت  ۲۱سال از خواندن
منع شدم .چند روز پیش بعد از مکالمه
تلفنی با وکیل مهاجرتم دوباره همان
حس به من دست داد که نکند دوباره
در فرودگاه درگیر مسائلی شوم .در
واقع آمریکا اآلن خانه دوم من است
و دوباره منع شوم از خواندن به این
دلیل که از یک خانواده مسلمان هستم
و ایرانی».
خانم گوگوش در این مصاحبه
با تاکید بر اینکه منعی برای ورود
به آمریکا ندارد گفته احساسش به
دستور آقای ترامپ با توجه به اینکه
نمیتواند به ایران بازگردد برایش به
معنای انتخاب اجباری جایی تازه برای
ادامه زندگی بوده است .اما وکالی
مهاجرتیاش به او اطمینان دادهاند که
میتواند بدون مشکل به خانه بازگردد.
گوگوش در حال حاضر دارای گرین

کارت است و در شهر لسآنجلس
زندگی میکند .این هنرمند سرشناس
ایرانی بعد از  21سال سکوت و
زندگی تحت محدودیت در ایران ،در
سال  ۱۳۷۹موفق به کسب گذرنامه شد
و با خروج از ایران فعالیت هنری خود
را با ارائه آلبوم زرتشت که بخشی از
آن در ایران به صورت مخفیانه ضبط و
در کانادا تکمیل و پخش شده بود ،از
سرگرفت و به انجام سری کنسرتهای
بازگشت پرداخت که با استقبال بینظیر
ایرانیان و فارسیزبانان خارج از ایران
مواجه شد.
در پی دستور اجرایی رییس جمهور
ترامپ ،گروه نایاک که گفته میشود
به نفع رژیم جمهوری اسالمی در
آمریکا البی میکند ،با شایعه بی
اساس ممنوعیت ورود برای این ستاره
موسیقی نگرانیهای جدی در میان
جامعه ایرانیان ایجاد کرده بود.

ی به معاونت مشاور حقوقی کاخ سفید
انتصاب یک ایران 

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا همزمان با دستور
ممانعت از ورود ایرانی تباران به خاک این کشور« ،ماکان
دلرحیم» یکی از کارکنان سابق کمیته قضایی مجلس
سنای آمریکا را به عنوان قائممقام مشاور حقوقی کاخ
سفید در امور قضایی منصوب کرد .منابع نزدیک به
کاخ سفید می گویند اصلی ترین وظیفه آقای دلرحیم
مشاوره برای انتخاب نامزدهای نهایی برای انتصاب در
دادگاه عالی ایاالت متحده انتخاب خواهد بود.
در حالیکه «دونالد ترامپ» برای گزینش نامزد مورد
نظرش برای دادگاه عالی آمریکا (عضو نهم) آماده
میشود ،آقای ماکان دلرحیم وکیل مبرز و کهنهکار
ایرانیتبار که سابقه طوالنی مبارزه در کنار قضات
محافظهکار را در پرونده کاری خود دارد توسط  )Circuitبود که در سال  2001با خشم و اعتراض
رییسجمهور منتخب استخدام شده است.
اپوزیسیون دمکرات مجلس سنا ،از انتخاب وی برای
یک
رحیم،
ل
د
مشاور جدید حقوقی کاخ سفید ،ماکان
انتصاب در دادگاه عالی ایاالت متحده جلوگیری شد.
کهنه سرباز جنگهای قضایی جمهوریخواهان در به نقل از یک مقام آگاه جمهوریخواه ،آقای دلرحیم
نخستین سالهای ریاستجمهوری جرج بوش دوم نقش راهبردی در تعیین و انتخاب نامزدهای دادگاه
(پسر) است .به گزارش «بازفید نیوز» ،آقای دلرحیم عالی ایاالت متحده در کاخ سفید را بهعهده خواهد
پیش از این مشاور ارشد کمیته قضایی مجلس سنا بوده داشت .دلرحیم سابقهای طوالنی در رایزنی برای
که بر روی پرونده نامزدهای دادگاه استیناف ایاالت تایید صالحیت مقامهای قضایی جمهوریخواهان
متحده کار کرده است .از مشهورترین نامزدهایی که در کنگره را در کارنامهی خود دارد .او در سالهای
ماکان دلرحیم مامور تحقیق بر روی سوابق وی بوده ۱۹۹۸ ،تا  ۲۰۰۳در کمیته قضایی مجلس سنا کارکرد
«میگل استرادا» نامزد پیشنهادی حزب جمهوریخواه از و در دو سال پایانی ،مدیر کارکنان و مشاور ارشد این
منطقه مدار کلمبیا ( the District of Columbiaکمیته بود .وی بعد از ترک سنا به وزارت دادگستری

دولت جرج دبلیو بوش (پسر) رفت و معاون دستیار
دادستان کل در بخش «ضد انحصار» شد .دلرحیم
در سالهای اخیر به عنوان وکیل و مسئول البی در
شرکت حقوقی Brownstein Hyatt Farber
 Schreckدر شهر واشنگتن کار کرد که آخرین روز
کاری او در این شرکت ۲۰ ،ژانویه ،روز آغاز به کار
دولت ترامپ بود .او در مارس  ۲۰۱۶در یادداشتی که
در روزنامهی نیویورکپست منتشر شد ،حمایت علنی
خود را از دونالد ترامپ اعالم کرد و نوشت« :اگرچه
ترامپ انتخاب اول من نبود اما بهعنوان یک محافظهکار
و جمهوریخواه به وی در مقابل هیالری کلینتون رای
میدهم».

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency
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در کانون خبر:

طال راسی از چهل ضربه شالق تا طراحی لباس شنای زنانه

ما مردم ایران درست سی و هشت سال پیش ،مرد سوم را درست با همین
طرز فکر به عنوان رهبر مملکت برگزیدیم و به او این اختیار را دادیم که
ایران را به ویرانهای تبدیل کند که در آن نه حقوق حیوانات که حتی حقوق
انسانها هم به رسمیت شمرده نشود.

در یک کلوپ شبانه در هالیوود غربی ،درست پشت
همان میزی که «مرلین منسان» (خواننده مشهور هارد
راک) مینشست ،نشسته بود و از خاطرات گذشتهاش
میگفت .داستان او شاید برای بسیاری از جوانان ایرانی
اتفاق افتاده باشد؛ بسیج ،نیروی انتظامی و گشت ارشاد،
دستگیری ،کتکخوردن و ناسزا شنیدن ،دادسرا ،حبس
و شالق!
«طال راسی» در سیلور اسپرینگ مریلند بهدنیا آمد.
هنگامیکه دو سال داشت ،خانوادهاش تصمیم میگیرند
به تهران بازگردند .آنها که در زمان حکومت پهلوی،
شاه ایران ،زندگی کرده بودند ،اکنون فرهنگ آمریکایی
را نیز با خود به ایران پس از انقالب اسالمی سوغات
بردند و در فضای بسته مذهبی-دولتی آن جامعه و
محدودیتهایش ،سعی در حفظ هویت خود داشتند.
در یک چنین اتمسفری خواه ناخواه تضادهایی بوجود
میآید که اجتنابناپذیر است .طال داستانهای زیادی از
دستگیری و برخورد با جوانان ایرانی شنیده بود اما مانند
همه همسن و سالهایش یکدنده و کلهشق بر این باور
بود که این ماجراها هرگز برای او اتفاق نخواهد افتاد.
اما شبی در سال  ،1998در یک مهمانی کوچک
خصوصی در تهران «طال راسی» همراه با دیگر مهمانان
طعم برخورد قهرآمیز حکومت دینی را چشید .نیروهای
بسیج به مهمانی یورش بردند و همه حاضران را دستگیر

کردند .جرم آنها مصرف الکل و مواد مخدر نبود بلکه
پخش موسیقی غربی (از دید آنان غیرقانونی) و اختالط
زن و مرد در مهمانی بود .طال برای فرار از دست ماموران
بسیج سعی کرد ولی وقتی با تهدید شلیک از سوی آنها
روبرو شد ،تالش خود را متوقف کرد.
طال راسی در گفتگویی با نشریه «دیلی بیست» اعتراف
میکند که هرگز فکر نمیکرد شالق بخورد .طال راسی
و سایر مهمانان را به دادسرای خیابان وزرا بردند و در
آنجا پسران را به  50و دختران را به  40ضربه شالق
محکوم کردند .آنان پنج شبانهروز در بازداشتگاه کثیف
و نامناسب ،در کنار قاچاقچیان مواد مخدر ،روسپیان و

شاهدان عینی می گویند تعدادی از دارندگان گرین
کارت ایرانی تبار در فرودگاه بین المللی لس آنجلس
پس از ساعت ها انتظار مجبور به امضای فرم شماره
 407امور مهاجرتی برای ورود به خاک آمریکا شده
اند .امضای این فرم به منزله باز پس دادن داوطلبانه
گرین کارت به ایاالت متحده آمریکا است.
شاهدان عینی می گویند در حالی که نخستین پرواز
حامل اتباع ایرانی در ساعت  11صبح روز شنبه 28
ژانویه در فرودگاه بین المللی لس انجلس به زمین
نشست اما برخی از اتباع ایرانی تبار دارای ویزا و گرین
کارت تا ساعت پایانی شب در بخش امنیت مرزی
ترمینال  Bدر این فرودگاه نگهداشته شده بودند و پس
از ساعت ها انتظار برخی ازد دارندگان گرین کارت با
امضای فرم شماره  407اجازه ترخیص یافته اند.
امضای این برگه در حالی بوده است که به آنها هیچ
گزارشی دال بر محتوای این برگه داده نشده است.
فرم  407-Iاز مجموعه اسناد اداره مهاجرت ایاالت
متحده آمریکاست که امضا کننده آن اجازه اقامت دائم
خود را به دولت آمریکا باز می بخشد .به این مفهوم
که به صورت داوطلبانه از گرین کارت و کلیه حقوق

مدنی خود به عنوان یک مهاجر مقیم چشم پوشی
می کند .این افراد تنها  180روز از تاریخ ورود به
آمریکا فرصت دارند تا وضعیت اقامتی جدیدی دال
بر درخواست مجدد برای کلیه مراحل اقامتی ،تمدید
ویزا توریستی و یا خروج قانونی از آمریکا انتخاب
کنند.
خبرنگار خبرگزاری ایرانشهر که در محوطه ترمینال

بزهکاران نگهداری شدند .سلول طال و دوستانش در
نزدیکی اتاق شکنجه بود و هر روز در اوقات نماز
اجباری ،آنها را به صف کرده و تهدید به اجرای حکم
شالق میکردند اما خبری نمیشد؛ شکنجه روانی هدف
ماموران بازداشتگاه بود .در شب صدای جیغ زنانی که با
بطری نوشابه مورد تجاوز قرار میگرفتند ،شنیده میشد.
در پایان روز پنجم بازداشت ،طال به یاد میآورد که برای
اجرای حکم شالق به بازداشتگاه دیگری منتقل شدند و
در آنجا شاهد صدای زجر کشیدن دوستانش و بیرون
ت خونین از اتاق شکنجه بود .وقتی
آمدن آنها با پش 
نوبت به طال راسی رسید ،زنی با چادر مشکی ،سر تا
پا سیاهپوش با شالقی بافته شده از چرم و سطل آب
منتظرش بود .توهین و ناسزاهای ماموران در صدای
جیغ دردآلود طال گم میشد و خانواده او در بیرون اتاق
اجرای حکم همپای وی ،دردش را حس میکردند.
اکنون از آن روزهای سخت و زجرآور سالها گذشته
و طال یک طراح مد برجسته و مشهور در آمریکاست.
در سال  ۲۰۰۹برند «در به در» را بهوجود آورد .یک برند
مایوهای لوکس شنا که نخست آنها را سفارشی طراحی
و تولید می کرد اما بعد با کمک سرمایهگذاران کارش
رونق پیدا کرد .طال راسی اخیرا کتابی به زبان انگلیسی
با عنوان «مد آزادی است» نوشته که در سپتامبر 2016
منتشر شد.

اجبار ایرانیان دارای گرین کارت به امضای فرم  407در فرودگاه

پروازهای بین المللی حضور یافته بود با گزارش
حضور گروهی از شهروندان لس انجلس که به
اعتراض به دستور اجرایی رییس جمهور تجمع کرده
بودند گفته گروهی از وکالی مهاجرت را در سالن
پروازهای ورودی این فرودگاه مالقات کرده است که
به رایگان می کوشیدند به اتباع ایرانی و شش کشور
دیگر که با این مشکل روبرو شده اند یاری برسانند.
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راهنمایفرمانپرزیدنتترامپ
دربارهسفرشهروندانایرانیبهآمریکا

همانطور که همه شما گرامیان مستحضر هستید
پرزیدنت ترامپ دو فرمان اجرایی صادر کرد که
بر اساس آن محدودیتهای موقتی برای حضور
پناهجویان و شهروندان هفت کشور خاورمیانه و
آفریقا از جمله ایران ،در آمریکا اعمال میشود.
اجرای سریع این فرمان و عدم اطالع رسانی درست
درباره ان و نیز بلوای خبری در خصوص ابعاد آن که
در برخی موارد با دروغ هایی نیز همراه بوده است تا
بتواند به عنوان بمب خبری علیه دولت استفاده شود
باعث شده تا سواالت و ابهاماتی در باره این قوانین
برای ایرانیان مقیم آمریکا پدید آید.
در زیر کوشیده شده است به برخی از سواالت مهم
درباره این قوانین پاسخ داده شود.
الزم به توضیح است که این پاسخها رسمی و از
سوی دولت آمریکا نیست و تنها از سخنرانیها و
اظهارنظر مقامهای دولت جمع آوری شده است:
* فرمان اجرایی دونالد ترامپ چه می گوید؟
آقای ترامپ روز جمعه  27ژانویه دو فرمان اجرایی
صادر کرد :تعلیق ورود پناهجویان و لغو ویزای
شهروندان هفت کشور از جمله ایران.
*من یک پناهجوی منتظر انتقال به آمریکا
هستم .تا چه زمانی این تعلیق ادامه میابد؟
براساس فرمان اجرایی رئیس جمهوری ،ورود
پناهجویان به مدت  ۱۲۰روز تعلیق شده است .درباره
تعلیق پناهجویان سوریه اشارهای به زمان پایان آن
نشده است و اخیرا هم مقامات اعالم کرده اند این
محدودیت ها ممکن است تمدید شود.
*تعلیقویزابرای شهروندان کدام کشورهاست؟
شهروندان هفت کشور ایران ،سوریه ،عراق ،لیبی،
یمن ،سودان و سومالی لغو شده است.
*تا چه زمانی ویزا تعلیق شده است؟
طول فرمان اجرایی  ۹۰روز است.
*من متقاضی ویزای دانشجویی هستم .بعد از
 ۹۰روز همه چیز عادی می شود؟
پرزیدنت ترامپ روز یکشنبه  29ژانویه در بیانیهای
اعالم کرد این فرمان برای  ۹۰روز است و قرار است
قوانین تا آن موقع اصالح شوند .اما از احتمال لغو یا
تمدید آن سخن نگفت.
*چه کسی باید قانون را اصالح کند؟
دولت آمریکا میتواند الیحه را پیشنهاد بدهد تا در
کنگره آمریکا قانون جدید تصویب شود .چون اکثریت
مجلس نمایندگان و سنا در اختیار جمهوریخواهان
است ،پرزیدنت ترامپ کار سختی برای تغییر قانون
در پیش ندارد.
*چه نوع ویزاهایی لغو شده است؟
صفحه وزارت خارجه آمریکا توضیح داده هرگونه
ویزای غیر مهاجرتی ،دانشجویی ،گردشگری و
نامزدی لغو شده است .دیپلماتها و افراد دارای
ویزای سازمان ملل از این قانون مستثنی هستند.
*وقت مصاحبه من برای ماه آینده میالدی بود.
چه باید بکنم؟
تا  ۹۰روز تمام ویزاها و وقت مصاحبه لغو شده
است .بنابراین باید بعد از این زمان برای درخواست
وقت سفارت اقدام کنید.
*من هزینه وقت مصاحبه برای ویزای توریستی
را پرداخت کرده ام .تکلیف پول من چه می شود؟
شما بعد از رفع محدودیت میتوانید برای وقت
سفارت اقدام کنید .کلیه فیس های پرداختی معتبر
است.
*من شهروند ایتالیا هستم و پاسپورت ایرانی
هم دارم .آیا من هم ممنوع الورود هستم؟
براساس طرح ویزا ویور که سال گذشته تصویب و
به تایید پرزیدنت اوباما رسید ،شهروندان دو تابعیتی
که در پنج سال گذشته به یکی از کشورهای ایران،
لیبی یا سودان سفر کردهاند باید برای ورود به آمریکا
درخواست ویزا کنند .طبیعی است آن قانون همچنان
پا برجاست.
*من ایرانی و شهروند کانادا هستم .می توانم
وارد آمریکا شوم؟
ایرانیان کانادایی از ممنوعیت مستثنی شدهاند .به
شرط آنکه از ارواق معتبر کانادایی خود استفاده کنند.

*من در ترکیه پناهنده سیاسی از ایران هستم.
آیا امیدی هست که بتوانم در نهایت به آمریکا
بیایم؟
باید بمانید و ببینید بعد از چهار ماه چه تغییراتی
صورت میگیرد .در حال حاضر دولت آمریکا میزان
پذیرش مهاجر خود را به نصف کاهش داده است .در
دولت اوباما قرار بود  ۱۱۰هزار پناهجو پذیرش شوند
اما ترامپ میگوید این رقم را به  ۵۰هزار نفر کاهش
داده است.
*ایرانیان دارنده گرین کارت در چه وضعی قرار
دارند؟
براساس اعالم وزیر امنیت داخلی آمریکا ،دارندگان
گذرنامه ایرانی با گرین کارت آمریکا منعی ندارند
اما اگر به ایران سفر کرده باشند ،ممکن است مورد
سوال ،مصاحبه و گفتگو قرار بگیرند.
*من یک ایرانی پناهنده سیاسی در آمریکا
هستم و در حال حاضر منتظر گرین کارت .بر
وضع من چه تاثیری می گذارد؟
تاکنون هیچ یک از مقامات درباره توقف پروندههای
اداره شهروندی سخنی نگفتهاند.
*من دارنده گرین کارت هستم و ایران
هستم .اگر به آمریکا برگردم،گرین کارت من را
میگیرند؟
چنین چیزی گزارش نشده است اما به گفته رئیس
کارکنان کاخ سفید ،ممکن است درباره اقامت تان
در ایران مورد پرسش قرار بگیرید .در این خصوص
برخی پناهندگان که با اعالم عدم امنیت جانی در
کشور اصلی خود گرین کارت گرفته اند در صورت
سفر به ایران و شناسایی در مبادی ورودی ممکن
است به دلیل دروغگویی به دولت آمریکا برای اخذ
پناهندی و منافع آن مورد محاکمه قرار بگیرند .این
روند پیش از این نیز وجود داشته است.
*شنیده ام اگر گرین کارت داریم ،نباید فرمی
در فرودگاه امضا کنیم .درست است؟
چندین نهاد مدنی در دو روز اعتراض به جرای
فرمان اجرایی توصیه کردهاند که اگر به عنوان دارنده
گرین کارت به آمریکا بازگشتید و از شما درخواست
امضای فرم  I-407شد ،آن را امضا نکنید.
فرم  I-407برگهای است که امضاکننده آن ،اجازه
اقامت دائم خود را به دولت آمریکا میبخشد .با
این درخواست فرد تقاضای تجدید وضعیت اقامتی
میکند و این روندی است که میتواند به پس گرفتن
گرین کارت فرد منتهی شود.
*به عنوان دارنده گرین کارت حق وکیل دارم؟
یکی از حقوق دارندگان گرین کارت حق داشتن
وکیل مدافع است.
*من نگران بازگشت به آمریکا با گرین کارت
هستم .وزارت خارجه آمریکا کسی جواب
نمیدهد .چه کنم؟
سی ان ان در گزارشی توصیه کرد دارندگان گرین
کارت به سفارت و کنسولگریهای آمریکا برای
سوال مراجعه کنند.
*چرا نام ایران در بین هفت کشور هست؟
در قانونی که در زمان آقای اوباما تصویب شده بود،
نام ایران در کنار این کشورها به عنوان «کشورهای
تعیین شده خاص» ذکر شده که یا در فعالیتهای

بعدازظهر یکشنبه  30ژانویه  2017خانم «دالی ام.
گی» قاضی یک دادگاه محلی در لسانجلس بر اساس
قانون اساسی ایاالت متحده و قوانین مهاجرتی آمریکا
که ورود افراد را با ویزای معتبر به خاک این کشور
ضمانت کرده است ،دستور داد تا بازگردانده شدن علی
وایقان متوقف شود و به او اجازه ورود به آمریکا با
ویزایی که تا  14فوریه  2017اعتبار داشت ،داده شود؛
اما چه سود که این نوشداروی پس از مرگ سهراب،
موقعی به فرودگاه رسید که علی وایقان در هواپیمایی
عازم تهران بود.
پرواز حامل «علی وایقان» از تهران در ساعت 7:15

بعدازظهر روز جمعه  27ژانویه  2017در فرودگاه
بینالمللی لسانجلس به زمین نشست .او آمده بود تا با
بستگانش دیدار کند و سپس به ایندیانا برود تا به همسر
و پسرش که چهارماه پیش از وی به آمریکا وارد شده
بودند،بپیوندد.
اما علی وایقان هرگز از گمرک فرودگاه الایاکس عبور
نکرد؛ خواهرزاده او به لسانجلس تایمز گفت که آقای
وایقان در هواپیمایی که به مقصد دبی در امارات متحده
عربی میرفت ،قرار داشت و در ساعت  3:15بعدازظهر
شنبه  28ژانویه  2017فرودگاه الایاکس را ترک کرده
است.

تروریستی نقش دارند و یا از تروریستها حمایت
میکنند.
*ایران از چه کار تروریستی حمایت کرده
است؟
ایران بارها از سوی آمریکا به حمایت از گروههای
تروریستی از جمله حزب اهلل لبنان ،شیعیان یمن و
بحرین متهم شده و در دو سال اخیر چند کشتی
حامل اسلحه برای این گروهها در دریاهای آزاد
بازداشت شدهاند .از سوی دیگر دستگاه های امنیتی
آمریکا با ایران همکاری نمی کنند و همواره ایران در
مناسبات سیاسی در قبال ایاالت متحده آمریکا رفتار
خصمانه داشته است.
چرا نام عربستان در این لیست نیست؟
دولت عربستان در ارایه اطالعات با نهادهای
اطالعاتی آمریکا همکاری نزدیک دارد .آمریکا در
عربستان سفارت دارد و اگر درباره یک متقاضی ویزا
سواالتی داشته باشد ،این کشور پاسخ الزم را میدهد.
در نیتجه این محدودیت با اینکه اتباع سعودی سابقه
فعالیت تروریستی داشته اند به دلیل همکاری دولتها
مرتفع است.اما ایران با این احتمال مواجه است که
مزدوران رژیم اسالمی را به آمریکا بفرستد.
*یک قاضی حکم ترامپ را لغو کرده .این قابل
تعمیم به همه است؟
قضاتی در نیویورک رای به ماندن پناهجویان دادهاند
اما این رایها همانطور که خودشان تاکید دارند
موقت است و تنها برای افرادی است که در شب
اول بخاطر بی مشکالت فرمان اجرایی در بالتکلیفی
قرار داشتند .هیچ قاضی تاکنون از اساس مقابل فرمان
اجرایی ترامپ ایستادگی نکرده است.
*مخالفت فرمانداران و اعضای کنگره چه
فایدهای دارد؟
فرمانداران مسئول اجرای قوانین در سطح ایالت
خودشان هستند .هرچند مسایل فدرال به دولت
مرکزی ربط دارد اما فرمانداران نیز مسئوالن اجرای
قانون در ایالت هایشان هستند.
اما اعضای کنگره فرق دارند .آنها بخش قانونگذار
کشور هستند و اگر قانونی تصویب کنند ،میتوانند به
امضای رئیس جمهوری برسانند.
با این حال در شرایط فعلی دستور آقای ترامپ
در حال اجراست و بیشتر این مخالفتها در غالب
ژستهای رسانهای از سوی برخی مقامات دموکرات
اتخاذ شده است.
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نوشدارو پس از مرگ سهراب در فرودگاه لسآنجلس

اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا ( )ACLUکه برای
جلوگیری از اخراج علی وایقان و ایرانیان دیگر تالش
میکرد ،نامه قانونی که جلوی بازگردانده شدن (دیپورت)
او را میگرفت تهیه و به فرودگاه آورد اما دیگر خیلی دیر
شده بود؛ هواپیمای حامل آقای وایقان  45دقیق ه پیش از
این به مقصد دبی پرواز کرده بود.
خانوادهاش بوسیله تلفن با او در فرودگاه دبی صحبت
کردند ،جاییکه علی وایقان منتظر بود تا با پروازی دیگر
به تهران باز گردد« .مرجان وایقان» خواهرزاده علی گفت:
«او در فرودگاه دبی و پای تلفن به معنای واقعی کلمه،
میگریست».

وزیرامنیتداخلیآمریکا:دوتابعیتیهامیتوانندبهآمریکاسفرکنند

وزیر امنیت داخلی ایاالت متحده آمریکا میگوید
شهروندان دو تابعیتی از هفت کشوری که ویزای ورود
شهروندان آنها به آمریکا بطور موقت تعلیق شده ،در
صورت استفاده از گذرنامه کشور دیگری که محدود
نیست ،میتوانند به آمریکا سفر کنند.
به گزارش رویترز ،جان کلی روز اول فوریه 2017به نام
کشور خاصی اشاره نکرد .در روزهای گذشته بسیاری از
شهروندان ایرانی که شهروند دیگر کشورها نیز هستند،
سوال داشتند که آیا می توانند با پاسپورت کشوری که

شهروند آن هستند به آمریکا سفر کنند یا خیر.
در فرمانهای اجرایی صادره توسط رییس جمهور
ترامپ با عنوان «حفاظت از آمریکا در مقابل حمالت
تروریستی» ،ورود پناهجویان به آمریکا برای چهار ماه به
حالت تعلیق در آمد.
همچنین به طور موقت صدور هرگونه ویزا برای
شهروندان هفت کشور ایران ،سوریه ،عراق ،لیبی ،یمن،
سودان و سومالی به مدت  ۹۰روز تعلیق شده است.
در روزهای گذشته اجرای فرمان اجرایی مهاجرت

موجب اعتراض هایی در فرودگاه های شهرهای بزرگ
آمریکا شده است.
جان کلی روز سه شنبه همچنین گفت ممنوعیت ورود
اتباع برخی از این هفت کشور شاید به این زودی رفع
نشود.
این گفته آقای کلی با اینکه اشارهای به اسم هیچ کشوری
نداشت اما به گفته کارشناسان میتواند در خصوص اتباع
ایرانی و سوری عینیت پیدا کند که همین موضوع به دامنه
نگرانیها افزوده است.
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درکانون خبر:

سرپیچی مرزبانی  LAXاز دستور دادستان لسآنجلس

به دبنال فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد منع
ورود اتباع  7کشور مسلمان به خاک امریکا مرزهای
هوایی ایاالت متحده و فرودگاههای این کشور در
روزهای اخیر شاهد سردرگمی ،بی نظمی و در برخی
موارد بی قانونی بودهاند .ماموران بازداشتگاه فدرال
در فرودگاه بین المللی لسآنجلس در روز دوشنبه
 30ژانویه به صورت کامال خود سرانهای ،حق قانونی
مایک فوئر دادستان کل لسآنجلسرا سلب کرده و به
او اجازه دیدار با بازداشت شدگان را ندادند.
دادستان کل شهر لسآنجلس که روزهای شنبه و
یکشنبه را از ساعات منتهی به شب تا اوایل بامداد
روز بعد در مکان فرودگاه و در جمع معترضین و
خانوادههای مهاجران در ترانزیت گذرانده بود،
کوشش داشت که به وظیفه قانونی خود عمل نماید.
فوئر در این رابطه گفت« :هدف من دستیابی به
اطالعات بازداشت شدگان و شیوه برخورد ماموران
گمرک و دیگر ماموران فدرال با آنها بود».
به گفته مایک فوئر در حین حضور او در فرودگاه،

زنی جوان مدعی شده بود که پدر میانسال وی که
مبتال به پارکیسنون است توسط ماموران گمرک
بازداشت شدهاست.
دادستان کل کالیفرنیا می گوید این تنها یکی از چند
روایت مشابهی است که طی دو روز در فرودگاه
لسآنجلس شنیده است.

کامال هریس سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا روز
یکشنبه  29ژانویه به صف معترضان در برابر کاخ
سفید پیوست و اعالم کرد «ما در برابر نژاد پرستی
میجنگیم و با اسالم هراسی مبارزه خواهیم کرد».
در همین حال همزمان ماکسین واتر نماینده
دمکرات از جنوب شهر لسآنجلس و تد لیو نماینده
دموکرات از شهر تورنس نیز به خیل تظاهرکنندگان
در فرودگاه لسآنجلسپیوستند.

این در حالی است که یک روز پیشتر ،شنبه 28
ژانویه نمایندگان دموکرات جودی چو از مونوری
پارک ،نانت بارگان از سن پدرو و لو کوریا از
سانتا آنا در میان معترضین در فرودگاه بین المللی
لسآنجلس بودهاند.
همزمان در شمال کالیفرنیا اریک سالول از شهر
دوبلین نیز به جمعیت بزرگ تظاهرکنندگان در
فرودگاه بینالمللی سان فرانسیسکو پیوسته بود.

گفتنی است به گزارش منابع رسمی محلی 13نفر
روز شنبه  28ژانویه به دالیل نامعلوم حین ورود در
ترمینال  2فرودگاه لسآنجلس بازداشت شدهاند.
این در حالی است که از ساعات اولیه بامداد صبح
دوشنبه اخباری مبتنی بر دستگیری افراد دیگر منتشر
نشدهاست.

سناتورهریسدرصفمخالفانفرماناجراییرییسجمهور

واکنشنمایندگانکالیفرنیادرکنگرهبهدستوراجراییترامپ

به دنبال اعتراضات مقامات کشوری به دستور دونالد پیوستند.
ترامپ رئیس جمهوری مبنی بر منع ورود اتباع هفت دیوید نونز نماینده جمهوریخواه از توالر کالیفرنیا
کشور خاورمیانه و آفریقا از جمله ایران ،نمایندگان این دستور را برای پیشگیری از ورود جهادیها به نام
ایالت کالیفرنیا در کنگره امریکا نیز واکنشهایمتفاوتی پناهنده ،ضروری دانست ولی تصریح کرد که باید در
نشان دادهاند.
مورد شهروندان امریکایی یعنی دارندگان کارت سبز و
از روز جمعه  28ژانویه و همزمان با امضای فرمان از کسانی که به جامعه امریکایی کمک کردهاند استثنا قائل
سوی رئیس جمهور و موج گسترده اعتراضات در میان شد.
 14نماینده جمهوریخواه و  38نماینده دمکرات ازایالت در سویی دیگر اد رویس نماینده جمهوریخواه از
کالیفرنیا در کنگره امریکا ،برخی نمایندگان سکوت فولرتون کالیفرنیا نیز در یک مصاحبه با روزنامه واشنگتن
اختیار کرده و برخی فعاالنه به صف اعتراض کنندگان پست این دستور رئیس جمهور را «امری صحیح و در

راستای حفظ امنیت امریکا» خواند.
این در حالی است که جف دن هام نماینده جمهوری
خواه از شهر تورالک ایالت کالیفرنیا در واکنش به این
فرمان گفت « :این دستور ترامپ مردم را گیج و سردرگم
میکند و دستورات ویژه از این دست نمیتوانند در دراز
مدت به حل مشکالت این کشور کمک کنند»
گفتنی است در میان نمایندگان دمکرات کالیفرنیا «دایان
فاین استاین» در حال نگارش و تنظیم دو الیحه بر علیه
دستور ویژه دونالد ترامپ و یافتن راهی برای متوقف
کردن اجرای آن است.

سنایکالیفرنیا:دستورترامپنقضقانوناساسیاست
سنای ایالت کالیفرنیا پس از ساعتها بحث و
تبادل نظر نهایتا روز دوشنبه  30ژانویه قطعنامهای
در راستای محکوم کردن فرمان ضد مهاجرتی دونالد
ترامپ صادر کرد و این اقدام رئیس جمهوری را
تبعیض آمیز تلقی نمود.
در این قطعنامه با اشاره به بحران به وجود آمده و
اعتراضات فراوان در فرودگاهها و مرزهای هوایی
ایالت کالیفرنیا ،دستور ویژه ریاست جمهوری
اهانت رسمی و بال شک به یک مذهب توصیف
شده که با تخطی از قانون اساسی ایاالت متحده در
رابطه با آزادی و احترام به تمامی مذاهب این بند
مهم از اصولیترین پایههاینظام دموکراتیک امریکا
را نقض کرده است.
هنا بت جکسون سناتور ایالتی از سانتا باربارا نیز
این دستور ویژه رییس جمهوری را نقض فاحش

حقوق مدنی انسانها بر پایه استانداردهای حقوق جمهوریخواه رای منفی 2 ،جمهوریخواه رای ممتنع
و  26عضو دموکرات رای مثبت خود به این قطعنامه
بشر در امریکا و جامعه جهانی دانسته است.
گفتنی است در رای گیری سنای کالیفرنیا  11را اعالم داشتند.

تجمع اعتراضی در سانتامونیکا :کنگره صدای ما را بشنود

برای پیدا کردن صاحبان
مشاغل و نیاز به داشتن
اطالعات از مهمترین اتفاقات
روز در جامعه ایرانیان
کالیفرنیا کافیست با مرکز
اطالعات ایرانیان تماس بگیرید
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شماری از تظاهرکنندگان و معترضان به دستور رئیس جمهور ترامپ در مورد
ورود شهروندان  7کشور مسلمان به خاک امریکا در برابر دفتر کار دایان فاین
استاین سناتور کالیفرنیا در شهر سانتا مونیکا تجمع کردند.
این معترضان با در دست داشتن پالکاردهای اعتراضی و شعارهای نوشته
شده مبنی بر مخالفت با ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک و مخالفت با منع
پناهجویان و مهاجران به شعار دادن پرداختند و از فاین استاین خواستند تا
صدای آنها را بشنود.
این معترضین همچنین از فاین استاین خواستند تا به جف سشنز کاندیدای
دونالد ترامپ برای احراز دادستانی کل امریکا رای مثبت ندهد.
در همین حین هنا آلیسون از اعضای سوسیالیست دموکرات که برگزاری این
اعتراضات را سازماندهی کرده بود به خبرنگاران اعالم کرد« :ما نمیخواهیم یک
نژادپرست سمت دادستان کل امریکا را به دست گیرد».
گفتنی است دایان فاین استاین در پایان به تظاهرکنندگان و خبرنگاران اظهار
داشت که رای او به جف سشنز یک رای منفی خواهد بود.
این در حالی است که ترامپ در اقدامی واکنشی به عدم اجرای دستور خود
در خصوص ممنوعیتهای ایجاد شده برای سفر به آمریکا و امور پناهندگان،
سرپرست موقت دادستانی کل آمریکا را از کار خود برکنار کرد.
برخی کارشناسان واکنشهای آقای ترامپ را عجوالنه و به دور از روح
دموکراسی آمریکایی ارزیابی کرده اند.
با این حال موافقان وی معتقدند پایبندی رییس جمهور محبوبشان به ایجاد
امنیت برای شهروندان آمریکا ،امری ستودنی است و نباید از وی به این دلیل
انتقاد داشت.
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شورای شهر لسآنجلس روز سه شنبه  31ژانویه
طرح دست فروشی قانونمدار در این شهر را به
تصویب رساند.
این طرح توسط سه تن از اعضای شورای شهر
ارائه شد و با اختالف  11رای مثبت به  2رای منفی
به مرحله تصویب رسید.
به موجب این مصوبه ایستگاههای ویژهای برای
فروشندگان و عرضه کنندگان خیابانی تعبیه خواهد
شد که عمدتا در مراکز اغلب تجاری و صنعتی
اطراف شهر مستقر هستند.
مجوز دست فروشی در پیادهروهای شهری نیز تا

زمانی که به سد معبر و ایجاد ازدحام منجر نشود به
صورت محدود صادر میشود.
قرار است این مصوبه تا چند روز آینده به کلیه
واحدهای صنفی و مراجع ذیصالح قانونی ابالغ
شود.
در عین حال این مصوبه دست فروشی در مناطق
مسکونی را ممنوع اعالم کرده و تنها در مواردی
که اماکن مسکونی به صورت مکانی متروک در آمده
شامل این تبصره خاص خواهد شد.
به این ترتیب بسیاری از فروشندگان سیار مواد
خوراکی مجبور به اخذ مجوز شغلی خواهند شد.

واکنشروسایدانشگاههایکالیفرنیابهحکماجراییترامپ
جین بالک ریاست مجموعه دانشگاهی UCLA
و معاون اجرایی او اسکات واگ در واکنش به
دستور دونالد ترامپ در مورد منع ورود اتباع
کشورهای هفتگانه از جمله ایران به امریکا بیانیهای
صادر کردهاند.
در این بیانیه آمده است:
«ممانعت از ورود اساتیدپژوهشگران و دانشجویان
که از اتباع این هفت کشور هستند بر خالف تعهدات
و پیمان نامه اساتید و فرهنگیان دانشگاه UCLA
است».
این بیانیه در ادامه میافزاید:
«دانشگاه  UCLAبر اساس باورمندی به
ارزشها و فضائل انسانی همراه با دیگر نهادهای
آموزشی و دانشگاهها مخالفت خود با این اقدام
ریاست جمهوری ایاالت متحده را اعالم میکنیم دانشجویی و دفتر آموزش دانشگاه  UCLAارتباط صدور اطالعیه ای این موضوع را تایید کرده است.
بخش عمدهای از دانشجویان ایرانیتبار در آمریکا
و از دانشجویان ،اساتید و کنشگران دانشگاهی برقرار کنند.
خواستاریم تا برای برخورداری از کمکهای این در همین راستا جنت ناچولی تانو ریاست کل در مجموعه دانشگاههای  UCمشغول به تحصیلاند
دانشگاه و کسب آگاهیهای بیشتر با دفاتر امور مجموعه دانشگاههای  UCدر سراسر کالیفرنیا نیز با که برخی از آنان از قوانین جدید لطمه دیدهاند.

بهره برداری مجدد از انبارهای گازAliso Canyon

اداره گاز جنوب کالیفرنیا از بهره برداری پروژه
انبار گاز در منطقه آلیسو کنیون()Aliso Canyon
خبر داده است.
به گفته این نهاد منابع انبار گاز مذکور اکنون از نظر
بهداشتی و محیطی امن و آماده بهرهوری هستند.
اعالم این خبر در حالی صورت میگیرد که هنوز
دو جلسه مهم رسیدگی به آماده سازی انبارههای
گازی برگزار نشدهاند.
پیشتر قرار بود دو جلسه درباره بررسی مقررات و
امکان بهره برداری صحیح از این منابع برگزار شود.
بنا بر این خبر مسئوالن برگزاری این دو جلسه
بخش ذخیره نفت و گاز و منابع زیرزمینی دولت
فدرال و کمیسیون نظارت بر منابع مصرف انرژی در
کالیفرنیا در شهر وودلند هیلز اعالم شده اند.
جانبه
همه
این دو نهاد میبایست سالمت و ایمنی
 2015تا فوریه  2016به میزان  94067تن مکعب از این رو نهادهای ناظر در تالشاند تا قبل از
انبارههایگاز در  Aliso Canyonرا تایید کنند .گاز متان در هوا منتشر کرد و به جابهجایی و مراحل اجرای نهایی اطمینان کامل از اصول ایمنی
گفتنی است انباره چاه اساس  25در فاصله اکتبر خسارات فراوانی در منطقه پورت رنچ منجر شد.
را حاصل کنند.
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 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ

مرکزیهودیانالنگبیچتهدیدبهبمبگذاریشد
به دنبال تهدید بمب گذاری در یک مرکز یهودیان
در منطقه النگ بیچ ،این مرکز روز سه شنبه 31
ژانویه  2017برای ساعاتی تخلیه گردید.
مرکزیهودیان آلپرت واقع در خیابان ویلوو شرقی
صبح روز سه شنبه تهدیدی بر مبنای وجود یک
بمب در این مرکز دریافت نمود و به دنبال آن
عملیات تحقیق و تجسس توسط تیم بمب یاب

پلیس النگ بیچ آغاز گردید.
به گفته مقامات پلیس دستور تخلیه مرکز پس
از تجسس کامل و حصول اطمینان از عدم وجود
هرگونه بمب لغو گردید.
این در حالی است که همزمان چندین گزارش از
سراسر ایاالت متحده حاکی از تهدیدهای ناشناس
بمب گذاری در اماکن و مراکز مختلف است.

درگیری خونین در بلوار سان ست به مرگ یک نفر انجامید

نزاع و درگیری در شهر هالیوود به کشته شدن یک نفر و
زخمی شدن سه تن دیگر منجر شد.
این حادثه خشونت بار روز که سه شنبه  31ژانویه به
وقوع پیوست در این نزاع و درگیری در شهر هالیوود به
کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه تن دیگر منجر شد.
در این حادثه که یک افسر پلیس ناچار به تیر اندازی شده
یک نفر بر اثر ضربات چاقو کشته شده و سه نفر دیگر نیز
به شدت زخمی شده اند.
جراحات یکی از مجروحین بر اثر اصابت گلولهای است
که پلیس برای خاتمه دادن درگیری شلیک کرده بود.
هر سه مجروح این حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس نیز در این باره  2نفر را دستگیر کرده است.
این در حالی است که هنوز از هویت افراد و ضاربان و
علت این درگیری گزارشی منتشر نشده است.
این حادثه ساعت  2بعدازظهر در تقاطع خیابانهای
کوهنگا و سان ست رخ داده است.
در این حادثه که یک افسر پلیس ناچار به تیر اندازی شد،
یک نفر بر اثر ضربات چاقو کشته شده و سه نفر دیگر نیز
به شدت زخمی شدهاند.
جراحات یکی از مجروحین بر اثر اصابت گلوله ای است
که پلیس برای خاتمه دادن درگیری شلیک کرده بود.

بازیگر ایرانی تبار سوئد در مراسم اسکار شرکت می کند
هنرپیشه ایرانیتبار سوئدی یکی از نامزدهای
بهترین فیلم خارجی در اسکار قصد دارد ،به رغم
اعتراضها به محدودیتهای جدید سفر اتباع
هفت کشور خاورمیانه به ایاالت متحده ،در این
مراسم شرکت کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس« ،بهار
پارس» که سال  ۱۹۹۵میالدی تابعیت سوئد را
پذیرفته ،گفته است به همراه رالف السگارد دیگر
بازیگر فیلم «مردی به نام اوِ -وه» به کالیفرنیا سفر
خواهد رفت.
این در حالی است که به دنبال فرمان اجرایی
دونالد ترامپ رئیس جمهوری متحده برای
محدود کردن موقت سفر اتباع هفت کشور عمدتا
مسلمان به آمریکا ،نمایندگان ایران در این مراسم

از حضور در این مراسم منصرف شدهاند.
اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی فیلم
«فروشنده» یکی از نامزدهای جوایز اسکار
در بخش فیلمهای خارجی ،گفته در اعتراض
به این فرمان در مراسم اسکار امسال شرکت
نخواهند کرد .برخی این تصمیم آقای فرهادی را
ژست تبلیغاتی برای جلب توجه آکادمی اسکار
دانستهاند که به شدت بر علیه آقای ترامپ است.
خانم پارس معتقد است که سفر به ایاالت متحده
و حضور در این مراسم مهم و معتبر ،که روز ۲۶
فوریه  2017در شهر لسآنجلس برگزار خواهد
شد« ،تاثیر به مراتب بزرگتری» خواهد داشت.
این هنرمند  ۳۷ساله به خبرگزاری آسوشیتدپرس
گفته است که «دست در دست یکدیگر در کنار

هم ایستادن در آنجا» خود یک بیانیه درباره
محدودیت سفر شهروندان هفت کشور مسلمان،
از جمله ایران است.
بهار پارس ،که هم گذرنامه ایرانی و هم سوئدی
دارد ،در ادامه به این خبرگزاری گفته است که
هرچند قصد دارد به آمریکا سفر کند ،اما «همیشه
احتمال بازگردانده شدن وجود دارد و این خیلی
دلپسند نیست».
وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه شنبه
 31ژانویه  2017اعالم کرده بود که شهروندان
کشور های هفتگانه مشمول دستور اجرایی زییس
جمهور ،اگر پاسپورت یا تابعیت کشور دیگری
دارند ،میتوانند با آن اتکا به مقرارت بین آن
کشور و ایاالت متحده ،به آمریکا سفر کنند.

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
 3تا  9فوریه ( 15تا  21بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
تصرف  22هزار متر زمين ،تحت تعقيب قرار
آدینه  15بهمن  3فوریه
گرفت.
 1309خورشيدى (  1931ميالدى)
زادروز محمدعلى فردين  ،بازيگر و كارگردان  1366خورشيدى (  1988ميالدى)
تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان
ايرانى
خمينى
 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
نصب سنگ اول بناى دانشگاه تهران بدست  1389خورشيدى (  2011ميالدى)
بركنارى هاشمى رفسنجانى از رياست مجلس
رضاشاه در اراضى جالليه
خبرگان
 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
كتابهاى خاطرات هاشمى رفسنجانى در شركت
زادروز على نصيريان ،بازيگر ايرانى
كتاب موجود است
 1327خورشيدى (  1949ميالدى)
محمدرضا شاه در محوطه دانشكده حقوق مورد
دوشنبه  18بهمن  6فوریه
اصابت چند گلوله قرار گرفت .ضارب ،ناصر
چهارشنبه  20بهمن  8فوریه
فخرآرايى عضو حزب توده ايران بود كه با شليك  1229خورشيدى (  1851ميالدى)
انتشار نخستين شماره از روزنامه وقايع اتفاقيه  1264خورشيدى (  1886ميالدى)
گلوله از طرف گارد محافظ كشته شد
كتابى در اين زمينه با عنوان  5گلوله براى شاه در در ايران .اين روزنامه به كوشش اميركبير منتشر زادروز ابراهيم پورداوود  -اديب ،شاعر و
شد.
پژوهشگر نامدار در رشت
شركت كتاب موجود است
 1308خورشيدى (  1930ميالدى)
 1305خورشيدى (  1927ميالدى)
 1338خورشيدى (  1960ميالدى)
انتخاب ميرزاحسين خان پيرنيا (مؤتمن الملك) درگذشت مهرداد اوستا ،شاعر و اديب معاصر
آغاز بهره بردارى كارخانه قند فريمان
به رياست مجلس شوراى ملى
 1355خورشيدى (  1977ميالدى)
 1339خورشيدى (  1961ميالدى)
انتصاب سپهبد ربيعى به فرماندهى نيروى هوايى
درگذشت محمدحسين فاضل تونى  -استاد و  1307خورشيدى (  1929ميالدى)
قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و  1357خورشيدى (  1979ميالدى)
دانشمند معاصر
آزادى بردگان به هنگام ورود به ايران به تصويب تظاهرات طرفداران بختيار در امجديه
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
آيت اهلل خمينى ،مهندس مهدى بازرگان را به مجلس شوراى ملى رسيد.
 1327خورشيدى (  1949ميالدى)
پنجشنبه  21بهمن  9فوریه
عنوان رييس دولت موقت معرفى كرد.
آزاديخواه
رجل
صوراسرافيل
قاسم
درگذشت
 1311خورشيدى (  1932ميالدى)
شاپور بختيار اعالم كرد در برخى از مسائل و
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
زادروز فرامرز پايور ،موسيقيدان ،نوازند هى
اصول نه با شاه سازش مى كنم نه با خمينى.
دكتر على اصغر حاج سيدجوادى بخاطر نوشتن زادروز فائقه آتشين «گوگوش»  -خواننده سنتور ،مدرس ،و مؤلف
معاصر
آثار استاد پايور به صورت كتاب و سى دى در
مقاله عليه ارتش دستگير و بازداشت شد.
شركت كتاب موجود است
 1315خورشيدى (  1937ميالدى)
شنبه  16بهمن  4فوریه
خودكشى علی اكبر داور -وزير ماليه و يكى از
 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
پايههاى اساسى سلطنت رضاشاه پهلوى
زادروز فرهنگ فرهى ،پژوهشگر ،برنامه ساز
 1334خورشيدى (  1956ميالدى)
راديو و تلويزيون ،و ژورناليست
درگذشت عباس اقبال آشتيانى -استاد دانشگاه،
باران نور  ،مجموعه چهار سى دى – شعر وترانه
مستشار فرهنگى ،مترجم ،نويسنده و ناشر مجله
– با صدا و اجراى ايشان در شركت كتاب موجود
پر ارزش «يادگار»
است
كليه آثار خانم گوگوش در مركز موسيقى و فيلم كتاب تاريخ ايران باستان و شاهنامه به تصحيح
 1332خورشيدى (  1954ميالدى)
شاعر و سياستمدار  « -عطا » درگذشت اديب ايران وابسته به شركت كتاب موجود است.
ايشان در شركت كتاب موجود است.
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
 1335خورشيدى (  1957ميالدى)
السلطنه حسين سميعى
روح اهلل خمينى گفت شاه در دادگسترى محاكمه زادروز فرخنده آقايى ،قصه نويس
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
مى شود
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
درگذشت ابراهيم فخرايى -نويسنده و مورخ
درگذشت عزت اهلل نويد -بازيگر تئاتر
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
سه شنبه  19بهمن  7فوریه
درگذشت حسن زارع ،طنزپرداز سرشناس ايران
فرماندار نظامى تهران و حومه عبور و مرور
در اثر بيمارى ،در سن  80سالگى در استكهلم 1347 .خورشيدى (  1969ميالدى)
وى حقوقدان و قاضى دادگاه بود و نويسندگى زادروز شيوا رز ،بازيگر آمريكايى فيلمهاى در تهران را از ساعت  4:30بعدازظهر تا  5بامداد
طنز رااز حدود  60سال پيش با روزنامه توفيق تلويزيونى و سينمايى (دختر پرويز قريب افشار) ممنوع اعالم كرد.
در تهران و اكثر شهرهاى ايران جنگ مسلحانه
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
آغاز كرد.
تأسيس مدرسه عالى علوم قضايى و ادارى در براى ساقط كردن رژيم پهلوى آغاز شد.
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
قم
یکشنبه  17بهمن  5فوریه
هواپيماى ايرانى به مقصد شارجه كه از كيش
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
شاه در مصاحبه با تلويزيون آمريكا گفت :چشم حمله به پاسگاه سياهكل در شهر سياهكل پرواز میكرد در نزديكى فرودگاه شارجه سقوط
كرد و  46كشته به جاى گذاشت.
آبیها بايد از خواب خودپسندى بيدار شوند .من توسط چريكهاى فدايى خلق
 1390خورشيدى (  2012ميالدى)
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
پدرخوانده اسرائيل نيستم.
محمدرضا شاه گفت هيچ كشورى قدرت حمله درگذشت پرويز رجبي تاري خدان ،مترجم و
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
نويسنده در سن  72سالگي در اثر بيماري سرطان
ژنرال هايزر فرستاده ويژه آمريكا ،ايران را ترك به ايران را ندارد.
در منزلش .وي در  27ارديبهشت  1318در توابع
 1355خورشيدى (  1977ميالدى)
كرد.
خاطرات ژنرال هايزر ترجمه به فارسى در كشته شدن ارتشبد فضائل تدين فرمانده نيروهاى قوچان ،به دنيا آمد.
هوايى در سانحه هوايى در تپه هاى لويزان
آثار ايشان بويژه مجموعه  5جلدى كتاب ايشان
شركت كتاب موجود است
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
با عنوان « سدههای گمشده « در شركت كتاب
 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
رحيم على خرم مقاطع هكار معروف به اتهام شاپور بختيار گفت ،در مقابل هيتلر ،رضاشاه ،و موجود است.

محمدرضا شاه ايستادگى كردم ،در مقابل خمينى
و بازرگان هم مقاومت خواهم كرد.
 1360خورشيدى (  1982ميالدى)
كشته شدن اشرف ربيعى و موسى خيابانى در
يك خانه تيمى سازمان مجاهدين خلق در تهران
به دست پاسداران
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
شاهزاده چارلز ،وليعهد انگلستان براى ديدار از
شهر زلزله زده بم ،به عنوان نخستين شخصيت
سياسى انگلستان بعد از انقالب  ، 57به ايران
سفر كرد.

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.

در هولوکاست مرگ بر صحنه حاکم بود
در یورش به آزادیها و حقوق ،نازیها
مرگ را چاره نهایی میدانستند
ِ
نهایت حقوق بشر و بنیان همه حقوق دیگر ،حق حیات است .منطقی در کار
است که از اولین نقض حقوق بشر به نسل کشی می رسد.
یهودیان زمانی حق حیات خود را از دست دادند که مساوات در برابر قانون،
حق عبور از مرز ،حق پناهندگی ،و تمام انواع دفاع مسالمت آمیز برعلیه قدرت
از آن ها دریغ شد.
اینها شرایط بنیادیاند .نابرابری افراطی در این وجوه تحت رژیم نازی مثال
بین آلمانیها و لهستانیها یا بین آلمانیها و یهودیان پای قتل و انواع خفیفتر
خشونت را باز میکند.
در هولوکاست مرگ بر صحنه حاکم است و به صورت نابود سازی مطلق بروز
می کند ،بدون دلیل یا انگیزه عملی و بدون هدف یا طرح منطقی .در یورش به
آزادیها و حقوق ،نازیها مرگ را چهاره نهایی میدانستند.
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دستور اجرائی دونالد ترامپ
و تکلیف ما ایرانیان

برخی اعتراض می کنند که چرا دولتهای غربی
بین مردم ایران با رژیم حاکم بر کشورمان تفاوتی قائل
نمیشوند و همه را یکجا مجازات میکند .باید پرسید
که چه کسانی در این سالها تالش کردهاند تا مردم و
رژیم را یکسان و هم جنس نشان دهند؟
چه کسانی تروریسم رژیم را انکار یا کمرنگ میکنند؟
مردم را مدافع سیاستهای منطقهای رژیم و کشتار
مردم سوریه معرفی میکنند و قاسم سلیمانی را سردار
عارف و محبوب مردم ایرانیان میخوانند؟

نویسنده :حسن داعی

رهبران کرد ایرانی و حکم دادگاه برلین که سران کشورهای غربی تبدیل شدهاند ،همانهایی هستند که
جمهوری اسالمی را مقصر شناخت ،باعث کاهش همه تالش خود را برای مردمی نشان دادن حکومت
روابط دیپلماتیک اروپا با ایران شد.
آخوندی صرف کردهاند و در تبلیغات خود ،اکثریت
مردم ایران را هوادار این حکومت و سیاستهای
کالناش معرفی میکنند.
وقتی جامعه بین المللی با همه قوا ،در صدد توقف
برنامه هستهای رژیم و دستیابی یک رژیم واپسگرا به
سالح هستهای بود ،دالالنی مثل نایاک و دهها مزدبگیر
دیگر ،با صدها مقاله و طرح نظرسنجیهای قالبی،
اکثریت مطلق مردم ایران را سینه چاک برنامه هستهای
و همردیف رژیم آخوندی معرفی میکردند .وقتی در
سال 2011طرح توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن
اشغال سفارت بریتانیا توسط چماق کشان وابسته به علنی شد ،سازمان نایاک به انکار آن پرداخت و مانند
سپاه ،به قطع روابط دیپلماتیک با این کشور منجر شد .دهها نمونه دیگر ،تالش کرد تا ماهیت و اقدامات
تروریستی رژیم را کمرنگ کند .همین سازمان نایاک،
تالش موفقیت آمیزی برای جلوگیری از قرار گرفتن
سپاه در لیست تروریستی آمریکا انجام داد.

دستور اجرائی ترامپ ،بخشی از ایرانیان مقیم آمریکا
را به بطور بیسابقهای فعال کرده که پدیدهای مثبت
به ویژه در میان آن بخش ار هموطنانی است که در
مقابل نقض حقوق انسانی ،مدنی ،سیاسی و فرهنگی
شان توسط رژیم همواره سکوت کرده و مصحلت را
بیتفاوتی و اولویت دادن به سفرهای ساالنه به وطن صدها عملیات تروریستی سپاه قدس ،از کشتار
و ادامه بدون دردسر زندگی تشخیص داده اند .اما ،یهودیان در مرکز فرهنگی بوئنوس آیرس تا انفجار
نمیتوان از یک طرف به دولتهای غربی اعتراض کرد خُ بار در عربستان و کشف دهها توطنه تروریستی
که چرا مردم ایران را با رژیم آخوندی در یک کفه قرار منجمله طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن ،بخش
میدهند و از طرف دیگر ،در برابر رفتارهای رژیم که کوچکی از اقدامات تروریستی رژیم ایران در سراسر
ناقض حقوق ایرانیان و تهدیدی برای منافع و امنیت جهان است که امنیت جهانی را مورد تهدید قرار
کشورهای غربی است سکوت و در برخی از موارد از میدهد و به همین دلیل نیز ،کشورهای مختلف ،برای
آنها حمایت کرد.
پذیرش ایرانیان با دست بستگیهای امنیتی و سیاسی
بیشماری روبرو میشوند.
طبیعتا ،اینگونه اقدامات قانونی و حتی تحریمهای
اقتصادی که عمدتا برای فشار به رژیم ایران طراحی
شدهاند ،بطور ناگزیز ،مردم عادی را نیز بطور منفی
تحت تأثیر قرار میدهند .در عوض ،دولتهای غربی
تالش میکنند تا برخی از پیامدهای منفی اینگونه
اقدامات برای ایرانیان را کاهش دهند .بطور مثال ،در
دوره اوباما که سختترین تحریمهای اقتصادی از
طرف آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال میشد ،طرحهای
دستور اجرائی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد ویژهای مثل جدا کردن اقالم غذائی و داروئی در قوانین
تعلیق صدور ویزای آمریکا به اتباع هفت کشور منجمله تحریم گنجانده شده بود.
ایرانیان ،بازتاب گستردهای در آمریکا و جهان داشته و
یکبار دیگر ،زندگی بسیاری از هموطنان را بطور منفی
تحت تأثیر قرار میدهد .اگرچه اقدام ترامپ قبل از
هرچیز به دلیل اهداف سیاسی و برای راضی کردن
پایه سیاسی و هواداراناش طراحی شدهاست و علیرغم
همه انتقاداتی که به این دستور اجرائی ،به ویژه در زمینه
قطع پذیرش پناهندگان از سوریه وارد است اما در زمینه
محدودیتهای ویزائی برای ایرانیان ،امر بیسابقهای
نیست و طی  38سال گذشته ،همه کشورهای غربی
و به ویژه آمریکا ،شرائط ورود ایرانیان به کشورهای پس از دستور اجرائی دونالد ترامپ ،بسیاری از
خود را روز به روز دشوار تر کردهاند .طبیعتا ،هموطنان هموطنان به درستی استدالل میکنند که دولت آمریکا
به خوبی آگاهند که ریشه این مشکل ،خصومت به جای مجازات دهها هزار ایرانی که به تحصیل
دولتهای غربی با مردم ایران یا گرایشات نژاد پرستانه مشغولند و یا برای دیدار بستگان خود به آمریکا سفر
در اروپا و آمریکا نیست بلکه بیش از هرچیز ،ناشی میکنند ،بایستی در گام نخست ،دالالن و عوامل رژیم
از رفتار و گفتار رژیم ایران است که از بدو تأسیس که در آمریکا به جوالن مشغولند را اخراج کند و در
تاکنون ،به اشاعه تروریسم در سراسر جهان کمک کرده گامهای بعدی ،با اتخاذ یک سیاست منسجم ،در کنار
است و بطور علنی نیز به آن افتخار میکند.
مردم ایران ،از حقوق بشر و دموکراسی در کشورمان
دفاع کند و به مقابله با هژمونی رژیم در منطقه برخیزد.
دسته دیگری از هموطنان ،ریشه مشکل را در این
میدانند که دولتهای غربی ،بین مردم ایران با رژیم
حاکم بر کشورمان تفاوتی قائل نمیشود و با اقدامات
خود ،همه را یکجا مجازات میکند .اگر این استدالل
درست باشد ،باید از هموطنان پرسید که چه کسانی در
این سالها تالش کردهاند تا مردم و رژیم را یکسان و
هم جنس نشان دهند؟ چه کسانی جنایات تروریستی
رژیم را انکار کرده یا کمرنگ میکنند؟ چه کسانی مردم
گروگانگیری دیپلماتهای سفارت آمریکا در اوائل ایران را مدافع برنامه هستهای رژیم برای دستیابی به
انقالب ،منجر به اخراج دانشجویان ایرانی از آمریکا و بمب ،یا مدافع سیاستهای منطقهای رژیم و کشتار
موج گستردهای از فشار و قوانین سخت تر مهاجرتی مردم سوریه معرفی میکنند و قاسم سلیمانی را سردار
برای ایرانیان بود.
عارف و محبوب مردم ایران میخوانند؟

سه سال پیش که حسن روحانی در نمایش انتخاباتی،
رئیس جمهور رژیم شد ،وزیر خارجه کانادا ،انتخابات
در ایران را غیر دموکراتیک خواند و اعتبار حسن
روحانی به عنوان نماینده واقعی مردم ایران را زیر
عالمت سوال برد.

دالالن رژیم و اصالح طلبان حکومتی مقیم کانادا ،با
ارسال طومار و با حمایت رسانههایی مثل بیبیسی،
کارزار بی سابقهای علیه وزیر خارجه کانادا به راه
انداخته و خواهان عذرخواهی وی از مردم ایران شدند
و استداللشان این بود که ایشان به انتخاب مردم ایران و
به رئیس جمهور مشروعشان توهین کرده است .وقتی
در سال  ،2007رئیس دانشگاه کلمبیا ،در سخنرانی خود
در حضور احمدی نژاد ،بخش کوچکی از جنایات رژیم
و ماهیت قرون وسطائیاش را بیان کرد ،همین سازمان
نایاک و کسانی مثل مسعود بهنود ،برآشفته شدند که چرا
وی ،به رئیس جمهور قانونی ایران توهین کرده است.

از طرف دیگر ،دستور اجرائی دونالد ترامپ ،بخشی
از ایرانیان مقیم آمریکا را به طور بیسابقهای به صحنه
کشاندهاست تا با اعتراضات رسانهای و مدنی ،از حقوق
خود دفاع کنند .صدالبته که این تحرک در میان ایرانیان
پدیدهای مثبت به ویژه در میان آن بخش از هموطنانی
است که در مقابل نقض حقوق انسانی ،مدنی ،سیاسی و
فرهنگی شان توسط رژیم همواره سکوت کرده و صالح
خود را بیتفاوتی و چشم پوشی در مقابل رفتار رژیم و
اولویت دادن به سفرهای ساالنه به وطن و ادامه بدون
دردسر زندگی تشخیص دادهاند .به این دسته از هموطنان
باید گفت که نمیتوان بطور هم زمان ،از یک طرف به
سیاستمداران غربی اعتراض کرد که چرا مردم ایران را با
رژیم آخوندی در یک کفه قرار میدهد و از طرف دیگر،
در برابر رفتارهای رژیم که ناقض حقوق ایرانیان و تهدیدی
برای منافع و امنیت کشورهای غربی است ،سکوت و در
برخی از موارد از آنها حمایت کرد.
در پایان باید گفت که ما ایرانیان خارج از کشور ،برای دفاع
از حقوق مان ،باید در گام نخست ،در عمل و در گفتار،
تفاوتمان با رژیم حاکم بر کشورمان را به نمایش بگذاریم و
هر جا و هر زمان که منافع کشورهای میزبان که کشور جدید
و خانه ما است ،مورد تهدید رژیم آخوند-پاسدار حاکم بر
فرمان قتل سلمان رشدی توسط خمینی و عملیات بسیاری از دالالن و مزدبگیران رژیم که در این چند کشورمان قرار میگیرد ،با صدای بلند صفوف خودمان را از
تروریستی جمهوری اسالمی در اروپا و منجمله ترور روز اخیر به وکیل مدافعان مردم ایران و حقوق شان در دالالن رژیم جدا کرده و با رژیم مقابله کنیم.

خبرگزاری ایرانشهر

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

انقالب آقاي نارنجي

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

فقط اين ليبرالهاي آمريكايي نيستند كه به مهمان
ناخوانده انقالب ترامپ تبديل شده اند ،بلكه احتماال
خيليها از دوستداران چنين مكتب و محفلي در جهان
مجبور خواهند بود با راديكاليسم تلخ و تند ترامپ
سخت دست و پنجه نرم كنند.
اما گريزي از اين طوفان نيست چرا كه مقدمات چنين
مصيبتي را خود غرب نشينان و آنها كه در تب جهاني
شدن ميسوختند ،پيش از اين فراهم كرده بودند .خود
كرده را تدبير نيست پس بنشينيد و تماشا كنيد حاصل
دسترنجتان را .اصرار به تجارت افسارگسيخته بينالملي
و اقتصاد ولنگار ،فرار از ناسيوناليسم و دور زدن عصر
دولتهاي ملي و به جاي آن تكيه بر باد بنيادگرايي
و نهادهاي فرا مليتي چون اتحاديه اروپا نتيجهاش
ميشود همين ترامپ با يك جهان عقبه كه تلويزيونها
و رسانههاي جهان ترجيح ميدهند اين روزها اسمي
و يادي از آنها نبرند و بگونهاي وانمود كنند كه گويي
كل جهان و امريكا عليه اين پديده به ديدگاه خودشان
غريب و نامانوس بسيج شده است.
اگر حقيقت همين است كه رسانههاي جهان اين
روزها از آن رونمايي میكنند ،چه كساني در اولين
سه شنبه نوامبر كليد كاخ سفيد را در اختيار ترامپ
گذاشتند؟
چه كساني در بريتانيا گل كاشتند و عضويت
كشورشان را در اتحاديه هوا كردند و با برگزيت به
حداقل چند دهه قبل بازگشتند تا دوراني احيا شود كه
بريتانيا امپراتوري بود و ارزش پوندش هم در حكم طال
و زيبنده جهان؟
اگر واقعيت هماني است كه سيانان و انبيسي نشان
ميدهند پس چرا سر و كار فرانسويها به دكان لوپن
افتاده و كار اين ناسيوناليست افراطي سكه شده است؟
چرا در سرزمين ژرمنها مركل كه دلش براي
پناهجويان ميطپبيد بازارش كساد شده و ستاره بختش
رو به افول! و به جاي آن فاشيستهاي هيتلر نديده
بزرگترين گردهماييشان را براي فتح كرسيهاي
پارلماني در اين كشور برگزار كردند؟
شايد به جاي اين همه تحريف بايد قدري فرو رفت
در آنچه كه بر سر جهان طي حداقل  ٣دهه اخير آمده
است و نشان داد كه اقتصاد و سياست را بايد جور
ديگر نوشت آنچنان كه سرمايه  ٨نفر برابر با نيمي از
درآمد جهان نشود.
اگر توزيع عادالنهتري ميسر بود ،احتماال كارگران يقه
سفيد و يقه آبي بر اساس پايگاه طبقاتي خود به يك
حزب سوسياليست ميانه رو راي ميدادند نه به يك
حزب از عدالت بيخبر و نامزد شبه فاشيستش تا در
بلندمدت تيشه به ريشه شان بزند.
ظهور ترامپ يك اتفاق بدون ريشه و بي پشتوانه
نيست نشانهاي است از حال نذار و بيمار جهان و به
همين دليل هم بايد در ماههاي آينده در انتظار پيامدهاي
جديتر و قويتري از عصر نارنجي باشيم:
 -١بايد خود را براي خداحافظي با نظم آمريكايي

آماده كنيم؛ نظم جديدي در راه است بدون پشتوانگي
و فرا دستي آمريكا .اگر در فرداي جنگ جهاني دوم
اين آمريكاييها بودند كه به اوضاع آشفته جهان ،سر و
سامان دادند و سيستمها و نهادهاي بينالمللي را يكي
پس از ديگري بنيان گذاشتند ،اين روزها اين نظم به
نفس نفس افتادهاست.
ترامپ به جاي اين همه فقط آمريكا را دوست دارد و
ميخواهد سر از تن ميراث پيشينيان جدا كند .واقعيت
اين است كه زين پس چين و روسيه نخواهند گذاشت
كه اين نهادهاي سابق نظم پيشين را در جهان پمپاژ
كنند .با عقب نشستن آمريكا از مناسبات جهان و پيش
گرفتن محافظه كاري نسبت به ناتو و پيمانهاي چند
جانبه تجاري رقباي امريكا اين خال را پر ميكنند و البته
بعيد است چين و روسيه بگذراند جز صورت اين نظم،
سيرت آن نيز باقي بماند.
 -٢آن روزي كه اوباما خط قرمز براي بشار اسد و
سوريه تعيين كرد ولي در عمل به همان خط و نشانها
پشت پا زد ،لحظه افول فرادستي امريكا هم آغاز شد.
اما مسكو شتابان تصميم گرفت جاي خالي واشنگتن را
در اسرع وقت پر كند .اگر تسلط امريكا در دوره اوباما
دچار سكته شد ،در عصر ترامپ در كما فرو خواهد
رفت .از اين جهت حق به جانب فريد زكرياست:
«و يك ضربه ديگر؛ ايماژ ،شهرت و آنچكه باعث
جاذبه امريكا در جهان ميشد ،با اقدامات جنجالي
ترامپ به يغما رفته است».
 -3رسانههايي بينالمللي امروز تصاويري كه از
امريكا مخابره ميكنند فقط نيمي از جمعيت امريكا
را نشان ميدهد ،آنها كه بيشتر در شهرهاي بزرگ و
مدرنتر امريكا زندگي ميكنند .اما امريكا و جهان نيمه
ديگري هم دارد همان نيمهاي كه عليه جهاني شدن به
پا خواسته است و در حسرت نوستالژي ناسيوناليستي
نخ نخ نما
به افراط افتاده است .اين دو نيمه فعال با يك ِ
شدهاي به يكديكر وصل شدهاند .ولي اگر اين بند ناف
حداقلي برافتد نه تنها جهان به دو نيم تقسيم خواهد
شد ،بلكه حتي هر نيمه هم پتانسيل آن را دارد كه تكه
تكه شود.
آن وقت به جاي جهاني شدن با پديدهاي به نام تجزيه
و خرد شدگي مواجه خواهيم شد و اين سرآغاز نبردي
طاقت فرسا و سهمگين خواهد بود.
 -4ساختار سياسي در امريكا ميخواهد ترامپ را
رام كند و فاشيسماش را هم به كانال محافظه كاري
سوق دهد .اما با همه اينها شايد به توان ترامپ را در
ساختار سياسي امريكا محبوس كرد ولي با عقبهاش كه
به جنبشهاي حزبي مجهز است ،چه ميتوان كرد؟
تب اين راديكاليسم به اين زوديها آرام نخواهد
گرفت آن هم تا وقتي كه اين نظم مستقر در جهان با
تحريف واقعيت خود را به تجاهل ميزند و سرش را
در برف فرو مي برد.
 -5اگر بخواهيم از دايره تنگ سياه نمايي خارج
شويم ،درنگي در روزنهها ميتواند ما را به كور سوهاي

ديگري رهنمون كند .اگر واكنش سران جمهوري
اسالمي در روزهاي اخير را رصد كنيد به اين مهم
ميرسيد كه اصل اين است؛ اگر پوتين خوشحال است،
ايران چرا نبايد خوشحال باشد؟!
اين درست كه ترامپ در اولين اقدام غيرمنصفانه و
نژادپرستانه ،ايران را در رديف كشورهايي چون سوريه،
عراق و ليبي قرار داده و شهروندان عادي ايراني را از
ورود به امريكا منع كرده است ،ولي اتفاق اصلي قرار
نيست از اين سياست ترامپ حاصل شود ،حاشيه و
پيامدهاي سياست ورزي ترامپ براي ايران اهميتش
افزون تر است .تنشهاي فزاينده ميان چين و امريكا
ايران را وارد عصر قطبيتر شدهاي از نظام بينالملل
خواهد كرد .در اين شرايط اژدهاي زرد بيشتر حاضر
خواهد بود سنگ سياست را به سينه بزند.
تغيير جهت بيشتر چين از اقتصاد به سياست احتماال
اژدها را به فكر متحدان منطقهاي و بينالمللي خواهد
انداخت ،ايران بي گمان در فهرست متحدان پكن از
اولينها خواهد بود.
از طرف ديگر در نزاع اژدها و عقاب نيز شير فرصتي
بيشتري براي تازه كردن نفس خواهد داشت؛ اين
فضاي تنفسي در عين حال حاشيه امنيتي افزونتر براي
رهبران تهران در خاورميانه بوجود ميآورد .اين مشتي
نمونه خروار است از فرصتهايي كه سياستورزي
ترامپ براي جمهوري اسالمي فراهم ميآورد .عبور از
سد اجماع جهاني عليه تهران نيز ميتواند يكي ديگر از
امتيازات رژیم ايران در عصر آقاي نارنجي باشد .اين
دو امتياز حداقل درصورت پيروزي هيالري كلينتون
قابل دسترس نبود.
فراموش نكنيم تاريخ را ،اينجا واقعيت فراتر از
نفرت من و شما از نظام استبدادي داخل ايران است.
عصري كه هيتلر در آن براي استالين ،چرچيل و دوگل
يك تهديد بود ولي در آن سوي جهان رضاشاه و
دولتمرداني هم بودند كه براي ايجاد موازنه و مهار
روسيه و بريتانيا سياستهاي ديگري اتخاذ كرده بودند.
به قول قديميها سياست پدر و مادر ندارد.
بعد التحرير:
سالها پيش منباب كنجكاوي كتابهاي علي
شريعتي را ورق ميزدم .آن روز كه هر كتاب را به پايان
ميرساندم ،گمان ميكردم اين ايدئولوژي نابخردانه
كجدار مريض بود كه پدران ما را بيچاره كرد و به
خيابانها كشاند.
از سويي ديگر هم با ديدگاهي منصفانه ،خط مشي
ساختاري آن نوشتهها را مختص زمانه خودش و نه
زمانه خويشتن ميدانستم.
امروز ناخودآگاه به ياد جمالت قصارش افتادم كه در
دهه  ٥٠خورشيدي مي نوشت« :غرب بزرگ روزي
قرباني همان نظام فكري ميشود كه خود بنيان نهاده
است».
و شايد راست ميگفت كه دموكراسي مختص جهان
فرا وطني است ،اما براي بنيادگرايي قبايلي كار نميكند.

جنبه هایی از اعتراضهای جاری به ممنوعیتهای
جدید آمریکا علیه ایران و شش کشور دیگر ،احتماال از
زمان جنگ ویتنام تا کنون بیسابقه بوده است.
بعد از جنگ ویتنام ،البته ایاالت متحده تجربیاتی
همچون اعتراضات گسترده به جنگ عراق را پشت
سر گذاشته است .اما تا کنون مشاهده نشده که یک
رئیس جمهور ،در  ۱۰روز اول مسئولیت خود ،با چنین
مجموعه همزمانی از واکنشهای کم سابقه یا بعضا
بیسابقه مواجه شود.
واکنشهایی در حد:
 نامه اعتراضی بیش از  ۹۰۰دیپلمات و مسئول درحال خدمت (و نه سابق) وزارت خارجه در اعتراض
به تصمیم رئیس جمهور
 مقابله سرپرست وزارت دادگستری و برخی قضاتایالتی با دستور رئیس دولت
 حمایت رئیس جمهور سابق از اعتراضات خیابانیبه دولت آمریکا
 تبدیل فرودگاه های بین المللی به صحنه حمایت ازاتباع کشورهای «مجازات» شده
این واکنشها ،در مخالفت با تصمیمی صورت گرفته
که علیه شهروندان هفت کشور مختلف بوده است .با
این حال در میان این کشورها ،وضعیت شهروندان
ایران ،به دالیلی چون تعداد و سهم آنها در جامعه
آمریکا ،بهگونهای خاص برجسته شدهاست.

به عنوان نمونه ،در طومار اعضای هیاتعلمی و
دانشمندان طراز اول ایاالت متحده در اعتراض به
تصمیم دونالد ترامپ ،که تاکنون حدود  ۱۵هزار نفر
آن را امضا کردهاند ،سهم برجسته مهاجران کشورهای
مختلف در پیشرفت علمی آمریکا مورد اشاره قرار
گرفته است .اما در همین ارتباط ،تنها اسم ایران مشخصا
ذکر شده؛ به عنوان کشوری که تنها در سه سال گذشته،
 ۳هزار نفر از اتباع آن در دانشگاههای ایاالت متحده
مدرک دکترا گرفتهاند.
مجموعه این واکنشها در دفاع از مردم ایران و نه
حکومت آن صورت گرفته است .اما فایده غیرمستقیمی
هم برای حکام جمهوری اسالمی داشته که قابل انکار
نیست :اینکه اعتراضات ،علیه «دولت آمریکا به عنوان
قدرتمندترین دشمن جمهوری اسالمی» در جریان
هستند.
صورت ساده قضیه از این قرار است که رئیس جمهور
آمریکا وعده داده با جمهوری اسالمی سرسختانه تر از
گذشته برخورد کند .در نخستین گام هم ،فشاری را
بر این کشور گذاشته که موضوع آن ،مهمترین اتهام
واشنگتن علیه تهران یعنی «حمایت از تروریسم» بوده
است.
اما این فشار ،در همان ابتدا با مخالفتی گسترده مواجه
شده که در آن ،سازمانهای مدافع حقوق بشر ،انبوهی
از شهروندان آمریکا ،طیفی از شخصیتها و مسئوالن

حکومتی ایاالت متحده ،معروفترین کمپانیهای
صنعت انفورماتیک دنیا و اغلب قدرتهای اروپایی
همگام هستند.
مجموعه این مخالفتها نیز ،از سوی بزرگترین
رسانههای دنیا پوشش داده شده که سابقا در آنها،
عمدتا ادعاهای دولت آمریکا علیه تهران خبرساز بوده
است  -و نه واکنش های صورت گرفته در غرب علیه
این ادعاها.
پوشش رسانهای مخالفتها علیه تصمیم دونالد
ترامپ ،در روزهای اخیر به جایی رسیده که حتی شبکه
بهشدت راست گرایی چون فاکس نیوز ،پرسشهایی
در این حد را مطرح میکند که چرا به بهانه جلوگیری
از تکرار وقایعی چون  ۱۱سپتامبر ،هیچ یک از چهار
کشوری که اتباعشان در آن حمله دست داشتهاند
تحریم نشده اند؟
با وجود این قابل انکار نیست که آزمایش موشکی
جدید ،در میانه اعتراضات داخلی و خارجی به دستور
اجرایی اخیر علیه اتباع ایران و کشورهای دیگر ،اتفاق
بسیار خوبی برای دولت دونالد ترامپ بوده است .به
ویژه آنکه اگر خبر رسانه های بین المللی در مورد
ناموفق بودن آزمایش موشکی اخیر ایران صحت
داشته باشد ،این آزمایش حتی از جهت انتقال پیام
«بازدارندگی» به قدرت های خارجی نیز ،موثر نبوده
است.

فرمان ترامپ و منافع تهران

خبرگزاری ایرانشهر

شما هم میتوانید رویدادهای محلی
خود را با هموطنانتان درمیان بگذارید
www.iranshahrnewsagency.com
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روی میز تحریریه:

داستانایرانیهاییکهازممنوعیتسفربهآمریکا
آسیبدیدهاند

طی چند روز گذشته و پس از فرمان «حفاظت از آمریکا
در مقابل حمالت تروریستی» رییسجمهور دونالد
ترامپ ،مبنی بر ممنوعیت ورود پناهجویان به آمریکا به
مدت چهار ماه و محرومیت از سفر شهروندان هفت
کشور با اکثریت جمعیت مسلمان به ایاالت متحده برای
سه ماه که شامل ایران هم میشود ،اتفاقات زیادی رخ داده
است؛ از رفتار با افراد این کشورها به مانند تروریستها
و اعتراضات مردمی و دولتی در سراسر جهان گرفته تا
انتقادهای مقامهای داخلی و قضایی ایاالت متحده و
سردرگمی در نحوه اجرای مفاد آن؛ اما در این بین افراد
و چهرههای ایرانی بسیاری نیز دچار مشکل شدهاند .چه
آنان که از فشار و بیعدالتیهای جمهوری اسالمی ترک
وطن کردهاند و چه آنان که برای دیدار اعضای خانواده به
ایران رفته بودند و یا برای تحصیل و کار به آمریکا آمده
بودند .شبکه خبری سیانان در اینباره مصاحبههایی با
تنی چند از اتباع این هفت کشور و به ویژه ایرانیان ترتیب
داده که فرازهایی از ماجراهای هموطنانمان در این چند
روز را با هم مرور میکنیم:

گروسفلد» استاد دانشگاه بنگوریون داشته باشد.
بابک سراجه به سیانان گفت« :من به شهر نیوارک
(شهر صنعتی در نیوجرسی) پرواز کردم تا با استفاده از
یک پرواز کانکشن به تلآویو بروم ولی با شنیدن خبر
فرمان ترامپ مبنی بر ممانعت از ورود ایرانیان به آمریکا
که گویا شامل دارندگان کارت سبز و تابعیت دوگانه نیز
میشود ،تصمیم گرفتم تا مسافرت خود را لغو و تا اطالع
ثانوی از ادامه سفرم چشمپوشی کنم و به ایندیانا برگردم.
بخشی از هزینه این سفر تحقیقاتی توسط بنیاد ملی علوم
آمریکا تامین میشود .معلوم نیست چگونه و تا چه زمانی
بتوانم سفر خود را انجام دهم و سرنوشت کار و تحقیق
ما با صدور این فرمان چه خواهد شد».

رایا بیدشهری به سیانان میگوید« :بدتر از همه این
است که با دلشکسته نظارهگر این موضوع باشی که
رویاهایی که تو و خانوادهات در آمریکا داشتی نقش
برآب شده است .خانواده من با امید بسیار زیادی برای
تحصیالتم خرج و سرمایهگذاری کردهاند و اکنون با
این وضعیت ،آینده مبهمی در انتظار ماست .با ما مانند
تروریستها رفتار میشود در حالیکه ما با هدف ارتقا و
بهسازی ایاالت متحده با مطالعه ،پژوهش و کارآفرینی در
این کشور تالش میکنیم».

محمد زندیان 26 ،ساله
«محمد زندیان» دانشجوی دکترای بیوشیمی در دانشگاه
ایالتی اوهایوست .همسر او خانم پریسا پس از بازگشت
رایا بیدشهری 21 ،ساله
به آمریکا در فرودگاه بینالمللی جان اف کندی نیویورک
«رایا بیدشهری» دانشجوی دانشگاه بوستون است .رایا بازداشت شده است.
سه سال است که در ایاالت متحده زندگی میکند و آقای زندیان به سیانان گفت« :همسرم در ابتدای
بوستون را خانه خود میداند .او از روزی میترسد که بازداشت اصال حال و روز خوبی نداشت اما ما برای
فارغاتحصیل شده و مدت ویزای دانشجوییاش منقضی رفع این مشکل اقدام خواهیم کرد .من به اینجا (آمریکا)
شود و مجبور به ترک آمریکا شود .رایا بیدشهری که آمدم چون فکر میکردم میتوانم به رویاهایم جامه عمل
بابک سراجه 39 ،ساله
در دانشگاه بوستون مشغول مطالعه علوم مغز و اعصاب بپوشانم .هرگز فکر نمیکردم که چنین حادثهای رخ دهد
«بابک سراجه» استاد فیزیک دانشگاه ایندیانا است .او است ،از طرف مقامات دانشگاه مطلع شده که بهتر است تا ولی اکنون اتفاق افتاده است .من االن به جای دیگری
در تهران متولد شده و هشت سال در کانادا به سر برده اطالع ثانوی ایاالت متحده را ترک نکند زیرا ممکن است برای زندگی فکر میکنم .اگر قرار است در اینجا زندانی
و هم اکنون در بلومینگتون ایندیانا زندگی میکند .بابک دیگر قادر به بازگشت نباشد .از طرفی برنامه سفر خانواده شوم ،ترجیح میدهم در خانه خودم (ایران) زندانی شوم».
تابعیت دوگانه ایرانیکانادایی دارد .بابک سراجه سفری بیدشهری که میخواستند در جشن فارغالتحصیلی
***
برنامهریزی شده برای روز شنبه گذشته به تلآویو داشت فرزندشان شرکت داشته باشند نیز با صدور فرمان آقای متاسفانه این همه در حالی است که بسیاری از وابستگان
و قرار بود تا دیداری با همکار تحقیقاتیاش« ،ایتان ترامپ تا اطالع ثانوی لغو شده است.
رژیم اسالمی ایران در آمریکا سکونت دارند.

افقي:
 -1خوشبخت  -مزد كار و زحمت
 -2رادار  -گياه رنگرزي  -لوله تنفسي
 -3حيوان سر بريده  -مشابه  -بزرگواري
 -4پشيمان  -ضمير دوم شخص مفرد  -نام كوچك انيشتن
 -5حرف آخر انگليسي  -هالك  -كينه توزي و انتقام
 -6داغ انگليسي  -نوعي يقه  -كوزه گر  -مخفف مكيدن
 -7تجربه  -فراموشي  -دريا
 -8قانون مغولي  -مربي شاهزادگان  -لباس
 -9دوازده تايي  -كثرت آمد و شد  -خباز
 -10نت سوم  -پوست دباغي نشده  -فلز چهره  -داروي
ورم
 -11فراهم  -درك كردن  -عالمت جمع
 -12وزير ملعون خشایار شاه  -مادر عرب  -سالح آرش
 -13سرشوي گياهي  -غذايي فرنگي  -شهر تمدن قديم
 -14بيسواد  -درگيري  -چارقد
 -15سالج  -نوزدهمين ايالت الحاقي به آمريكا

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 :
 -1فيلمي معروفی از مسعود كيميايي  -مايع حيات
 -2از حبوبات  -مال و ثروت  -نامدار
 -3در امان  -اسب سركش  -تجديد قرارداد
 -4راهرو  -حرف انتخاب  -از ماههاي رومي
 -5عالمت بيماري  -چيره و غالب  -شرط بستن  -حالت

بيهوشي
 -6اثر آنتون چخوف  -سقف فروريخته  -تميز
 -7لطيف  -آتش انداز گلخن  -خرس تركي
 -8حب  -پرنده خالدار  -پر شدن معده
 -9كشتي جنگي  -صفحه كليد  -دريغ از
 -10رتبهبندي كاراته  -كيسه كش حمام  -باز شكاري
 -11چاشني ساالد  -زنهار و پناه  -غالف شمشير  -اثر پا
 -12ضجرت  -مكان  -گاو باز آمريكايي
 -13كارگر  -شهري در كردستان  -سازمان فضايي آمريكا
 -14كمياب  -بار  -پايتخت سوئيس
 -15اصفهان قديم  -از اثرهاي معروف عطار نيشابور

حل جدول شماره گذشته

10

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 52آدینه  3فوریه 2017

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:52 - FEB, 3 , 2017

در دنیای علوم و فنون:

حذفاپلیکیشنهایایرانیازاپاستوراپل

� J 'J

�' �I• lo �,
·t : '-l.i.o � l,oj
;'i� ,•• J,; �w· �.Jlr
�;'i� ,. �L.,., cU .,6 �. �, J>I
}J'i� Y' • .,ii�. otf�,
;'i� /:J 6-S�,;.;yb

818-322-7133
E:marjangdesign@gmail.com

گزارشها از ایران حاکی است شرکت اپل شروع به
حذف اپلیکیشنهایی کرده که در داخل ایران تولید
میشود.
این در حالی است که اپل ،ماه سپتامبر گذشته
باالخره اپاستور را به روی ایرانیان باز کرد و به نظر
میرسید که به تدریج در حال کاهش دادن بعضی از
محدودیتها است.
طبق گزارش سایت تکراسا که اخبار استارتآپها
و تکنولوژی در ایران را بازتاب میهد ،چند روز
پیش اپلیکیشن بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران،
دیجیکاال ،از اپاستور حذف شدهاست.
اپاستور به صورت رسمی در ایران حضور ندارد و
خیلی از شرکتها برای ثبت اپلیکیشنهایشان خود را
به عنوان شرکتهایی ثیت میکنند که خارج از ایران
فعالیت دارند.
دیجیکاال از سیستم پرداخت شاپرک استفاده میکند
که به طور کامل از سیستم جهانی جدا است و هیچ
تراکنشی با آن ندارد .بنابراین به نظر میرسد فعالیتش

منافاتی با شرایط و ضوابط اعالم شده اپل ندارد.
اپل درباره اقدامات اخیر خود توضیحی نداده است.
اما به گفته تکراسا ،شرکتهایی که در حال حاضر
اقدام به آپلود اپلیکیشنهایشان میکنند ،با پیامی
مواجه میشوند که در بخشی از آن آمده «حضور

هیدئو کوجیما ،طراح مشهور بازیهای کامپیوتری،
پیشبینی کرده که در آینده فیلم و رمان و بازی
کامپیوتری در قالب شکل جدیدی از سرگرمی ادغام
خواهند شد.
هیدئو کوجیما ،که به اسپیلبرگ دنیای بازیهای
کامپیوتری معروف شده ،میگوید »:میخواهیم وقتش
که رسید آنجا باشیم تا این تجربه جدید را به مردم
نشان دهیم».
طراح مجموعه بازیهای متال گیر ،بعد از سی سال
کار برای شرکت بازیسازی کونامی ،شرکت خود به
نام کوجیما را تاسیس کرده است.
کوجیما میگوید« :زمانی که شما باید نوع سرگرمی
خود را انتخاب میکردید سپری شده است .حاال
بیشتر مردم به دنبال ترکیب انواع سرگرمی با یکدیگر
هستند».
برنامه کوجیما برای آینده دنیای سرگرمی ،ساختن

فیلمهایی است که مخاطب بتواند آنها را بازی کند و
بازیهایی که مخاطب توانایی انتخاب دیدن فیلمها و
محتوای بیشتر را داشته باشد.
اما پیش از تحقق چنین چشماندازی برای آینده،
تمرکز کوجیما بر روی ساختن بازی ویدئویی «دث
استرندینگ» برای شرکت سونی است.
کوجیما میگوید« :ما میخواهیم این بازی طوری
باشد که مردم آن را راحت شروع کنند ،اما بعد از یکی
دو ساعت بفهمند شبیه هیچ یک از گیمهایی نیست
که پیش از این بازی کردهاند».
بازیهای پرفروش معموال ادامهای بر سری
بازیهای شناخته شدهای هستند که «کال آو دیوتی»
یا «اساسینز کرید» از این زمره هستند.
با اینکه هیدئو کوجیما خودش سابق ه کار طوالنی
بر روی این نوع بازیها را دارد ،اما میگوید که
نمیخواهد شرکت جدیدش چنین رویکردی داشته

بر اساس یافتههای تازه پژوهشگران ،گربهها بر خالف
تصور رایج به اندازه سگها باهوش هستند.
پژوهشگران ژاپنی میگویند که گربهها آزمایشهای
مشخص حافظه را به خوبی سگها انجام میدهند که
نشان میدهد به همان اندازه باهوش هستند.
مطالعهای که بر روی  ۴۹گربه خانگی انجام شده نشان
میدهد که گربهها تجربههای خوشایندی مانند خوردن
خوراکی مورد عالقهشان را به یاد میآورند.
این نوع از یادآوری رویدادهای خاص که «حافظه
اپیزودیک» نام دارد ،پیش از این در مورد سگها به
اثبات رسیده است.
انسانها اغلب به طور آگاهانه رویدادهایی را که در
گذشته زندگی آنها رخ داده است بازسازی میکنند؛
خاطراتی مانند روز اول کار جدیدشان ،یا روز
عروسیشان یا اینکه صبحانه چه خوردهاند.
این نوع از خاطرات به برداشت هر شخص از آن
رویداد بستگی دارد و برای همین برای آن شخص
منحصر به فرد هستند.
ساهو تاگاکی ،روانشناس دانشگاه کیوتو ،میگوید
که گربهها هم مانند سگها ،خاطراتی از یک تجربه
مشخص در گذشته را به یاد میآورند که میتواند به
معنای داشتن حافظه اپیزودیک برای سگها و گربهها
درست مانند انسان باشد.
خانم تاگاکی میگوید« :حافظه اپیزودیک با کارکرد
دروننگر ذهن مرتبط است و ممکن است مطالعات ما
به معنای وجود نوعی از خودآگاهی در گربهها باشد».

«یک حدس جالب آن است که ممکن است گربهها
درست مانند انسانها ،فعاالنه از از یادآوری خاطراتی از
تجربههای گذشته خود لذت ببرند».
تیم پژوهشگران ژاپنی در آزمایش بر روی  ۴۹گربه
خانگی ،توانایی آنها را در این مورد سنجیدند که آیا بعد
از  ۱۵دقیقه به یاد میآورند از کدام ظرف غذا خوردهاند
و کدام ظرف دست نخورده باقی مانده است.
یافتههای این آزمایش نشان داد که گربهها میتوانند
اطالعاتی از چیستی و مکان ظرف غذا را به یاد بیاورند
که به معنای داشتن حافظه اپیزودیک برای گربههاست.
این پژوهشها همچنین نشان دادهاند که گربهها حافظه
درازمدتتری از زمان  ۱۵دقیقهای آزمایشهای اولیه
دارند.
لری ،گربه خانه شماره  ۱۰خیابان داونینگ در لندن،
محل اقامت نخست وزیر بریتانیاحق نشر عکس

پژوهشها نشان میدهند کودکان حتی در چند ماه
اول زندگی ،دانش مربوط به زبانی را که میشنوند
کسب میکنند.
بنا بر یک پژوهش اگر شما به کشورهای دیگر نقل
مکان کنید و زبان مادری خود را فراموش کنید ،این
توانایی را حفظ میکنید.
هلندیزبانان بالغی که از کره جنوبی به فرزندی
پذیرفته شده بودند وقتی پس از فراموش کردن زبان
مادریشان دوباره آموزش دیدند در تلفظ کلمات
کرهای بیش از آنچه انتظار میرفت موفق بودند.
دانشمندان میگویند والدین تا آنجا که ممکن است
باید با کودکان خود در اوایل زندگی صحبت کنند.
دکتر ژیون چوی از دانشگاه َهنیَنگ سئول این
پژوهش را هدایت کرده است.
او میگوید این اولین پژوهشی است که نشان
میدهد تجرب ه اولی ه کودکان به فرزندی قبول شده
در زبان مادریشان ،دههها بعد حتی اگر فکر کنند که

زبان را فراموش کردهاند ،آنها را در موقعیت ممتازی
قرار میدهد.
او میگوید« :این یافته حاکی بر این است که دانش
زبانیِ مفید در ماههای اولی ه زندگی پایه گذاری
میشود و میتواند بدون دریافت دادههای جدید
ِ
آموزش دوباره
درباره آن زبان حفظ شود و از طریق
آشکار شود».
در این پژوهش از بزرگساالن حدودا  ۳۰ساله که در
کودکی توسط خانوادههای هلندی زبان به فرزندی
گرفته شده بوند خواسته شد که حروف بیصدای
کرهای را پس از دورهی آموزشی کوتاهی تلفظ کنند.
حروف بیصدای کرهای شبیه آنچه در زبان هلندی
گفته میشود نیستند.
شرکتکنندگان با گروه افراد بزرگسالی که در
کودکی در معرض زبان کرهای قرار نگرفته بودند
مقایسه شدند و سپس توسط افرادی که زبان
مادریشان کرهای بود رتبهبندی شدند.

اپهای تسهیلکننده امور مالی برای شرکتهای
داخل ایران ممکن است در تبعیت از قوانین مربوط
به تحریم ایران نباشد» و به همین دلیل نمیتواند
اپلیکیشن را قبول کند.

آیندهدنیایسرگرمی:ادغامفیلموبازیکامپیوتری

باشد و صرفا از ایدههای دیگران استفاده کند.
«ما میخواهیم هر بار که کسی سراغ یکی از
بازیهای ما رفت ،تجربهای تازه داشته باشد».
به نظر کوجیما این تجربه تازه با استفاده از
تکنولوژیهای جدیدی مانند دوربینهای واقعیت
مجازی امکانپذیر خواهد شد.
ت
«فکر میکنم بازیهای فعلی از ظرفیتهای واقعی 
مجازی به خوبی استفاده نمیکنند».
کوجیما میگوید« :واقعیت مجازی این قابلیت را
دارد که عواطفی را وارد بازیها یا فیلمها کند که مردم
قبل از آن تجربه نکردهاند».
او درباره شخصیتهای زن بازیهای کامپیوتری
میگوید« :چیزی که واقعا میخواهم از آن پرهیز کنم،
موضوعی است که در بعضی بازیها میبینید ،یعنی
شخصیتهای زن با پستانهای بزرگ بدون اینکه
قبال پیشزمینهای مرتبط در داستان داشته باشند».

گربههابهاندازهسگها باهوشند

گربهها در آزمایشهای ذهنی دیگر نیز به اندازه
سگها موفق بودهاند ،که این آزمونها شامل واکنش به
ی بدن ،حالتهای صورت و عواطف انسانی
حرکتها 
میشود.
پرفسور لوری سانتوز ،از دانشگاه ییل در آمریکا،
میگوید این آزمایشها به خوبی نشان میدهند که
گربهها اطالعاتی را به یاد میآورند درباره جاهایی که
قبال جستجو کردهاند و مکانهایی که غذا خوردهاند.
این تیم پژوهشگران ژاپنی پیش از این با آزمایشهای
مشابه ،دریافته بودند که سگها ظرفی را که از آن غذا
خوردهاند به یاد میآورند.
سال گذشته نیز پژوهشگرانی در مجارستان دریافته
بودند که سگها میتوانند کارهای صاحبان خود را به
یاد بیاورند ،حتی وقتی که به طور مشخص برای این کار
آموزش ندیده باشند.

کودکان زبان مادری خود را به یاد میآورند

خبرگزاری ایرانشهر

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

پیش از آموزش هر دو گروه در یک سطح ظاهر
شدند ،اما پس از آموزش ،فرزندخواندههای بینالمللی
فراتر از انتظارات بودند.
هیچ تفاوتی بین کودکانی که زیر شش ماه  -پیش
از آنکه بتوانند صحبت کنند  -به فرزندی گرفته شده
بودند و آنهایی که پس از  ۱۷ماهگی -زمانی که یاد
گرفته بودند صحبت کنند  -به فرزندی گرفته شده
بودند وجود نداشت.
این نشان میدهد که دانش زبانی حفظ شده به
جای اینکه وابسته به میزان تجربه باشد ،امری ماهيتا
انتزاعی است.
دکتر ژیون چوی گفت در این پژوهش پیامهایی
کاربردی برای والدین وجود داشت.
او گفت« :لطفا در خاطر داشته باشید که روند
یادگیری زبانی در اوایل زندگی اتفاق میافتد ،و
همانطور که مطالع ه ما نشان میدهد دانش زبانیِ
مفید در ماههای اولی ه زندگی پایه گذاری میشود».
«سعی کنید تاآنجا که ممکن است با نوزادان خود
حرف بزنید چون آنها آنچه شما میگویید را جذب
و هضم میکنند».
فرآیند اکتساب زبان بسیار زود آغاز میشود ،حتی
در زمانی که کودک هنوز در رحم مادر است.
نوزادان صدای مادرشان را تا زمانی که به دنیا بیایند
ياد میگیرند.
از مدتها قبل میدانستیم که پایههای صحبت کردن
و گوش دادن به یک زبان مادری در روزهای ابتدایی
زندگی گذاشته شده است.
اما تا اکنون مشخص نبود که اکتساب زبان اولیه یک
فرآیند انتزاعی 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:
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تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

از آدینه  3فوریه 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

event@08.net

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
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آغاز سری جدید سریال  The Expanseبا
بازی شهره آغداشلو

فصل دوم سریال تلویزیونی  The Expanseاز چهارشنبه
اول فوریه از شبکه « »SyFyدر آمریکا آغاز شد ،یک
مجموعه تخیلی ،فصایی و حادثهای که آینده جهان را به
تصویر می کشد که در آن شهره آغداشلو بازیگر سرشناس
ایرانی آمریکایی از بازیگران اصلی سریال است.
خانم آغداشلو در این سریال در نقش «کریستین آواساراال»
از مقامات ارشد سازمان ملل متحد بازی میکند و زنی
جسور و متفکر است که به دیپلماسی باور دارد و بحرانهای
موجود را از طریق مذاکرات سیاسی حل و فصل میکند.
«کریستین آواساراال» نقش مهمی در چهارچوب داستان دارد
و تالش میکند تا با استفاده از توانایی ،مهارت و ارتباط خود
با سایر شخصیتهای این مجموعه ،از کره زمین حافظت
کرده و بشریت را از حوادث مرگبار آینده نجات دهد.
این سریال تلویزیونی با اقتباس از مجموعه کتابهایی با
همین عنوان اثر«جیمز کوری» تولید شده است.
البته این نام مستعار و تجاری نویسندگان داستان است،
این کتابهای تخیلی در اصل توسط «دانیل آبراهام» و «تای

فرانک» بصورت مشترک نوشته شده است.
آنها تاکنون شش کتاب از این مجموعه داستانی منتشر کرده
اند.
سریال اکسپنس توسط «مارک فرگاس» و «هاک اوستبی»
برای تلویزیون شکل گرفته و در آن بازیگرانی چون «توماس
جین»« ،استیون استریت»« ،کاس اونر» و «دومنیک تیپر» به
هنرنمایی می پردازند.
برای تولید این سریال ،استودیوهای بزرگ و مجهزی در
شهر تورنتو ساختند و تمامی صحنهها در کانادا فیلمبرداری
کردهاند.
از نکات جالب توجه ،عدم استفاده بیش از حد از جلوههای
بصری است ،بخش عمدهای از صحنهها با استفاده از دکور
واقعی و در شرایط حقیقی فیلمبرداری میشود.
فصل دوم این مجموعه پس از آمریکا از طریق شبکه های
تلویزیونی مختلف در سایر کشورهای جهان نیز پخش
خواهد شد .سری اول این سریال در سال  ۲۰۱۵پخش شد
و اکنون تولید آن برای سری سوم نیز تمدید شد.
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