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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:

اشغال سفارت ایران در لندن
روی پرده سینما
کاندیداتوری یک حقوقدان
ایرانی تبار برای نمایندگی
کنگره
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انتخاباتانجمنوکالیایرانیآمریکاییبرگزارشد:

IALAپیشگامجوانگراییدرجامعه
ایرانیانآمریکا

پیشنهاد یک نماینده کنگره به
رییس جمهور :برنامه التاری را
حذف کنید
اظهارات جنجالی سخنگوی
کاخ سفید به عذرخواهی
انجامید
نامه رهبران سنای کالیفرنیا به
وزارت امنیت داخلی
جشن تولد  79سالگی جری
براون در لسآنجلس

انجمن وکالی ایرانی آمریکایی در
اقدامی تحسین برانگیز با پدید آوردن
برنامه ریزی دموکراتها برای میدان عمل ،طی انتخابات جدید خود
تیمی از وکالی جوان ایرانیتبار را به
انتخابات 2018
عنوان هیئت مدیره این انجمن مهم
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید برگزید تا از این رهگذر فرصت احیا،

نوآوری و افزایش قدرت تاثیرگذاری
این حوزه امور وکالتی جامعه ایرانیان
را فراهم آورد .این مهم وقتی بیشتر
خودنمایی میکند که دریابیم وکالی
صاحبنام ایرانی با اجرای چنین
تصمیمی در جریان انتخابات اخیر

انجمن وکالی ایرانی آمریکایی پیشگام
جوانگرایی در یکی از مهمترین ردههای
تخصصی جامعه ایرانیان آمریکا بودهاند.
برای دانستن بیشتر از جزئیات این
انتخابات به ادامه مطلب در صفحه 2
مراجعهنمایید:

هاملتدرتئاتربرادویبهروایتهنرمندانایرانیتبار

بزودی نسخه جدیدی از تراژدی هاملت ،شاهکار
ادبی نویسنده مشهور بریتانیایی ویلیام شکسپیر به
دو زبان فارسی و انگلیسی در تئاتر معروف برادوی
نیویورک به روی صحنه خواهد رفت .این نمایشنامه
به همت یک کارگردان ایرانیدانمارکی تهیه و موسیقی
آن توسط آهنگساز و ترانهسرای محبوب ایرانیتبار،
«محسن نامجو» نوشته و اجرا خواهد شد.
«آرین موید» تهیهکننده ،کارگردان ،نویسنده و بازیگر
تئاتر ایرانیتبار دانمارکی در نظر دارد تا بزودی
نمایشنامه هاملت اثر شکسپیر را به دو زبان فارسی
و انگلیسی در برادوی نیویورک به روی صحنه ببرد.
قرار است جمعی از هنرمندان تئاتر برادوی برای بازی
در این تراژدی به آرین موید بپیوندند؛ از معروفترین
چهرههای بازیگری تئاتر برادوی که در پروژه هاملت
آقای موید ظاهر خواهند شد ،میتوان از «شری رنه
اسکات»« ،مایکا استاک» و «امیر اریسون» بازیگر
ایرانیتبار نام برد که پیش از این در تئاتر «فهرست
سیاه» (بلک لیست) ایفای نقش کرده است .نمایش
هاملت به روایت آرین مویدی تلفیقی از زبانهای
فارسی و انگلیسی خواهد بود و برای فضای ایرانی
یک قرن پیش تنطیم شده است.
مسلمان (شامل ایران) را برای ورود به ایاالت متحده آرین موید که تهیه تراژدی هاملت را بر عهده دارد،
پیش
چندی
ورایتی،
به گزارش هفتهنامه نیویورکی
منع میکرد ،ممکن بود برخی عوامل ایرانی این تئاتر  36ساله و متولد ایران است .پیش از این او بهخاطر
تولید و اجرای این نمایشنامه در پردهای از ابهام قرار نتوانند به گروه بپیوندند که از مهمترین آنها میتوان ایفای نقش کاراکتر «موسی» در نمایشنامه «ببر بنگال
گرفته بود زیرا با صدور فرمان مهاجرتی رییسجمهور از «محمد عاقبتیان» هنرمند تحصیلکرده دانشگاه ییل در باغوحش بغداد» در سال  ،2011نامزد بهترین
ترامپ که اتباع هفت کشور با جمعیت اکثریت نام برد.
بازیگر مرد جشنواره معتبر تئاتر تونی شده بود.
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در کانون خبر:

انجمن وکالی ایرانی آمریکایی پیشگام در جوانگرایی
ادامه از صفحه اول:
در انتخابات اخیر انجمن وکالی ایرانی آمریکایی
که نتایج آن دهم آپریل منتشر شد ،اعضای این
سازمان مهم در جامعه ایرانی برای دوره دو ساله
آینده( )2018/2017خود که از اول جون 2017
آغاز خواهد شد ،به شرح زیر گروهی از چهره های
جوان عضو این انجمن را برای اداره هیئت مدیره
برگزیدند:
خانم موري احمدي با احتساب حداکثر آرا به سمت
پرزيدنت،خانم شانتل عاملي به عنوان پرزيدنت
منتخب ،اقای هومن كاظمي در سمت منشي هیئت
در این کشور را فراهم آورده و از میدان دادن به
مدیره و همچنین خانم فاطمه بني هاشمي نیز برای واگذار کردند.
انتخاب یک هیئت مدیره جوان ،فعال و حقوقدان جوانان همواره استقبال کردهاند.
تصدی سمت خزانه داری انتخاب شدند.
همچنین شرکت کنندگان در این انتخابات ،با رای جدای از به رخ کشیدن توانایی بالقوه جامعه ایرانیان خبرگزاری و هفته نامه ایرانشهر ضمن تبریک به
خود مسئولیت عضویت در هیئت مدیره انجمن آمریکا در تربیت نیروهای مستعد ،تحصیل کرده هیئت مدیره جدید انجمن وکالی ایرانی از زحمات
وکالی ایرانی آمریکایی را برای دوسال آینده به و دارای موقعیت ممتاز اجتماعی ،نشانگر دانش و هیئت مدیره پیشین برای پیشبرد جایگاه محکم
وکالی منتخب خود :آزاده دادگستر گيلبرت ،هايده آیندهنگری نسل پیشین مهاجران ایرانی به ایاالت قانونی برای جامعه ایرانیان آمریکا قدرشناسی
ضرابي ،كاوه هروي ،كيوان شاكري و شوكا رسولي متحده آمریکاست که زمینه رشد اجتماعی ایرانیان میکند.

به بهانه نود و هفتمین سالگرد تولد احسان یارشاطر به تاریخ  ۱۴فروردین
( ۱۲۹۹سوم آپریل )1920در همدان
دکتر یارشاطر بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته
مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک است.

اشغالسفارتایراندرلندنرویپردهسینما

«شش روز» نام فیلم سینمایی است که درباره
ماجرای واقعی اشغال سفارت جمهوری اسالمی
ایران درلندن در سال  ،1980ساخته شده است.
کمپانی سازنده این فیلم ،اخیرا نخستین آگهی
تبلیغاتی (تریلر) آن را برای عالقمندان منتشر کرده
است.
سینمایی شش روز ساخته «توا فریزر» و نوشته
«گلن استندرینگ» است که در آن «تیم پیگات
اسمیث»« ،ابی کارنیش» و «جیمی بل» ایفای نقش
میکنند .داستان فیلم ،واقعی و بر اساس اشغال و
گروگانگیری  26نفر در سفارت جمهوری اسالمی
ایران در جنوب کنزینگتون لندن به مدت شش روز
توسط تروریستها است.
واقعه «شش روز» در روز چهارشنبه ۱۰
اردیبهشت  ۳۰( ۱۳۵۹آوریل  )۱۹۸۰توسط شش
جوان عرب که با گذرنامههای عراقی از بغداد
به لندن آمده بودند و خود را گروه الشهید و از
طرفداران خودمختاری خوزستان مینامیدند ،آغاز
شد و به اشغال شش روزه سفارت جمهوری
اسالمی ایران در لندن انجامید .این ماجرا در نهایت
با دخالت نیروهای ویژه بریتانیا ( )SASدر روز

 ۱۵اردیبهشت و با کشته شدن  ۵نفر و دستگیری
یک نفر از اشغالگران و آزادی  ۲۶گروگان به پایان
رسید .گروگانگیرها گاهی خود را عضو سازمان
سیاسی خلق عرب مسلمان ایران و گاه اعضای

جبهه دموکراتیک انقالبی برای آزادی عربستان
(خوزستان) معرفی میکردند.
قرار است اکران عمومی فیلم سینمایی شش روز
در بریتانیا در روز چهارم آگوست  2017آغاز شود.
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در کانون خبر:

کاندیداتورییکحقوقدانایرانیتباربراینمایندگیکنگره

کیا همدانچی ،فعال مدنی و حقوق دان جوان
ایرانی ساکن جنوب کالیفرنیا خود را کاندیدای
رقابت های انتخاباتی  2018برای راه یابی به
مجلس نمایندگان آمریکا کرده است .او که از
حزب دمکرات کاندید شده و قرار است در حوزه
انتخابیه ارواین وارد عرصه انتخابات شود
پس از آن كه از هفته گذشته  2نفر از استادان
دانشگاه ارواين در رشته حقوق به عنوان
دموكرات ،نامزدي خود را براي رقابت با ميمي
والترز نماينده جمهوريخواه كنگره از منطقه 45
براي سال  2018اعالم كردند ،كيا همدانچي (Kia
 )Hamadanchyنیز روز  6آپریل به طور رسمي
نامزدي خود را به عنوان يك دموكرات براي رقابت
با ميمي والترز در سال  2018اعالم نمود .او در
بيانيه مطبوعاتي خود ميگويد كه ميمي والترز در و به ممنوعيت ورود مهاجران كه از سوي دانالد
راي دادن  100درصد پيرو دانالد ترامپ است و ترامپ وضع ميشود ،واكنش داشته باشد و از اين
منطقه  45شايسته است كه نمايندهاي داشته باشد روي من وارد انتخابات ميشوم .كيا همدانچي كه
كه پاسخگوي نظرات تمامي راي دهندگان باشد در يك خانواده مهاجر ايراني رشد كرده است در

رشته حقوق از دانشگاه ميشيگان فارغالتحصيل
شده است و از سال  2010تاكنون در كميتههاي
بهداشت ،آموزش و كار با سناتور ِشرود براون و
سناتور تام هاركين همكاري كرده است.

پیشنهادیکنمایندهکنگرهبهرییسجمهور:برنامهالتاریراحذفکنید
دینا رورا باكر ،نماينده جمهوريخواه كنگره از
هانتينگتون بيچ ارنج كانتي روز6آپریل اعالم كرد كه
در ديدار خود با دانالد ترامپ ،رئيس جمهور آمريكا
به او پيشنهاد كرده است كه با حذف قرعهكشي
التاري مهاجرت كه هر سال انجام ميشود و 50000
نفر موفق به دريافت گرين كارت ميگردند ،اين
امكان را به ثروتمندان بدهد كه هر نفر با پرداخت
 1000000دالر ،كارت اقامت در آمريكا و سپس
شهروندي آمريكا را دريافت نمايند و از اين راه ،
هزينه درست كردن ديوار در برابر مرز مكزيك و
آمريكا نیز فراهم شود.
دینا رورا باكر به رئيس جمهور ترامپ گفته است
اين پيشنهاد را به زودي به صورت اليحه براي
رايگيري به مجلس ارائه خواهد كرد.
بايد اشاره كرد كه دولت آمريكا هر سال از راه ميدهد و يكي از اين كشورها ،ايران است.
جمهوری دانالد ترامپ بوده است ،در اين ديدار 45
قرعهكشي ،به  50000نفر از شهروندان كشورهايي اين نماينده جمهوری خواه کنگره ایاالت متحده ،دقيقهاي درباره ابعاد اجرایی سياست خارجي ترامپ
كه در آمريكا مهاجر كمتری دارند ،اقامت دائم كه در دوران انتخابات از طرفداران سر سخت رییس نيز گفتگو كرده است.

پرزیدنت ترامپ  :کره شمالی دنبال دردسر میگردد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده روز
سه شنبه گفت کره شمالی با برنامه ساخت سالح
هستهای خود «دنبال دردسر میگردد» و از چین
خواست برای کمک به توقف این سیاست پیونگ
یانگ اقدام کند.

پرزیدنت ترامپ در توئیتر نوشت «اگر چین
تصمیم به کمک بگیرد ،عالی خواهد شد .اگر نه،
ما مشکل کره شمالی را بدون آنها حل خواهیم
کرد!» وی البته توضیح نداد واشنگتن چه اقداماتی
ممکن است انجام دهد.
وی همچنین اعالم کرد در دیدار هفته گذشته
خود با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین ،به
او گفته است توافق تجاری پکن با واشنگتن ،برای
چین «بسیار بهتر خواهد بود  ...اگر آنها مشکل کره
شمالی را حل کنند!»
کره شمالی پیشتر در روز سه شنبه اعالم کرده
بود اگر آمریکا پس از انتقال ناو هواپيمابر یو
اس اس کارل وين ِسن به آبهای شبه جزيرۀ کره

اقدام نظامی کند ،پيونگ يانگ به اقدامات متقابل
شديدی دست خواهد زد.
کره شمالی همچنین اعالم کرد که برای
پاسخگویی به هر نوع اعالن جنگ از سوی ایاالت
متحده کامال آمادگی دارد و در عین حال واشنگتن
را متهم به «بیمسئوليتی» و «حماقت» کرد.
گوينده خبر تلویزیون کی.آر.تی گفت ،ما هرگز
برای صلح التماس نمیکنيم ،اما قويترين اقدامات
را عليه تحريک کنندهها بکار میبريم تا با نيروی
سالحهای پرقدرت از خود دفاع کرده ،به راهی
که برای خود برگزيدهايم وفادار باشيم .ما اياالت
متحده را کام ً
ال مسئول عواقب فاجعهبار اقدامات
ظالمانهاش میدانيم.

اظهاراتجنجالیسخنگویکاخسفیدبهعذرخواهیانجامید

شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید به دلیل آنچه
سخنان نا مناسب برای ادای معنی خوانده شد ،از
خبرنگاران و نیز کسانی که احساس کرده بودند
وی واقعه تلخ هوالکاست را انکار کرده است ۷
عذرخواهی کرد.
جنجال از آنجا شروع شد که روز سه شنبه سخنگوی
کاخ سفید با رد این نظر آقای پوتین که حمله اخیر
آمریکا به سوریه را با حمله سال  ۲۰۰۳ایاالت متحده
به عراق تشبیه کرده بود ،گفت رژیم اسد اقداماتی
کرده که کمتر رژیمی انجام می دهد.

شان اسپایسر گفت ،حتی شخص منفوری مانند
هیلتر هم آنقدر پست نبود که از سالح شیمیایی
استفاده کند.
این اظهارنظر آقای اسپایسر خیلی زود با واکنش
خبرنگاران مواجه شد.
چون هیتلر علیه یهودیان در هولوکاست از اتاق های
گاز استفاده کرده بود .اسپایسر در توضیح سخنانش
گفت منظورش استفاده از حمله شیمیایی علیه ملت
خودش بود.
با اینحال برخی رسانهها اسپایسر را به انکار

هولوکاست متهم کردند که سخنگوی کاخ سفید از
اظهاراتش عذرخواهی کرد.

 ۱۴ماه پس از فوت قاضی آنتونین اسکالیا ،دیوان
عالی آمریکا یک بار دیگر با  ۹قاضی به حالت
تکمیل درآمد.
این هفته نیل گورساچ گزینه رئیس جمهور ترامپ
توسط سنای آمریکا برای در اختیار گرفتن کرسی
قاضی دیوان عالی ایاالت متحده ،در کاخ سفید به

عنوان صد و سیزدهمین قاضی دیوان عالی ،سوگند
یاد کرد.
قاضی جدید دیوان عالی در دو مراسم جداگانه
سوگند یاد کرد .اولین مراسم سوگند توسط
جان رابرتز رئیس دیوان عالی آمریکا و به شکل
خصوصی انجام شد و دومین مراسم توسط قاضی

آنتونی کندی در باغ گل رز کاخ سفید و با حضور
دونالد ترامپ رئیس جمهوری و مایک پنس معاون
ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد.
قاضی نیل گورساچ تمایالت محافظه کارانه دارد و
با احتساب رای او بار دیگر محافظهکاران در دیوان
عالی رای اکثریت را در دست گرفتند.

قاضی نهم دیوان عالی با ادای سوگند آغار به کار کرد

اعتراضکاربرایرانیفیسبوکبرایحذفتبلیغنژادپرستانهنیوآ

در پی به راه افتادن کمپین اعتراضی در شبکههای
اجتماعی بر علیه یک تبلیغ دئودورانت برند «نیوآ»،
شرکت «بایرسدورف» آلمان مالک عالمت تجاری
نیوآ تصمیم به حذف این تبلیغ گرفت .واکنش
یکی از کاربران ایرانیتبار فیسبوک نسبت به این
موضوع ،خبرساز شد.
به گزارش نیویورکتایمز ،آگهی تبلیغاتی
دئودورانت معروف برند نیوآ با نام «اینوزبل»
در برگه پایگاه اینترنتی خاورمیانهای نیوآ در روز
دوشنبه سوم آوریل  ،2017باعث به راه افتادن
موجی از اعتراضات مردمی در شبکههای اجتماعی
شد و فشار کمپین بوجود آمده علیه این آگهی
منتسب به نژادپرستی موجب حذف آن پس از 48
ساعت از زمان انتشار توسط کمپانی بایرسدورف
مالک برند نیوآ و پوزشخواهی رسمی این شرکت
از مصرفکنندگان محصوالت نیوآ شد .در این
آگهی تبلیغاتی شعار « »White is purityبه

معنای سفیدی خلوص یا پاکی است ،استفاده شده
که به نظر معترضان با توجه به لوگوی سیاه و سفید
دئودورانت اینوزبل ،تداعیکننده برتری نژاد سفید در
برابر سیاه است .پس از انتشار این آگهی ،هواداران
گروههای نژادپرست پاد یهود نیز با توییت کردن
تصویری از «پهپه» شخصیت کارتونی قورباغهای
منتسب به پاد یهودیت از آگهی نیوآ حمایت کرده و
به آن خوشآمد گفتند.
یکی از خبرسازترین کامنتهایی که در شبکههای
اجتماعی برای اعتراض به آگهی نیوآ نوشته شد،
مربوط به یک خانم ایرانیتبار با نام «لیال پرمون»
از کاربران فیسبوک است که خطاب به وبگاه
خاورمیانهای نیوآ مینویسد« :این (آگهی) برای برگه
فیسبوک خاورمیانه (نیوآ) خوب است؟ واقعا؟ پس
قاعدتا رنگپرستی (کنایه از نژادپرستی) هم در آن
فرهنگها مشکلی ندارد؟» خانم پرمون از دنور در
ایالت کلرادو این پیام را منتشر کرده است.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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درکانون خبر:

نامه رهبران سنای کالیفرنیا به وزارت امنیت داخلی

رهبران ایالت کالیفرنیا در مجلس قانونگذاران طی نامهای از جف سشنز
دادستان کل امریکا و ژنرال جان کلی وزیر امنیت داخلی این کشور خواستهاند
که قوانین و مقررات ایالتی در مورد منع ماموران فدرال در اجرای قوانین نسبت
به اخراج مهاجران را مورد توجه قرار دهند.
در این نامه که از سوی وکیل خصوصی شرکت حقوقی کاوینگتون و برلینگ
نوشته شده است به نمایندگی از رهبران سنا و مجلس نمایندگان کالیفرنیا
هشدار داده شده که این ایالت اتهامات و حمالت دولت فدرال در مورد ایالت
کالیفرنیا و رهبران آن را از نظر قانونی بیپاسخ نخواهد گذاشت و از هر راه کالیفرنیا قاضی تانی کائیل ساکایی در نامهای نصیحت کرده بودند که به تالش
ممکن قانونی به آن واکنش نشان خواهد داد.
خود در مورد آزادی مهاجران غیر قانونی و عدم دستگیری آنان بر خالف
گفتنی است پیش از این جف سشنز و جان کلی به رئیس دیوان عالی قضائی خواسته دولت فدرال پایان دهد.

انسداد بزرگراه  10پس از کشف یک جسد

به علت تحقیقات پلیس در مورد وقوع یک جنایت ،بخشی از بزرگراه  10در
منطقه سن برناندینو مسدود گردید.
بر اساس گزارش پلیس راه کالیفرنیا ،به دنبال گزارش راننده یک دستگاه
جرثقیل مبنی بر مشاهده جسد یک زن در داخل یک دستگاه خودوری شورلت
در باند شرقی اتوبان  10در این منطقه ،به محل اعزام و این بخش از بزرگراه
برای ساعاتی بسته باقی ماند.
به گفته پلیس جسد متعلق به زنی بیست و چند ساله بوده که احتماال به قتل
رسیده است.
در خبری دیگر نیز پلیس لسآنجلس اعالم کرد در حال تحقیقات بر روی مرد
دیگری است که در منطقه شرق لسآنجلس بر اثر یک تیراندازی به قتل رسیده
است .بر اساس این گزارشای تیراندازی در ساعات بامدادی سه شنبه  11اوریل
در خیابان هرفورد درایو روی داده است.
بنا بر اعالم پلیس این مرد پس از یک مشاجره خانوادگی و خروج از خانه

مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جسد او در پیاده روی یک خانه مسکونی پیدا
شده است.
گزارش مذکور هویت فرد کشته شده و مظنونین احتمالی را منتشر نکرده است.

بیخانمانی پس از اداره معروف ترین استخر بورلیهیلز

مدیر یک استخر معروف در شهر بورلی هیلز که زمانی به مجموعههای فیلم
سازی هالیوود همکاری میکرد برای این منظور که بتواند بار دیگر روی پای
خود بایستد تقاضای کمک کرده است.
بنا بر این خبر ،استوند پیترسون که برای سالهای طوالنی مدیریت مجموعه
ورزشی شاهزاده پول ساید و هتل کابانا کینگ را برعهده داشته  15سال پس از
بازنشستگی در مسیر بیخانمانی قرار گرفتهاست.
وی که اکنون  86ساله است برای مدت  40سال مدیریت مکانهای مذکور را
برعهده داشت و پس از فروش منزل خود با مشکالت مالیاتی فراوانی مواجه
گردید و هم اکنون شبانه روز را در خودوری شخصی خود میگذراند و تنها
وعده غذایی که میتواند روزانه بخورد مقداری میوه و سبزیجات است.
کمکی به مبلغ  6000دالر هستند تا در مراحل اولیه بتوانند پول ودیعه یک خانه
آوری
جمع
گفته شده حمایت کنندگان از این فرد اعالم کردهاند به دنبال
و پناهگاه را برای او فراهم آورند.

محکومیت برای کمپین مخالفان آزادی ماریجوانا
کمپین مخالفان آزادی ماریجوانا در کالیفرنیا ،با جریمه  6000دالری برای
رعایت نکردن قوانین مالی و هزینه کردن آنها در موضوع انتخابات روبرو
شدهاند.
این کمپین که در ماه نوامبر  2016کوشش کرد تا الیحه  64را شکست دهد و
فرصت ندهد ماری جوانا برای نیازهای گذران اوقات فراغت تصویب و قانونی
گردد ،بر اساس تصمیم هیئت نظارت بر عملکرد سیاسی متوازن درکالیفرنیا
ناگزیر است این جریمه را بپردازد.
یکی از تخلفات این کمپین که از سوی مشاوران پیشین باراک اوباما رهبری
میشد ،نام نبردن از یکی از حامیان مالی ،هنرمند ساکن پنسیلوانیا ژولیت شاور
است که  1میلیون و  300هزار دالر کمک مالی برای هزینههای این گروه در
کایفرنیا پرداخته است.
بپردازد چرا که از اعالم نام کسانی که آگهیهای تبلیغاتی باالی  50هزار دالر را
الیحه  64در ماه نوامبر  ،2016با  57درصد رای موافق تصویب شد.
در حالی که یک سازمان مخالف دیگر نیز میبایست 3500دالر جریمه پرداختهاند ،خودداری کردهاست.

معرفی قربانیان حادثه مرگ بار مدرسه سن برناندینو

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

پس از فاجعه تیراندازی مرگبار در مدرسه ابتدایی در شهر سن برناندینو که به
کشته شدن آموزگار و یک دانش آموز و خودکشی فرد ضارب انجامید ،پلیس
مشخصات قربانیان این حادثه را اعالم کرد.
این در حالی است که اداره آموزش و پرورش و سازمانهای مددکاری و
شماری از مشاوران برای بهبود شرایط روانی دانش آموزان با آنها تماس
گرفتهاند تا آنان را در پذیرش این سوگ و همراهی در این وحشت یاری دهند.
از سوی دیگر پلیس اعالم نمود که معلم کشته شده کارن اسمیت نام داشته که
با سدریکاندرسون  53ساله ( فرد ضارب) پس از یک پیشینه که همانا گذراندن
دوره نظامی بوده ،در ژانویه  2017ازدواج کرده و با هم در خانهای در ریور
ساید زندگی میکردند.
این دو نفر که یکدیگر را از سالهای دور میشناختند به گفته پلیس بارها
مشکالت و درگیریهای خشونت بار خانگی داشتهاند.
گفتنی است سدریکاندرسون که پس از شلیک به کارن اسمیت جان خود را
نیز گرفته است یک واعظ مذهبی و موعظه گر دینی بود ،کسی که هرگز فکر
نمی کرد دست به این کشتار بزند.
در این فاجعه یک دانش آموز پسر  8ساله نیز کشته شده و یک دانش آموز
دیگر مجروح و بستری است.

برنامه ریزی دموکراتها برای انتخابات 2018

حزب دموکرات کالیفرنیا به موازات ایالتهایی چون نوادا ،اورگان و واشنگتن
که در آنها هیالری کلینتون برتری خود را در بسیاری از مناطق نشان داده است،
برنامهای را طراحی کردهاند تا در انتخابات  2018کنگره ،این مناطق را از دست
جمهوری خواهان بربایند.
در ایالت کالیفرنیا  7منطقه برای کنگره شناسایی شده است که نماینده کنگره
در آن منطقه از جمهوری خواهان است و در انتخابات  2016ساکنان آن شهرها
به هیالری کلینتون رای دادهاند.
این مناطق در لسآنجلس ،اورنج کانتی و سن دیه گو هستند .در صورت
پیروزی این کارزار ،دموکراتها خواهند توانست بار دیگر اثریت کنگره را در
 2018در دست بگیرند.
بن ری لوزان نماینده دموکرات از نیو مکزیکو رهبری این کمپین را بر عهده
گرفته و از پیشکسوتانی چون داری اسراگو که در سال  1996دموکرات ها را به
اکثریت رساند نیز خواسته تا به این کمپین یاری دهد.
کرسیهای نمایندگی دارل آیسا در ویستای سن دیه گو و دی نا روه در

هانینگتون بیچ نیز شامل این اهداف قلمداد میشوند.
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دادگاه انبار زبالههای اتمی در کالیفرنیا به تعویق افتاد

دادگاه مربوط به رسیدگی به شرایط انبار کردن نخالههای اتمی در ساحل
کالیفرنیا در نیروگاه هستهای اونفارو در مسیر اورنج کانتی به سن دیهگو به هفته
آینده موکول شد.
در سال  2015پس از آنکه اجازه ساختن انبارهای زبالههای اتمی برای مدت
 20سال تصویب و صادر شد ،شکایت شهروندان برای پیشگیری از این انبارهای
اتمی جهت توقف ساختن و ذخیره آنها به دادگاه رسید.
کمیسیون نظارت بر سواحل کالیفرنیا نتوانسته است مدارک الزم مبنی بر
بیخطر بودن آن به دادگاه را ارائه کند و از سوی دیگر شرکت برق ادیسون که
این اجازه را برای ساخت انبارهها در دست دارد نیز نتواسته شواهدی دال بر
عدم خطرساز بودن آنها را تهیه نماید.
کنشگران محیط زیست میگویند در صورت طغیان آب اقیانوس و روانه شدن
آن به نیروگاه اتمی که در ساحل اقیانوس آرام ساخته شده ،همگان در خطر
خواهند بود.

جشن تولد  79سالگی جری براون در لسآنجلس

جری براون فرماندار کالیفرنیا تولد  79سالگی خود را در لسآنجلس در حالی
جشن گرفت که هر دو مجالس ایالتی کالیفرنیا تصویب بودجه  52میلیارد دالری
در مورد ساخت و مرمت جادههای این ایالت را به او هدیه کرده و تنها در انتظار
امضای او هستند.
بودجهای که از راه افزایش مالیات بر مصرف بنزین اهالی کالیفرنیا تامین
خواهد شد و یک دوره ده ساله را شامل میشود.
افزون بر مراسم جشن تولد ،جری براون با شماری از فرمانداران ایاالت کشور
مکزیک و کنسولگری این کشور در لسآنجلس نیز به منظور گسترش روابط
اقتصادی دیدار کرده بود و آنها نیز یک کیک تولد سنتی ویژه التین تبارها را
برای او آماده کرده بودند.
گفتنی است طرح افزایش مالیات بر بنزین در سنای کالیفرنیا در ماه جاری
میالدی به تصویب قانونگذاران رسیده است.

رشد بیرویه مدارس غیر دولتی نگران کننده است

موسسه منافع عمومی در اوکلند با انتشار گزارش
پژوهشی خود در مورد رشد بی رویه مدارس غیر
دولتی که چارتر اسکول خوانده میشود هشدار داد.
در این گزارش آمده است که با این که شمار
کودکان محصل از لحاظ سن شرکت در مدرسه
کاهش مییابد ولی شاهد افزایش این مدارس در
لسآنجلس هستیم.
این گونه مدارس گرچه با بودجه ایالتی از محل
مالیاتهای پرداختی مردم اداره میشوند ولی
بسیاری از مقررات سنتی مدارس دولتی را تبعیت و

میکند که نیاز داشته باشد و معیار تنها افزایش شمار
دانش آموزان نیست.
در همین حال گردانندگان چارتر اسکول ،اتحادیه
آموزگاران مدارس دولتی را نیز متهم کرده است
که هزینه تهیه این گزارش را پرداختهاند ،چرا که
مخالف گسترش این گونه مدارس هستند.
گفته میشود در حال حاضر  450مدرسه غیر
اجرا نمی کنند.
انتفایی یا چارتر اسکول در لسآنجلس وجود دارد
در مدارس دولتی هنگامی یک مدرسه کالسهای و حتی در مناطق کم در آمد نیز تعداد این مدارس
خود را افزایش میدهد و ساختمان تازهای را بنا رو به افزایش است.

آغاز تحقیقات در باره مزاحمت های جنسی بیل اوریلی

موسسه فاکس قرن بیست و یکم تحقیق در مورد اتهام مزاحت جنسی از سوی
بیل اوریلی مجری برنامههای تلویزیونی فاکس نیوز را نسبت به وندی والش
مجری برنامههای رادیویی در کیافای آغاز کرد.
این موضوع را لیزا بلوم وکیل وندی والش در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان
ادعا کرده است که به سبب خودداری از برقراری ارتباط جنسی با بیل اوریلی
از ارتقا مقام و داشتن شغل در فاکس نیوز محروم شده است.
با اینکه ودی والش به طور رسمی به دادگاه شکایت نکرده و اعالم جرم ننموده
است اما نام او در توافق نامه  13میلیون دالری علیه بیل اوریلی آمده است.
اما در عین حال وندی والش گفته هیچ گونه تقاضای مالی ندارد.
گفتنی است کی افای یک رادیو دست راستی است که بر روی موج متوسط
640ای ام در لسآنجلس پخش میشود

پیشنهادفرماندارپیشینکالیفرنیابهفرمانداراوهایو

فرماندار پيشين كاليفرنيا ،آرنولد شوار زينگر به
فرماندار ايالت اوهايو ،جان كِيسيچ پيشنهاد كرد كه
در سال  2020بار ديگر در برابر دانالد ترامپ به
عنوان نامزد رياست جمهوري ،به رقابت بپردازد.
او در سخنان خود اشاره ميكند كه در سال 2016
نيز از جان كيسيچ براي رياست جمهوري حمايت
كرده است  .باال گرفتن انتقادهاي آرنولد شوار زينگر
نسبت به دانالد ترامپ از آغاز رياست جمهوري

ترامپ و فرمانهاي ويژه ترامپ نسبت به مهاجران
 6كشور و پافشاري بر ساختن ديوار جديتر شده
است.دانالد ترامپ نيز همواده در برابر عموم ،ناتواني
آرنولد را در ارائه برنامه تلويزيوني و از دست دادن
تماشاگران به تمسخر گرفته است آرنولد و ترامپ
در گذشته دوستان خوبي در معامالت امالك بودند
و حتي ترامپ از آرنولد براي فرمانداري کالیفرنیا
حمايت كرده بود.

اعتراضکنگرهایالتیبهفعالیتادارهمالیاتدرکالیفرنیا

فيل تينگ ( )Phil Tingنماينده مجلس ايالتي
كاليفرنيا از سان فرانسيسكو در جلسه مجلس خطاب
به اداره دريافت ماليات بر فروش در كاليفرنيا گفت كه
شما اعتماد مردم را نسبت به خود دچار آسيب كرديد و
كوتاهي شما در گردآوري  60ميليارد دالر ماليات ساالنه،
زيان بزرگي از نظر بودجه بر كاليفرنيا وارد می نماید.

سخنان فيل تينگ پس از بررسيهاي اداره مالي اياليت مبني بر دريافت ماليات ميپرداختند از سوي اين اداره
كاليفرنيا و انتشار گزارش اين اداره ،در جلسه كميته به كارهاي ديگر گماشته شدهاند ،كه نمونه آن كنترل
بودجه مجلس نمايندگان كه رياست آن را خود فيل پاركينگ و مراجعه كنندگان است.
تينگ به عهده داشته ،بيان شده است.
بايديادآوريكردكهبنابرهمینگزارش 113،نفرازكارمندان
او در اين جلسه اشاره كرد در شرايطي كه كارمندان اداره دريافت ماليات به وظيفهاي ديگر در اين سازمان مشغول
اداره دريافت ماليات بايد به مسئوليت و وظيفه خود بودهاندواينآسيبيبهمالياتدهندگاناست.

تالشیکگروهتندروبرایممنوعیتتحصیلکودکانغیرآمریکاییدرکالیفرنیا

يك سازمان غيرانتفاعي عليه مهاجران غير قانوني كه در
ماه گذشته با نام  American children Firstاز سوي
جوزف ترنر به ثبت رسيده است ،به نمايندگي از سوي
سازمان غيرانتفاعي مزبور،درخواستي را در سنبرناردينو
كانتي به ثبت رسانده است تا مراحل نخست جمعآوري
امضا براي قرار گرفتن در برگههاي راي را طي كند و در

انتخابات عمومي ممنوع كردن ورود دانشآموزان مهاجر
غيرقانوني را به راي عموم در سنبرناردينو بگذارد.
پيش از آن كه پرزيدنت دانالد ترامپ موضوع ديوار
 2000مايلي بين آمريكا و مكزيك را در سر لوحه
شعارهاي انتخاباتي  2016خود قرار دهد جوزف ترنر و
ديگر مخالفان مهاجران غيرقانوني در سالهاي  2004و

 2006نيزسازمانهايغيرانتفاعيمشابهيعليهمهاجرانبه
ثبت رسانده بود در سال  42 ،2016درصد رايدهندگان
در سنبرناردينو كانتي و  44درصد رايدهندگان در ريو
رسايد كانتي به دانالد ترامپ راي دادهاند و گردآوري 3200
امضا براي اين كه اين موضوع به راي گذاشته شود ،بسيار
آسان خواهد بود.

دومینفارغالتحصیلهارواردکاندیدایانتخابات 2018درکالیفرنیا
دومين فارغالتحصيل دانشكده حقوق هاروارد نيز اعالم پرزيدنت دانالد ترامپ ،او را برانگيخته است كه در دفاع از پروفسور پورتر ،كه دانش آموخته دانشگاه هاروارد است
كرد كه در انتخابات سال  2018به رقابت با ميمي والترز ارزشهاي آمريكاي مهاجر پذير در فراهم كردن فرصت مورد حمايت سناتور اليزابت وارن است كه با يكديگر
جمهوريخواهخواهدپرداخت.
اقتصادي و اجتماعي و گسترش روا داري ،وارد مبارزات كتابمشتركيدردوراندانشجويياو،نگاشتهاند.پروفسور
دِیو مين () Dave Minكه  41سال دارد و در دانشگاه انتخاباتي شود .هفته گذشته كتي پورتر ،) )Katie Porterپورتر که مورد حمايت كامال هريس ،سناتورکالیفرنیا و
ارواين حقوق درس ميدهد و كرهاي تبار است گفت نخستين استاد دانشگاه رشته حقوق در دانشگاه ارواين بود سناتور الیزابت وارن است ،شانس خود را بيشتر از دِيو
اعالم ممنوعيت ورود مسلمانان مهاجر به آمريكا از سوي كه ورود خود را براي رقابت با ميمي والترز اعالم كرد.
مينميداند.

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
 14تا  20آپریل  ( 25تا  31فروردین)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  25فروردین 14/آوریل

 1279خورشیدی ( 1900میالدی)
زاد روز محمد حجازی ،نویسنده ،رماننویس،
نمایشنامهنویس ،مترجم ،سیاستمدار و
روزنامهنگار ایرانی
مجموعه کتابهای محمد حجازی (از انتشارات
شرکت کتاب) در شرکت کتاب موجود میباشند
 1281خورشیدی ( 1902میالدی)
زادروز ابوالحسن صبا  -موسیقیدان و نخستین
تدوینگر نت در موسیقی ایرانی
کتابهای نت استاد در شرکت کتاب موجود اند
 1291خورشیدی ( 1912میالدی)
سرور مهكامه ،شاعر ایرانی در الهیجان به دنیا
آمد (او در شمار هیئت رییسهی نخستین كنگره
نویسندگان ایران در سال  1325بود)
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
درگذشت مهدی محیالدین قشمهای  -استاد
فلسفه در دانشگاه و مفسر قرآن كریم
1357خورشیدی (1978میالدی)
درگذشت امیراسداهلل علم – نخست وزیر و
وزیر دربار پهلوی
کتابهای اوریژینال یادداشتهای اسداهلل علم
به کوشش دکتر عالیخانی و از انتشارات آیبکس
در شرکت کتاب موجود میباشند.

 1368خورشیدی ( 1989میالدی)
درگذشت اکبر داناپرست استاد و دانشمند علوم
ریاضی
کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی به کوشش
شادروان داناپرست در شرکت کتاب موجود است

شنبه  26فروردین 15/آوریل

 1240خورشیدی ( 1861میالدی)
زادروز عما ُد ُ
الکتّاب استاد خوشنویس ،شاعر و
عضو کمیته مجازات در قزوین
 1307خورشیدی ( 1928میالدی)
زادروز نادر جهانبانی خلبان نیروی هوایی
شاهنشاهی ایران و پدر آکروجت ایران
 1309خورشیدی ( 1930میالدی)
زادروز محمدعلی کشاورز ،بازیگر سینما و
تئاتر ایران.
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
تشكیل «جمعیت پرورش كودك» به مدیریت
نصرت مشیری
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت بهروز مقصودلو ،هنرمند ،معمار و
مستندساز ایرانی در سن  60سالگی بر اثر سکته
قلبی در بیمارستان کسری در تهران.

یکشنبه  27فروردین 16/آوریل

1335خورشیدی (1956میالدی)
به تصمیم كنسرسیوم ،میزان استخراج نفت
ایران ،دو و نیم میلیون تن افزایش یافت

 1337خورشیدی ( 1958میالدی)
کتاب در زمینه فرهنگ عامه و تعزیه به جا مانده
نخستین كارخانهی داروسازی (تولید دارو) در است که میتوان به «شناخت اساطیر ایران بر
ایران آغاز به كار كرد
اساس طومار نقاالن»« ،فرهنگ و پژوهش»« ،نسیم
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
خاطرات» و ....اشاره کرد.
درگذشت پوپك گلدره بازیگر سینما و تلویزیون
در تهران
سه شنبه  29فروردین 18/آوریل
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت پروین دولتآبادی شاعر نام آشنای  1327خورشیدی ( 1948میالدی)
کودکان ایران در سن  84سالگی در ایران.
زادروز سیروس شمیسا ،قصه نویس ،منتقد
ادبی و پژوهشگر
دوشنبه  28فروردین 17/آوریل
 1360خورشیدی (1981میالدی)
مهراوه شریفینیا ،بازیگر سینما
 1246خورشیدی
زادروز حسن خان نوری اسفندیاری (محتشم  1375خورشیدی(1996میالدی)
السلطنه) دریوش مازندران،خوشنویس ونماینده درگذشت جالل مقدم ،بازیگر سینما و تئاتر
مردم تهران در مجلس شورای ملی -از آثار او:
اخالق محتشمی ،علل بدبختی و عالج آن.
چهارشنبه  30فروردین 19/آوریل
 1336خورشیدی (1957میالدی)
زادروز فریده خردمند ،قصه نویس
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
 1338خورشیدی (1959میالدی)
ایران اعلم ،عنوان نخستین استاد زن در دانشكده
زادروز مجید مجیدی ،کارگردان ،فیلمنامهنویس پزشكی را به دست آورد.
و بازیگر ایرانی
 1349خورشیدی( 1960میالدی)
 1340خورشیدی ( 1961میالدی)
درگذشت محمدجواد تربتی ،ادیب و شاعر و
ساختمان بنای رآكتور اتمی دانشگاه تهران آغاز مدیر روزنامه پوالد.
شد
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
تیرباران هفت تن از چریك های فدایی خلق و
شجاعالدین شفا نویسنده و پژوهشگر ایرانی دو تن از اعضای مجاهدین خلق در زندان اوین:
شامگاه جمعه  28فروردین در سن  ۹۲سالگی در محمد چوپان زاده ،جلیل افشار ،عزیز سرمدی،
پاریس درگذشت.
بیژن جزنی ،حسن ضیاء ظریفی ،مشعوف
شجاع الدین شفا در سال  ۱۲۹۷هجری شمسی كالنتری ،و عباس سوركی (از فداییان خلق)،
در خانوادهای فرهیخته در شهر قم متولد شد .كاظم ذواالنوار و مصطفی جوان خوشدل (از
در دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی به مجاهدین خلق).
تحصیل پرداخت و تحصیالت خود را در بیروت  1385خورشیدی ( 2006میالدی)
و پاریس تا اخذ درجه دکترا در رشته ادبیات درگذشت استاد احمد باربد نوازنده استاد
تطبیقی ادامه داد.
موسیقی اصیل ایرانی و نوازنده برجسته تار در
آقای شفا در دوران پیش از انقالب پستهای تهران.
فرهنگی باالیی داشت .او مدتی دبیرکل شورای  1385خورشیدی ( 2006میالدی)
فرهنگی سلطنتی بود و ریاست کتابخانه ملی درگذشت هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی
پهلوی را بر عهده داشت.
در سن  61سالگی در پی عمل جراحی در ستون
گفتهاند که برخی از متون معروف منسوب به فقرات ،در آلمان و در ایران به خاك سپرده شد.
محمدرضا شاه پهلوی مانند کتاب «انقالب سفید» از آثار وی :طرح کتابخانه ملی ایران ،ساختمان
و بسیاری از نطقهای معروف او مانند سخنرانی مرکزی بانک توسعه صادرات ،موزه ملی آب
خطاب به کوروش کبیر در مراسم جشنهای ایران و...
 ۲۵۰۰ساله به قلم آقای شفا بوده است.
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
شجاع الدین شفا پس از انقالب بهویژه در درگذشت دکتر ابوالحسن فرهودی در پاریس،
عرصه فرهنگ و ادب با نظام اسالمی به مبارزه استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران و
پرداخت و در جدال با موازین اعتقادی جمهوری بنیانگذار رشته فوق تخصصی ایمونولوژی در
اسالمی چند کتاب منتشر کرد.
ایران
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
هژبر یزدانی از چهره های سرشناس و ثروتمند حميده خيرآبادی( ،نادره)  ،بازيگر باتجربه
سالهای پیش از انقالب ،در سن  ۷۶سالگی در سينما و تلویزیون ايران و مادر ثريا قاسمی ،ديگر
کاستاریکا در گذشت.
هنرپيشنه سرشناس ايرانی ،در  ۸۶سالگی در
 1390خورشیدی ( 2011میالدی)
تهران درگذشت.
درگذشت بیژن پاکزاد ،طراح و تولیدکننده
سرشناس ایرانی-آمریکایی لباسهای مردانه و
پنجشنبه  31فروردین 20/آوریل
عطر ،براثر سکته مغزی در بیمارستانی در لس
آنجلس.
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
میالدی)
(2016
خورشیدی
1395
پخش اعالمی ه مقامات امنیتی ،درباره «فرار نه
درگذشت جابر عناصری ،پژوهشگر ایرانی تن از ماجراجویان زندانی از زندان اوین و كشته
تعزیه ،هنرهای نمایشی و فرهنگ عامه و استاد شدن آن ها به ضرب گلوله ی مأموران»
دانشگاه در سن  71سالگی .از او بیش از چهل

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

این هفته شهروند ایرانشهر به احترام خوانندگان گرامی تیزهوش و نکتهسنج
این نشریه ،دو خبر را بدون هیچگونه دخل و تصرفی بازنشر کرده و منتظر پیدا
کردن ارتباط آنها توسط شما مینشیند.
البته هر دو خبر جدی است و هیچ شوخی و طنزی هم در کار نیست!
***
خبر اول:
به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران ،حضرت آیت
اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی در دوازدهمین همایش بین المللی دکترین
مهدویت در قم اظهار کرد :یکی از دالیل موفقیت رهبر معظم انقالب هم ارتباط
نزدیک ایشان با امام زمان(عج) در همین مسجد مبارک[مسجد جمکران] است.
خبر دوم:
نشريه صبح صادق كه نشريه داخلي سپاه پاسداران به شمار ميرود در
سرمقاله خود هشدار داده است كه احتمال دارد امام زمان(عج) در وقت
ظهور معتاد باشد و به سبب اعتيادش نتواند رسالتی كه خداوند بر عهده او
گذاشته است را انجام دهد .نويسنده اين مقاله ادعا كرده بسياری از زایرين
چاه جمكران از طبقه بيسواد جامعه هستند كه متاسفانه تعداد زيادی از آنان
نيز به انواع مواد مخدر معتاد هستند .نويسنده ادامه ميدهد كه اين افراد چون
استطاعت مالی ندارند ،وقتی برای گرفتن حاجت به چاه جمكران میروند،
عوض انداختن پول در چاه ،انواع مواد مخدر را به درون چاه میريزند كه
همين موضوع سبب نگرانی شديد علما شده و آنان بيم اين دارند كه امام زمان
با مصرف اين مواد افيونی معتاد شده باشند و چه بسا تاخير ظهور ايشان تا
كنون نيز به دليل همين وابستگی ایشان به مواد مخدر باشد .اين نشريه در پايان
میافزايد :جا دارد كه مسئولين امر نظارت و كنترل بيشتری بر روی زایرين

داشته باشند تا هيچ موادی به درون چاه انداخته نشود زيرا احتمال دارد كه
امام زمان معتاد شده باشند.
***
پ.ن :البته بعدا که خبر دوم مثل بمب ترکید و کلی انتقاد از نشریه صبح
صادق شد ،سردبیر آن هفتهنامه برادران سپاهی مجبور به تکذیب سرمقالهشان
شد ولی چه سود که بمب ترکیده را نمیتوان جمع کرد...؛ و درضمن بهدلیل
خبر دوم ،احتماال تولیت آستان قدس مسجد جمکران به یکی از تراستهای
بزرگ توزیع و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده!
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وقتی آد مها میخواهند وارد حوضچۀ آب
سرد شوند ،احتما الً یکی از این دو شگرد را
بهکار میگیرند
* عد های اول نوک انگشت شصت پایشان
را توی آب میکنند ،بعد تا مچ پایشان را با
مکافات داخل حوضچه میبرند تا ذر هذره
بدنشان داخل آب شود و کام ً
ال در آب غوطهور
شوند.
* و برخی هم ناگهان شیرجه میزنند داخل
آب و خیال همه را راحت میکنند.
***
حاال اگر چیزی که آد مها واردش میشوند ،نه
حوضچه آب سرد ،بلکه فساد باشد ،کدا میک
از این دو راهکار را انتخاب خواهند کرد؟
اغلب میگویند راه اول .به همین سبب ،فساد
معمو الً مثل یک «سراشیبی خطرناک»ترسیم
میشود ،بهطور یکه هرچه کارهای غیراخالقیِ
کوچک روی هم تلنبار شوند ،یک شخص یا
یک سازمان و حتی یک حکومت یا دولت،
بهمرور ،بیشتر در آن سقوط خواهد کرد.
اما تحقیق جدیدی که در مجلۀ سایکولوژیکال
ساینس( )Psychological Scienceدر ماه
ژانویه  2017چاپ شده است استدالل میکند
که احتمال اینکه افراد ،بهطرزی غیرمنتظره،
کاری بهغایت غیراخالقی انجام دهند بیشتر از
این است که بهمرور مهیای آن کار شوند؛ پس
احتمال «شیرجه» زدن در استخر فساد بیشتر
است!
طی این تحقیق ،شرکتکنندگان در قالب
نوعی مزایده بازی میکردند .کسی که پو لها
(بسته به آزمایش ،پو لهای واقعی یا تقلبی)
را پخش میکرد نقش مقامی دولتی را بازی
میکرد و پیشنها د دهندگان نیز در نقش مدیران
شرکتهای ساختمانی بودند .برخی از بازیگران
این فرصت را پیدا میکردند که به آن مقام
دولتی رشوه بدهند تا از نوعی امتیاز برخوردار
شوند .در یک حالت ،مدیران میتوانستند
فور ا ً یک مسافرت تفریحی خصوصی را به آن
مسئول رشوه بدهند ،تا از ابتدای همۀ مراحل
بازی امتیاز داشته باشند .در حالتی دیگر ،آ نها
میتوانستند به وی در دو مرحله رشوه دهند
(یعنی ابتدا وی را به مهمانی دعوت کنند و،
پس از مدتی ،رفتن به مسافرتی تفریحی را به
وی پیشنهاد کنند)؛ که این شیوۀ دوم به مدیران
حق انتخاب میداد که در طول زمان به امتیاز
بزرگ برسند ،یا به یک امتیاز محدود بسنده
کنند .
در آخرین آزمایش ،نهتنها آ نها پو لهای
واقعی را برنده میشدند ،بلکه اگر به آن
مسئول رشوه میدادند ،پول از دست دیگر
رقبایشان خارج میشد .در تمام موقعیتهای
فوق ،این احتمال بیشتر بود که افراد ،بهجای
اینکه آن مسئول دولتی را به مرور بخرند،
بیمعطلی رشوۀ سنگینی به وی بدهند .این
فرصت طالیی برای به دست آوردن جایز های
بزرگ -البته به قیمتی غیراخالقی -عالیتر از
آن بود که بیخیالش بشوند.
در نظرخواهیای که پس از بازی انجام شد،
رشو هدهندگان رفتارشان را به مثابۀ رفتاری
فاسد توصیف کردند .بنابراین آ نها میدانستند
که این کار اشتباه است ،اما به هر صورت
انجامش دادند .احتما الً آن موقعیت ناهماهنگیِ

شناختیای را بهبار آورده بود؛ اکثر مردم اعتقاد
دارند که آد مهای اخالقیای هستند ،پس اگر
کاری غیراخالقی بکنند ،بایست آن را با
هویتشان وفق دهند.
برخی تحقیقات اظهار میکنند که اگر افراد
ِ
خطرناک رفتارهای
بهتدریج در سراشیبی
غیراخالقی قرار گیرند ،این گونه از وفق
داد نها آسا نتر خواهد شد .پیداست که معقول
ِ
تخلف ناچیز اخالقی آسا نتر از توجیه
ساختن
تخلفی سنگین است .هرچه این تخلفها تلنبار
شوند ،معیارهای اخالقی افراد نیز در طول زمان
آب میروند تاجاییکه دیگر حتی رفتارشان را
غیراخالقی نخواهند دانست .تحقیقات دیگری
هم میگویند بدین شیوه است که رشو هخواری
در سازما نها عادی میشود.
اما این هم ممکن است که شاید توجیه خطای
یکباره ،بهلحاظ روا نشناختی ،از خطاهایی که
چندبار تکرار شد هاند آسا نتر باشد.
مؤلفان این تحقیق در مجلۀ سایکولوژیکال
ساینس مینویسند« :خطاهای یکباره شاید
میان اخالقی بودن ،از یک طرف ،و لذت بردن
از مزایای تقلب ،از طرف دیگر ،تنش کمتری
بهوجود بیاورند».
ممکن است کسی شیرجه زدن در رشو هخواری
را ،بهمثابۀ چیزی که یکبار انجام شده است
و گذشته ،نشانگر حقیقیِ شخصیتش نداند .اما
در موقعیت سراشیبی خطرناک ،شخص باید با
رشو ههای پیدرپی کنار بیاید.
پائول ای .ام .و نلَنگ ،مؤلف تحقیق
فوق و استاد دانشگاه  VUدر آمستردام،
مینویسد« :افراد توانایی جالبی دارند تا رفتار
شبههآمیزشان را توجیه کنند .ما آزادیم تا
اعمال خودمان را در چارچوب اصول اخالقی
بگذاریم؛ و معمو الً میتوانیم ‹ابعاد› بیشتری
هم اضافه کنیم تا اعمالمان را توجیه کنیم .اما
معقول بودن ،در این میان ،عنصری اساسی
است .یا استداللی خودمحورانه میآوریم که:
«اگر دیگران به جای ما بودند ،دقیقا همین کار
را میکردند».
محققان این تحقیق را بهگونهای ترتیب دادند
که ،در موقعیت سراشیبی خطرناک ،دو فرصت
رشوه دادن ،درست یکی پس از دیگری ،پیش
بیاید؛ چرا که اگر بین کارهای غیراخالقی افراد
فاصله بیفتد ،ممکن است آ نها بهطرز دیگری
رفتار کنند .عالو هبراین ،در این بازی مجازاتی
برای رشو هخواری –جز اینکه ،شاید ،گناه تلقی

شود -در نظر گرفته نشد .این تحقیق میگوید:
«اینکه رشو هخوار ی شدید در نظا مهای
گوناگون مجازات چطور پدید میآیند همچنان
مشخص نیست».
دنیال ِسرا ،استاد مدرسه اقتصاد در دانشگاه
 ،Southern Methodist Universityکه
دربارۀ رشو هخواری تحقیق کرده است ،می
گوید« :ابعاد اجتماعی و فرهنگی رشو هخواری
از تحقیق فوق جاافتاده است .اگر در کشوری
رشو هخواری فراگیر شود ،بهطور یکه
رشو ههای ناچیز معموال بیمجازات بمانند و
در جامعه نیز پذیرفته شوند ،به احتمال بسیار
قوی ،افراد زیادی به گرفتن رشو ههای سطح
پایین مشغول خواهند شد .آیا چنین چیزی
مردم را به این سمت نمیبرد که ،اگر فرصتش
را داشته باشند ،به سمت رشو ههای کال نتر نیز
بروند؟ این تحقیق ظاهرا میگوید ‹نه› و معتقد
است که افراد ترجیح میدهند بهجای اینکه
چندبار کمکم رشوه بگیرند یکبار اما بهطور
کالن این کار را انجام دهند .البته که دراینباره
متقاعد نشد هام».
ِ
در تحقیقی که سرا انجام داد -و در آن بازی
رشو هخوار یای را ،مشابه آنچه که در مجلۀ
سایکولوژیکال ساینس آمد ،بهکار گرفت-
افراد اگر میدانستند مورد قضاوت جامعه قرار
میگیرند ،احتمالش کمتر بود که رشوه بدهند،
البته فقط اگر آ نها با فرهنگ کشور سالمتر
همدل میبودند ،وگرنه قضاوت اجتماعی هم
سودی نمیبخشید.
و نلَنگ به این نقص هم اشاره میکند .وی
مینویسد:
ِ
«این موقعیت سراشیبی خطرناک ممکن است
گاهی فرایندی اجتماعی باشد و نه صرف ًا
فرایندی فردی».
هم ِسرا و هم و نلَنگ گفتند که تحقیق بیشتری
الزم است تا گره از این گونه مسائل باز کنیم و
شاید برای افراد عاقالنهتر باشد که از وسوسۀ
غنیمت شمردن این فرصتهای طالیی اجتناب
کنند ،البته افرادی که میترسند گیر بیافتند.
تحقیقی در سال  ۲۰۰۹نشان داد که اگر فساد
بهمرور زیاد شود ،احتمال اینکه سازما نهای
بازرسی رشو هخواری را تأیید کنند بیشتر از
زمانی خواهد بود که تغییر بزرگی ،یک دفعه،
در رفتار شخصی رخ دهد .باالخره ،شیرجۀ
ناگهانی جنجال بزرگی به پا میکند.

جایزهپولیتزربهخاطرنشراسنادپاناما

پولیتزر را مهمترین جایزه خبرنگاری در
جهان میدانند .جایز های که فراتر از دنیای
رسانهای ،حوز ههای ادبیات ،موسیقی و تئاتر
را نیز در برمیگیرد .برندگان جایزه پولیتز این
دوره تعیین شدند.
افشاگر
خبرنگاران
بینالمللی
شبکه
(واشنگتن) ،شرکت رسانهای آمریکایی
مککالتچی (ساکارامنتو) و روزنامه «میامی
هارالد»  ۲۱جایزه امسال پولیتزر را از آن خود
کردند.
انجمن خبرنگاران تحقیقگر به دلیل انتشار
آنچه به «اسناد پاناما» شهرت یافت ،در مقوله
«گزار شدهی افشاگرانه و روشنگر» موفق به
کسب جایزه پولیتزر شد .در آوریل سال ۲۰۱۶
خبرنگاران رسانههای کشورهای مختلف به نیز به دلیل گزار شهای افشاگرانهاش درباره
فاش کردن نام  ۲۰۰هزار شرکت صوری اقدام دونالد ترامپ موفق به دریافت جایزه پولیتزر
نمودند که به منظور فرار مالیاتی توسط بنگاه در رشته «گزار شدهی ملی» شد.
حقوقی موساک فونسکا تشکیل شده بودند.
فارنتهولد با انتشار گزار شهای افشاگرانه
بسیاری از سیاستمداران بلندپایه و نخبگان خود نشان داد که تصویرسازی شخصی ترامپ
جهان هنر و ورزش در بین کسانی بودند که از خود به عنوان یک فرد سخاوتمند ،با حقیقت
با استفاده از این شرکتهای جعلی در امور همخوان نیست .این خبرنگار «واشنگتن پست»
مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی دست کسی بود که در گزارشی پیرامون ترامپ نشان
داشتند.
داد رئیس جمهور کنونی آمریکا  ۲۰هزار دالر
گرچه روزنامه آلمانی «زوددویچه سایتونگ» از سازمان خیریه متعلق به خود را صرف خرید
نیز از جمله رسانههای فعال در انتشار اسناد یک پرتره بزرگ از خودش کرده است.
پاناما بود ،اما جایزه پولیتزر تنها به خبرنگاران فارنتهولد از جمله بخشهایی از ویدیویی را
آمریکایی تعلق گرفت .مدیر جایزه پولیتزر ،منتشر کرد که نشان از رفتار ناشایست ترامپ
مایک پراید ،اما از همه رسانههایی که در این در قبال زنان در سال  ۲۰۰۵داشت .ویدیویی
عرصه فعالیت کرده بودند ،قدردانی کرد.
که بازتاب رسانهای زیادی داشت.
گزار شدهی پیرامون ترامپ
از آن گذشته جایزه مربوط به رشته «گزارش
دیوید فارنتهولد از روزنامه «واشنگتن پست» خارجی» به مقالهای از روزنامه «نیویورک

تایمز» رسید .مقالهای پیرامون شیو ههای
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه برای
افزایش نفوذ روسیه در جهان.
پگی نونان ،مفسر روزنامه «وا لاستریت
ژورنال» نیز جایزه بهترین تفسیر سال را از
آن خود کرد.
مایک پراید ،مدیر جایزه پولیتزر نسبت به
تغییر و تحوالت دنیای خبرنگاری رویکردی
مثبت و خو شبینانه دارد .او درباره نقش
و تاثیر اینترنت و شبکههای اجتماعی بر
فعالیتهای خبرنگاری گفت« :ما در دوره
شکست خبرنگاری قرار نداریم ،بلکه در
میانههای یک انقالب هستیم».
به باور مدیر جایزه پولیتزر ،خبرنگاران
امروز هروز به شکرانه اینترنت از امکانات و
افزارهای نوینی برای کار خود بهره میبرند.

خبرگزاری ایرانشهر

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

دلقک بهاری و اپوزیسیون سازی عاریتی

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

احمدی نژاد دلقك بهاري اين انتخابات ،ميخواهد
سمبل بد فرمانی درون حکومتی باشد و بارها نشان داده
بود که چقدر بدفرمانی و دهن كجي به مقامات باال را
دوست دارد.
او این بار اما با ثبت نام برای ریاست جمهوری رسما
عهد شكني كرده و نمايش كذبي به راه انداخته .البته
قبل تر در سال  1388هم با آوردن رحيم مشايي به
ميدان به نوعي ديگر سركشي كرده بود.
آمدناش با آن خنده مشمئز كننده و آن همراهان
طوطي زبان كركس چشم ،نشان داد تاريخ يومالحساب
خود را در فرجام خويش ندارد .بلكه هر روز مي تواند
يوم الحساب تاريخ باشد.
هر روز میتواند روزی باشد که منکران گذشته،
شرمگنانه به اعتراف بنشیند و دیوانگان دیروز ،عاقالن
قدر نشناخته امروز گردند.
او که زمانی کاریکاتور یک رییس جمهور بود حاال
اما در بلواي کاریکاتور رهبر معترضین است ،او كه
نماد كهريزك و باتوم و خاشاك بود ،حال به شمايل
سوداگران در آمده.
این نقش نیز چون نقش پیشینش عاریتی و اسباب
تمسخر است با این حال او آمده است زیرا سنت زمین
و تاریخ این است که هر صدا که به سمت کوه عبرت
مردمان میرود دوباره باز میگردد.
البته احمدی نژاد به لحاظ سیاسی کار درستی انجام
داده .او ادعا دارد که ما هم پایگاهی داریم و میخواهیم
حضورمان را نشان دهیم و سهممان را از سفره انقالب
بگیریم .میخواهد مثال نظام را به چالش بکشد که یا ما
هم باید باشیم یا اینکه ما اپوزیسیون خواهیم بود!
آري اينجا اشتباه را اصالح طلبان حکومتی میکنند
که با خوش فرمانی تقلیل مطالبات ،طرح آشتي ملي،
فرستادن جهانگيري به عنوان رابط و هزار خوش رقصي
فرمايشي به جای معرفی کاندیداهای اصلی خود ،سعی
کردهاند خود را به محافظهکاران میانه رو نزدیک کنند
و نهایتا کاندیدای مطلوبشان روحانی و ناطق نوری
باشد .وقتی ممنوع البيانها تبعيت ميكنند ،وقتي صالت
ظهر به افق دماوند يك مرتبه ركعت يك به دو محو
و منع ميشوند و به وقت تشهد ظهور ميكنند ،وقتي
آيت اهللهاي اعدام از طبار اعتداليون را مبرا ميكنند،

اما رئيسي را تنها مركز ثقل هيئت مرگ جلوه ميدهند،
عاقبت خوشي از اين سپهر سياست به منزل نميبرند.
نميشود ،نميتوان جنايت كار اصالح طلبي را از ساير
جانيان تميز داد ،نميشود رئيسي را «آيت اهلل قتل عام»
خواند و پور محمدي را به خبرگان و مجلس فرستاد.
از خرداد  ٧٦به بعد سالهاست كه شعور جوانان ايران
نوين ،ملعبه دست نزاع سياسي زرگري ميان همين اغيار
شده است.
بازی احمدی نژاد در این مرحله بر قاعده به مرگ
میگیرم تا به تب راضی شوند ،استوار است .او از
ردصالحیت بقایی اطمینان کافی دارد و اکنون خودش
کاندیدا شده تا قدرت چانه زنی را برای تایید صالحیت
بقایی افزایش دهد ،نوعی معامله با شورای نگهبان.
میخواهد به اصولگرایان ،شورای نگهبان و حتی رهبر
جمهوری اسالمی بگوید برای انصراف خودش ،بقایی
را تایید کنند .تایید صالحیت بقایی صرفا معطوف به
کسب نتیجه در انتخابات نیست .احمدی نژاد میخواهد
از تایید صالحیت به عنوان یک ابزار استفاده کند تا
بگوید هرچه درباره دولت او گفتهاند ،دروغ بوده است.
حال با همه اين اوصاف ،حتي اگر رد صالحيت
احمدي نژاد تف سر بااليي هزينهدار نيز براي نظام باشد
هزينهاش از رد صالحيت هاشمي بيشتر نيست.
اما در اين ورطه ،سوال اصلي من ،منِ بازي خورده اين
است كه تا زماني كه اصالح طلبان ،خاتمی یا تاجزاده
را کاندیدا نکنند و کاندیدای آنها رد صالحیت نشود ،اما
احمدی نژاد و بقایی ثبت نام کنند و رد صالحیت شوند،
چه کسی اپوزیوسیون درون نظام خواهد بود؟ احمدی
نژادیها یا اصالحاتیها؟
__ بعد التحرير:
روي سخنام با تحريم كنندگان ابدي و ازلي هر گونه
انتخابات در چارچوب رژیم اسالمي است ،آنها كه
سالهاست از ايران دور بودهاند ،آنها كه خالصانه و در
كمال ميهن پرستي راه نجات ايران را در نا فرماني مدني
و عقب راندن رژیم از دست يابي به هر گونه مشروعيت
قانوني ميدانند.
از من به عنوان يك نماينده كوچك از نسلي بشنويد
كه براي نخستين بار در زمان انتخابات دولت هفتم و
دوره خاتمي به سن و حق راي رسيد ،من يكي از آن

جمعيت  ٤٠ميليوني هستم كه بعد از انقالب  ٥٧به دنيا
آمد .من يكي از آن ميليونهايم كه به غايت زجر كشيد،
به حد محروم شد ،مچاله و خرد و خاكشير شد و از
زماني كه به عقل نسبي رسيد ،سودايي جز مخالفت با
سيستم موجود در سر نداشته و ندارد.
اما به يقين بدانيد شمايي كه در پاريس ،تورنتو،
لسآنجلس و لندن نشستهاي و مردمانی که برای بهتر
شدن شرایط روزمرهشان و برونشدن از استیصالشان
در شرايط امروز ميخواهند به روحاني راي دهند را
گوسفند و بي شعور و فريب خورده خطاب ميكني،
عملات نه اخالقي است نه منطبق با منطق و واقعيت.
من حتي آن دسته از كساني كه تنها ميروند به
كانديداي مغضوب خامنهاي راي دهند را باور ندارم ،اما
آنها را به معتقد بودن به استمرار رژیم متهم نخواهم كرد.
اگر هم ه کسانی که در انتخابات شرکت میکنند
را حامیان جمهوریاسالمی ميدانيد بنابراین باید
پذيرفت که جمهوری اسالمی پایگاه مردمی دارد و
بايد به رای مردم احترام گذاشت .هلدادن مردم به
دامان جمهوریاسالمی و رایدهندگان را حامیان
جمهوریاسالمی دانستن نه با واقعیت منطبق است و
نه با مصلحت سیاسی.
ايران نوين ايراني نيست كه در سال  ٥٧يا در سالهاي
جنگ ترك كردهايد ،سرعت تغيير سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي آنقدر فزاينده ست كه من حتي در اين اندك
سال مهاجرت جرات و دانش مشاركتي خود را در آن
حد نميبينم كه نظر قطعي صادر كنم.
در ايران نوين حساب مردمی که برای بیرونرفت
از وضعیت نابسامان موجود ميروند و به همين
اصالحطلبان و اعتدالیون شكست خورده پيزوري ،راي
رای میدهند را جدا از حساب رژيم ميدانم .چون اين
تشخيص ،اين مهم ،اين ادراك تنها به رياضت زندگي،
كار ،مشاركت اجتماعي ،تجارب عاطفي ،و درگيري
رواني ،خانوادگي و فردي در اجتماع امروز به دست
ميآيد .اين مردم چارهاي نميبينند جز اينكه از جنگ
قدرت ميان دو حزب قالبي موجود ،تنها به نفع بهروزي
خود بهره برداري كنند و اندكي امروز تا فردا را نفس
بكشند.

ثبت نام احمدینژادواحتمال ایست قلبی خامنهای

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

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

این مطلب طنز نیست ،بلکه موید به ارتباط معناداری
است که بین اقدام محمود احمدینژاد برای ثبتنام
کاندیداتوری ریاست جمهوری و انتشار اخبار محرمانهای

درباره وضعیت جسمانی علی خامنهای در افکار عمومی،
مطرح میشود.
درست ساعاتی پس از آنکه احمدی نژاد اقدام به ثبت نام
در فهرست کاندیداهای ریاست جمهوری در تهران کرد،
یک مرکز خبری در پاریس که پیش از این نیز اطالعات
ذی قیمتی درباره موضوعات داخلی ایران از جمله منع
احمدی نژاد از کاندیداتوری توسط خامنهای را افشا کرده
بود ،مدعی شد اطالعاتی مهم و جدی از سالمت رهبر
رژیم ساالمی را در دست دارد.
تنها به فاصلهای کوتاه یک منبع نزدیک به گروه پزشکی
رهبر جمهوری اسالمی نیز با وخیم گزارش کردن وضعیت
عمومی علی خامنهای به وبسایت خبری «آمدنیوز»
گفت که درمانهای جدید در مداوای سرطان وی دیگر
جوابگوی روند درمانی نیست و به نظر نمیرسد او تا پایان
سال جاری بتواند در برابر بیماری سرطان پروستات خود
مقاومت کند.
وب سایت آمد نیوز همان مرکز خبری است که پیشتر
حسابهای رییس قوه قضاییه را افشا کرد که به ماجرای
بازداشتمحمودصادقینمایندهتهراندرمجلسایرانانجامید.
آمد نیوز در خبری که منتشر کرد نوشته بود« :هر چند که
تیم پزشکی دست از تالش برنداشته ولی سرطان تمام بدن
رهبر جمهوری اسالمی را فرا گرفته و گویا خود اعضای
تیم پزشکی نیز اذعان دارند که دیگر تالش برای جلوگیری
از گسترش سرطان بیهوده است».
فیگارو در پاریس اما بار دیگر به پیشبینی زمستان سال
 2015خود باز میگردد که آن زمان امید به زنده ماندن علی
خامنهای را تنها تا  ۲سال محتمل دانسته بود.
این منبع دریافت و نظر خود را نه پیشگویی یا ستاره بینی که
رهیافتیعلمیازگفتگوبامتخصصانسرطاندانستهونوشتهبود:
«خامنهای در مرحله چهارم بیماری سرطان پروستات قرار
دارد و متاستازها (سلولهای سرطانی) به دیگر نقاط بدن
پخش شدهاند و این به معنای آن است که بیماری به دیگر
بخشهای بدن او نیز سرایت کرده است حال با توجه به
اینکه خامنهای  ۷۶ساله است ،از نظر پزشکان امید زنده
ماندن او حدود  ۲سال دیگر به پایان میرسد».
این دو سال اکنون از مرز احتمال به میدان واقعیت
رسیده است و آرایش سیاسی داخل ایران نشان میدهد
علی خامنهای به درستی از فرا رسیدن مرگ مطلع است و

میکوشد صحنه سیاسی پس از مرگش را طراحی کند .از
حذف هاشمی گرفته تا تحقیر خاتمی ،از زیر فشار گذاشتن
روحانی گرفته تا بال و پر دادن به رییسی و از همه مهمتر
برنامهای که این دیکتاتور تهران نشین برای مهار کودتای
احتمالی سپاهیها در فردای مرگش دارد.
حال باید دید احمدی نژاد در کجای این جغرافیای
سیاسی می ایستد؟
احمدی نژاد به درستی میداند تنها فاصله او تا محاکمه
و زندان به جرم غارت داراییها مردم ایران مرگ خامنهای
است که دست گروههای دیگر را برای نقره داغ کردن وی
بازخواهد گذاشت و در حقیقت او پیش از فروپاشی رژیم
اسالمی باید پاسخگو کردههایش باشد .از سوی دیگر او نیز
به مانند برخی از عالی رتبهترین مقامات رژیم در جریان
مجموعهای از محرمانه ترین اطالعات و کانالهای ارتباطی
قرار دارد که اگرچه مردم از آن محرومند ،اما سرنوشت
زندگی آنان را رقم میزند .کاناالهایی که نشت کوچک
اطالعات از آنها به اخباری در منابع پاریسی و یا وبسایت
های تحلیلی ،تبدیل میشود.
حاال احمدی نژاد از رازی با خبر است که با هزار صورت
سازی و ظاهر فریبی از یک ملت مخفی شده است .علی
خامنهای ممکن است برای انتخابات ریاست جمهوری
زنده باشد اما رییس جمهور جدید هرکه هست در تثبیت
قدرت جانشین خامنهای بیشتر نقش دارد تا در استمرار
حیات او.
میدان خالی از رقیب که سالهاست روش حذفی رژیم
اسالمی در ایران به آن دامن زده ،اکنون زمینه یک رویارویی
کامل را فراهم آورده است.
بازماندگان هاشمی ناموفق از تالش برای رساندن نوه
روح اهلل! به قدرت و تنها دستآویزشان روحانی شیادی که
دیگر وعدههای  100روزه نمیدهد ...در حالی که خوب
میداند هم او و هم رهبری که حکم او را تنفیذ کردهاست
تنها همین  100روز را فرصت دارند.
با این حال خامنهای میکوشد تا نشان دهد در آستانه
مرگ هیچ هراسی از اپوزیسیون خارجی ندارد و اگر
دردسری هم باشد آن را باید در «فتنه» و «انحراف» جستجو
کرد .فتنه و انحرافی که در حقیقت روی دیگر سکه قدرت
مطلقه او در سه دهه گذشته بوده است و نه آنجا که او و
امامش! رسمیتی ندارند.
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یادداشتهای وارده:

ابتکارجراحانایرانیآمریکاییUCLA

ترجمه  -امیر رنجبر:
واقعیت مجازی یا  Virtual Realityکه به اختصار با
حروف  VRنمایش داده میشود ،عبارت است از تالش
بشر برای برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و فضای
مجازی وملموس کردن فضاهایی با هزینه پایین مثل
پرواز و یا حتی شبیه سازی عمل جراحی؛ در حقیقت،
واقعیت مجازی یک فناوری نوین است که به کاربر امکان
میدهد تا با یک محیط شبیهسازی شده رایانهای اندرکنش
(تعامل) داشته باشد .اکنون و برای نخستین گام های
جدی بشر ،جراحان ایرانیتبار مغز و اعصاب دانشگاه
 UCLAدر لسآنجلس از این تکنولوژی مدرن برای
درمان بیمارا ن بهره میبرند.
وبگاه خبری دیلی بروین گزارش مفصلی در اینباره
منتشر کرده و به معرفی دو حراج طراز اول ایرانی
آمریکایی در همین زمینه پرداخته است که خالصه آن را
با یکدیگر مرور میکنیم:
دکتر آریا فالح
او جراح مغز و اعصاب کودکان است و با عینک ویژه
واقعیت مجازی به چشم و ابزار مخصوص خود برای دو
عمل جراحی مغز از راه دور دیده میشود .دکتر فالح با
دقت بسیار با استفاده از آنچه با عینک واقعیت مجازی
مشاهده میکند و یک اسکن سهبعدی قدرتمند ،بدنبال
یک تومور در اعماق مغز یک بیمار است.
دکتر آریا فالح میگوید« :واقعیت مجازی بهعنوان یک
روش نوین جراحی ،حدود دو سال پیش معرفی شد و به
راحتی باعث شده تا پیش از اقدام به عمل جراحی اصلی
بر روی بیمار ،بتوانیم یک عمل تمرینی بر روی اسکن
سهبعدی مغز بیمار داشته باشیم .یکی از ویژگیهای
اصلی واقعیت مجازی این است که میتوانیم جزییات
محل مورد نظر در مغز را بسیار بزرگتر و دقیقتر از آنچه
پیش از این وجود داشت ،مشاهده کنیم تا به بافتهای
سالم اطراف ،آسیبی وارد نشود».
دکتر فالح معتقد است ،واقعیت مجازی مانند دیگر
روشهای نوین در پزشکی بزودی مورد استفاده همه
همکارانش قرار خواهد گرفت ،درست مانند فناوری لیزر
که پس از گذشت یک دهه از عمر آن ،اکنون یکی از
پرکاربردترین متدهای اعمال جراحی است اما استفاده از
این روش ممکن است باعث آسیب زدن به بافتهای
اطراف محل مورد جراحی شود و طول مدت بهبودی و
درمان زیاد شود.
دکتر فالح درباره استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی
میگوید« :این کار من است که به دیگران نشان دهم
چگونه بیماران مغز و اعصاب بویژه مبتالیان به صرع
میتوانند به سرعت بهبود یابند».
دکتر آریا فالح در پایان میافزاید« :در بیشتر موارد
سختترین راه درمان ،داروست ولی گاه عمل جراحی

آسانتر و سریعتر است».
دکتر نادر پوراتیان
این جراح متخصص مغز و اعصاب بر روی بیماریهای
عصبی و روانی کار میکند .دکتر نادر پوراتیان با استفاده
از شبیهسازی ژرفای مغز و شناسایی برخی از نقاط ویژه
آن پیش از اقدام به عمل جراحی ،به موفقیت در بهبود
عملکرد سیستم اعصاب مبتالیان به بیماریهای روانی و
عصبی ،کمک شایانی کرده است.
دکتر پوراتیان میگوید« :از لحاظ تاریخی ،در گذشته
متخصصین مغز و اعصاب در شناسایی بعضی از
بخشهای مغز که با بیماریهای عصبی و روانی در
ارتباط بود ،مشکالت زیادی داشتند اما امروز با استفاده از
فناوری واقعیت مجازی به آسانی با استفاده از نرمافزارهای
رایانهای میتوان با یک کاوشگر مجازی هر قسمتی از مغز
را انتخاب کرد و بافت مورد نظر و عملکرد آن را رصد
کرد».
دکتر نادر پوراتیان درباره حسن بزرگ تکنولوژی
واقعیت مجازی در جراحیهای مغز و اعصاب معتقد
است« :بسیاری از بیماران از اینکه ممکن است به بافت
مغزیشان در هنگام عمل جراحی آسیب وارد شود،
نگران هستند اما اکنون متخصصان با استفاده از فناوری
شبیهسازی ژرفای مغز که تقریبا دو دهه پیش اختراع شده،
میتوانند در هر دو زمینه تحریک یا تعدیل فعالیتهای
الکتریکی مغز و اعصاب بدون آسیب رساندن به بافت
آنها عمل کنند».
دکتر پوراتیان می افزاید« :بوسیله شبیهساز ژرفای مغز
میتوان مقدار و فرکانس امواج الکتریکی مورد نیاز
برای به راهاندازی یا تعدیل و تثبیت بافت مورد نظر
عصبی یا مغزی را مشخص کرد و سپس با استفاده

از امواج الکتریکی فرکانس پایین ،بافت را تحریک و
فعال کرد .این روش (شبیهسازی ژرفای مغزی) برای
درمان یا جلوگیری از پیشروی بیماری پارکینسون
بسیار موفقیتآمیز بوده است و برای بیماریهایی مانند
نشانگان (سندروم) تورت و دردهای مزمن ،موفقیتی
حدود  20تا  25درصد داشته است؛ ضمن آنکه برای
درمان بیماری صرع نیز بوسیله این متد ،گامهایی
برداشته شده است .معموال دوره درمانی بوسیله استفاده
از واقعیت مجازی و شبیهساز ژرفای مغز حدود یکی
دو سال طول میکشد».
دکتر نادر پوراتیان از همکاری با شرکت «Second
 »Sightمستقر در لسآنجلس گفت که با بهبود و توسعه
شبیهساز ژرفای مغز بوسیله این کمپانی ،کمک به نابینایان
با هدف بازگرداندن بینایی به آنان دنبال میشود؛ البته این
موضوع درباره نابینایانی است که مشکل قطع ارتباطات
پالسهای الکتریکی عصبی بین شبکیه چشم و مرکز
بینایی مغز دارند.
به این متخصصین ایرانی تبار جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه یوسیالای ،دکتر «جیسون لرنر» بهعنوان
الکتروفیزیولوژیست و جراح مغز و اعصاب کودکان
کمک میکند .او متخصص استفاده از الکترو -انسفالوگرام
یا دستگاه تشخیص فعالیت الکتریکی مغز و اعصاب
است و معموال به دکتر آریا فالح برای آمادهسازی امور
عمل جراحی یاری میرساند .دکتر لرنر میگوید ،او به
دکتر فالح برای تعیین بخشی از مغز بیمار که باعث
تشنج و یا دیگر نارساییهای مغزی و عصبی شده است،
کمک میکند تا برای برش زدن آن قسمت و انجام عمل
جراحی بر روی آن آماده شود .همسر دکتر لرنر به بیماری
صرع مبتالست و او امیدوار است تا بتواند به بیماران
صرعی برای درمانشان کمک کند.

افقي:
 -1مطيع  -اپراي كوچك
 -2واحد پول قطر  -كمك كردن  -فراموشي
 -3طالي قالبي  -تجهيز شده  -فروتن و متواضع
 -4هزار كيلو  -شاب  -گاز جوشكاري
 -5ضمير اشاره  -تيراندازي  -زير پا مانده
 -6نمونه  -برائت خواستن  -مايع حيات
 -7سخنان بيهوده  -شاغول  -شب عرب
 -8لباس شنا  -قورباغه درختي  -ضمير جمع  -ناموس
 -9پايتخت اتريش  -پر حرف  -مزد كار و زحمت
 -10باران اندك  -شكسته بند  -ضروري
 -11شالوده  -خياالت  -صداي زنبور
 -12جيره  -خانه ييالقي  -صحنه نمايش
 -13مورد استعمال  -ترن  -نژاد
 -14كثرت آمد و شد  -از توابع بوشهر  -وسعت
 -15از شهرهاي يزد  -از انواع پدید های جوی که بیشتر
در مناطق کوهپایه ای رویت می شود

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 :
 -1ملك  -اثر آلكساندر دوما  -غم و غصه
 -2مكار  -بزك  -پناهگاه
 -3بنوسياه  -همترازي كامپيوتري  -زياده روي
 -4خاندان  -رزم آور  -پارچه زري
 -5زينت رو  -او  -سخن ياوه  -شهري در خراسان قديم

 -6از شهرهاي كردستان  -پست گلزن تيم
 -7هادي  -گاو باز آمريكايي  -خرس آسماني
 -8شكاف  -درخت سدر  -سپر  -از مشتقات نفت
 -9حرف ندا  -فرزندان يتيم  -نامزد
 -10خودكامگي  -از شهرهاي زيبا و پرجمعيت ايالت
فلوريدا
 -11طالي سياه  -رود اروپايي  -دشنام  -طايفه ايراني
 -12چيره شدن  -پايتخت كانادا  -عضو دونده
 -13كاسه كوچك  -پر  -بيدار ماندن
 -14زعفران  -خبر گزاري ايران  -حمام بخار
 -15كالبد  -قند سفيد  -مخفي

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

روند کاهش سطح یخ در شمالگان ادامه دارد

نهاد مطالعاتی وابسته به «ناسا» اعالم کرد روند
کاهش سطح یخدریای منطقه شمالگان ،در زمستان
سال گذشته ،بار دیگر رکورد شکست به وضعیتی
بدتر از آمار قبلی از زمستان  ۲۰۱۵رسید؛ این در
حالیست که فصل طبیعی آبشدن یخها از بهار
آغاز خواهد شد.
به گفته مرکز اطالعات برف و یخ ،سازمانی وابسته
به آژانس فضایی ایاالت متحده ،میزان یخ شناور
منطقه شمالگان  ۳۵هزار مایل مربع کاهش پیدا کرده
و در هفتم ماه مارس (دو هفته پیش از پایان زمستان)
به  ۵.۵۷میلیون مایل مربع رسیده است :رقمی کمتر
از آخرین رکورد از کاهش بیسابقه پیشین ،که دو
سال پیش ثبت شده بود.
دانشمندان میگویند کاهش بیسابقه فعلی در
حالیست که فصل بهار و تابستان آغاز شدهاست
که خود فصل طبیعی آبشدن یخها است و در سال
جاری ممکن است بر سطح «دریاهای از یخ تهی»
بیافزاید.
مارک سرز ،مدیر «مرکز اطالعات برف و یخ» به
خبرنگاران گفته است «ما اکنون در حال از دست
دادن یخها(ی قطبی) در تمام فصول سال هستیم».
وضعیت در قطب دیگر کره زمین نیز بهتر نبوده
است؛ در منطقه جنوبگان که در حال حاضر فصل
آبشدن یخها را پشت سر میگذرد ،مقدار یخهای
آب شده ،بیشتر از هر زمان دیگری که سوابق

ثبتشده نشان میدهند ،بود .البته روند کاهش و
افزایش سطح یخ در جنوبگان روند مشخصی ندارد،
برخالف منطقه شمالگان که کاهش سطح یخ روندی
ثابت پیدا کردهاست.
از منظر دانشمندان و پژوهشگران ،مجموعهای
از پدیدههای اقلیمی طبیعی و همچنین گرمشدن
زمین که ناشی از فعالیت بشر توصیف میشود ،به
وضعیت فعلی یخدریا انجامیدهاست.
مارک سرز میگوید زمستان  ۲۰۱۶و  ،۲۰۱۷بهطور
غیرمعمولی گرم بود ،و شمالگان با سه موج گرمای
شدید روبهرو شد.
یخدریا  ،آب یخ بستهاست که البته به خاطر
چگالی کمتر یخ ،در مقایسه با چگالی آب ،روی
سطح آب شناور میماند .شمالگان منطقهای پیرامون

با اتمام پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ویستا
در ماه جاری میالدی ویندوز ویستا به «یکی از
خطرناکترین» سیستمهای عامل جهان تبدیل
خواهد شد.
مایکروسافت اعالم کرده است که از  ۱۱آوریل
 ،۲۰۱۷به صورت کامل پشتیبانی خود از ویندوز
ویستا را قطع کرده است.
این توقف پشتیبانی از ویندوز ویستا توسط
مایکروسافت به این معنی است مایکروسافت هیچ
بهروزرسانی امنیتی برای ویندوز ویستا ارائه نمیکند
و این عامل سبب میشود ویندوز ویستا در معرض
حمالت مختلف توسط هکرها و خرابکاران سایبری
قرار گیرد .عالوه بر این مرورگر اینترنت اکسپلور ۹
هم دیگر توسط مایکروسافت پشتیبانی نمیشود و
اگر از این مرورگر استفاده کنید ،حسابهای آنالین
و همچنان رایانه خود را در معرض حمالت سایبری
مختلف قرار خواهید داد.
به همین دلیل کاربران این سیستم عامل نباید به

هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از ویندوز ویستا
استفاده کنند و باید ویندوز خود را به نسخه باالتر
ویندوز یعنی  ۸و یا  ۱۰ارتقا دهند.
ویستا هیچگاه از محبوبترین سیستمعاملهای
مایکروسافت نبوده است و به همین دلیل بسیاری
از کاربران ویندوز ویستا را قبال به ویندوز ۷
بهروزرسانی کرده بودند.

قطب جنوب است؛ قسمتهایی از کشور روسیه،
ایالت آالسکا ،گرینلند یا کانادا ،نیز مناطقی در شمال
نروژ ،سوئد و فنالند ،همچنین اقیانوس شمالگانی
(یا اقیانوس منجمد شمالی) را در بر میگیرد .قطب
شمال مساحتی در حدود  ۱۷درصد کره زمین را در
بر میگیرد.
آب شدن یخسارها و یخهای قطبی میتواند به
پدیدههایی بیانجامد که دانشمندان در مورد آنها
هشدار دادهاند؛ برای نمونه باال آمدن سطح دریاها
که میتواند مناطقی از کره زمین را زیر آب ببرد .دو
سال پیش دانشمندان هشدار داده بودند که آب شدن
یخها و یخسارها ،و حرکت آنها بهسوی مناطق
جغرافیایی کمعرض باعث «کندی چرخش کره
زمین شده است».

آخر خط برای  ویندوز ویستا

هم اکنون مایکروسافت امیدوار است که تمامی
کاربران باقیمانده ویندوز ویستا به ویندوز ۱۰
مهاجرت کنند .این شرکت برای تشویق بیشتر افراد،
هزینهی مهاجرت از ویستا به ویندوز  ۱۰را فقط
 ۱۴.۹۵دالر تعیین کردهاست .عالوه بر این ،با این
تغییر کاربران از یک سیستمعامل مدرن بهره خواهند
برد.
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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:

از آدینه  14آپریل 2017

خبرگزاری ایرانشهر

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

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

62
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 62آدینه  14آپریل 2017
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

شاهزاده رضا پهلوی خواهان خیزش عمومی
در ایران با حمایت آمریکا شد

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس
که روز یکشنبه  9آپریل  2017منتشر شده است صرحتا گفته:
«تغییر در رژیم در ایران تنها با یک «خیزش عمومی» امکان پذیر
است» و نسبت به ایجاد این تغییر در دوران ریاست جمهوری
دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده است.
شاهزاده رضا پهلوی معتقد است که بر خالف ادعای برخی
از سیاستمداران و اندیشمندان اسالمی ،رژیم حاکم بر ایران ساز
و کار اصالح پذیری از داخل را ندارد و افزوده است« :متاسفانه
این رژیم غیر قابل اصالح است ،زیرا بر اساس همان قوانین و
مقرراتی که توسط خود رژیم وضع شده ،اجازه هر نوع حرکت
اصالح طلبی از مدعیان آن سلب شده است».
به گفته شاهزاده رضا پهلوی ،هر نوع تغییر در آن نظام مستلزم
اقداماتی مانند اعتصابهای کارگران و کارمندان ،جنبش مردمی
و نافرمانی مدنی است که منبع و منشاء آن باید در داخل باشد،
چون این رژیم داوطلبانه قدرت را رها نمیکند.
ایرن رهبر سیاسی میگوید ،همچنین اعضای سپاه پاسداران
باید اطمینان یابند که «همگی اعدام و تیرباران نمیشوند».

به باور او ،مهمترین نکته این است که دولتهای غربی فاصله
خود را حفظ کرده و تهدید به عملیات نظامی نکنند.
شاهزاده رضا پهلوی به خبرگزاری آسیوشیتدپرس گفته که
جانشین رژیم اسالمی در ایران باید مشخصات یک حکومت
لیبرال تمام عیار را داشته باشد.
شاهزاده افزوده تمرکز خود را در حال حاضر بر «آزاد» ساختن
ایران نهاده و بدون به خطر انداختن مصالح و استقالل ایران هر
وسیلهای کمک خواهد گرفت و هر کسی که «مایل به دست
دادن با ماست» ،چه آمریکا باشد یا عربستان سعودی ،اسرائيل و
دیگران را مد نظر قرار خواهد داد.
او اضافه کرد« :معتقدم که هسته نظام آینده ایران باید بر اساس
نظامی سکوالر و دموکراتیک استوار باشد ،که مهمترین اصل آن
جدایی دین از سیاست است .چون بدون آن دمکراسی واقعی
بی معنی ست .مردم ایران با گوشت و پوست شان درک می
کنند که رژیمئاسالمی تار و پود ایران و فرهنگ ایرانی را دریده
و هویت ایرانی ما را از بین برده است ،که از دید من با تاریخمان
درآمیخته است».
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