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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:

مجازات دو ایرانی سوئدی در
پروندهتجاوزبهنوجوانان
حکم اعدام برای استاد دانشگاه
ایرانیبلژیکی
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افزایشاحتمالدرگیرینظامیدرخاورمیانه:

ناو هواپیمابر اتمی «جورج بوش»
راهی آبهای خلیج فارس شد

مادر محمدعلی طاهری در کانادا
درگذشت
اعالم خروج ارونج کانتی از
وضعیتبحرانخشکسالی
محدودیتهایموقتبرای
ناو هواپیمابر اتمی «جورج بوش» در
فروشماریجوانادرلسآنجلس مسیر خود به آبهای خلیج فارس ،به
پایگاهی در جزیره یونانی کریت در
آبهای دریای مدیترانه رسید.
بازداشت معلم زن به جرم رابطه این مساله تحولی چشمگیر در پی
افزایش شدت تنش میان ایاالت متحده
جنسی با یکی از شاگردانش
و جمهوری اسالمی پس از آن است که
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا،
متعهد به از میان بردن گروه داعش شد.
حمایت اوباما از شهردار
کاروان دریایی آمریکا شامل ناو
لسآنجلس در انتخابات 7مارچ هواپیمابر اتمی «جورج بوش» به همراه
گروه سوم کشتیهای جنگی و دو
رزم ناو «فلپین سی» و «هیو سیتی» و
اطالعیهکمیتهالمپیک
همچنین دو ناوشکن موشکی «البون»
و «تراکستون» ،قرار است تا پایان هفته
لسآنجلس2024
آینده از تنگه هرمز عبور کند.
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید به گزارش خبرگزاریهای بین المللی

و به نقل از یک منبع آگاه در ناوگان
ششم نیروی دریایی آمریکا ،با اینکه
هدف این کشتیها ،حمایت از منافع
ملی آمریکا در اروپا ،منافع همپیمانان
در ناتو ،منافع مشترک در کشورهای
آفریقایی و خاور نزدیک و همچنین
متحدان در ائتالف علیه داعش اعالم
شده است ،اما اعزام این تیم جنگی به
خلیج فارس حامل پیامی مهم و عملی
برای رهبران تهران است.
هواپیماهای مستقر بر ناو اتمی
«جورج بوش» ،قرار است ظرف این
هفته مواضع شناسایی شده داعش در
سوریه را بمباران کرده و پس از پایان
ماموریت تهاجمی آنان ،کاروان دریایی
به رهبری ناو اتمی هواپیمابر جورج
بوش ،به آبهای خلیج فارس راهی

گردد.
خلیج فارس و آبراهههای منتهی به
آن منطقه مسئولیت ناوگان پنجم نیروی
دریایی امریکاست و اضافه شدن یک
تیم کامل تهاجمی از ناوگان ششم
دریایی ایاالت متحده به آن به مثابه
تقویت توان نظامی آمریکا در مرزهای
جنوبی ایران است.
اخیرا و در پاسخ به برخی مواضع
رهبر رژیم اسالمی ،سخنگوی کاخ
سفید گفته بود آنها باید بفهمند که
رییس جمهور جدیدی در کاخ سفید
قدرت را به دست گرفته است.
معاون رییس جمهوری «مایک
پنس» نیز به رهبران تهران توصیه
کرده بود جدیت پرزیدنت ترامپ را
درباره خودشان ،آزمایش نکنند.

یک رستوران ایرانی در آمریکا به آتش کشیده شد

شبکههای خبری در ایالت لوئیریانا میگویند آتشسوزی
رستوران مشعل فروزان ( )Flaming Torchدر منطقه
مرفه نشین شهر نیواورلئان که مدیریت آن را یک زن
ایرانی آمریکایی به عهده دارد ،عمدی بوده است .این
رستوران همزمان با صدور فرمان پرزیدنت ترامپ در
ممنوعیت ورود اتباع ایرانی به آمریکا در شامگاه 29
ژانویه  2017به آتش کشیده شده بود.
به گزارش شبکه تلویزیونی  WWL-TVلوییزیانا،
تحقیقات درباره احتمال عمدی بودن آتشسوزی
رستوران  Flaming Torchادامه دارد .زهره خالقی
مدیر ایرانی تبار این رستوران که از  14سال پیش
این رستوران را اداره میکند ،در گفتگو با کانال چهار
تلویزیون  WWL-TVگفت که حدود ساعت هشت
شب پس از تعطیلی رستوران در طبقه دوم ساختمان
مشغول رسیدگی به حسابها و موجودی انبار بود که
ناگهان دود غلیظ تیره رنگی همه جا را فرا گرفت و
ایشان توانست به سختی خود را از آن مهلکه نجات
دهد که البته مدیون پشتبام فروشگاه همسایه متصل به
رستوران است.
زهره خالقی میافزاید« :تنها چیزی که به ذهنم رسید ،این
بود که راهی برای فرار کردن پیدا کنم .باال رفتم و از راه
پشتبام فروشگاه همسایه خارج شدم .فضای ساختمان
بیش از حد تاریک و دودآلود شده بود و چشمانم به
شدت میسوخت .در همان حالت ترس و اضطراب در
فکر دو پسرم بودم .بچههای من دو سال پیش پدرشان

را از دست دادند و اکنون اگر من هم میمردم چه بالیی
بر سر آنها میآمد؟»
آتشنشانی نیواورلئان هیچگونه جزییاتی از ماجرای
آتشسوزی رستوران مشعل فروزان منتشر نکرده است
اما خانم خالقی میگوید تحقیقات درباره احتمال عمدی
بودن آتشسوزی ادامه دارد و معتقد است که آتش از
سالن پذیرایی و نه از آشپزخانه آغاز شده است .به گفته
مقامات پلیس محلی در رابطه با این حادثه مشکوک
سازمان آتشنشانی نیواورلئان با  FBIدر تماس است.
اخباری از شاهدان عینی به خانم خالقی رسیده که
مبنی بر احتمال جنایی بودن این آتشسوزی است.
«استیسی اسپیرز» و «کایال چیاسن» دو نفر از خدمه
رستوران  Flaming Torchکه از دوستان خانوادگی

و نزدیک زهره خالقی نیز محسوب میشوند ضمن
اظهار خوشبختی از سالمت ماندن دوستشان ،این
آتشسوزی را پیامی برای قتل خانم خالقی میدانند .آنها
گفتند« :این باعث تاسف است ،همه ما در کنار یکدیگر
خانواده بزرگی هستیم و اکنون وسیله امرار معاش ما
(رستوران) در آتش سوخته است».
با توجه به محدوده زمانی این رویداد که تنها با فاصله
زمانی دو روزه از دستور رییس جمهور ترامپ رخ داده
است و شهرت این رستوران به عنوان یک محیط ایرانی
در منطقه مرفه نشین شهر نیواورلئان ،زهره خالقی امیدوار
است تا تحقیقات به ثمر رسیده و مسئول ماجرا پیدا و به
دست قانون سپرده شود تا شائبه نژاد پرستانه بودن این
رویداد برطرف گردد.

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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در کانون خبر:

فرماندار نیویورک :نوزاد ایرانی با ضمانت من به آمریکا میآید
فرماندار نیویورک روز شنبه  4فوریه  2017اعالم
کرد نوزاد چهار ماهه ایرانی ،که مبتال به مشکل قلبی
است و تحت فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ از ورود
به آمریکا برای معالجه منع شده بود ،اکنون می تواند
تحت وضعیت اضطراری برای درمان وارد آمریکا شود.
قلب فاطمه رشاد به تشخیص پزشکان ایرانی دچار
ناهنجاری ساختاری بوده و دو حفره اضافی دارد .صمد
تقیزاده ،دایی او که شهروند آمریکا است و در شهر
پورتلند ایالت اورگان زندگی می کند ،می گوید حدود
یک ماه پیش پزشک های ایرانی به والدین فاطمه
گفتند او برای رفع مشکل قلبی اش نیاز به حداقل یک
جراحی فوری دارد ،در غیر این صورت ممکن جان
خود را از دست بدهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از اندرو
کیومو فرماندار نیویورک ،مرکز پزشکی «مانت سینای»
در منطقه منهتن به والدین فاطمه پیشنهاد داده بود که
این جراحی پیچیده را انجام خواهد داد.،
خانواده فاطمه برای سفر به آمریکا ،از سفارت
ایاالت متحده در امارات متحده عربی وقت مصاحبه
برای دریافت ویزای توریستی گرفته بودند ،اما فرمان
به سان رود
که در نشیب دره سر به سنگ می زند رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست
زنده باش
هوشنگ ابتهاج (ه.الف .سایه) شاعر نامدار معاصر

اجرایی پرزیدنت ترامپ
در منع صدور ویزا به
شهروندان کشورهای
هفتگانه ،از جمله ایران،
منجر به لغو جلسه
مصاحبه و بازگشت آمها
به ایران شد.
نوشته
به
آسوشیتدپرس ،فرماندار
نیویورک ،در بیانیه ای
خبر از صدور اجازه
سفر فاطمه به آمریکا
گروهی از فعاالن سیاسی نزدیک به مواضع اصالح
داد .کیومو گفت« :ما
امروز خوشبختانه متوجه شدیم که دولت فدرال به طلبان در جمهوری اسالمی در میان ایرانیان آمریکا ،می
فاطمه رشاد و خانواده اش اجازه ورود به آمریکا داده کوشند تا با فشار بر موضع وجود تبعیضهای نژادی
است .ما در همکاری با پروژه بین المللی کمک به و مذهبی نوعی واکنش غیر واقعی را در جامعه ایرانی
پناهجویان ،اطمینان حاصل می کنیم که این کودک به ایجاد کنند .این گروه از کوشندگان سیاسی در دوران
آقای اوباما رابطه تنگاتنگی با کاخ سفید پیدا کرده بودند.
خدمات درمانی الزم دسترسی پیدا کند».
ت دولتهای محلی و فدرال آمریکا از ایرانیان الزم به یادآوری است که این نوزاد ایرانی روز سه
حمای 
علی رغم دستور رییس جمهوری در حالی است که شنبه  7فوریه به امریکا وارد شد.

کتاب عرصه نبرد به فارسی منتشر شد

مدیریت انتشارات شرکت کتاب بزرکترین مرکز
نشر فارسی زبان در خارج از ایران از انعقاد قراردادی
با ناشر اصلی کتاب  The Field of Fightنوشته
ژنرال مایکل فلین خبر می دهد که بر اساس آن تا
پایان ماه جاری میالدی (فوریه  )2017ترجمه فارسی
این اثر مهم سیاسی روانه بازار نشر آمریکا و جهان
خواهد شد.
کتاب  ۳۰۰صفحه ای  the field of fightنوشته
ژنرال مایکل فلین با همکاری دکتر مایکل لدین ،توسط
انتشارات  St. Martinsوابسته به  Mcmillanدر
جوالی ۲۰۱۶منتشر شد و بالفاصله با اطالع ژنرال
فلین و امتیاز انحصاری کپیرایت از ناشر ،مترجم،
ترجمه فارسی آ ن به انتشارات شرکت کتاب در لس
آنجلس عرضه گردید که به گفته مدیر این سازمان در
ماه فوریه  ۲۰۱۷با عنوان «عرصه نبرد» به دو صورت
نسخه سنتی(کاغذی) و دیجیتالی (آنالین) در اختیار
خوانندگان فارسی زبان قرار میگیرد.
عنوان فارسی این کتاب« ،عرصه نبرد» است و از
 ۶بخش (مقدمه ،فصل  :۱دوران افسری اطالعات
و امنیت /فصل :۲جنگیدن /فصل:۳اتحاد دشمن/
فصل:۴رمز پیروزی و در نهایت نتیجه و منابع)
تشکیل شده است.
ژنرال فلین که هم اکنون به عنوان مشاور امنیت ملی

پرزیدنت دونالد ترامپ مشغول به فعالیت است ،در
این کتاب با نگاهی انتقادی ،رژیم جمهوری اسالمی
را با گروه تروریستی داعش یکسان می داند که حامی
اصلی تروریسم در جهان امروز و از دوستان نزدیک
گروه های تروریستی حزب اهلل و امل و القاعده است
و رهبر جمهوری اسالمی را به خاطر عناد با آمریکا و
خوانش استبدادی از قدرت و حمایت از بشار اسد،
یک «شارالتان» و «شرور» معرفی می کند که اسالم
و شریعت ساختگی ،بهانه ای برای قدرت ،ثروت و
فساد آنهاست .به عبارتی وی حساب مردم و جامعه

ایران را از جمهوری اسالمی جدا دانسته و بطور
جدی  ،خواهان فروپاشی رژیم اسالمی است.
ترجمه این کتاب به فارسی را عرفان قانعی فرد به
عهده داشته است که پیش از این نیز ترجمه هایی مانند
 :معمای ایرانی(کنت پوالک)  ،کتاب جنگ مقدس یا
کارزار ویرانگر (نوشته ویلیام موری و کوین وودز) و
نیز سیاست کردها در خاورمیانه (نوشته نادر انتصار)
را به فارسی برگردانده است .کتاب در «دامگه حادثه»
ازاین مترجم ،نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر از
شهرت بسزایی برخوردار است.
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مجازات دو ایرانی سوئدی در پرونده تجاوز به نوجوانان

دو شهروند ایرانی سوئدی ساکن گوتنبرگ(یوتوبوری)
که با خوراندن مواد روانگردان به دختران نوجوان به آنها
تجاوز کرده و دهها هزار فیلم و عکس از قربانیان خود
تهیه کرده بودند ،در سوئد به زندان محکوم شدند.
به گزارش روزنامه پرتیراژ اکسپرسن چاپ استکهلم که
ترجنه ای از آن در وب سایت خبری العربیه منعکس
شده است ،یک رستوراندار و یک جوان ایرانی به جرم
تجاوز به دختران نوجوان و دانشآموز سوئدی ،به  6و
 9سال زندان محکوم شدند .مرد جوان دختران را اغفال
کرده و آنها را به آپارتمان مرد رستوراندار میکشاند و در
آنجا با همدیگر به قربانیانشان تجاوز میکردند.
یکی از محکومین این پرونده که یک جوان  26ساله
ایرانی ساکن شهر گوتنبورگ سوئد است و فرد محکوم
دیگر یک رستوران دار  51ساله ایرانی تبار و صاحب
حداقل پنج کلوپ شبانه بزرگ و مشهور شهر گوتنبورگ
سوئد است.
ماجرا در ماه مارس سال  2016آغاز شد که یک دختر
نوجوان به پلیس اعالم نمود مورد تجاوز قرار گرفته است.
پلیس جوان  26ساله ایرانی را جهت بازجویی فراخواند
و در جریان بازجویی و سپس تفتیش تلفن موبایل او41 ،
هزار تصویر و  1700فیلم که توسط خود او از دختران
نوجوان تهیه شده بود پیدا شد .به گفته پلیس بسیاری از
فیلم ها و تصاویر موجود بدون اطالع قربانیان و بصورت
مخفی عکسبرداری و فیلمبرداری شده است .به نوشته
اکسپرسن یکی از فیلمهای بدست آمده ،افشاگر یک
تجاوز سنگین به دو دختر  16ساله است که بصورت
مشترک توسط این دو در یکی از آپارتمانهای لوکس
متعلق به رستوران دار ایرانی در خیابان اعیان نشین و
گران «آوه – نی» در گوتنبورگ صورت گرفته است.
محکوم  26ساله که از او با نام «برديا پژوهى» یاد شده،
بواسطه حضور خود در لوکس ترین و گران قیمت ترین
نایت کالب های دو شهر گوتنبورگ در سوئد و بورلی
هیلز در آمریکا و همچنین ترتیب دادن پارتی های مجلل
و گران مشهور بوده است .لقب این جوان در میان دست
اندرکاران زندگی شبانه شهر گوتنبورگ «فست فیکساره»
به معنی سازمان دهنده پارتی های شبانه است.
نويد اطلسی ،رستوراندار  51ساله ایرانیتبار و صاحب
حداقل پنج نایت کالب بزرگ و مشهور شهر گوتنبورگ
سوئد است .همه نایت کالبهای وی پس از اعالم
حکم دادگاه جواز فروش مشروبات الکلی خود را از

دست دادهاند .به نوشته اکسپرسن وی از ظرفشویی در
رستورانهای گوتنبرگ شروع کرده تا صاحب حداقل
پنج نایت کالب مشهور این شهر شده است.
برخالف رویه معمول ،رسانههای معتبر سوئدی از
جمله روزنامه پر تیراژ اکسپرسن چاپ استکهلم عکس و
مشخصات کامل دو محکوم این پرونده را منتشر کردهاند.
این پرونده از سوی رسانه های سوئد یکی از «بزرگترین
پروندههای تجاوز جنسی در سوئد» لقب گرفته است.
بنا بر حکم دادگاه این دو دختر نوجوان که مورد تجاوز
قرار گرفتهاند ،ابتدا در یکی از کلوپهای شبانه متعلق به
مرد  51ساله بنام «ال کورازون» در گوتنبورگ با مشروب
و همچنین داروهای روانگردان «از پا درآمده» و سپس به
آپارتمان او برده و در آنجا در مقابل یک دوربین آیپد
مخفی مورد تجاوز قرار گرفته اند.
دادگاه درباره وضعیت یکی از دو دختر  16ساله قربانی
این تجاوز در زمان وقوع جرم می نویسد« :او در جریان
روند سکس کامال بیهوش است و تنها زمانی که دو متهم
او را جابجا میکنند تکان میخورد ».این دو دختر هرگز
تجاوز به خود را به پلیس گزارش ندادند .جریان تجاوز
 4سال بعد و زمانی که پلیس تلفن موبایل جانی  26ساله
را بدنبال شکایت دختر نوجوان دیگری مورد تفتیش قرار
داد فاش شد.
دختر نوجوانی که در ماه مارس  2016از جوان 26
ساله به پلیس شکایت برد خود در حالی که مست و
تحت تاثیر داروهای روانگردان قرار داشت در محله واسا

استان توسط رهگذران پیدا شد که پلیس را در جریان
قرار دادند.
به نوشته اکسپرسن پلیس موفق شد که با استفاده از
تصاویر و فیلمهای موجود در تلفن موبایل جوان 26
ساله وی را به  8مورد تجاوز و رستوران دار  51ساله
را به دو مورد تجاوز متصل کند .مشترک در هر هشت
مورد تجاوز ،نوجوان بودن قربانیان و همچنین بسر بردن
همه آنها در حالت روان گردان بوده است .شیوه کاری
این دو در دادگاه طرح دوستی جوان  26ساله با دختران
نوجوان ،بردن آنها به داخل کلوب های شبانه بزرگساالن
متعلق به رستوران دار  51ساله با استفاده از نفوذ او ،و
سپس میهمان کردن نوجوانان به شامپیان و دیگر مواد
مخدر و سپس انتقال آنها به آپارتمان لوکس مرد 51
ساله در خیابان مشهور آوه-نی در مرکز شهر گوتنبورگ
عنوان شده است.
هر دو متهم در تمامی مراحل دادرسی اتهامات
تجاوز را بکلی رد کرده و در تمامی موارد با توافق
دو طرف عنوان کرده بودند .به گفته دادستان فیلمهای
متعددی توسط پلیس مورد بررسی قرار گرفته است
اما دادستان تنها به طرح دادخواست در رابطه با فیلم
ها و تصاویری بسنده کرده که وقوع تجاوز در آنها
غیر قابل انکار بوده است .روز جمعه  9ماه فوریه
جوان  26ساله ایرانی به جرم هشت مورد تجاوز به 9
سال زندان و رستوران دار  51ساله به جرم دو مورد
تجاوز به  6سال زندان محکوم شدند.

حکماعدامبرایاستاددانشگاهایرانیبلژیکی

احمدرضا جاللی ،استاد مدعوو و پژوهشگر در «مرکز جاللی که فعالیت های بشردوستانۀ مهمی انجام می
تحقیقات و آموزش پزشکی اضطراری و سوانح» در دهد در دادگاهی ناعادالنه و پشت درهای بسته به اعدام
دانشگاه «پیه ُمونته شرقی» در ایتالیا ،به اتهام جاسوسی محکوم شده است .او محکومیت دکتر جاللی را نقض
توسط جمهوری اسالمی ایران به اعدام محکوم شده و فاحش حقوق بشر دانسته و خواستار مقابلۀ جدی با آن
بر اساس اطالعات منتشر شده قرار است این حکم تا دو شده است.
هفتۀ دیگر به اجرا گذاشته شود .احمدرضا جاللی که  ٤٥دانشگاه بروکسل همچنین تصریح کرده است که دکتر
سال دارد برای دیدار با خانواده اش به تهران سفر کرده جاللی حتا حق برخورداری از وکیل را نداشته است« .ایو
بود و در آوریل گذشته توسط مقامات جمهوری اسالمی هوبلو» ،رییس گروه تحقیقات دانشگاه بروکسل در زمینۀ
ایران دستگیر شد.
پزشکی ،گفته است که دکتر احمدرضا جاللی هیچ فعالیت
انتشارخبرمحکومیتاحمدرضاجاللیجوامعدانشگاهی سیاسی نداشته و کمترین اقدامی نیز علیه حکومت اسالمی
ایتالیا و بلژیک را بشدت نگران ساخته است .احمدرضا ایران انجام نداده است .همکاران دکتر جاللی گفته اند که
جاللی از استادان و پژوهشگرا ِن دورۀ آموزش «پزشکی دستگیری او با تماسهای بین المللی وی در دانشگاه
سوانح»استکهمشترک ًاتوسطدانشگاه«وریج»دربروکسل بروکسل بی ارتباط نبوده است .برخی از این تماس ها با
و دانشگاۀ «پیه مونته شرقی» در ایتالیا اداره می شود.
دانشمندان کشورهای مخالف جمهوری اسالمی ایران از
کارولین پاولس ،از مسئوالن ارشد دانشگاه بروکسل جمله دولت اسرائیل صورت گرفته است.
در پایگاه اینترنتی این دانشگاه نوشته است که احمدرضا فرانچسکا دالکورته ،هماهنگ کنندۀ گروۀ پژوهشی و

آموزشی دانشگاۀ «پیه مونتۀ شرقی» نیز که احمد رضا
جاللی در آن به کار مشغول است« ،اتهام وارد شده به این
همکارایرانی» خود را «غیر قابل قبول» خواند و خواستار
آزادی وی شد .بگفتۀ او احمد رضا جاللی در یک طرح
تحقیقاتی به منظور بهبود کارکرد بیمارستانها به هنگام
بروز سوانح طبیعی و از جمله وقوع زلزله شرکت داشته
است .در این طرح که از حمایت اتحادیۀ اروپا برخودار
است یک پژوهشگر اسرائیلی و چند پژوهشگر سعودی
نیز شرکت دارند .او گفت شاید شرکت یک پژوهشگر
اسرائیلی در این طرح ،علت اتهامات وارده بر احمد رضا
جاللی باشد
بیش از  ٤٠هزار نفر با امضای طوماری خواستار آزادی
دکتر احمدرضا جاللی شده اند .پزشک ایرانی تاکنون
سه بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده و در نتیجۀ
شکنجههای سخت ناگزیر از اعتراف به اعمال ناکرده
شده است.

عزت الملوک طاهری مادر محمدعلی طاهری در
کانادا و در حالی که چشم انتظار آزادی فزرند خود بود،
شامگاه شنبه  4فوریه  2017به وقت محلی درگذشت.
شادروان عزت الملوک طاهری برای دو سال پیاپی
( 2015و  2016میالدی) به دلیل تالش های گسترده
اش در زمینه حقوق بشر جز ده چهره خبرساز ایرانی
در خارج از ایران بود.
بانو عزت الملوک طاهری که در سال های پایانی
عمر خود در شهر تورنتو در کانادا و به اتفاق دخترش دیدار داشت و مکررا از ایشان خواسته بود تا صدای
آذردخت طاهری زندگی می کرد ،همه تالش و مظلومیت فرزندش باشند که در ایران زندانی است.
وقت خود را مصروف کوشش برای آزادی فرزندش اگرچه در این سال های غربت دخترش آذردخت
محمدعلی طاهری کرده بود که در ایران و با جرایم طاهری و خانواده وی ،او را همراهی کردند اما انتشار
شایعات سازماندهی شده در خصوص درگذشت
واهی عقیدتی در زندان بسر می برد.
خانم طاهری علی الرغم کهولت سن و بیماری در فرزندش در زندان ،بارها قلب او را به درد آورد .این
این سال ها با مقامات بین المللی از جمله گزارشگران برخودها در قالب جریانی شکل گرفته بود که برخی
ویژه سازمان ملل متحد در خصوص ایران و تنی چند مغرضان در حمایت از آن با ایراد افترا به خانواده
از نمایندگان دولت ها و سازمان های مدافع حقوق بشر طاهری کوشیده بودند تا تالش های تاثیرگذار آنان

خصوصا مادر سالخورده خانواده را در سایه قرار دهند.
خانم طاهری ،مادر محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی
در ایران در خالل سال  2015و  2016میالدی علیالرغم
سن باال و بیماری با سفر به شهرهای مختلفی در کانادا
و آمریکا کوشیده بود تا در مقابل صدور حکم اعدام
برای فرزندش در ایران ،توجه نهادها و شخصیتهای
جهانی را جلب نماید و به همین دلیل جز لیست ده
چهره خبرساز ایرانی در خارج از ایران قرار گرفت.
خانواده طاهری با انتشار تصویری از آخرین روزهای
حیات عزت الملوک طاهری در رثای او نوشتند« :با
دلی شکسته و چشمی گریان خبر درگذشت مادر
عزيزمان بانو عزت الملوك طاهری را منتشر می کنیم
که تا آخرین دقیقه حیات با برکتش چشم امید از آزادی
فرزند دربندش نبست و هرچه در توان داشت صرف
تالش برای رهایی فرزند خود نمود و حکایت ماندگار
زندگی پر فراز و نشیب خود را به واژگان امید و آزادی
پیوند زد تا مشعلی گردد در مسیر حق طلبی».

مدت  ۱۰روزهای که باید
تقاضای ویزا خود را ارائه
میکرد ،از اقدام خودداری
کرده است.
با این حال وکیل این
پناهجوی  ۲۱ساله که
در هنگام بازداشت او در
خارج از سووا ،پایتخت
فیجی ،او را همراهی
میکرده ،گفته است که
موکلش قبل از این که
بتواند در خواستش را
تسلیم مقامهای مهاجرتی فوجی کند ،بازداشت و به
جزیره مانوس برگردانده شده است.
آقای سواری سه سال اخیر را در اردوگاهی مخصوص
مردان در مانوس ،تحت تدابیر سختگیرانه مهاجرتی
استرالیا به سر برده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش خود از این
حادثه یادآوری کرده که پس سه سال سیاستهای

سختگیرانه دولت استرالیا در مورد طرد پناهجویان که
اعتراض سازمان ملل را به همراه داشته ،آقای سواری
میتوانست اولین پناهجویی باشد که از کشوری ثالث
درخواست ویزای حمایت کرده است.
استرالیا آقای سواری را در اوت سال  ،۲۰۱۳بیش از سه
سال پیش ،به اردوگاهی که مانوس که تنها ویژه مردان
است فرستاده بود و نهایت ًا با درخواست پناهندگیاش
در پاپوآ گینه نو موافقت شد و او زندگیاش را در
خارج از اردوگاه ادامه داد.
با این حال او گفته است که از سوی ساکنان محلی
مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در مقطعی هم از سر
فقر در خیابان زندگی کرده است.
بسیاری از کسانی که در بازداشتگاهها و اردوگاههای
استرالیا در جزایر اقیانوس آرام به سر میبرند ،میگویند
از «خشونت و آزار و اذیت» در کشورهایی چون عراق،
ایران و افغانستان گریختهاند.
با این حال وضعیت این پناهندگان در این بازداشتگاهها
و اردوگاهها انتقاد شدید سازمان ملل و سازمانهای
حقوق بشری را به دنبال داشته است.

مادرمحمدعلیطاهریدرکانادادرگذشت

استرداد یک پناهجوی ایرانی را به جزیره مانوس

دولت فیجی یک پناهجوی ایرانی را که از اردوگاه
پناهجویان جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو گریخته و
قصد پناهدگی در این کشور را داشت ،بازداشت کرده
و به جزیره مانوس بازگردانده است.
به گفته مقامات رسمی دولت فیجی این پناهجوی
ایرانی که «لقمان سواری» نام دارد اخیرا ً برای
درخواست ویزای حمایت به فیجی رفته بود اما در
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درکانون خبر:

اعالم خروج ارونج کانتی از وضعیت بحران خشکسالی

هیئت مدیره سازمان آب ناحیه اورنج کانتی
روز دوشنبه ششم فوریه اعالم کرد که وضعیت
خشکسالی در این منطقه و اکثر نواحی جنوب
کالیفرنیا از وضعیت هشدار خارج شده است.
در همین حال مسئوالن نظارتی سازمان منابع
آب در شهر سن دیهگو نیز در اظهار نظری مشابه
گفتهاند وضع خشکسالی فزاینده و اضطراری مناطق
جنوبی ایالت کالیفرنیا رو به بهبود و سیرابی است
و نسبت به رفع کامل این خشکسالی نیز ابراز
امیدواری کردهاند.
گفتنی است بارش های اخیر در جنوب کالیفرنیا به
طرز چشمگیری خشکسالی این منطقه را شکست
داده و سدها و منابع ذخیره سازی سازمانی را در
حد مبسوطی سیراب کردهاست.
این در حالی است که با وجود تمامی خوش
بینیهای مسئوالن شهری ،مقامات ارشد ایالتی
میگویند بهتر است برای اطمینان بیشتر وضعیت
هشدار در مناطق شمالی کالیفرنیا تا ماه مارچ تمدید

شود.
پیشتر و در پی بارش مقادیر قابل توجهی برف در
ایالت کارشناسان با توجه
ارتفاعات شمال و شرق
ُ
به بارش خوب امسال گفته بودند که احتمال پایان

وضعیت خشکسالی وجود دارد.
در لسآنجلس نیز وضعیت سرسبز موجود
خصوصا در حاشیه بزرگراههای  405و  5نشانگر
آمادگی خاک در پذیرش باروری مجدد است.

حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس سرویس
مدرسه روز سهشنبه هفتم فوریه در منطقه لنکستر
در لسآنجلس به زخمی شدن هشت دانش آموز
منجر شد که حال یکی از کودکان در این حادثه رو
به وخامت رفت.
این حادثه در اثر برخورد یک دستگاه خودوری
کادیالک با اتوبوس مذکور در تقاطع خیابان 20
لنکستر رخ داد.

بر اساس این گزارش ،سرویس مدرسه موظف
بوده تا وسیله ایاب و ذهاب تعدادی دانش آموزان
با شرایط خاص فیزیکی را تا مدرسه ایست ساید
فراهم کند.
یکی از کودکان در این حادثه به شدت زخمی شد
و به بیمارستانی محلی منتقل شده است.
در همین حال راننده خاطی کادیالک نیز دچار
جراحات سنگینی شده است.

گفتنی است شهر لنکستر در بسیاری از موارد
میزبان مدارس ویژه کودکان معلول یا دبیرستانهای
مخصوص دانش آموزان خاص بوده است.

واژگونییکاتوبوسمدرسهدرحادثهتصادفلنکستر

گزارش لسانجلس تایمز از تاثیر فرمان ترامپ بر جامعه ایرانیان کالیفرنیا
در پی توقف فرمان منع مهاجرتی رئیس جمهور
ترامپ از سوی قاضی فدرال بسیاری از ایرانیان با
ویزاهای معتبر که از خاک امریکا رانده شده بودند،
امکان ورود دوباره به ایاالت متحده را پیدا کردند.
لسآنجلس تایمز گزارش های متعددی درباره قصه
اخیر مهاجران ایرانی مانده در پشت مرزها به چاپ
رسانده است.
آرین عدالت یکی از مهاجران ایرانی بوده است
که در صدد بوده بتواند مادرش را که االن بیوه شده
ببیند و به او کمک کند که ویزای آمریکا را بگیرد.
به گزارش الای تایمز ،عدالت  42ساله میگوید:
من هربار با چهرههایی از مادر و مادربزرگم مواجه
میشوم که آنها را نمیشناسم .دلم برای چین و
چروک های صورت آنها تنگ میشود .برای بسیاری
از مهاجران و خانواده هایشان  7500مایل سفر بین هفته گذشته هم راحت و کم هزینه نبوده است و
تهران و کالیفرنیا یک ضرورت احساسی است .همیشه تحت کنترل صورت میگرفت.
همچنان ریشههای اجتماعی و فرهنگ و خانواده لسآنجلس تایمز در ادامه قصه آرین عدالت به
این افراد در ایران است .هنوز سرزمین مادری این سرنوشت مشابهی از سه خانواده مهاجر ایرانی دیگر
مهاجران پر خاطره است و دل کندن از آن سخت نیز اشاره میکند که از دشواریهای ناشی از دستور
است .با این حال سفر بین ایران و آمریکا تا همین اجرایی دونالد ترامپ روایت دارند.

شایان ذکر است پیش از قاضی فدرال در سیاتل،
دادگاهی در لسآنجلس نیز طی حکمی اعالم
کرده بود که ماموران مرزی در فرودگاه بین المللی
لسآنجلس میبایست با عدم در نظر گرفتن فرمان
رئیس جمهور کلیه پناهجویان و اتباع هفت کشور
مسلمان را پذیرفته و اجازه ورود آنان را صادر کنند.

یکی از زنان معلم در دبیرستانی در شهر ریورساید
روز سه شنبه هفتم فوریه به ظن داشتن رابطه
نامناسب با یک دختر دانش آموز دستگیر شده است.
کارمین زلینگر  32ساله که خود زنی جوان است
در مدرسه هنر این دبیرستان مشغول به کار بوده،
روز دوشنبه در دفتر آموزش بازداشت شد.
پلیس ریور ساید میگوید قربانی اظهار کرده که
این رابطه به ماههای گذشته باز میگردد اما او به
تازگی این مطلب را افشا کرده و در اختیار پلیس
قرار داده است.
به گزارش پلیس ،کارمین به اتهام سو استفاده
جنسی و آزار و اذیت دانش آموز خود که فردی
زیر سن قانونی  18سال است ،مورد محاکمه قرار شهر اورنج کانتی نیز تدریس کرده است.
میگیرد.
این معلم که به گفته شاگردانش در زمینه هنرهای
بنا بر سوابق ،کارمین زلینگر پیشتر در مدرسه نمایشی خصوصا بازیگری آموزگاری خوش اخالق
هنرهای نمایشی آناهایم و همچنین دانشکده هنر و خالق است در این پرونده از خود دفاعی نکرده

و ابعاد این اتهام نیز معین نشده است.
بر اساس قوانین حماتی در امریکا برقراری هرگونه
رابطه جنسی در هر حد بین معلم و شاگردی که زیر
سن قانونی 18سالگی قرار دارد ممنوع است.

بازداشت معلم زن به جرم رابطه جنسی با یکی از شاگردانش

خانه سالمندان وستساید به کار خود ادامه خواهد داد

برای پیدا کردن صاحبان
مشاغل و نیاز به داشتن
اطالعات از مهمترین اتفاقات
روز در جامعه ایرانیان
کالیفرنیا کافیست با مرکز
اطالعات ایرانیان تماس بگیرید

818 9 08 08 08

پل کورتز یکی از اعضای شورای شهر لسآنجلس
روز سه شنبه هفتم فوریه با پیشنهاد ارتقای مرکز
سالمندان وست وود به یک هتل مسکونی از آوارگی
 120سالمند ساکن در این مجموعه جلوگیری کرد.
این اقدام در پی آن صورت گرفت که یک گروه
سرمایه گذاری با ارائه پیشنهاد مالی مناسبی قصد ویران
سازی و سرمایه گذاری مجدد در جهت ساخت و
ساز بنای قدیمی مرکز سالمندان وست وود را داشته و
مالک زمین را نیز اقناع کرده بودند.

در همین حال پل کورتز عضو فعال شورای شهر با
ارائه یک طرح جدید ،در راستای کمک به سکونت
سالمندان و جلوگیری از خروج احتمالی آنها ،صاحب
ملک را قانع کرد تا با هزینه مورد نظر شورای شهر
موافقت کرده و این مرکز را با هدف پیشین یعنی
نگهداری از سالمندان حفظ کرده و آن را به هتلی تازه
ساز ومدرن مبدل کند.
اقدام کورتز توجه بسیاری از فعاالن مدنی در شهر
لسآنجلس و اعضای ثابت شورای شهر را برانگیخت.

هدیه  IKEAبرای روز عاشقان

فروشگاه محصوالت خانگی ایکیا اعالم کرده است که به مناسبت فرا رسیدن
ایام عاشقان (ولنتاین) از چهارشنبه هشتم فوریه حراج ویژه خود را آغاز کرده
و تا یکشنبه  12فوریه ادامه خواهد داد.
فروشگاه بزرگ ایکیا شعبه بربنک در این رابطه اعالم کرد که کلیه مبلمان،
میز ،قالی و فرش ،وسایل آشپزخانه و محصوالت تزئینی با تخفیف  25تا 50
درصدی به فروش میرسند.
ایکیا همچنین برای متولدین روز ولنتاین ،به بهانه روز تولدشان با ارائه کارت
شناسایی معتبر تخفیفهای ویژهای قائل خواهد شد.
فروشگاه سراسری و معتبر ایکیا اصالتا سوئدی است و به زودی سالگرد 75
سالگی فعالیتهای خود را جشن خواهد گرفت.
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حمایت اوباما از شهردار لسآنجلس در انتخابات  7مارچ

اریک گارستی شهردار لسآنجلس که به دنبال
گزینش مجدد در انتخابات هفتم مارچ شهرداری
لسآنجلس است ،سه شنبه هفتم فوریه مورد تائید
و تمجید باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالت
متحده قرار گرفت.
باراک اوباما اریک گارستی را یک شهردار خالق
و مفید توصیف کرده و در اظهار نظر خود گفته
است« :گارستی حداقل دستمزدها را افزایش داد و به
وضعیت اقتصادی لسآنجلس سر و سامان بخشید».
اوباما افزوده است من با قدرت و اطمینان حمایت
همه جانبه خود از اریک گارستی برای انتخاب
مجدد او در سمت شهردار شهر لسآنجلس را اعالم

میکنم.
گارستی با اعالم اینکه تائید اوباما برای او بسیار
ارزشمند و پر افتخار است این اقدام را نخستین گام
مثبت و موثر برای پیروزی خود در انتخابات آینده
شهرداری دانست.
گفتی است روابط اریک گارستی و باراک اوباما
از سال  2007که او در زیر مجموعه مالی ایالت
کالیفرنیا در دولت اوباما مشغول بود ،همواره مثبت
و دو جانبه ارزیابی شده است.
شایان ذکر است انتخابات مقدماتی شهرداری و
شورای شهر لسآنجلس روز هفت مارچ برگزار
خواهد شد.

هیئت ناظران کانتی لسآنجلس روز سه شنبه
هفتم فوریه به طرحی رای دادهاند که بر اساس آن
کشت ،تولید ،پردازش ،حمل و نقل و خرده فروشی
ماریجوانا در موارد پزشکی و غیر پزشکی در
محدوده های ثبت نشده شهر ممنوع شود تا زمانی
که یک چارچوب جامع نظارتی تمامی موارد مذبور
را در خود جای دهد.
این هیئت همچنین از وکالی نواحی کوچک
خواست تا  70مرکز پخش غیر قانونی در

محدودههای ثبت نشده را تعطیل کنند.
این اقدام در پی قانون قدیمی و مدتدار مبارزه
با مواد مخدر و جرائم ناشی از آن صورت گرفته
است .
این در حالی است که مردم کالیفرنیا روز هشتم
نوامبر  2016به الیحه  64مبنی بر استفاده تفریحی
و آزاد ماریجوانا رای مثبت داده و این الیحه از
اول ژانویه سال جاری قاعدتا به مرحله اجرا در
آمده است.

شورای شهر لسآنجلس از تشکیل کارگروهی ویژه
خبر داد که موظف هستند اثرات و پیامدهای فرمان
دونالد ترامپ در فرودگاه بین المللی لسآنجلس را
ارزیابی کنند.
دبیر حقوق مهاجران لسآنجلس ،وکیل کارکنان
شهری  ،پاتریک ام گنون ،معاون مدیر اجرایی امنیت
و ایمنی عمومی فرودگاه لسآنجلس از اعضای
ارشد این کارگروه هستند.
بر طبق بیانیه شورای شهر ،دستور منع مهاجران

از سوی رئیس جمهور امریکا یک فرمان ساده
گذرا نبود و اثرات مخرب و منفی فراوانی در
شهر لسآنجلس و مرز هوایی جنوب کالیفرنیا به
دنبال داشت چرا که لسآنجلس به عنوان یکی از
درگاههای مهم ایاالت متحده همواره دروازه ورود
مهاجران و اتباع به خصوص مسلمان به غرب
امریکاست.
شورای شهر پس از تاکید بر اهمیت ماموریت این آن را بر خالف قانون اساسی و ارزش های بنیادین
کارگروه مجددا از فرمان دونالد ترامپ انتقاد کرده و ایاالت متحده امریکا تلقی نموده است.

محدودیتهایموقتبرایفروشماریجوانادرلسآنجلس

در عین حال مسئوالن و مقامات ایالتی میگویند
هنوز مراتب مربوط به نحوه پخش و فروش قانونی
ماری جوانا به مرحله عملیاتی نزدیک نشده و بنا
بر صالحدید مالی و اجتماعی زمان بر خواهد بود.

کارگروه ویژه دستور ترامپ در شهرداری LAتشکیل شد

افزایشمصرفهروئیندربینجواناندرکالیفرنیا

انتشار دادههای آماری سال  ،۲۰۱۶در ایالت برای سال  ۲۰۱۲میزان  ۱۰۰۰نفر ثبت شدهاند و این
کالیفرنیا از سوی اداره بهداشت عمومی ،نشانگر مقایسه نشان میدهد که میزان  ۴۱۲مراجعه برای
افزایش میزان مراجعهکنندگان جوان به مراکز سه ماه نخست  ،۲۰۱۶بیش از دو برابر میزان سهماه
فوریتهای پزشکی بیمارستانها به سبب استفاده از نخست  ۲۰۱۵است.
هروئین است .در این گزارش آماری  ،بیمارستانها  ،برای همین سه ماه نخست سال  ۲۰۱۶در
تنها در سه ماه نخست سال  ،۲۰۱۶شمار  ۴۱۲نفر ریورسایدکانتی کاهش از  ۸۹نفر به  ۶۸نفر و در
از جوانان  ۲۰تا  ۲۹سال را برای مسمومیت ناشی سنبرناردینوکانتی کاهش از  ۵۹به  ۴۹بوده است.
از مصرف هروئین ثبت کردهاست در حالی که در افزایش در ارنج کانتی  ۳برابر و در لوسانجلس
کل سال  ۲۰۱۵همین مراجعان تنها  ۱۵۰۰نفر و کانتی  ۲برابر گزارش شده است.

کاخ سفید آناهایم ()Anaheim W. Hدر آتش سوخت
ایتالیایی در اختیار کودکان خانوادههای کمدرآمد
میگذارد ،این رستوران را که از سوی آشپز معروف
و نیکوکار ایتالیایی برونوسراتو ()Bruno Serato
اداره میشود از روز یکشنبه با تعطیلی روبهرو کرد.
این آشپز نیکوکار در روز یکشنبه با اعالم اینکه نباید
تغذیه کودکان متوقف شود از دیگران یاری خواست
و بیدرنگ شماری از رستورانهای ارنجکانتی
آتشسوزی شنبهشب  4فوریه در رستورانی آشپزخانه خود را در اختیار او قرار دادند تا از روز
موسوم به کاخ سفید ارنجکانتی که خوراک رایگان دوشنبه کودکان گرسنه نمانند.
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ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﺑﺭﺩی
ﮐﺎﻣﭘﻳﻭﺗﺭ ،ﻣﻭﺑﺎﻳﻝ ﻭ ﺗﺑﻠﺕ

 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻣﻳﺭ ﻭ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﺍﺯ
ﺳﺧﺕ ﺍﻓﺯﺍﺭ ﮐﺎﻣﭘﻳﻭﺗﺭ ﻭ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﺳﻳﺳﺗﻡ

 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻧﻭﻳﺳﯽ،
ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ ﻭ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﮐﺎﺭی

 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺕﻫﺎ ﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ
ﺿﺭﻭﺭی ﻭ ﺧﺭﻳﺩ ﺁﻧﻼﻳﻥ

 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻧﺩﺭﻭﻳﺩ
ﺑﺭﺍی ﻣﻭﺑﺎﻳﻝ ﻭ ﺗﺑﻠﺕ

 ۱۰ﺳﺎﻋﺕ )ﭘﻧﺞ ﺟﻠﺳﻪ(

 ۱٥۰ﺩﻻﺭ

در روز یکشنبه برای بازسازی رستوران بیش از
 ۵۰هزار دالر از سوی تارنمای Go Fund me
گردآوری شد .شایسته است یادآوری شود که در
 ۱۵شهر ،رستورانهای این آشپز روزانه ۲۰۰۰
کودک را خوراک رایگان میدهند .او از سوی
سوفیالورن و پسرش کارلوپونتی جوان و روبرتو
باجیو ( )Roberto Baggioفوتبالیست ایتالیایی
و بابیرایان ستاره بازی هاکی ،پیامهای همدردی و
همکاری دریافت کرد.

آگهی های مخالفت با سیاست ترامپ در میانه سوپر بال2017

برایان چسکی ( )Brian Cheskyمدیر عامل
شرکت معروف (Airbnbایربیانبی) که مرکز آن
در شمال کالیفرنیا قرار دارد ،روز یکشنبه گذشته
در زمان برگزاری مسابقه فوتبال سوپر بال هزینه
پرداخت آگهی گرانقیمتی را پرداخت تا پیام
خود را در مخالفت با تصمیم دانالد ترامپ در
مورد ممنوعیت سفر خارجیان از  ۷کشور و دیگر
شعارهای خارجی هراسانه او جهانی کند.
این پیام تلویزیونی که نام «ما میپذیریم»
( )We Acceptداشت در  ۳۰ثانیه چهره مردان و

زنان از نژادها و ملیتهای گوناگون ترکیب میشود
و بر آن نوشته میشود :مهم نیست که تو کیستی و
از کجا هستی ،چه کسی را دوست داری و یا چه
کسی را عبادت میکنی ،ما همه به یک جهان تعلق
داریم .جهان بسیار زیباتر است ،هنگامی که بیشترین
را میپذیری.
در هفتهای که ممنوعیت ورود مطرح و به اجرا
درآمده بود ،برایان چسکی اعالم کرد که هتلها
و اتاقهای اجارهای شرکت را رایگان در اختیار
مهاجران قرار میدهد.

اطالعیهکمیتهالمپیک 2024بازگشت به خانه درLAX

کمیته اجرایی المپیک  2024در
لسآنجلس روز هفتم فوریه2017
از شهروندان این شهر خواست تا
در صورت تمایل برای ارائه خدمات
داوطلبانه در این کمیته ثبت نام کنند.
بنا بر این بیانیه ،افرادی که در این
برنامه خاص کمیته ناظر داوطلبانه
ثبت نام کرده به غیر از عهده گیری
مسئولیت خدمات رسانی شماره
عضویت دیجیتال این کمیته را
دریافت میکنند که به آنها اولویت میدهد در زمان برگزاری مسابقات المپیک
 2024در لسآنجلس از امکانات ،بلیطها و شرایط ویژهای نسبت به سایرین
برخوردار شوند.
این برنامه تا کنون با استقبال صدها هزار نفر از شهروندانی روبرو شده که
میخواهند در این رویداد بزرگ تاریخی سهمی ایفا کنند.
عالقه مندان میتوانند جهت دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام در برنامه
خدماتی کمیته المپیک  2024لسآنجلس به وب سایت زیر مراجعه کنند:
www.LA24.org

سارا یارجانی دانشجوی ایرانی که با ویزای دانشجویی ،ساعاتی پس از صدور
فرمان ممنوعیت ورود شهروندان  ۷کشور از جمله ایران در  ۲۸ژانویه وارد
آمریکا شده و  ۲۳ساعت را در بازداشت گذرانده و سپس با هواپیما به وین
بازگردانده شده بود ،پس از گذشت  ۸روز و به سبب رای قاضی دادگاه مبنی
بر توقف دستور ترامپ ،روز یکشنبه در میان شادی دوستان و خویشان وارد
فرودگاه بینالمللی لوسانجلس شد تا راهی سندیهگو شود ،نه تنها با استقبال
مردم ،بلکه با دوربینهای خبرنگاران روزنامهها و تلویزیونها روبرو شد .او در
پاسخ به خبرنگاران از کوشش مردم و وکال سپاسگزاری کرد.
سارا یارجانی که در سپتامبر  ۲۰۱۵برای ادامه تحصیل از اتریش به آمریکا آمده
و دارای ویزای  ۲ساله دانشجویی است ،اقامت دائم کشور اتریش را دارد و
ایرانی بودن او ،او را در طبقهبندی ممنوعیت ورود قرار داده بود.

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
 10تا  16فوریه ( 22تا  28بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  22بهمن 10/فوریه

 1326خورشيدى (  1948ميالدى)
قتل محمد مسعود -مدير روزنامه مرد امروز
درخيابان اكباتان تهران
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
تهران صحنه جنگى خونين شد
كالنتریها ،پاسگاههاى ژاندارمرى و قرارگا ههاى
پليس در تصرف افراد مسلح قرار گرفت.
ستاد ژاندارمرى در ميدان  24اسفند سقوط كرد
و به دست انقالبیون افتاد.
ساعت  10:30شب شوراى عالى ارتش باشركت
رئيس ستاد ،وزير جنگ وغالب فرماندهان تشكيل
جلسه داد و به دنبال آن اعالم بیطرفى كرد.
شهربانى كل كشور سقوط كرد.
زندان قصر توسط نيروهاى مسلح گشوده شد
و زندانيان فرار كردند .هژبر يزدانى و محرمعلى
خرم جزء زندانيانى بودند كه فرار كردند.
زندان و پادگان جمشيديه تصرف شد و عدهاى
از زندانيان محبوس متوارى شدند وعدهاى از
زندانيان توسط مردم بازداشت و به مدرسه رفاه
اعزام شدند.
دستگيرشدگان عبارت بودند از ارتشبد نصيرى،
سپهبد صدرى ،غالمرضا نيكپى ،منصور
روحانى ،دكتر شيخ االسالمزاده ،دكتر منوچهر
آزمون و ساالرجاف
اميرعباس هويدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال
يافت.
صدا و سيماى ايران به دست مردم تصرف شد.
«صداي انقالب» در روى صفحه تلويزيون نقش
بست و بدين ترتيب نظام  2500ساله شاهنشاهى
و آخرين سلسله سلطنتى ايران سقوط كرد.
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت تيمسار دكتر احمد مدنى دبيركل جبهه
ملى ايران ،اولين وزير دفاع دولت موقت انقالب،
و يكى ازشيفتگان راه آزادى ايران به علت ابتالء
به بيمارى سرطان در دنور امريكا.
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت منوچهر احترامى ،طنزنويس برجسته
ايرانى بر اثر عارضه قلبى در سن  67سالگى در
تهران

شنبه  23بهمن 11/فوریه

 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
درگذشت رضاقلى ميرزا ظلى  -موسيقيدان و
آوازخوان
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
انتصاب دكتر نصراهلل مقتدر مژدهى به رياست
دانشكده پزشكى تهران

یکشنبه  24بهمن 12/فوریه

 1345خورشيدى (  1967ميالدى)
درگذشت فروغ فرخزاد  -شاعر معاصر
مجموعه اشعار زنده ياد فروغ فرخزاد بدون
سانسور چاپ خارج از ايران در شركت كتاب
موجود است.
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
انتخاب دكتر مجتهدى به رياست دانشگاه ملى
خاطرات دكتر مجتهدى (پروژه تاريخ شفاهى
دانشگاه هاروارد به كوشش حبيب الجوردى) در
شركت كتاب موجود است
 1375خورشيدى (  1997ميالدى)
درگذشت مهدى مفتاح ،موسيقيدان ،مدرس و

مؤلف

دوشنبه  25بهمن 13/فوریه

 1332خورشيدى (  1954ميالدى)
زادروز قشنگ كامكار ،نوازنده و مدرس سه تار
آثار گروه كامكارها در شركت كتاب موجودند
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
درگذشت فخرالدين مزارعى  -شاعر و استاد
دانشگاه
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
صدور فتواى روحاهلل خمينى مبنى بر ارتداد
سلمان رشدى نويسنده كتاب آيات شيطانى
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت ناصر آهنييان آهنگساز قديمى ،كه
آهنگهاى زيادى خصوصا براى آغاسى و خانم
سوسن و ...ساخت و همچنين برادر هنرمند فقيد
افشين بود بر اثر سكته مغزى در ايران.
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
اعتراضات جنبش سبز در تهران و شهرستانها

كتاب انديشهها ،خاطرهها و نامهها (مجموعهاى
از مقاالت پروفسور امنون نتصر) جلد اول از
انتشارات شركت كتاب

چهارشنبه  27بهمن 15/فوریه

 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
عزيمت محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى
معاينات پزشكى و استراحت به اتريش
 1344خورشيدى (  1966ميالدى)
درگذشت اسماعيل اميرخيزى  -نويسنده و از
مجاهدين نهضت مشروطيت
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
پرويز راجى به سمت سفير ايران در بريتانياى
كبير منصوب شد.
يادداشتها و خاطرات پرويز راجى با عنوان
خاطرات آخرين سفير شاه در لندن در شركت كتاب
 1325خورشيدى (  1947ميالدى)
زادروز غزاله عليزاده ،نويسنده
آثار غزاله عليزاده در شركت كتاب
 1339خورشيدى (  1961ميالدى)
سه شنبه  26بهمن 14/فوریه
درگذشت مهوش خواننده
 1311خورشيدى (  1933ميالدى)
درگذشت حاج حسين آقا امين الضرب  1371 -خورشيدى (  1993ميالدى)
درگذشت پرويز اوصياء ،شاعر ،بازيگر ،و
نماينده مجلس و رييس اتاق تجارت
خواننده
 1335خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز شهريار مندنى پور ،شاعر ،منتقد ادبى 1381 ،خورشيدى (  2003ميالدى)
ادبى/هنرى «عصر پنجشنبه» در رضا ژيان ،بازيگر ،كارگردان و فيلمنامه نويس
ِ
و سردبير نشريه
سينما ،تلويزيون و تئاتر ايرانى
تهران
پنجشنبه  28بهمن 16/فوریه
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت سيدعلى نصر  -بنيانگذار تئاتر در  1281ميالدى (  1903ميالدى)
زادروز صادق هدايت  -نويسنده معاصر
ايران ،در سن  66سالگى
كتابهاى صادق هدايت چاپ پيش و پس از
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
تيرباران :سرلشكر منوچهر خسروداد ،فرمانده انقالب در شركت كتاب موجود است.
هوانيروز ،سرلشكر رضا ناجى (سرلشكر) 1297 ،ميالدى (  1919ميالدى)
فرماندار نظامى اصفهان ،ارتشبد نعم تاهلل نصيرى ،زادروز اميرعباس هويدا نخست وزير در دوران
سومين رئيس ساواك وسپهبد مهدى رحيمى ،پهلوى
كتاب معماى هويدا چاپ آمريكا نوشته دكتر
فرماندار نظامى تهران
عباس ميالنى در شركت كتاب موجود است.
 1358خورشيدى (  1980ميالدى)
 1300خورشيدى (  1922ميالدى)
سميرا مخملباف ،كارگردان ايرانى
دكتر محمد مصدق از طرف مشيرالدوله ،والى
 1368خورشيدى (  1990ميالدى)
زادروز نسيم خسروى هنرمند ونويسنده در آذربايجان شد.
 1324خورشيدى(  1945ميالدى)
كرمانشاه
زادروز شهرنوش پارسى پور ،نويسنده
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت پروفسور امنون نتصر بر اثر بيمارى كتابهاى شهرنوش پارسى پور چاپ خارج از
در بيمارستانى در لوس آنجلس .پروفسور نتصر ايران در شركت كتاب موجود است
استاد ممتاز دانشگاه عبرى اورشليم ،مبتكر  1349خورشيدى(  1971ميالدى)
مركزايرانشناسى دركشور اسرائيل ،بنيا نگذار زادروز آرش حجازى ،نويسنده ،مترجم
بخش فارسى راديو اسرائيل ،دارنده مدارك متعدد كتا بهاى پائولو كوليو با ترجمه آرش حجازى در
از دانشگاههاى آمريكا ،مؤلف كتب معتبر درباره شركت كتاب موجود است.
ايران و يهوديان ايران و مورد احترام در جوامع  1374خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت محمدجعفر محجوب-نويسنده
علمى جهان بوده اند.
كتابهاى ديوان ايرج ميرزا و صد خطابه(از
كتابهاى پادياوند  3جلدى  -اين كتابها كه به
همت « بنياد جامعه دانشوران» و با سردبيري انتشارات شركت كتاب) -داستانى از شاهنامه
شادروان امنون نتصر به دو زبان فارسى و انگليسى فردوسى :رستم و سهراب (  6سى دى)  ،حافظ
در لسآنجلس منتشر شده ،پژوهشهايى است در (  4سى دى) ،مثنوى مولوى 2 ( .سى دى) در
تاريخ و فرهنگ يهوديان ايرانى ،كه به محدوده شركت كتاب موجود است
جغرافيايى كنونى كشور ايران منحصر نيست 1375 ،خورشيدى (  1997ميالدى)
و شامل تمام سرزمينهایي است كه در قلمرو درگذشت بزرگ علوى  -نويسنده معاصر
فرهنگ ايرانى بوده است /موجود در شركت  1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت عماد خراسانى -شاعر و غزلسرا
كتاب
يادنامه پروفسور امنون نتصر(همراه با سى ديوان عماد خراسانى در شركت كتاب
موجوداست.
دى) -موجود در شركت كتاب

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.

«هولوکاست مرگ اخالق انسانی است .تفکری تقلیل دهنده
همانند شیطان بر دنیا حاکم بود».
«هولوکاست یک فاجعه انسانی است .بی حرمتی و یورش
نازیها به خانواده بشر است».
«واقعه غایی ،راز غایی ،چیزی که هرگز نه درک میشود و
نه انتقال مییابد».
«واقعهای که از تاریخ فراتر میرود و به قله پلیدی میرسد».
«هولوکاست شکست اخالقی دموکراسی است».
«دانستن آن چه در هولوکاست بر سر انسانیت آمده است
بسیار ضروری است،
زیرا انسانیت را برای شخص قابل درک میکند ،انسانیت
یک نفر دیگر را».
«چه کاستی در طبیعت انسان و جوامع انسانی است که
واقعهای مانند هولوکاست را ممکن میکند؟»
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تنها ماه  28روزه سال در  12پرده

ماه فوریه ماهی زمستانی است ،گرچه سرما در این ماه ادامه دارد ،اما نوید بهار نیز میرسد .حوادث و مناسبتهای مهم ماه فوریه در جهان چه هستند؟ گالری
عکسی در باره برخی رویدادها و مناسبتهای قابلتوجه.

گلهای برفی
بهار آنگونه که میگویند دیر و زود دارد ،اما سوختوسوز ندارد .بهار
سرانجام سرما را شکست میدهد و حکمفرما میشود .یک ضربالمثل اروپایی
میگوید هر چه برف و یخ در ماه فوریه بیشتر باشد ،تابستان گرمتر خواهد بود.
رویش گلهای برفی پیامآور پایان زمستان و نزدیک شدن بهارند.

روز اینترنت سالم
دومین روز از دومین هفته از دومین ماه سال (فوریه) در بسیاری از کشورها
"روز اینترنت سالم" نامگذاری شده است .در این روز درباره خطرات
شبکههای اینترنتی بحث وگفتوگو میشود .موضوع بحثهای امسال در
امریکا مزاحمتهای سایبری است.

جشنوارهی فیلم برلین
ماه فوریه در آلمان ماه فیلم و سینماست .شصتوهفتمین جشنوارهی فیلم
برلین (برلیناله) امسال از  ۹تا  ۱۹فوریه  ۲۰۱۷در پایتخت آلمان برگزار میشود.
پل ورهوفن ،فیلمساز جنجالبرانگیز هلندی ،ریاست هیئت داوران این دوره از
جشنواره را به عهدهدار دارد.

سالگرد وقوع انقالب زمستان  1979در ایران
 ۳۸سال پیش در یازدهم فوریه سال  ۱۹۷۹انقالب ایران روی داد .در این
رخداد و رژیم اسالمی به رهبری روحاهلل خمینی در ایران به قدرت رسید.
رژیمی که در خالل اسن سالها در غارت منابع ملی ایران و کشتار مخالفان
سیاسی با سبوعیت عمل کرده است.

روز عاشقان (والنتاین)
 ۱۴فوریه روز والنتاین ،روز عاشقان ،روز دوست داشتن و عشق ورزيدن
است .در این روز عشاق به طور سنتی گل یا شیرینی به هم هدیه میکنند.
جوانان اين روز را جشن مىگيرند و با دادن هديههايى از قبيل گل ،قلب ،ادكلن
و عروسك به يكديگر اظهار عالقه مىكنند.

ممکن است سرما باقی بماند
اگر چه در ماه فوریه سخن از بهار فراوان است ،اما باید قبول کرد که فوریه دومین
ماه سرد سال است.
پرندگان که در سرمای فوریه با کمبود غذا مواجهاند ،با عالقه به خانههایی میروند
که در باغچهشان غذای پرندگان برای آنها آویزان کردهاند.

غ فرخزاد
پنجاهمین مرگ فرو 
سیزدهم فوریه پنجاهمین سالمرگ فرو غ فرخزاد ،شاعر بزرگ معاصر ایران
است .فرو غ فرخزاد در سیزدهم فوریه سال  ۱۹۶۷در پی یک حادثه رانندگی
درگذشت .فروغ فرخزاد با تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد،
جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ ثبت کرد.

مراسم اسکار
هشتاد و نهمین دوره اسکار در  ۲۶فوریه در لسآنجلس برگزار میشود .فیلم
موزیکال "الال لند" بیشترین بخت را برای پیروزی دارد .فیلم "فروشنده" اصغر
فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بخش فیلمهای غیرانگلیسی برگزیده شده
است .اصغر فرهادی اما اعالم کرده که در مراسم اسکار شرکت نمیکند.

کارناوال های فوریه
دوستداران کارناوال در بسیاری از کشورهای جهان در ماه فوریه جشن میگیرند.
کارناوال در این کشورها رویدادی پرهیجان و جشنی مردمی است که میلیونها نفر در
آن شرکت میکنند .مردم در بیش از سی کشور جهان در ماه فوریه با خالقیت و عالقه
فراوان لباسها و نقابهای رنگارنگ برای خود انتخاب میکنند.

روز جهانی زبان مادری
یونسکو هر سال به مناسبت روز جهانی زبان مادری ( ۲۱فوریه) در نقاط مختلف دنیا
سمینار برگزار میکند و بر اهمیت تنوع زبانی تاکید میورزد .یونسکو ترویج زبانهای
مادری را عامل اصلی تفاهم میداند و حذف زبانهای مادری را به معنای محرومکردن
افراد آن زبان از حق اساسی برای کسب معرفت علمی میشمارد.

روز روسای جمهور
بیستم ماه فوریه در آمریکا روز روسای جمهوری یا پرزیدنت دی و البته تعطیل است.
مردم در این روز به افتخار رییس کشور تعطیل هستند و از دموکراسی خود که ساختار
ریاستی دارد دفاع می کنند .روز روسای جمهور در حقیقت سالروز تولد جورج واشنگتن
 22فوریه است که در حال حاضر به عنوان سومین دوشنبه ماه فوریه تعطیل است.

فوریه چه زود به پایان میرسد
فوریه  ۲۸روز دارد .کم بودن روزهای این ماه به این علت است که در تقویم رومیها
فوریه آخرین ماه سال بوده و با پایان سال ،زمین یک بار به دور خورشید میگشته
است .بنابراین کلیه روزهای باقیمانده سال در فوریه جای می گرفتند .در فوریه
کارمندان ادارات دولتی کمتر کار می کنند ولی حقوق کامل میگیرند.

خبرگزاری ایرانشهر

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

دنیای ما و دنیاهایی که رویای ماست

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

اول :یک دنیای موازی هست که در آن در بیست و
هشت مرداد سال سی و دو کودتا پیروز نمیشود .در آن
دنیای موازی با مقاومتی که مردم نشان میدهند ،مصدق
در قدرت میماند ،شاه هرگز به ایران بر نمیگردد و ایران
صاحب یک دموکراسی قدرتمند میشود .در این دنیای
موازی ایران امروز صاحب یک دموکراسی هفتاد و چند
ساله است.
***
دوم :یک دنیای موازی دیگری هست که در آن کودتای
بیست و هشت مرداد پیروز میشود ولی در سال چهل
و دو طرفداران ارتجاع سرکوب نمیشوند .در این دنیای
موازی شاه با یادگیری از جوامع دموکراتیک با دعوت از
مخالفین طرح انقالب سفید به یک مناظره تلویزیونی از
آنها میخواهد دالیل مخالفت خود با اصالحات ارضی و
حق رای زنان را برای مردم توضیح دهند و بعد رفراندم
مجددی برگزار میکند .در این دنیای موازی هم از
انقالب  1357خبری نیست و این روزها سومین پهلوی
در ایران سر قدرت است.
***
سوم :یک دنیای موازی سوم هست که هم کودتا پیروز
میشود و هم تظاهرات پانزده خرداد رخ میدهد اما سال
پنجاه و هفت پیشنهاد بختیار در مورد تاسیس واتیکان
اسالمی در قم پذیرفته میشود .روحانیون حکومت قم
را به عهده میگیرند و بعد از آشنایی با مسایل زمامداری
از تاسیس جمهوری اسالمی منصرف میشوند .در این
دنیا هم ایران در همان سال پنجاه و هشت نظام جمهوری
دموکراتیکی پیدا میکند.
***
چهارم :یک دنیای چهارمی هم هست که در آن
جمهوری اسالمی تاسیس میشود ولی آقايش به حرف
عقال گوش میدهد و بعد از پیروزی انقالب فرمان

عفو عمومی میدهد .در این دنیا به صادق خلخالی
مسوولیت اداره کارگزینی شهرداری خلخال را میدهند
و نه قضاوت در دادگاه انقالب .در این دنیا بذر خشونت
کاشته نمیشود .در این دنیا انرژی انقالب صرف همدلی
و توسعه ایران و نه خرابی و انتقام میشود.
***
پنجم :یک دنیای موازی پنجم هست که در آن طالقانی
که در خانهاش به روی همه بازبود و اهل مهربانی و عفو
بود به آن زودی از دنیا نمیرود و میماند و فرهنگ
تسامح را در این مملکت جا میاندازد .در این دنیا
طالقانی هم جلوی انحراف مجاهدین را میگیرد هم
جلوی خشونت انقالبیون را .در این دنیا در ایران اسالم
طالقانی هست ،اسالم طالبانی نیست.
***
ششم :یک دنیای موازی ششمی هست که در آن
سفارت آمریکا توسط یک مشت جوان نادان اشغال
نمیشود .در آن دنیا ریگان به قدرت نمیرسد و دنیا
جنگهای کمتری میبیند .ایران منزوی نمیشود و صدام
هرگز جرات نمیکند به ایران حمله کند .در این دنیا
صدها هزار نفر قربانی جنگ نمیشوند و در این دنیا
عباس امیرانتظام بیست و چند سال به زندان نمی افتد.
***
هفتم :یک دنیای موازی هفتمی هست که در آن
مجاهدین خلق در خرداد شصت اسلحه بر نمیدارند و
به مبارزه قانونی ادامه میدهند .در این دنیا ترورهای دهه
شصت رخ نمیدهد و این همه مسوول مملکتی ترور
نمیشوند .در این دنیا خبری از اعدامهای سال شصت
و هفت نیست .در این دنیا خانوادههای زیادی داغدار
نمیشوند.
***
هشتم :یک دنیای موازی هشتم هم هست که در آن

جنگ بعد از آزادی خرمشهر تمام میشود .فرماندهان
جنگ هوس اشغال عراق را از سر بیرون میکنند.
دولتهای عربی غرامت هنگفتی به ایران میدهند.
جوانهای زیادی زنده و سالم می مانند و جوانی شان
جای جنگ در سالهای بعد صزف ساختن ایران
میشود.
***
نهم :یک دنیای موازی نهم هست که در آن خاتمی
زمین نمیخورد ،فروهر کشته نمیشود ،موسوی حصر
نمیشود ،دکلها دزدیده نمیشود ،کهریزکی وجود ندارد،
دانشجوی ستاره دار نداریم ،ندا هنوز موسیقی مینوازد،
روزنامه جامعه پر پرتیراژترین روزنامه خاورمیانه است،
احزاب سیاسی آزاد و فعالند ،تلویزیون خصوصی وجود
دارد و نشر کتاب در ایران نیاز به مجوز وزارت ارشاد یا
هیچ کجای دیگر ندارد.
***
دهم :اما یک دنیای موازی دیگری هم هست ،دنیای
دهم ،همان که من و تو ،کنار همه کسانی که دوستشان
داریم و همه کسانی که دوستشان خواهیم داشت در آن
زندگی می کنیم .دنیایی که قسمت من و توست ،دنیایی
که ما و حاکمانمان برای خودمان ساختیم ،با تصمیماتی
که گرفتیم و نگرفتیم ،با قدمهایی که بر داشتیم و بر
نداشتیم .در این دنیا من و تو ایستاده ایم در آستانه سالگرد
انقالبی منفور که همین دنیا محصول آن است .دنیای ما
اشکها و لبخندهای زیادی دیده ،گریهها و خندههای
فراوان از سر گذرانده.
دنیای دهم تنها دنیایی است که میشناسیم .دنیایی که
میراث قدمهای پیشین ماست.
قدمهای امروز ما میتواند دنیای ما را از این که هست
زیباتر کند ،می تواند زشتتر کند.
و صد البته آیندگان قضاوت خواهند کرد.

بیگانگان در سرزمین آزادی

ربای دیوید ولپی( - )DAVID WOLPEوبسایت آتالنتیک:

خبرگزاری ایرانشهر

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

بیش از نیمی از جامعه
ایرانیان مقیم لسآنجلس
یهودیان ایرانیتباری هستند
که پس از انقالب اسالمی
 1979و به قدرت رسیدن
خمینی در ایران از کشورشان
گریختهاند .بسیاری از آنان بعد
در یکی از جشنهای بزرگ عروسی ایرانیان ،نظرات
از سقوط شاه ،کسب و کار ،استقالل و در برخی از حاضران درباره فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را جویا
موارد زندگیشان و کسانی را که دوست داشتند ،از شدم .تعداد کمی از آنان درباره ممنوعیت سفر ایرانیها
دست دادند .این جامعه برجسته از ایرانیان بسیار مشتاق به آمریکا ابراز پشتیبانی کردند اما بسیاری از آنها اظهار
و پرتحرک بالفاصله پس از اینکه در آمریکا ساکن داشتند که با اصل قانون حفاظت آمریکا در مقابل
شدند به موفقیتهای زیادی در زمینههای حرفهای و حمالت تروریستی موافق هستند و آن را ایده خوبی
اقتصادی دست پیدا کردند.
میدانند ولی باید تناقضات و اشکاالت آن رفع شود؛ به
ایرانیان یهودیتبار احساسات پیچیدهای درباره هرحال معتقد بودند که آمریکا نباید در برابر دنیایی که
جهان اسالم دارند .بسیاری از آنان در کنار دوستان آنان از آن فرار کردند ساکت و منفعل بماند اما بسیاری
و همسایههای مسلما ن در ایران بزرگ شده و رشد از ایرانیان پس از اجرایی شدن فرمان دونالد ترامپ
کردند و در اینجا (لسآنجلس) بر حفظ دوستیشان دچار مشکل و آزردهخاطر شدهاند.
با هموطنان مسلمانشان اصرار میورزند و بهدرستی چند نفر از حاضران یهودیان ایرانیتباری را میشناختند
معتقدند که خیلی از مردم ایران طرفدار غرب و تمدن که ممنوعالورود شدهاند .یک ایرانی مسیحی حاضر در
آن هستند .ایرانیان یهودی نیز مانند بسیاری دیگر از مهمانی با اشاره به یک خانم پزشک مسلمان در آنجا
هممیهنانشان در تضاد و تقابل با فرهنگ و تمدن عربی گفت که خانواده خانم دکتر دیگر نمیتوانند به وی
قرار دارند .با اینحال تعداد زیادی از آنها با توافق اتمی بپیوندند .خانم مسنی به من گفت« :فکر کن که اگر این
جمهوری اسالمی با قدرتهای بزرگ دنیا مخالفند زیرا قانون در سال ( 1979زمان وقوع انقالب در ایران) اجرا
به رژیم اسالمی و رفتار دوگانهاش اطمینان ندارند و آن میشد ،چه بالیی سر ما میآمد!»
را برای منطقه خاورمیانه و به ویژه اسراییل و حامیانش یهودیان ایرانیتبار جامعهای از پناهجویان در ایاالت
خطرناک میدانند.
متحده هستند که پیرترهایشان هنوز به زبان فارسی
سادهلوحی بزرگترین گناه است؛
صحبت میکنند و جوانترها در پیمایش دو تمدن
پشتیبانان قدرتمند اسراییل از نزدیک رادیکالیسم ایرانی و آمریکایی قرار دارند .جامعه ایرانیان یهودی با
اسالمی را لمس کردهاند .از آنجایی که یهودیان توجه به استعداد ،موفقیت و ثروتشان به نظر میرسد
ایرانیآمریکایی اعتقاد داشتند ،دولت بارک اوباما در در خاکی از طال کاشته شدهاند و رشد کردهاند بویژه
برابر تروریسم اسالمی ضعیف عمل کرده و موضع یهودیان ایرانیآمریکایی بورلیهیلز که ابزاری برای
انفعالی داشته است ،بسیاری از این ایرانیتباران در تاسیس کمپانیهای بزرگی در ایاالت متحده بودهاند،
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به کمپین دونالد از «کوالکام» گرفته تا «تایندر»؛ اما در زیر این احساس
ترامپ رای دادند.
ناخوشایند درباره فرمان دونالد ترامپ ،مردمی را

میبینی که در کشور خود (ایران) همه چیزشان را از
دست دادهاند ،خانهشان ،گذشتهشان ،کسب و کارشان
و احساس امنیتشان.
بسیاری از یهودیان ایرانیتبار آمریکایی موافقند که
هر کشوری برای حفاظت مردمش در برابر خطرهایی
که تهدیدشان میکند از جمله تروریستهای جهادی
اسالمی باید کنترل بیشتری بر مرزهایش و افرادی که
به آن کشور وارد میشوند اعمال کند و آمریکا نیز از
این قاعده مستثنی نیست اما با ممنوعیت فلهای و بسته
شدن کامل درها به روی پناهجویانی که از دست ظلم
و ستم حکومتهایی مانند جمهوری اسالمی به ایاالت
متحده پناه میآورند ،مانند بسیاری از خودشان ،مخالفند
و این پشت درهای بسته ماندن پناهجویان واقعی را
یک تراژدی میدانند.
به هرحال خیلی از ایرانیان یهودی ساکن آمریکا
معتقدند که این بحران با وحشتزدگی قابل کنترل
نیست .بزرگترین هدیه یهودیت برای بشریت تصویری
است که از خدا ارایه داده و در آن انسانها مخلوقات
تحت حمایت پروردگارند و هنگامیکه شما کمک به
پناهجویانی را که از ظلم و ستم به شما پناه آوردهاند را
دریغ میکنید ،در حقیقت به این هدیه خیانت کردهاید.
در اینباره یک یادآوری تاریخی ضروری مینماید که
ایاالت متحده آمریکا در زمان یهودستیزی آلمان نازی،
سرپناه یهودیانی بود که آنان را با آغوش باز پذیرفت و
از ظلم و ستم نجات داد« .هاینریش هاینه» شاعر یهودی
آلمانی میگفت« :آزادی با گویش عبری سخن میگوید
و ناقوس آزادی با همین لهجه حرف میزند ».بنابراین
منادیان آزادی نباید در این سرزمین بیگانه باشند.
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روی میز تحریریه:

آیا خامنهای از ترامپ ترسیده است؟

گفته های علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی در
واکنش به سخنان و اقدامات اخیر دولت جدید ایاالت
متحده آمریکا را باید در شمار مالیمترین واکنشهای او
به آمریکا در سالهای اخیر قلمداد کرد.
علی خامنهای که به گواه رفتار شناسی خلقیات او باید
گفت ترسیده است ،بدون آنکه به تحریمهای جدید
آمریکا علیه ایران اشاره کند ،لبه تند حمالت خود را
متوجه اقدامات دولت پیشین آمریکا کرد و در پاسخ به
موج اخطارهای اخیر پرزیدنت دونالد ترامپ و اعضای
ارشد کابینه او ،تنها به این اکتفا کرد که بگوید مردم
ایران در تظاهرات روز  ۲۲بهمن جواب این تهدیدها
را خواهند داد .اگرچه همه میدانیم منظور او از مزدم در
حقیقت بسیجیان و گروه هایی هستند که به ساندیس
خور در ادبیات سیاسی داخلی ایران شهرت دارند.
به نظر میرسد رهبران جمهوری اسالمی یا به دلیل عدم
اطمینان از سیاست عملی پرزیدنتد ترامپ و یا به دلیل
جدی گرفتن اخطارهای او میکوشند بر خالف روال
سالهای اخیر ،با موضع گیریهای محتاطانه دستکم در
این شرایط ،نفتی بر آتش زیر خاکستر روابط دو کشور
نریزند.
آقای ترامپ ،در جریان کارزار انتخاباتی خود از برجام
به عنوان بدترین توافق تاریخ آمریکا یاد کرده و به نوعی
هشدار داده بود که در صورت پیروزی ،لغو برجام از
اولین اقدامات او خواهد بود ،با این همه ،به نظر میرسد
که دولت جدید آمریکا اکنون بیش از آنکه بر لغو برجام
متمرکز باشد ،میکوشد به شیوههایی دیگر فشار بر
جمهوری اسالمی را افزایش دهد .شیوه هایی که آن ابایی
از افشای قصد رهبران جدید این ابرقدرت جهانی در
تغییر رژیم سیاسی ایران در صورت لزوم دیده نمیشود.
سخنان پل رایان ،رییس مجلس نمایندگان آمریکا ،به
روشنی از این رویکرد پرده بر میدارد.
او در مصاحبهای با شبکه انبیسی گفته« :توافق هستهای
برجا میماند اما باید تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع
شود و این کاری بود که دولت قبلی انجام نمیداد».
خامنهای در سپتامبر سال  2015در نامهای به حسن
روحانی ،با تعیین شروطی برجام را تایید کرد و در آن
نامه به صراحت نوشت که« :در سراسر دوره هشتساله،
وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانهای ،از
تروریسم و حقوق بشر ،توسط هر یک از کشورهای
طرف مذاکرات ،نقض برجام محسوب خواهد شد و
دولت مو ّظف است طبق بند  ۳مصوب ه مجلس ،اقدامهای
الزم را انجام دهد و فعالیتهای برجام را متوقف کند».
خامنهای حتی در  23نوامبر  2016و در آخرین ماههای
ریاست جمهوری باراک اوباما ،در واکنش به تمدید ده
ساله تحریمهای موجود علیه ایران به تندی واکنش نشان

داد و آن را به صراحت نقض برجام خواند و گفت:
«البته این دولتی که بنا است بیاید که هنوز نیامده؛ حاال
او هندوان ه دربسته است و نمیدانیم حاال داخل آن چه
در میآید ،اما همین دولتی که االن وجود دارد ،همین
دولت کنونی در آمریکا ،دارند برخالف آنچه تعهد کردند
و تصمیمگیری مشترک کردند و مسئولین به ما آنوقت
اعالم کردند ،عمل میکنند .من اینجا الزم میدانم عرض
بکنم کارهای متعددی کردند ،تخلفهای متعددی
کردند ،یکی دو تا نیست .تازهترینش این تمدید تحریم
ده ساله است اگر این تحریم [تمدید] بشود ،قطع ًا نقض
برجام است -بدون تردید -و بدانند جمهوری اسالمی
حتما در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد».
در آن زمان ،هیچ تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشده
بود و حتی دولت اوباما تضمین داد که مانع برقراری
تحریمهایی خواهد شد که بر اساس برجام باید لغو
شوند.

اما وزارت امور خزانهداری دولت جدید آمریکا روز
جمعه سوم فوریه  ۲۵ ،2017شخصیت حقیقی و حقوقی
ایرانی و غیرایرانی را به دلیل آزمایش موشکی اخیر
جمهوری اسالمی در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
ولی علی خامنهای در سخنان خود مطلقا نه به این
تحریمهای جدید اشاره کرد که از نظر او نقض برجام
محسوب میشود ،و نه به اظهارات شدید اللحن دونالد
ترامپ و دیگر اعضای بلندپایه دولت او علیه سیاستها
و عملکرد جمهوری اسالمی واکنش نشان داد.
رهبر جمهوری اسالمی ،در مقابل ،همانگونه که در
جریان کارزارهای انتخاباتی گفته بود ،بار دیگر از دونالد
ترامپ به دلیل افشای « فساد سیاسی ،اقتصادی ،اخالقی
و اجتماعی دستگاه حاکم بر آمریکا» تشکر کرد.

رویکرد مالیم در قبال دونالد ترامپ آن چنان در
دستگاه رهبری جمهوری اسالمی فراگیر است که در
اظهار نظری بیسابقه ،محمد علی موحدی کرمانی ،امام
جمعه موقت تهران که اکنون با نظر خامنهای ریاست
موقت مجمع تشخیص مصحلت نظام را نیز بر عهده
دارد ،آقای ترامپ را فردی صالح معرفی کرد که در خطر
نفوذ به گفته او خناسان قرار دارد.
موحدی کرمانی ،کمتر از دو هفته پیش ،با فرض
انگاشتن اینکه دونالد ترامپ با اسالف خود متفاوت
است و شرف انسانی و همت بلند مردانه دارد گفت :آقای
ترامپ شما با شعار خدمت به مردم و احیای کشورتان و
دخالت نکردن در سایر کشورها و مبارزه با تروریسم به
کاخ سفید قدم نهادهاید؛ بکوشید به وعدههای خود عمل
کنید؛ مبادا خناسان عزم شما را تغییر دهند.
در فضای عمومی سیاسی در جمهوری اسالمی
نیز ،برخالف دوران ریاست جمهوری باراک اوباما،
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران واکنشی هیجان زده
و یا عصبی برنیانگیخت و زمینهای برای موضع گیری
مقامات لشگری و کشوری علیه آمریکا فراهم نیاورد.
خیلیها معتقدند خامنهای و فرماندهان تحت فرمان او
در سپاه به شدت از اقدام احتمالی دولت تازه آمریکا
واهمه دارند و میدانند که پتانسیل دفاعی آنان هرگز
چیزی که اعالم کرده و می کنند نیست.
اما این رویکرد محتاطانه و نسبتا مداراجویانه تا چه
زمانی میتواند ادامه یابد؟ آیا جمهوری اسالمی برنامه
آزمایشهای موشکی خود را دست کم برای مدتی قابل
توجه متوقف خواهد کرد؟ آیا چهرههای موثر دولت
ترامپ که به داشتن مواضع سختگیرانه در قبال ایران
شهرهاند ،به توقف کوتاه مدت یا حتی میان مدت تعلیق
آزمایشهای موشکی رضایت خواهند داد و ایران را به
تداوم رویکرد فعلی تشویق خواهند کرد؟
از همه شواهد چنین برمیآید که آزمایشهای موشکی
تنها بخشی از مجموعهای پیچیده از مشکالت و مسایل
موجود بین ایران و آمریکاست که از جمله برخی
متحدان آمریکا و رقبای منطقهای ایران نیز از تاثیرگذاری
قابل توجهی بر آن برخوردارند.
اگر رهبران جمهوری اسالمی تا کنون شناخت چندانی
از دولت جدید آمریکا نداشتند ،اما اکنون دست کم
میدانند که این دولت بر خالف دولت قبلی ،در دادن
اخطار و برگزیدن واژگان و لحن تند کمتر پروایی نشان
میدهد.
شاید سوال بزرگ برای رهبران جمهوری اسالمی اکنون
این باشد که دونالد ترامپ ،در عمل نیز به اندازه سخن
بیپروا خواهد بود؟ پاسخی که خامنهای خوب میداند
دانستن آن میتواند به قیمت حکومت او تمام شود.

افقي:
 -1نافي  -شارع
 -2سرپرست  -سالح كاشتني  -پارچه كت و شلوار
 -3از شهرهاي مهم ايالت داكوتاي جنوبي  -قيماق  -مرطوب
 -4زود وفوري  -اثر جين اوستين  -اهلي
 -5نام آذري  -ابدي  -كمي و كاستي
 -6قوت اليموت  -نغمه  -بيهوشي  -شيريني كرمانشاهي
 -7كشت باراني  -حرارت  -گمان  -زندگي كن!
 -8كرم روده  -اثر پير لوئيس
 -9لخت و برهنه  -جايز  -مردمي  -خريد وفروش
 -10واحد سرعت هواپيما  -زرد انگليسي  -دوستي و محبت
 از قلل ايران -11ملح  -بد و ناپسنديده  -خداي درويش
 -12سازمان اطالعاتي آمريكايي  -آتش  -ضدعفوني كننده
 -13عالمت مفعولي  -باران فصلي  -شم
 -14وكيل  -از انواع ماهي  -درخت آزاد
 -15كهربا  -نهال

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 :
 -1ياران  -بهشت شداد  -خرگوش
 -2پراكنده  -مدعي العموم  -بيسواد
 -3اثر آلفرد دوموسه  -خوب وخوش  -يك پنجم  -دندانه
سوهان
 -4مار بي آزار  -خزنده گزنده  -اكسير

 -5ظاهر و آشكار  -فلز چهره  -رگ گياه
 -6همچنين  -از بازيگران كمدي سينماي آمريكا  -قرن
 -7رود آرام  -سقز  -ترس
 -8آسمان  -چيز
 -9واحد پول فرانسه  -تخته بزرگ  -بدي
 -10شهر بلوچستان  -از بيماريهاي خوني  -ريشه
 -11سهل و آسان  -شهري آذري  -مشايعت نظامي
 -12توقف مسافر در جايي  -فار  -كيسه خياطي
 -13رايحه  -فرشته  -رنج  -موش خرما
ن و چروك
 -14مورچه انگلیسی  -شالق  -چي 
 -15قدرت  -صفحه مدار الكتريكي  -ورم بناگوش

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای علوم و فنون:

فراخواندانشمندانبهراهپیماییعلیهترامپدرروززمین

روز  ۲۲آپریل ،روز جهانی زمین است .دانشمندان
و پژوهشگران آمریکا این روز را برای اعتراض به
ترامپ برگزیدهاند .آنها می گویند:ترامپ کسی
است که نه به دانش تکامل وقعی مینهد و نه برای
هشدارهای مربوط به تغییرات آب و هوایی ارزشی
قائل است.
پژوهشگران و خبرنگاران حوزه علمی از آن
واهمه دارند که کارشان در سالهای آینده ،در اثر
محدودیتهای وضع شده توسط دولت ترامپ،
لحظه به لحظه دشوارتر شود.
دلیل این واهمه هم شخص رئیس جمهور ،یعنی
دونالد ترامپ است .کسی که دانشمندان می گویند به
تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین باور ندارد و
همه این هشدارها را خیالبافی میداند .حتی یک بار
گفته است که جار و جنجال تغییرات اقلیمی ساخته و
پرداخته ذهن چینیهاست و آنها بر آنند که با طرح
چنین شایعاتی ،به اقتصاد آمریکا آسیب برسانند.
البته صرف این اظهارات نیست که باعث تحرک
و اعتراض پژوهشگران شده است .علت افزایش
اعتراضات در بین پژوهشگران و محققان آمریکا
تصمیماتی است که ترامپ در زمینههای علمی اتخاذ
کرده و دقیقا همین تصمیمات باعث نارضایتی و
ناخشنودی آنان شده است.
طبق این تصمیمات آژانس دفاع از محیط زیست
( )EPAو وزارت محیط زیست آمریکا از برگزاری
کنفرانسهای مطبوعاتی منع شدهاند و به آنها دستور
داده شده که از بهروزسازی سایتهای خود اجتناب
ورزند .فراتر از آن به مدیریت پارک ملی دستور داده

شده که از شبکه توییتر برای خبررسانی استفاده نکند.
دونالد ترامپ از همان آغاز فعالیت رسمی خود
در مقام رئیس جمهور ،باعث دشمنی بسیاری از
دانشمندان و پژوهشگران آمریکا شد .در واکنش به
این سیاستها و این اظهارات بود که شمار کثیری
از دانشمندان و پژوهشگران آمریکا گرد آمدند و
کمیتهای به نام کمیته اقدام سیاسی ( )PACسازمان
دادند.
هدف از تشکیل این کمیته این است که در انتخابات
آتی آمریکا ،آنها نمایندگان بیشتری برای احراز
پستهای دولتی و سیاسی به میدان روانه کنند.
این گروه نام خود را گذاشته است «اقدام .»۳۱۴
عنوانی که برگرفته از عدد ریاضی پی ۳،۱۴ ،است.
در بیانیه تاسیس این کمیته آمده است که آمریکا به

سیاستمدارانی نیاز دارد که قادر به درک خطرات
ناشی از تغییرات اقلیمی باشند و پیگیرانه راه حل
برای چنین خطراتی را دنبال کنند.
بسیاری از مسئوالن ،منع انتشار اخبار و بهروز رسانی
سایتهای علمی را به عنوان تالشی برای بستن دهان
دانشمندان ارزیابی کردهاند و با راهاندازی حسابهای
کاربری در توییتر ،با انتشار اخبار در برابر این سیاست
دست به مقاومت زدهاند.
فعاالن جامعه علمی آمریکا با شعار «دانش و نه
سکوت» ( )Science, not Silenceبرنامهای را
با عنوان «رژه برای دفاع از دانش» در روز جهانی
زمین سازمان دادهاند .به باور آنها ،دفاع از حقایق
و دادههای علمی و آزادی بیان و پژوهش از اهمیت
فوقالعادهای برخوردار است.

چینپیشتازخودروهایبرقیدرجهان

با آغاز سال  ۲۰۱۷میالدی بیش از  ۲۷۰هزار
ایستگاه برای سوخت خودروهای برقی در چین به
کار افتادهاند.
مقامات دولت این کشور میگویند برنامه چین
تا سال  ۲۰۲۰بلندپروازانه است .این کشور طرحی
دارد که بنا بر آن ظرف سه سال آینده پمپهای
سوخترسانی به خودروهای برقی فاصلهای بیش از
یک کیلومتر با یکدیگر نداشته نباشد.
تا سال آینده میالدی نیز هر شرکت خودوروسازی
که میخواهد در چین به فعالیت خود ادامه دهد،
باید درصد معینی خودرو برقی تولید کند .از همین
حاال روشن است که خودروسازان آمریکایی قادر به
برآورده ساختن این شرط نیستند .صنایع خودروسازی
آمریکا فرصتهای زیادی را برای پیشتازی در این
زمینه سوزاندهاند.
دولت و حزب کمونیست چین قصد دارند این
کشور را به اولین قدرت جهان در این صنعت تبدیل
کنند و با این حال با سرمایه گذاری آلمان ها این
کار به هزینه صنایع خودروسازان آلمان انجام میشود
که هنوز خواهان ساخت بهترین خودروهای جهان
هستند .خودروسازان به این نتیجه رسیدهاند که آینده
از آن خودروهای برقی و تجدیدپذیر است.

در سال  ۲۰۱۶در چین بیش از نیم میلیون خودروی
برقی به فروش رفت .این رقم در آمریکا به زحمت به
 ۱۵هزار رسیده است .یعنی بسیار کمتر از یک درصد.
اما در نروژ از هر دو خودرو فروش رفته ،یکی برقی
بوده است.
انقالب در این زمینه میتواند جهان را از فاجعه
زیست محیطی نجات دهد .بدون تغییر در سوخت
اتومبیلها ،سخنی از نقطه عطف در حفظ محیط
زیست نمیتوان زد.
در چین متقاضیان خودروی بنزینی اغلب باید ماهها
و گاه حتی سالها در انتظار اجازه استفاده از اتومبیل

ساالنه بیش از  ۸میلیون و  ۸۰۰هزار نفر در جهان در
اثر بیماری سرطان جان میسپارند« .سازمان بهداشت
جهانی» به مناسبت روز بینالمللی سرطان ( ۴فوریه)
دفترچ ه راهنماییمنتشر کرد و از مسئوالن در سراسر
جهان خواست ،توصیههای کارشناسان این نهاد را در
سه مورد «آگاهیدهی به شهروندان ،تشخیص درست
و سریع نوع بیماری و پشتیبانی مالی از بیماران» به کار
برند تا از میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری کاسته
شود.
کارشناسان «سازمان بهداشت جهانی» در این رابطه
ابتدا از ادارات درمان و بهداشت کشورهای جهان
میخواهند تا کارزاری گسترده برای اطالعرسانی به
مردم درباره انواع گوناگون سرطان و نشانههای آن بهراه
بیاندازند .به گفت ه آنان روشنگری در این زمینه ،سبب
میشود که بیماران بهموقع به پزشک مراجعه کنند .آمار
نشان میدهند که تشخیص بههنگام بیماری ،درمان آن
را آسانتر میکند.
افزون بر این در دفترچ ه راهنمای «سازمان بهداشت
جهانی» آمده است که آموزش همهجانب ه کادر پزشکی
و پرستاری بیمارستانها به تشخیص درست بیماری
کمک میکند.
این امر همچنین از هزینههای کالن شرکتهای بیمه

که در نتیج ه تشخیص نادرست و دیرهنگام متحمل
میشوند ،میکاهد .آمار نشان میدهد که در سال
 ،۲۰۱۰بیش از هزار میلیارد دالر برای درمان انواع
بیماریسرطان در سراسر جهان خرج شده است.
توصی ه سوم کارشناسان نهاد بهداشتی سازمان ملل،
در جهت حمایت مالی از بیماران و تامین هزینههای
درمانی از سوی شرکتهای بیمه درمانی است .در
این رابطه ،همچنین از شرکتهای داروسازی خواسته

خود بمانند و در صورت تولید گازهای سمی اجازه
راندن آن را ندارند .این درحالی است که دولت
برای خودروهای برقی بستههای تشویقی زیادی
ایجاد کرده است .یک خودروی برقی بالفاصله
اجازه استفاده میگیرد و همه جا بدون پرداخت پول
میتواند پارک کند.
در آمریکا به تازگی «دوزاری» مردم افتاده است
که در چین چه میگذرد؛ نه در مورد خودروهای
برقی ،نه توربینهای بادی یا مزارع استفاده از انرژی
خورشیدی .آمریکا در این حوزهها تا سال ۲۰۱۲
پیشتاز بود و حاال جایش را چین گرفته است.

راهکارهایسازمانبهداشتجهانیبرایمقابلهباسرطان

شده درتعیین بهای داروهای مبارزه با سرطان ،جانب
«عدالت» را رعایت کنند و بیمار را با تحمیل هزینههای
سنگین به سوی «فالکت اقتصادی سوق ندهند».
در جهان ساالنه دستکم  ۱۴میلیون نفر به بیماری
سرطان مبتال میشوند .تا سال  ۲۰۳۰این میزان به ۲۱
میلیون نفر افزایش خواهد یافت .بنا به تخمین سازمان
بهداشت جهانی دو سوم بیماران سرطانی در کشورهای
با درآمد کم با متوسط هستند.

افزایشمیزانآلودگیبهپرتوهایرادیواکتیوفوکوشیما

خبرگزاری ایرانشهر

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

بنا بر دادههای ثبت شده در دستگاه اندازهگیریای که
به کمک یک روبات به دست آمده ،درجهی آلودگی
محیط به تشعشات رادیو اکتیو در نیروگاه شمارهی
 ۲فوکوشیما بیش از میزانی است که هنگام وقوع
زمین لرزه و سونامی سال  ۲۰۱۱اندازهگیری شد.

گفته میشود که میزان آلودگی در بخشی از نیروگاه
یادشده ،حتی به  ۵۳۰سیورت در ساعت هم میرسد.
این رقم در آخرین سنجش که در سال  ۲۰۱۲صورت
گرفته ۷۳ ،سیورت در ساعت بوده است .مواد و
پرتوهای رادیواکتیو به طورکلی سمی هستند.

کارشناسان شرکت «تپکو» همزمان تاکید میکنند
که در هیچ یک از بخشهای نیروگاه آسیبدیده
پرتوهای رادیو اکتیو به بیرون نشت نکرده و میزان
آلودگی در برخی از قسمتهای راکتور شمارهی ،۲
نیز کمتر از  ۷۳سیورت است.
سیورت واحدی است که کارشناسان اتمی بر اساس
آن درجهی آسیبرسانی پرتوهای حامل رادیو اکتیو
به بدن انسان را میسنجند .به گفتهی پژوهشگران
هنگامی که میزان آلودگی هوا به بیش از ۱۰۰۰
میلیسیورت برسد ،سالمتی انسان بهخطر میافتد.
در ژاپن کسانی که در فاصله  ۵۰۰تا  ۱۲۰۰متری
مرکز انفجار در خانههای چوبی به سر میبردند و
از مرگ ،سوختگی و زخمهای شدید در امان مانده
بودند ،پس از دو هفته مبتال به ریزش موی سر ،تب،
اسهال ،خون ریزی زیرجلدی و کم شدن تعداد
گلبولهای سفید خون شدند و طی یک هفته جان
سپردند.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

از آدینه  10فوریه 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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بازداشت کیانوش سنجری
از مجریان صدای آمریکا در تهران

کیانوش سنجری ،از زندانیان سیاسی سابق ،فعال حقوق
بشر و مجری پیشین «صدای آمریکا» پس از بازگشت به
ایران بازداشت شده است .به گفته خانواده سنجری وی
در آذرماه  1395بازداشت شده اما خانواده او که تهدید به
سکوت شده بودند تصمیم گرفتهاند وضعیت او را از امروز
 4فوریه  2017علنی کنند.
کیانوش سنجری ،وبالگنویس ،روزنامهنگار ،فعال حقوق
بشر است که نخستین بار در  ۱۷سالگی و در جریان سالگرد
اعتراضهای دانشجویی  ۱۸تیر ،و سپس در مهرماه  ۱۳۸۵و
در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و طرفداران آیتاهلل
کاظمینی بروجردی بازداشت شد.
او پس از پناهندگی به آمریکا ،به عنوان یکی از خبرنگاران
و مجریان صدای آمریکا و نیز سخنگوی «کمیته گزارشگران
حقوق بشر» مشغول کار بود.
دالیل بازگشت کیانوش سنجری به ایران مشخص نیست
ولی برخی از خبرگزاریهای محافظهکار در ایران آبان ماه
سال جاری از بازگشت «بیسروصدای» او پس از «اخراج
از صدای آمریکا» خبر داده بودند .با این حال خانواده

سنجری درباره دالیل و نحوه بازگشت فرزند خود سکوت
کردهاند.
پیشتر نیز در برخی محافل رسانهای فارسی زبان در
نیویورک شایعاتی مبنی بر قول مساعد از یکی از گروههای
فعال ایرانیآمریکایی از سوی دولت روحانی به آقای
سنجری در خصوص حفظ امنیت وی برای سفر به ایران
مطرح شده بود.
خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر
در ایران ،که موفق به گفتگو با خانواده آقای سنجری شده
می گوید« :کیانوش سنجری دو ماه پس از بازگشت به ایران
بازداشت شده است .او در مهر ماه سال  ۹۵به ایران بازگشته
بود و خبرها حاکی از آن است که مأموران امنیتی در آذر ماه
او را بازداشت کردهاند».
خانواده سنجری که تا کنون درباره وضعیت فرزند خود
سکوت کرده بودند پس از دوماه بی خبری از فرزند خود
و علیالرغم تهدیدات نیروهای امنیتی ،خبر بازداشت این
خبرنگار و مجری سابق صدای آمریکا را شنبه  4فوریه
 16( 2017بهمن  )1395منتشر کردند.
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