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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:

تغییر نام بزرگراه  134به افتخار
پرزیدنتاوباما
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افشاگری بی سابقه :SC Magazine

توطئهسایبریایرانعلیهآمریکاو
متحدانمنطقهایآمریکا

سخنرانیشهردارلسآنجلس
در پایتخت آمریکا
آتشسوزیدربخشبزرگراه405
افزایش شمار میلیاردرها در
شهرفرشتگان
وب سایت مجموعه تحلیلی خبری
 450بز در خدمت آتشنشانی
 SC Magazineنسخه آمریکا به
سآنجلس
ل 
تازگی در مقاله ای تحقیقی به قلم
 Greg Mastersمدیر تحریریه
این مجموعه ،از توطئه گسترده ارتش
ترمیم سیستم هدایت مسافران سایبری جمهوری اسالمی در حمله به
زیر ساخت های اطالعاتی و اینترنتی
در فرودگاه LAX
آمریکا و برخی از متحدان منطقهای این
کشور از جمله اسرائیل و عربستان پرده
برداشتهاست.
تاسیس هتل در دانشگاه
بر اساس تحقیقات این روزنامه
CSUN
نگار شناخته شده آمریکایی نیروهای
سایبری حکومت ایران با استفاده از یک
رشته کد روسی که پیشتر برای حمله
نشست «جوامع ایرانیان
به زیر ساختهای صنعتی اوکراین
آمریکا» در کنگره آمریکا
مورد استفاده قرار گرفته بود اقدام به
یک حمله گسترده سایبری به آمریکا،
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید اسرائیل ،عربستان و چند کشور حاشیه

خلیج فارس کرده اند.
هنوز مشخص نیست رشته کدهای
روسی بدافزار مورد استفاده ایرانیها
مستقیما از سوی روسیه و با اطالع
دولت در اختیار نیروهای سایبری ایران
قرار گرفته یا نسخهای از آن توسط
حکومت ایران از اینترنت بازار سیاه
و شرکتهای معامله گر در این زمینه
خریداری شده است.
این تحقیقات نشان میدهد این حمله
در ماه آپریل گذشته آغاز شده و برای
دست کم بیش از دو هفته ادامه داشته
است.
به گفته این روزنامهنگار که به
برخی اسناد محرمانه در این زمینه
دسترسی داشته ،هدف این حمله که
زیر اسم « »OilRigصورت گرفته
برخی شرکتهای نفتی در عربستان

و اسرائیل ،همچنین یک پایگاه مهم
حفاری و اکتشافات نفتی و نیز برخی
موسسات نظامی و مالی در ایاالت
متحده بوده است.
این نخستین بار نیست که هکرهای
وابسته به دولت و سپاه در ایران
به اهدافی در خاک آمریکا یا دیگر
کشورهای جهان حمله میکنند ولی
هماهنگی و گستردگی حمله اخیر
نشان میدهد آنها تمایل دارند نشان
دهند به پیشرفتهایی در این زمینه
دستیافتهاند.
شایان ذکر است بیش از یک سال
قبل پلیس فدرال آمریکا هفت شهروند
ایرانی عضو ارتش سایبری سپاه
پاسداران در ایران را به جرم دست
داشتن در حمله سایبری علیه آمریکا
تحت تعقیب قرار داده بود

فرمان جدید ترامپ برای جلوگیری از خشونت علیه پلیس

پرزیدنت ترامپ در مالقات با چند تن از نیروهای
پلیس در کاخ سفید بر اهمیت محافظت از نیروهای
پلیس کشور در مقابل خشونت های خیابانی تأکید کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،پرزیدنت
دونالد ترامپ از وزارت دادگستری آمریکا تقاضا کرده
است تا یک سری استراتژی در راستای جلوگیری
و همچنین پیگرد قانونی جرایم خشونت بار علیه
نیروهای پلیس کشور ایجاد کنند.
آقای ترامپ به مناسبت هفته پلیس با چندین افسر
پلیس که به کاخ سفید رفته بودند مالقات کرد و حین
اشاره به اینکه  ۱۱۸افسر پلیس در سال  ۲۰۱۶جان خود
را حین خدمت از دست داده اند گفت:
تبار
افسران پلیس بیش از حد قربانی جرایم خشون 
شده اند.
پرزیدنت ترامپ خطاب به افسران پلیس حاضر در برخی شهروندان آمریکایی از خشونت پلیس بر علیه علیه پلیس زاده هم هستند و در راستای مقابله با هر
شهروندان بارها شکایت داشتهاند.
کاخ سفید گفت:
یک دیگری نیز کاهش خواهد داشت.
«برخی از شما بیش از حد رنج کشیده اید و ما از شما در موردی تازه در ایالت لیبرال کالیفرنیا ماموران پلیس قانون آزادی تملک و حمل اسلحه در آمریکا ،یکی از
محافظت خواهیم کرد».
موظف شدهاند روی لباس خود دوربینی نصب کنند که مهمترین دالیل خشونت علیه پلیس و تیراندازی منجر
هفته پلیس در آمریکا که به یادبود افسران پلیس جان کلیه مبادالت کالمی و رفتاری بین پلیس و افراد مقابل به مرگ بین نیروهای پلیس و بزهکاران یا مظنونان که
باخته حین خدمت اختصاص داده شده است ،ساالنه از وی را ضبط میکند.
حتی اسلحه ندارند در عملکرد واکنشی پلیس قلمداد
خشونت
و
پلیس
خشونت
گویند
 ۱۵تا  ۲۲ماه مه برگزار میشود .این در حالی است که قانون گذاران می
میشود.

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www:iranshahrnewsagency.com
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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

به بهانه 28اردیبهشت ،نود و چهارمین سالگرد تولد شادروان

پرویزخطیبی

طنزنویس و ترانهساز و شاعر شعرهای طنزآمیز و از نخستین فیلمسازان
ایران .او در سال  1993در لسانجلس درگذشت.
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در کانون خبر:

انتقاد کمیسیون آمریکا درباره آزادی مذهب از وضعیت
اقلیتهای دینی در ایران
یهودستیزانه

کمیسیون ایاالت متحده درباره آزادی مذهب در گزارش
مربوط به سال  ۲۰۱۷خود به تداوم نقض آزادیهای
مذهبی در کشورهای جهان و از جمله درایران تحت
حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی پرداخت.
این کمیسیون در آخرین گزارش خود با اشاره به زیر
پا نهادن مداوم آزادیهای مذهبی در یکسال گذشته
در ایران آورده است« :بازداشتهای طوالنی ،شکنجه،
و زندان و اعدام بر اساس اتهامات مذهبی معمول بوده
است».
بر اساس این گزارش ،زیرپا نهادن آزادی اقلیتهای
دینی به ویژه بهائیان ،نوکیشان مسیحی ،و سنی مذهبان
بی وقفه در ایران ادامه داشته ودرویشان و ناراضیان شیعه
در معرض ارعاب ،بازداشت و زندان شدن قرار داشتند.
گزارش کمیسیون ایاالت متحده درباره آزادی مذهب
یادآور شده است که با انتخاب حسن روحانی در سال
۲۰۱۳شمار زندانیان عقیدتی در ایران افزایش یافت
هرچند عدهای از زندانیان عقیده هم طی این مدت
آزاد شدند .بر اساس این گزارش ،حاکمیت همچنان
به شعارهای یهودستیزانه ادامه داد اما در دولت روحانی

احساسات
کاهش یافت.
وزارت خارجه آمریکا
از سال  ۱۹۹۹ایران را در
ردیف «کشورهای مورد
نگرانی ویژه» در مورد
آزادی مذاهب قرار داده
است .گزارش اخیر توصیه
کرده است که جمهوری
اسالمی امسال نیز در همین
پیش منتشر شد ،از برخورد با اقلیتهای دینی و قومی
ردیف بماند.
انتقاد شد.
وضعیت اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسالمی طی سالهای اخیر بیشترین موج برخوردهای قضایی
همواره مورد انتقاد و عامل نگرانی نهادهای بین المللی با اقلیتهای دینی در ایران متوجه درویشان ،نوکیشان
مدافع حقوق بشر بوده است .اسفند ماه گذشته ،عاصمه مسیحی و بهائیان بوده است.
جهانگیر ،گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق در روزهای اخیر همزمان با آغاز نهمین سالگرد
بشر ایران ،در گزارش خود به محدودیت آزادی بیان و بازداشت رهبران جامعه بهایی ایران سخنگوی وزارت
تبعیض علیه اقلیتهای قومی ،دینی در ایران اشاره کرده امور خارجه ایاالت متحده آمریکا در بیانیهای به ادامه
و از آن انتقاد کرد.
بازداشت «ناعادالنه» و «غیرقانونی» آنها در ایران اعتراض
ماه
دو
از
بیش
که
نیز
آمریکا
بشر
حقوق
در گزارش
کرد و خواستار آزادی همه زندانیان عقیدتی شد.

هر سال «انجمن ملی صاحبان مشاغل زنان»
ایاالت متحده ( )NAWBOدر مناطق مختلف،
زنان کارآفرین برتر را انتخاب کرده و طی مراسمی
به آنان جوایزی را اهدا میکند .امسال در منطقه
اورنجکانتی یک زن ایرانیتبار کارآفرین موفق
شده تا در بین چهار برنده جایزه «زن کارآفرین
برتر» قرار گیرد.
انجمن ملی صاحبان مشاغل زنان ناحیه
اورنجکانتی ( )NAWBO – OCدر سال ،2017
سرکار خانم «انوشه اسکوییان» را بهعنوان یکی از
چهار کارآفرین برتر از شهر صنعتی نیوپورت بیچ
معرفی کرده است.
انوشه اسکوییان ایرانیتبار و از سن  14سالگی
به آمریکا مهاجرت کرده است .خانم اسکوییان
در سال  2000شرکت Ship & Shore
 Environmentalرا در شهر سیگنال هیلز
کالیفرنیا تاسیس کرد که کار آن تولید و ارایه
خدمات و سامانههای کاهش آلودگی بوده است
و در سال  2010کمپانی دیگری توسط خانم
انوشه راهاندازی میشود کهGreen Energy

 Industrial Solutionsنام دارد و هدف آن
توسعه و گسترش استفاده از انرژیهای پاک و
سبز به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست
است.
به گزارش لسانجلس تایمز ،قرار است تا در روز
پنجشنبه یازدهم ماه می طی مراسم ویژهای در
بیست و یکمین سالگرد اعطای جوایز انجمن ملی

یکایرانیبرنده کارآفرینبرتردراورنجکانتی

گرفته شده است – این آگهی را مجدد ًا تایپ نکنید ***

صاحبان مشاغل زنان در سالن «سیتی نشنال گرو»
شهر اناهایم اورنجکانتی از انوشه اسکوییان و سه
زن کارآفرین برتر دیگر این منطقه قدردانی شود.
 NAWBOدر سال  1975با هدف شناسایی
و پشتیبانی از زنان فعال اقتصادی و کارآفرین
آمریکا تاسیس شد و هم اکنون حدود ده میلیون
یکصدهزار زن صاحب مشاغل را پوشش میدهد.

اطالعیه جلسه استماع عمومی اداره
راه آهن منطقه ای جنوب کالیفرنیا
بودجه ساالنه FY2017-18
اداره راه آهن منطقه ای جنوب
کالیفرنیا) (SCRRAکه سیستم راه
آهن  Metrolinkرا اداره می کند،
در ارتباط با تعیین بودجه ساالنه
پیشنهادی خود برای سال مالی
 ، 7112- 18یک جلسه استماع
تشکیل خواهد داد .این جلسه در:
تاریخ  72ژوئن  ،7112در ساعت
 11:11صبح در
Los Angeles Metropolitan
Transportation Authority
Board Room
واقع در:
One Gateway Plaza, 3 rd
Floor
Los Angeles, CA 90012
در دستور جلسه هیئت مدیره
 SCRRAقرار دارد .نسخه های
بودجه ساالنه پیشنهادی FY2017-
 18برای مشاهده عموم ،از  2ژوئن
تا  72ژوئن  ،7112روزهای
دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:11
صبح تا  0:11بعد از ظهر در دفتر
 SCRRAبه نشانی ذیل در دسترس
می باشند:
One Gateway Plaza, 12 t h
Floor, Los Angeles, CA
90012
همچنین آنها را می توان به فرمت
الکترونیک در وبسایت ما به نشانی
www.metrolinktrains.com
مشاهده نمود.
5/16/17
CNS-3011796#
& LISA HALL
ASSOCIATES
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در کانون خبر:

خاطرهدانشجویایرانیتبارجمهوریخواهدانشگاهبرکلی
از شب پیروزی رییس جمهور ترامپ

پردیس دانشگاه کالیفرنیا ،واحد برکلی ،به لیبرال
بودن مشهور است و یکی از سختترین موقعیتها
در این مکان فرهنگی ،جمهوریخواه بودن است.
دانشجویان محافظهکار دانشگاه برکلی معتقدند،
جمهوریخواه بودن آنها یک مبارزه ایدئولوژیک
واقعی است .آنها پس از پیروزی دونالد ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری آماج حمالت مختلف
کالمی و حتی فیزیکی بودهاند.
در دهه  1960عدهای از دانشجویان جمهوریخواه
دانشگاه برکلی ،باشگاه کوچکی برای جذب
همفکران خود تاسیس کردند که امروز هنوز با تعداد
اندکی عضو فعال است .روزنامه نیویورک تایمز
در مقالهای با عنوان «زندگی و مبارزه جمهوری-
خواهان در برکلی» با تنی چند از دانشجویان باشگاه
جمهوریخواه دانشگاه برکلی کالیفرنیا گفتگویی
ترتیب داده که یکی از فعاالن آن دانشجویی
ایرانیتبار به نام «نوید طهماس» است.
نوید طهماس دانشجوی علوم سیاسی است و بیست
سال دارد .آقای طهماس مقام جانشین ریاست باشگاه
جمهوریخواهان دانشگاه برکلی را بر عهده دارد.
او به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید« :با ما مانند
حیوانات باغوحش رفتار میکنند .اگر کسی بفهمد
که ما جمهوریخواه هستیم ،میخواهند مغز ما را
پریشان کنند .آنها من را به چشم یک سفیدپوست

مذکر جمهوریخواه (و احتماال نژادپرست) نگاه
میکنند .بهعنوان یک جمهوریخواه در محوطه
دانشگاه همیشه آماج حمالت دیگران هستم .بارها
به من تف کردهاند یا به طرفم لیوان نوشیدنی پرتاب
کردهاند و حتی با مشت به صورتم کوبیدهاند».
نوید طهماس از شب پیروزی رییسجمهور دونالد
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری میگوید:
«آن شب دو نفر که چهره خود را پوشانده بودند
به سمت من هجوم آوردند و با مشت به صورتم
کوبیدند .من نشانهای از حمایت از دونالد ترامپ
به همراه نداشتم ولی آنان میدانستند که هوادار او

هستم .آن زمان من ترم اول دانشگاه را میگذراندم».
آقای طهماس اضافه میکند« :مردم فکر میکنند ما
نژادپرست یا بیگانه هراس هستیم؛ این نگاه بسیار
ناعادالنه است .ما در حال مبارزه برای ایدئولوژی
محافظهکارانه هستیم و رهبری باشگاه جمهوریخواهان
دانشگاه برکلی در اینباره با جدیت تالش میکند».
پس از انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست
جمهوری آمریکا ،پردیس دانشگاه برکلی کالیفرنیا
بارها صحنه اعتراض ،درگیری و حتی زد و خورد
و آتشافروزی دانشجویان ضد جمهوریخواه و
آنارشیست بوده است.

سازمان جوامع ایرانیان آمریکا در نشستی تحت
عنوان «انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ ادامه
وضعیت کنونی یا تغییر؟» با دعوت از برخی از
اعضای مجلس نمایندگان ایاالت متحده و تعداد
کارشناس از اندیشکدههای آمریکا ،به بررسی
انتخاباتی که روز جمعه پرداخت.
خط مشترک گفتههای مدعوین در این نشست
بر یک اصل استوار بود و آن اینکه نباید از
نتیجه انتخابات روز جمعه انتظار تغییر ژرفی در
سیاستهای ایران داشته باشیم.
نشست سازمان جوامع ایرانیان آمریکا در یکی از
سالنهای کنگره آمریکا برگزار کرد .در این نشست،
دو عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا
سخنرانی کردند.
تام گرت ،یکی از نمایندگان ویرجینا در کنگره
آمریکا ،با تقدیر از برگزار کنندگان گفت که مردم
ایران مردمی تحصیلکرده و شکیبا هستند ،و این
وظیفه آمریکاست که به خواستههای واقعی مردم
ایران گوش فرا دهد.
وی گفت« :گر چه این نشست نمیتواند به عنوان
اکسیری برای حل مساله که همان ایجاد ایرانی
پیشرو است؛ عمل کند ،اما نقطه آغاز است .بنابراین
پاسخ به سوالی که در عنوان این نشست مطرح شده،
متاسفانه باید بگویم که نباید انتظار تغییر ریشهای در
نتیجه انتخابات روز جمعه داشت».
وی افزود« :معتقدم که با برگزاری چنین نشستی،
و با اتکا به رهبران سازمان جوامع ایرانیان آمریکا،
و با درسی که از تجربه تاریخی گرفتیم ،و همکاری

متحدین ما ،جهان
میتواند شاهد تبدیل
شدن ایران به کشوری
با نشاط ،چند صدایی،
دموکراتیک پیشرفته و بی
جنگ و خونریزی باشد».
در این نشست همچنین
مایک کافمن ،یکی از
نمایندگان کلورادو در
کنگره از نحوه برگزاری
تجمهوری
انتخاباتریاس 
در ایران انتقاد کرد.
وی گفت« :ما اینجا
برای ترویج ارزشهای دموکراتیک در ایران جمع
شده ایم .آنچه در ایران می گذرد یک تراژدی
است ،زیرا که هر نامزد باید از فرآیند بررسی توسط
رهبران مذهبی ایران بگذرد .آمریکا خواستار بهترین
وضعیت برای مردم ایران است ،بنابراین ما در کنگره
در همین مسیر حرکت خواهیم کرد».
مجید صادقپور ،دبیر سیاسی سازمان جوامع ایرانیان
آمریکا ،که میزبان این نشست بود نیز گفت که پیام
این به مردم ایران ،تحریم سراسری انتخابات ریاست
جمهوری در ایران است.
وی در گفتگو خبرنگاران ،توضیح داد که این
انتخابات ،برپایه گزینش واقعی بین نامزدان مستقل
نیست.
صادقپور گفت« :به نظر ما این انتخابات یک
انتخابات تشکیالتی است .این دو نامزد سعی دارند

خود را آدمهای جدید و رو به دموکراسی نشان دهند
اما آنها چپاولگران قبلی رژیم هستند و دو روی یک
سکه .واقعا نمایشی است برای رژیم آخوندی که
یک نفر دیگر مثل قبل جلو بیاورد که کارها ،جنایتها
و چپاولها قدیمی خودشان را ادامه دهند».
دبیر سیاسی سازمان جوامع ایرانیان آمریکا افزود:
«روحانی که سابقه اش مشخص است .رئیسی هم
میدانید قتل عامهای  ۲۷سال قبل را که مردم ایران
به آن اشراف دارند ،در آن دست داشته است .به
همین دلیل ،هر دو نفرشان دو روی یک سکه هستند.
نماینده رژیم حاکم در ایران هستند و نماینده مردم
ایران نبوده ،و نخواهند بود و نمی توانند چهره
جدیدی و ایرانی دموکراتی بوجود آورند».
در این نشست ،چند تن از کارشناسان مسائل ایران
نیز درباره انتخابات در ایران سخنرانی کرده و آنرا
فرآیندی غیر دموکراتیک خواندند.

نشست«جوامعایرانیانآمریکا»درکنگرهآمریکا

تاسیس هتل در دانشگاهCSUN
دانشگاه ایالتی نورتریچ ( )CSUNبا امضای قرار داد  52میلیون دالری با
شرکت امالک و توسعه جوپیتر ( ،)Jupiterساخت هتل هایت در محوطه
دانشگاه با  150اتاق را میسر ساخت .این هتل جایگزین ساختمان کلوپ
استادادن و کارکنان در رستوران ارنج گروبیسترو خواهد شد .این هتل پنج طبقه
که در سال  2019گشایش خواهد یافت ،افزون بر  150اتاق ،دارای شماری
از سالنهای کنفرانس است که برای کنفرانسهای بازرگانی و دانشگاهی مورد
استفاده قرار خواهد گرفت و شماری از رستورانهای معروف نیز به مجموعه
افزوده خواهد شد .میزان اجاره اتاقهای هتل برای هر شب از  154دالر آغاز
شده و به  201دالر در سال  2026خواهد رسید .این دانشگاه که سومین
دانشگاه بزرگ ایالتی در کالیفرنیاست و  40000دانشجو دارد ،به شدت نیاز به
چنین هتلی را در برنامه خود گنجانده بود که اکنون عملی میشود.

گروکشیفرمانداربراونبابودجهدانشگاههایایالتی
ری براون فرماندار کالیفرنیا در بودجه اصالحی جدید خود 50 ،میلیون دالر
از بودجه ساالنه دانشگاههای  UCرا در حساب ویژه نگه میدارد تا دانشگاه
به سبب نیاز به این  50میلیون دالر در راستای اصالح برنامههای هزینه کردن
بودجه خود گام بردارد.
او گفت به این وسیله ما میتوانیم فشار خود را برای اجرای پیشنهادهای
حسابرسان قطعی کنیم و به اجرا در آوریم .جری براون فرماندار کالیفرنیا در
پاسخ به پرسش خبرنگاری که میخواست بداند چرا به جنت ناپولی تانو،
پیشنهاد نداده است که استعفا بدهد ،گفت :من در موقعیتی نیستم که در مورد
همکاران نظر بدهم .بسیاری باور دارند که او کار خود را به خوبی انجام
میدهد .من انتقاد و نظر نسبت به پرداخت حقوقهای باال به شماری از کارکنان
دارم.

سناتور ایالتی کالیفرنیا ،رابرت هرتزبرگ (Robert
 )Hertzbergاز حزب دموکرات ،الیحهای را به
مجلس ارائه کرده است تا در صورت تصویب،
افراد کم درآمد ،بر اساس میزان درآمد خود جریمه
رانندگی کمتری را بپردازند .قانون بخشودگی جرائم
رانندگی که فرصت میداد رانندگان در دادگاه به طور
توافقی بخشی از جریمه خود را بپردازند در ماه مارچ
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تالشبرایکاهشجرایمنقدیرانندگی
 2017به پایان رسیدهاست و اکنون ایالت کالیفرنیا با
 10میلیون دالر جریمه پرداخت نشده روبروست.
بر اساس الیحه ارائه شده افزون بر کاهش جدول
جریمه برای افراد کم درآمد ،تعلیق و یا باطل کردن
گواهینامه رانندگی به سبب پرداخت نکردن جریمه
لغو میشود و غیرقانونی خواهد بود.
گروههای هوادار حقوق مدنی در سانفرانسیسکو

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

با انتشار گزارشی اشاره کردهاند که عبور از عالمت
ایست 35 ،دالر جریمه دارد ولی همین جریمه با
محاسبه دیگر هزینههای دادگاه به  238دالر میرسد
و پس از آن هنگامی که فرد قادر به پرداخت نباشد،
ماموران گواهینامه فرد را توقیف میکنند که باید
غیرقانونی شود زیرا نمیتوان این حق را از کسی
سلب کرد.
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درکانون خبر:

تغییر نام بزرگراه  134به افتخار پرزیدنت اوباما

سنای کالیفرنیا به نامگذاری بخشی از بزرگراه  134به نا م پرزیدنت باراک اوباما
رای داد.
این پیشنهاد نخست از سوی سناتور آنتونی پورتانتینو از الکاندای کالیفرنیا مطرح
شد و با رای  34بر  1به تصویب رسیدو سپس از تصویب مجلس سنای ایالتی
گذشت.
این بخش از بزرگراه  134بین دو خروجی بزرگراههای  210و  2قرار دارد و به
عنوان بزرگراه باراک اوباما ،پس از گردآوری کمک مالی مورد نیاز نامگذاری و
تابلوها نصب خواهند شد.
در حال حاضر بزرگراه  118به نام رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین امریکا
نامگذاری و در تابلوی مربوط به آن به نمایش درآمده است .اقدامی که قانونگذاران
در کالیفرنیا آن را به افتخار رهبران کشور به یک رسم بدل کردهاند.

سخنرانی شهردار لسآنجلس در پایتخت آمریکا

اریک گارستی شهردار لسآنجلس در واشنگتن در
کنفرانس مرکزاندیشههای پیشرو در آمریکا سخنرانی
کرد.
در این سخنرانی گارستی تصریح کرد در شرایطی
که دموکراتها در مورد وضعیت پیش بینی نشده
موجود و آسیبهای انتخابات نوامبر  2016و کالج
الکترال میاندیشند باید به گنجایشهای سیاسی پیش
رو برای دستیابی به موفقیت طرحها و برنامهها توجه
کرد.
در این کنفرانس که افراد پیشرویی چون سناتور

الیزابت وارن ،سناتور کامال هریس و امی کلوباکر
حضور داشتند ،اریک گارستی با نگاهی به ظرفیتهای
پیش رو در انتخابات سال  2020چنین سخن گفت»:
آینده اینجاست و مردم امریکا در انتظار کسی هستند
که قدم پیش بگذارد و با اعتماد به نفس و شجاعت
مورد نیاز امریکا را رهبری کند».
وی افزود« :پس از قدرتی که دارید پیش از آزمایش
آن صرف نظر نکنید».
به گفته گارستی نباید در تله ای که با ترس و
خشم ایجاد شده گرفتار شد و میبایست با گسترش

ناامیدی جنگید.

حمایت همه جانبه دمکرات ها از جیمی گومز

گروهی از هواداران برنی سندرز که در کارزار انتخابات  2016در لسآنجلس
گردآمدند ،گرچه کاندیدای مورد نظرشان برای کنگره امریکا از منطقه 34
لسآنجلس در انتخابات مقدماتی حذف شد ،اکنون تمام قوای خود را به کار
گرفتهاند تا جیمی گومز از حزب دمکرات را برای جایگزینی حاویر بسرا در
انتخابات کنگره در تاریخ  6جون برگزینند.
شانون جکسون مدیر اجرایی این گروه گفته است جیمی گومز در خانوادهای
بزرگ شده که هم پدر و هم مادرش برای گذران زندگی ناگزیر بودهاند دو شغل
داشته باشند و او درد خانوادهها و اقشار کم درآمد را درک می کند.
منطقه  34لسآنجلس از شمار مناطقی است که در انتخابات مقدماتی  2016برای
 6جون با رابرت لی آن کره ای تبار به رقابت خواهد پرداخت .گفتنی است هر
نامزدی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری به برنی سندرز رای داده بود.
جیمی گومز التین تبار که عضو خانه نمایندگان مجلس کالیفرنیاست در انتخابات دو نامزد دموکرات هستند.

آتش سوزی در بخش حاشیه بزرگراه 405

در ساعت  4/40دقیقه بامداد سه شنبه  16می آتش سوزی در بوتهزارهای کنار
بزرگره  405در منطقه وننایز بین دو خیابان راسکو و ساتیکوی موجب بسته شدن
هر دو سوی بزرگراه  405شد.
این آتش سوزی در بخشی روی داد که بی خانمانها در زیر بوتهها و درختان
چادرهای خود را برای زندگی برپا میکنند.
در جریان مهار این آتش سوزی ،یک مامور آتش نشانی دچار آسیب شده و
بیدرنگ به بیمارستان منتقل شد.
علت آتش سوزی از سوی اداره آتش نشانی و پلیس مورد بررسی قرار گرفتهاست.
از سویی دیگر نیز صاحبین فروشگاهها و کسبه در شهر ون نایز از حضور بی این کسبه اعالم داشتهاند حضور افراد بی خانمان سد معبر کرده و خرید و حضور
خانمانها در کنار خیابان و در نزدیکی ایستگاه مترو به پلیس شکایت دارند.
مردم در محل کسب این کاسبان سخت کرده است.
داده
افزایش
آنها میگویند وجود این افراد منطقه را به خطرانداخته و جرائم را
اداره پلیس لسآنجلس در واکنش اعالم داشته که با همکاری و مشورت اداره
است .ضمن اینکه فروش مواد مخدر و فحشا نیز گسترش یافته است.
سرپرستی و شهرداری لسآنجلس به شکایت کسبه رسیدگی خواهد کرد.

شکایت همسایگان فرودگاه بربنک از اوبر و لیفت

مالکان امالک مسکونی و تجاری حوالی فرودگاه
بربنک هالیوود شکایتی را مبنی بر مزاحمت و ایجاد
ترافیک سنگین توسط خودروهای مسافربری تنظیم
کردهاند.
در این شکایت نامه که از سوی مالکان و صاحبان
این امالک واقع در خیابان برلتون درفاصله یک پالک
با فرودگاه تدوین شده ،از اقدام خودروها برای سوار
و پیاده کردن مسافر که حتی درشرایط پارک دوبله
صورت می گیرد و باعث ترافیک سنگین و آلودگی
صوتی میشود به شدت شکایت شده و عدم امکان

ورود و خروج خودروهای امالک خصوصی و ایجاد
مزاحمت در کسب صاحبین مشاغل نیز لحاظ گردیده
است.
در همین راستا ،پلیس فرودگاه نیز عنوان کرده
است که برخی از رانندگان خودروهای مسافربری از
قرارداد خود سرپیچی کرده و تخلف آشکاری در این
زمینه مرتکب شدهاند.
شرکت اوبر نیز با صدور بیانیهای از رانندگان شاغل
در مسیر فرودگاه بربنک خواست تا موارد قید شده
در قرارداد را رعایت کرده و تاکید کرد که با رانندگان متخلف برخورد خواهد کرد.

استعفا در پی نامهای بر علیه همجنسگرایان

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

یکی از معلمان دبیرستان سن لوئیس آبیسپو به دنبال ارسال نامهای با محتوای
ضد همجنسگرایی به دفتر روزنامه دانشآموزان این مدرسه ،ناچار به استعفا شد.
میچل استاک از آموزگاران ویژه این دبیرستان طی نامهای که به دفتر روزنامه
داخلی مدرسه فرستاده بود ،ضمن استناد به کتاب مقدس همجنسگرایان را به دور
از فضائل انسانی و شایسته مرگ توصیف کرده بود.
درج این نامه که به رسانهها نیز درز کرد ،اعتراضات گستردهای را منجر شد و
این اعتراضات تا آنجا پیش رفت که میچل استاک تماسهای تهدید آمیزی مبنی
بر اقدام به قتل نیز دریافت کرد.
با باالگرفتن تنشها در محیط مدرسه و گسترش آن به رسانهها این آموزگار
کارکشته دبیرستان سن لوئیس آبیسپو استعفای خود را اعالم کرد.

افزایش شمار میلیاردرها در شهر فرشتگان
تعداد میلیاردرهای ساکن در منطقه لسآنجلس رو به افزایش است .بر اساس
گزارش مجله لسآنجلس بیزینس فهرست ثروتمندترین لسآنجلسیها که به
تاریخ  16می منتشر گردیده حکایت از رشد فزاینده این قشر متمول دارد.
بنا بر این گزارش ،تعداد میلیاردهای این شهر از  50تا  58نفر اعالم شده که
مطابق این آمار ثروتی بیش از  205میلیارد دالر را در اختیار دارند.
این رقم بیش از دو برابر ارزش خالص داراییهای مالکان کمپانی دیزنی لند که
بزرگترین و ارزشمند ترین بیزینس عمومی کالیفرنیاست ،اعالم شده است.
دکتر پاتریک سون شانگ مبتکر و سازنده اکواکسان اولین داروی ضد سرطان
پستان بر مبنای فناوری نانو ،برای نهمین سال متوالی در رای این فهرست قرار
گرفته و پس از او ایالن ماسک موسس و مدیر عامل کمپانی خودروسازی تسال
برای چهارمین سال متوالی مقام دوم را کسب نموده است.
با این وجود گفته میشود امسال افراد جدیدی نیز وارد این فهرست شدهاند که
رکورد برخی ثروتمندان قدیمیتر را شکستهاند.

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 67آدینه  19می 2017

			
در کانون خبر:

			

		

5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:67 - MAY,19 , 2017

ترمیم سیستم هدایت مسافران در فرودگاه LAX

عمده ترین پایانه مربوط به خطوط هوایی فرودگاه بین المللی لسآنجلس که
اخیرا مجوب سردرگمی برخی مسافران شده بود ،ترمیم و تکمیل شد.
در حالی که برخی مسافران گزارش داده بودند که به پایانههای اشتباه و حتی
پروازهای اشتباه هدایت شده بودند  ،مقامات فرودگاهی میگویند با توجه به
شرایط موجود و نیاز مسافران ،نزدیک به یک سوم خطوط منتهی به پرواز مرمت
و تابلو گذاری شده و ابراز خوشحالی کردهاند که این سرویس از جمعه نوزدهم
می در خدمت مسافران قرار داده شده است.
این مقامات بیشترین معضل را با خطوط هواپیمایی دلتا عنوان کردهاند و گفتند
بیشترین چالش بر سر جابه جایی ترمینال  2و  3بوده در حالی که ترمینالهای 4
و  5همچنان کمافی سابق به وضعیت خود ادامه می دهند.
گفتنی است روز سه شنبه  16می عالوه بر دلتا خطوط هوایی ایر کانادا و هاوایی
نیز جابه جاییهای الزم را لحاظ کردهاند.

مرگ یک کودک و شکایت از مرکز نگهداری کودکان

مادری در لسآنجلس به دنبال از دست دادن نوزاد هفت ماهه خود ،خواستار
برخورد قانونی و اجرای عدالت در مورد مرکز نگهداری کودکان شده است.
وی گفته است فرزند او کامال سالم بوده و به دلیل تزریق یک واکسن در این
مرکز جان خود را از دست داده ،در حالی که حتی پس از تزریق نیز جلوگیری از
مرگ وی کامال امکان پذیر بوده است.
به گزارش پلیس این نوزاد حین خواب درگذشته است.
مادر نوزاد درگذشته میگوید فکر این که فرزندش در حالت خفگی بوده و هیچ
کس به داد او نرسیده دیوانه کننده است.
به گزارش مقامات اورژانس و بخش سی پی آر این نوزاد بر اثر خفگی جان خود
را از دست داده است.
پلیس در پایان گزارش خود عنوان کرده است که تحقیقات خود را منوط به

رسیدن گزارش کامل از پزشکی قانونی متوقف می کند و سپس شکایت والده
نوزاد را در دادستانی شهر پیگیری خواهد کرد.

نامهای مشکوک به صدها رای دهنده در لسآنجلس

گروه بزرگی از رای دهندگان در لسآنجلس ،از دریافت نامهای مشکوک خبر
دادهاند که در آن افرادی ناشناس با ذکر سوابق مشارکت فراوان در رای گیریهای
متعدد سعی در شماتت و شرمگین ساختن همسایگان خود داشتهاند.
در این نامه قید شده که این افراد در کدام محلهها و مناطق ،در کدام رای گیری
و به چه کسانی از چه حزبی رای دادهاند.
این گروه خود را پژوهشگران آرای لسآنجلس خواندهاند و هیچ آدرس یا نشانی
درستی از خود بروز ندادهاند.
در این نامه رای دادن یک وظیفه ،و یک تکلیف توصیف شده .این در حالی
است که دریافت کنندگان نامه میگویند با دیدن مشارکت باالی این افراد ناشناس
هیچکس ترغیب نخواهد شد چرا که رای دادن جزئی از حریم خصوصی افکار
آموزشی ارجاع داده خواهد شد.
شهروندی ماست و ما آن را نه وظیفه بلکه یک امتیاز میدانیم.
دفتر ثبت نام محلی لسآنجلس نیز اعالم داشته رای دادن در سوابق و عملکرد این مقامات تصریح کردهاند که قطعا برای تشویق افراد در مشارکت و احیانا رای
هر شهروندی ثبت میشود و بدون در نظر گرفتن سالیق سیاسی در آینده برای دادن ،روشهای کارآمدتری از ایجاد شرندگی عمومی و قیاسهای نامتوازن نیز
هرگونه مشارکت و یا عضویت در هر گونه کمپین ،مرکز فرهنگی اجتماعی و یا وجود دارد.

پرونده اداره آب کالیفرنیا روی میز کنگره ایالتی

قانونگذاران کالیفرنیا در نشست مشترک کمیتههای
ت کالیفرنیا در بررسی
سنا و مجلس نمایندگان ایال 
عملکرد اداره آب کالیفرنیا ،از مسئوالن این اداره
و عملکرد نظارتی آنان انتقاد کرده و کاستی نظارت
درست را عامل اصلی مشکل سد اُورویل دانستند که
افزون بر تخریب بخشهایی از آبراه خروجی سد،
موجب تخلیه خانههای مسکونی از سوی نزدیک به
 200000نفر شد.
جیم فریزیر ( )Jin Frazierنماینده مجلس ایالتی
کالیفرنیا که یک مهندس با تجربه نیز هست گفت

این سد در سال  1960ساخته شده و مهندسان و
کارشناسان میبایست با بررسیهای سالیانه قدرت
صخامت آبراهها ،این خطر را پیشبینی میکردند و
برای این که این فاجعه تکرار نشود باید امنیت آبراههای
پشت سد برای خروج آبهای اضافی در هنگام نیاز،
زیر نظر گرفته شود و پس از مالحظه ترک خوردگی
و یا شکستگی موردی،بیدرنگ تعمیر و ترمیم شود.
رئيس اداره آب با رد انتقاد قانونگذاران گفت کار اصلی
ما نظارت بر بیش از  20اداره آب منطقهای و تامین آب
برای  26میلیون نفر در کالیفرنیاست.

سه سال زندان برای رییس پلیس سابق لسآنجلس

لی باکا ( )Lee Bacaرئيس پیشین شریف دپارتمان لسآنجلس کانتی به  3سال
زندان به سبب فساد در امور زندانها محکوم شد.
دادستانهای فدرال برای گردآوری مدارک و دستیابی به شواهد با دستگیری افراد
از ردههای پائینتر آغاز کردند و از هرکدام از محکومیتها با سرنخ و شواهد
ی باکا رسیدند .لی باکا
بیشتری به مقامات باال و سرانجام به دستگیری و محاکمه ل 
که بیشترین محکومیت  6موردی او در زمینه اختالل در اجرای عدالت است،
نخست به سبب دروغ گفتن  6ماه زندان را گذراند و با این قول که پروندههای
جدیدی علیه او تشکیل نشود دادرسی ادامه یافت و در نخستین دادگاه با رای 1

ـ  11هئیت ژوری ،قاضی به سبب دست نیافتن به نتیجه ،پرونده را بست ،اما
دادستانها نیز تقاضای دادگاه تازهای کردند و در این دادگاه دوم بود که لی باکا
محکوم شد.
براساس قوانین فدرال میزان زندان ،برای چنین جرمی  41ماه زندان است ولی
به سبب مواد مختلف توافق شده اوتنها  3سال محکومیت در زندان را خواهد
گذراند.
در این پرونده در مجموع  10نفر از افسران شریف دپارتمان و مقامات باال به
زندا ن محکوم شدهاند.

 450بز در خدمت آتشنشانی لسآنجلس

ی ونتورا ،نسبت به آغاز آتشسوزیهای
ادارههای آتشنشانی کانتی لسآنجلس و کانت 
فصلی در تپهها و بوتهزارها هشدار دادند ،در این هشدار آمده است گرچه باران کمک
کرده است که خشکسالی رفع شود ،ولی از سوی دیگر کمک کرده است تا بوتههای
تازهای به ارتفاع  2تا  3فوت رشد کند که به سادگی در برابر افزایش گرما ،خشک میشوند
و در صورت آتش سوزیهای فصلی ،منطقه وسیعی را در آتش فراگیر و شعلهور خواهند
سوزاند ،زیرا هوای خشک و بادهای موسمی سرعت و شتاب گسترش آتش را بیشتر
میکند .در سال گذشته در منطقهای تنها در  24ساعت  24000اِک ِر بوته زار دارای درخت،
براساس بادهای سانتاآنا سوخت .اداره آتشنشانی برای کاستن از علفهای خشک450 ،
بزغاله را در تپهها رها کرده تا با چریدن و خوردن علفهای خشک در تپههای نزدیک به
ش سوزی بکاهند.
مناطق مسکونی ،از میزان احتمال آت 
از مردم نیز خواسته شده با بهرهگیری از راهنمای مقابله با آتش سوزی ،در این امر کمک
کنند.

افزایش نرخ مجوز اکتشاف نفت در سواحل کالیفرنیا

با نزدیک شدن به مقررات اجرایی اکتشاف و حفاری بیشتر در کرانههای ساحلی
کالیفرنیا برای نفت ،ایالت کالیفرنیا در این مسیر با افزایش هزینههای دستیابی به
صدور پروانه کار ،در روند کاهش گازهای گلخانهای ،با دریافت پول بیشتر برای
صدور پروانه کار معروف به  CAP and Tradeدرآمد بیشتری کسب وآن را
صرف هزینههای زیست محیطی برای کاهش از گازهای گلخانهای و پاکسازی
هوای آلوده خواهد کرد.از سوی دیگر قانون گذاران در پی مقررات شدیدتر در
این زمینه برای رویارویی با حفاریهای تازه هستند.
گازهای گلخانهای و اکسید کربن در هوا در سال  2004به اوج خود رسید بود
و به میزان  487/63میلیون لیتر مکعب بوده است و از سال  2009با سیاستهای
زیست محیطی بهتر دولت فدرال و ایالت کالیفرنیا در سال  2014به 441/54
میلیون لیتر مکعب کاهش یافته است و هدف ایالت کالیفرنیا دستیابی به 256
میلیون لیتر مکعب در سال  2030است.

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
 19تا  25می(29اردیبهشت تا  4خرداد)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  29اردیبهشت 19/می
 1261خورشیدی (  1882میالدی)
زادروز دکتر محمد مصدق ،دولتمرد بزرگ
ایرانی و نخست وزیر ایران از  ۱۳۳۰تا .۱۳۳۲
وی همچنین به عنوان معمار ملی شدن صنعت
نفت ایران که زیر نفوذ بریتانیا (شرکت نفت ایران
و انگلیس بعدها بریتیش پترولیوم بی پی) بود
شناخته میشود.
 1291خورشیدی ( 1912میالدی)
کشته شدن یپرمخان ارمنی ،سردار مشروطه
ایران در جنگ با ابوالفتح میرزا ساالرالدوله.
1330خورشیدی ( 1951میالدی)
انتشار نخستین شماره مجله «زنان» به صاحب
ِ
امتیازی صفیه فیروز
 1333خورشیدی ( 1934میالدی)
زادروز جعفر مدرس صادقی ،قصه نویس
 1365خورشیدی( 1986میالدی)
درگذشت خان بابا معتضدی از پیشگامان
سینمای ایران

شنبه  30اردیبهشت 20/می
 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
زادروز احمدرضا احمدی ،شاعر نوپرداز در
كرمان

یکشنبه  31اردیبهشت 21/می
 1354خورشیدی ( 19750میالدی)
زادروز همایون شجریان ،خواننده و نوازنده
تنبک و کمانچه
اصل آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم
ایران وابسته به شرکت کتاب برای فروش موجود
است
درگذشت ذبیحاله بداغی ،بنیانگذار و سردبیر
مجله موزهها در ایران
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
درگذشت معصومه سیحون (منیر نوشین)،
هنرمند نقاش و موسس گالری سیحون در سن
 75سالگی بر اثر خونریزی مغزی و کهولت سن
در تهران .وی متولد  1313در رشت بود .وی
همسر هوشنگ سیحون رئیس دانشکده هنرهای
زیبا و معماری تهران بود.

دوشنبه  1خرداد 22/می
 1296خورشیدی (1917میالدی)
ترور عبدالمجیدخان متین السلطنه -نماینده
سابق مجلس و مدیر روزنام ه «عصرجدید»
(توسط اعضای كمیتهی مجازات)
 1298خورشیدی (1919میالدی)
زادروز عباس یمینی شریف –نویسنده ادبیات
كودكان و مدیر روزنامه نونهال
کلیه آثار شادروان یمینی شریف که توسط
فرزند او هومن یمینی شریف منتشر می شود در
شرکت کتاب برای فروش موجود است
 1300خورشیدی ( 1921میالدی)
زادروز جلیل شهناز ،نوازنده ی تار
اصل آثار استاد جلیل شهناز در مرکز موسیقی

و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب برای فروش
موجود است
 1307خورشیدی (1928میالدی)
تصویب قانون اعزام محصل به خارج
 1358خورشیدی (1979میالدی)
زاد روز نازنین بنیادی ،بازیگر سینما مقیم
کالیفرنیا و سخنگوی سازمان عفو بینالملل در
آمریکا
این هنرمند به تاریخ  23دسامبر  2011با مجله
ایرانشهر شماره  13با عنوان «جمهوری اسالمی
حقوق بشر را به بازی گرفته است» مصاحبه کرد
و جمهوری اسالمی را به نقض آشکار حقوق
بشر متهم کرد .

ایران ،از تحصیلکردهترین امرای ارتش ،اولین
داماد رضاشاه ،همراه و محرم او در تبعید ،از
معلمان نظامی آخرین پادشاه ایران ،رییس ستاد
ارتش شاهنشاهی و دیپلمات ،پس از گذشت بیش
از سی سال دوری از ایران ،در سن  94سالگی
در بیمارستانی خارج از شهر لندن در تنهایی و
سکوت درگذشت .وی متولد سال  1293شمسی
در تبریز بود.
کتاب خاطرات و یادداشت های ارتشبد فریدون
جم نوشته دکتر مرتضی مشیر از انتشارات شرکت
کتاب
 1390خورشیدی ( 23می  2011میالدی)
درگذشت ناصر حجازی ،دروازهبان مشهور
ایرانی که از یک سال و نیم پیش از آن گرفتار
بیماری سرطان ریه بود ،در سن شصت و دو
سالگی در بیمارستان کسری در تهران درگذشت.

 1368خورشیدی (1989میالدی)
خودكشی عباس نعلبندیان –نمایشنامه نویس و
بازیگر تئاتر (متولد سال )1326
 1371خورشیدی (1992میالدی)
چهارشنبه  3خرداد 24/می
درگذشت بهرام فرهوشی ،مؤلف و پژوهشگر
تاریخ
دکتر بهرام فرهوشی به سال  ۱۳۰۴خورشیدی  1291خورشیدی (1912میالدی)
در تهران دیده به جهان گشود .از سال  ۱۳۴۱به تدفین جنازه یپرمخان در دبیرستان كوشش
آموزش در دانشگاه تهران مشغول شد و مدت تهران (خیابان نادری)
بیست سال زبانهای اوستایی ،پارسی باستان 1326 ،خورشیدی ( 1947میالدی)
پارسی میانه (پهلوی) ،اسطورههای ایرانی ،افتتاح نخستین كنگره كارگران ایران
خطهای باستانی ،لهجهشناسی ایرانی و تمدن  1340خورشیدی ( 1961میالدی)
و فرهنگ ایران را آموزش داد .بیشتر کارهای درگذشت فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز
او درباره فرهنگ و تاریخ ایران باستان است 1360 .خورشیدی (1981میالدی)
اندکی پس از انقالب از ایران خارج و در امریکا درگذشت نصراهلل فلسفی -نویسنده و پژوهشگر
ساکن شد .در  ۶۶سالگی در شهر سن خوزه در  1361خورشیدی ( 1982میالدی)
خرمشهر ،از متجاوزین عراقی بازپس گرفته شد.
کالیفرنیای امریکا زندگی را بدرود گفت.
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت مهدی ناظمی ،نوازنده و سازندهی درگذشت عماد رام هنرمند آواز
چیره دست سنتور

سه شنبه  2خرداد 23/می
 1296خورشیدی (1917میالدی)
زادروز احمد صدر حاجسیدجوادی ،بنیانگذار
نهضت آزادی ایران و از اعضای نهضت مقاومت
ملی.
 1302خورشیدی (1923میالدی)
زادروز مجید محسنی-بازیگر و كارگردان سینما
 1343خورشیدی (1964میالدی)
درگذشت حبیب کهن ،بنیانگذار کنیسه کهن در
ایران
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت پروفسور احمد پارسا ،گیاهشناس و
بنیانگذار موزه تاریخ طبیعی ملی ایران ،فلور ایران
(به زبان فرانسه)از آثار مهم اوست.
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت ارتشبد فریدون جم ،یکی از
نزدیکترین شاهدان حوادث مهم تاریخ معاصر

پنجشنبه  4خرداد 25/می

 1286خورشیدی ()1907
زادروز عبدالحسین سپنتا  -از نخستین
سینماگران ایران
 1299خورشیدی( 1920میالدی)
کشته شدن شیخ محمد خیابانی ،از فعاالن
انقالب مشروطیت ایران .وی در خامنه در
نزدیكی تبریز متولد شد و از فعاالن سیاسی در
دوره انقالب مشروطه ایران بود .او در مجلس
دوم به وکالت رسید و بعد از دوره دوم به تبریز
رفت و قیام نمود ،که سرانجام این قیام به شکست
و کشتهشدن وی منتهی شد.
 1316خورشیدی ()1937
زادروز جهانبخش پازوكی -آهنگساز و نوازنده
 1338خورشیدی ()1959
درگذشت محمدتقی كمال تهرانی -خوشنویس
1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت امین امینی كارگردان و بازیگر سینما
و تئاتر در سن  74سالگی در لندن

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری
اسالمی با محوریت مسایل اقتصادی برگزار شد.
شهروند ایرانشهر با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده تا روز انتخابات و
بررسی کارشناسانه آنچه که نامزدهای ریاست جمهوری اسالمی به یکدیگر
گفتند،جمعبندی و نتایج بدست آمده را به شرح زیر برای دلواپسان و
دغدغهداران نظام اعالم میکند:
 .1در نظام اسالمی همه مفسد اقتصادی هستند؛ تفاوت آنها نوع فسادشان
است ،بعضی خود و فامیلهایشان فاسدند و بعضی دیگر باعث فساد دیگران
میشوند.
 .2هر جا کم آوردید ،از مردم مایه بگذارید .موقع رای جمع کردن به فکر مردم
باشید و بعد از گذر خر مبارک از پل ،مردم کیه؟ مردم چیه؟
 .3به گفته نامزدها همگی آنها دروغگو هستند و فرقی نمیکند که رییسجمهور
و معاون اول فعلی باشد یا شهردار پایتخت یا حتی خادم امام رضا.
 .4کار از بگم ،بگم سال  88گذشت و به لوله کردن دانشجوها در دو ساعت،
دیوار کشیدن تو پیادهروها و دولت  4درصدیها رسید.
 .5میتوان بدون هیچ سابقه و تجربه ،کارهای اجرایی ،کاندید ریاست
جمهوری شد و با آزمون و خطا و امید به خدا چهار سال و شایدم بیشتر .8 ،همه سیدها مظلوم هستند حتی اگر دستور اعدام صدها نفر را صادر کرده
مملکت هشتاد میلیونی رو اداره کرد.
باشند.
 .6هر جا خواستید به دیگری فحش بدید یا عملکردش رو زیر سوال ببرید .9 ،همه کاندیداها دزد و فاسد هستند ولی همگی خانه اجارهای و حقوق بخور
بهش بگید مثه احمدینژاد میمونی یا شبیه دولت اون کار میکنی.
و نمیر دارند.
 .7برای شرکت در مناظره حتما با یک معاون ظاهرا کاندیدا (کاندیدنما) بیایید  .10همینجوری بدون اینکه از کسی پرسیده باشی یا اجازه گرفته باشی،
تا اون همه کارها را انجام بده و تو بری واسه خودت رییسجمهوری کنی.
میتونی نماینده قشر فقیر جامعه باشی.
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مقاله ای به قلم  :هانا کاویانی

اما و اگرها درباره آینده برجام

انتخابات ریاست جمهوری گذشته ،در سال ،۹۲
در شرایطی برگزار شد که نامزدهای آن انتخابات ،با
ایرانی مواجه بودند که یکی از مهمترین دغدغههای
روزمرهاش مشکالت اقتصادی بود .مشکالتی که در
آن زمان با توجه به تشدید تحریمهای بینالمللی در
رابطه با برنامه هستهای ایران ،شکلی پیچیدهتر به خود
گرفته بود.
از همین رو هم یکی از بحثهای داغ مبارزات
انتخاباتی و مناظرات تلویزیونی در سال  ،۹۲معطوف به
موضوعی شد که به جای فضای داخلی ایران ،سیاست
خارجی این کشور را در بر میگرفت .حسن روحانی
رئیس جمهوری کنونی هم از این قاعده مستثنی
نبود .او که در سالهای اولیه پرونده هستهای ایران،
مذاکرهکننده ارشد با قدرتهای جهانی بود ،حال به
صحنه انتخابات ریاست جمهوری قدم گذاشته بود و
میگفت آمده است تا بحران پیرامون برنامه هستهای
ایران را خاتمه دهد.
حسن روحانی در سال « :۱۳۹۲توسعه اینطور به
دست نمیآید که یک پیچ را درست کنیم ،بعد کارخانه
توسعه به دلیل یک پیچ بخوابد .باید پیچ درست شود،
کل کارخانه هم حرکت کند .این خیلی تدبیر میخواهد.
ما راه حل این را در برنامه دولت تدبیر و امید داریم
که چگونه با هزینه کمتر بتوانیم توسعه را ادامه دهیم،
بتوانیم فناوری را حفظ کنیم ،و بتوانیم انشااهلل تحریم
را بشکنیم .البته این بحث یک ماه و دو ماه نیست،
آنهایی که میگویند ما اگر رئیس جمهور شدیم ،چند
ماه بعد تحریم را میشکنیم ،شاید ندانند دنیای امروز
چقدر پیچیده است؛ ولی باید تحریم را بشکنیم و این
کار شدنی است و برای این کار ما نیاز به وحدت و
اجماع داریم».
حسن روحانی از جمله با وعده دستیابی به راهحل
برای پرونده هستهای ایران و رفع تحریمهای مرتبط
با آن ،در سال  ۹۲پیروز شد اما همانطور که پیشبینی
کرده بود ،راه پرپیچ و خمی در پیش بود تا ایران و گروه
پنج به عالوه یک بتوانند به یک توافق جامع دست پیدا
کنند .از خرداد  ۹۲تا تیرماه  ،۹۴هفتهها و ماهها مذاکره
در شهرهای مختلف انجام شد تا سرانجام برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) به دست آمد .در جریان مراسم
اعالم دستیابی به توافق ،محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه ایران ،در بیانیه مشترک ایران و گروه  ۵+۱از
یک تالش جمعی برای دستیابی به برجام گفت:
«به یمن تعامل سازنده همه طرفها ،و تعهد و توانایی
هیئتهایمان ،ما با موفقیت مذاکرات را به انجام رسانده
و اختالفی را که بیش از  ۱۰سال به درازا کشیده بود،
حل و فصل کردیم».
کمتر از دوسال از روزی که این بیانیه در وین خوانده
شد ،در طول چند ماه مراحل متعدد آمادهسازی طی
شد تا دو طرف به مقطع اجرای توافق رسیدند .در
دیماه  ،۹۴در نهایت محدودیتهایی که ایران بر برنامه
هستهایاش اعمال کرده بود توسط آژانس بینالمللی
انرژی اتمی تأیید شد و رفع تحریمهای بینالمللی که
به دلیل برنامه هستهای اعمال شده بود نیز آغاز شد.
حال ایران در آستانه انتخاباتی دیگر قرار دارد.
انتخاباتی که اینبار مذاکرات هستهای ،دیگر موضوع
رقابت نامزدها در آن نخواهد بود ،اما توافقی که به
دست آمده و سرنوشت آن ،قطع ًا موضوعی است که
بسیاری آن را با دقت مد نظر دارند.
از جمله این افراد علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه
بینالمللی بحران در واشینگتن است که میگوید:
«سیاست خارجی معموالً در امتداد سیاست داخلی
است؛ و برجام هم برای ایران یک مسئله سیاست
داخلی است و بدون شک با توجه به اینکه بزرگترین
دستاورد دولت آقای روحانی در سیاست خارجی
حساب میشود و دستاوردهای اقتصادی ایشان هم
مربوط به برجام است ،شکی در این نیست که مسئله
توافق هستهای یکی از مسائل انتخاباتی ایران باشد».
اجرای برجام که کمتر از دو سال از آن میگذرد،
مرحلهای است که حال در جریان است .دو طرف
بنا بر اظهارات خودشان ،اگر چه در مقاطعی کم و
کاستیهایی مشاهده کردند ،اما تا اینجای کار بر اجرای
تعهدات از سوی دیگری مهر تأیید زدهاند .در چنین
فضایی بیم و امیدها دربارهنتیجه انتخابات ریاست
جمهوری در ایران شکل گرفته است .اینکه برجامی
که باید سالها اجرا شود ،در دولت بعدی جمهوری
اسالمی چه شکل و شمایلی خواهد داشت و آیا این
انتخابات بر نحوه اجرای برجام تأثیر خواهد داشت؟
فضای سیاست داخلی ایران در قبال برجام فضایی
تقریب ًا دوقطبی است .از یک سو دولت حسن
روحانی و حامیانش از شیوه مذاکرات اتمی و توافق
بهدستآمده ،تمامقد دفاع کرده و میکنند و از آن سو
محافظهکاران و اصولگرایان ،به اشکال مختلف از آن
مذاکرات طوالنی ،و ابعاد مختلف توافق انتقاد میکنند.
برخی میگویند منافع بهدستآمده از برجام در حد
انتظار نبوده و عدهای از اصولگرایان میگویند اص ً
ال
نفعی در کار نبوده است.
اگرچه یکچنین تصویری دوقطبی از مواجهه با
برجام وجود دارد اما تحلیلگران متعددی بر این باورند
که برجام ،فارغ از آنکه چه جناحی در ایران بر سر کار
بیاید ،به حیات خود ادامه خواهد داد.
باربارا اسالوین ،تحلیلگر شورای آتالنتیک در
واشینگتن ،از جمله این تحلیلگران است که معتقد
است انتخابات ایران تأثیری بر روند اجرای برجام ندارد
و میگوید« :حتی اگر روحانی انتخاب نشود ،به نظر من
جانشین او نیز به توافق پایبند خواهد بود .همانطور
که آمریکا و بقیه به این توافق پایبند هستند و ما از
آمریکا شنیدیم اخیرا ً که ایران متعهد به برجام است .این
تأیید برای اقدام ماه آینده رئیس جمهور برای تجدید
حکم ریاست جمهوری برای رفع تحریمها الزم بود.

در نتیجه اگر روند به این آرامی پیش برود مشکلی
پیش نمیآید».
یک تحلیلگر دیگر آمریکایی که معتقد است اجرای
برجام ادامه خواهد یافت ،مایکل روبین است .آقای
روبین تحلیلگر مؤسسه امریکن انترپرایز و منتقد جدی
توافق هستهای است و خروجی انتخابات در ایران را
هم دمکراتیک نمیداند.
او معتقد است« :در نهایت مانند خود آمریکا ،ترک
توافق برای هر جناحی سخت خواهد بود فارغ از اینکه
درباره توافق چه فکر کنند» .مایکل روبین میافزاید:
«چون این توافق در مرحله اجرا خیلی پیش رفته است.
ایرانیها احتماالً بخش مهمی از داراییهای بلوکه شده
خود را پس گرفتهاند ،و تحریمهای زیادی برداشته
شده – اگرچه آنها بیشتر میخواهند -و البته ارزش
مالی توافق در احیای سرمایهگذاری است .بسیاری
از شرکتها بهویژه شرکتهای آسیایی اگر نگران
پیامدهای سرمایهگذاری باشند ،یا نگران بیثباتی
بینالمللی باشند ،سرمایهگذاری نخواهند کرد .شما
به اینها ،ماهیت اقتصاد ایران را هم بیفزایید ،خصوص ًا
جایگاه خاتماالنبیا ،شاخه اقتصادی سپاه پاسداران ،را
در نظر بگیرید به این نتیجه میرسید که این گروههای
تندروتر و اصولگرا ،نفعشان در این است که توافق را
ترک نکنند .چرا که به دلیل ساختار اقتصاد ایران ،بخش
نامتوازنی از قراردادهای خارجی به حسابهای بانکی
عناصر تندروتر حکومت میرود».
برجام پدیدهای دو وجهی است .از یک سو بسیار
وابسته به فاکتورهای متعدد داخلی در ایران از جمله
امنیت و اقتصاد است و از سوی دیگر این پدیده
دستاورد اقدام در عرصه سیاست خارجی است؛
عرصهای که قوه مجریه تنها عامل در آن نیست .از
همین رو هم علی واعظ در واشینگتن میگوید ایجاد
تغییر در برجامی که دستاورد یک تصمیمگیری اجماعی
است ،با یک انتخابات رخ نمیدهد.
آقای واعظ میافزاید« :به هر حال در شورای عالی
امنیت ملی ،انتخابات شاید نصف اعضای آن را عوض
کند ،اما نصف دیگر اعضای آن تغییری نخواهند کرد،
و رهبریای که سخن آخر را در تصمیمگیریهای
سیاست خارجی دارد ،و سیاستهای کلی نظام را تعیین
میکند هم تغییری نخواهد کرد .مث ً
ال نباید فراموش کرد
که تصمیم به حل این موضوع و مذاکره مستقیم با
آمریکا در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد
گرفته شد چون رهبری نظام دربارهآن تصمیم گرفته بود
و این سیاست در دوران آقای روحانی ادامه پیدا کرد
و همینطور سیاست مقابله بر مبنای تصمیم رهبری
در اواخر دوران آقای خاتمی اتخاذ شد و در دوران
آقای احمدینژاد ادامه یافت .در نتیجه سیاست ایران
پایه و اساسی دارد که آنچنان تحت تأثیر انتخابات
قرار نمیگیرد اما نحوه تعاملش و تاکتیکهایش توسط
کسانی پیاده میشود که با رأی مستقیم مردم انتخاب
میشوند .اما این صحنه ،سیاه و سفید نیست و ما در
یک فضای خاکستری قرار داریم».
در همین راستا جلیل روشندل ،تحلیلگر امور
بینالملل و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای
شرقی ،میگوید قانون اساسی اگرچه رهبر را مسئول
تعیین اصول کرده اما نگفته است که او باید هر اقدام
دولت را تعیین و تأیید بکند.
این تحلیلگر میافزاید« :دولت در آغاز وقتی شروع
کرد به سمت برجام رفتن ،شاید چراغ سبزی از رهبر
گرفت و کمکم جناح انحصارطلب متوجه شد که در
داخل برجام یک امتیازاتی نهفته است که نباید به نام
دولت ثبت شود .از یک طرف گفتند هر اقدامی که در
برجام شده رهبری از آن اطالع داشته ،اما از آن طرف
هر جا که برجام به مشکل برخورد کرده ،دولت را متهم
کردند؛ بنابراین من فکر میکنم آنطور هم نیست که
به طور مطلق همه کارها دست رهبری است و دولت
اینجا فقط عامل اجرایی رهبر است».
خود علی خامنهای هم در برخی از سخنرانیهایش،
اشارههایی به دامنه اختیاراتش در حوزه قانون اساسی
کرده است .از جمله این مورد که حدود یک سال پیش
در دیدار با دانشجویان بیان شد:
ً
توجه داشته باشید و من هم بارها قبال گفتهام
«این را ّ
ِ
موردی
که رهبری نمیتواند در تصمیمگیریهای
دستگاههای گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام
بگوید این باشد ،این نباشد؛ این نمیشود .نه قانون این
اجازه را میدهد ،نه منطق این اجازه را میدهد».
این رویکرد در حالی مطرح میشود که جلیل
روشندل شرایطی غیرسیاسی مانند وضعیت سالمت
رهبر جمهوری اسالمی و بحث جانشینی او را نیز
بیارتباط با این موضوع نمیبیند .این استاد علوم
سیاسی معتقد است تحت شرایطی دولت میتواند با
رویکردی که او شجاعانه توصیف میکند ،نظر رهبر
را به چالش بکشد.
جلیل روشندل میگوید« :واقع ًا بستگی به این دارد
که دولت با چه شرایطی انتخاب شود .االن تردیدهای

زیادی دربارهافت کردن میزان مشارکت عمومی
وجود دارد .اگر دولت آن پشتیبانی الزم را از لحاظ
آرا و انتخابات داشته باشد و احساس کند که همچنان
حمایت مردم پشت سرش است ،احتمال اینکه گامهای
شجاعانهتری بردارد ،بیشتر میشود ،اما اگر آن حمایت
به اندازه کافی به دست نیاید ،دولت خودبهخود ناچار
میشود به دامن رهبری بیفتد و حداقل حمایت رهبری
را بیشتر کند».
اما یک روی دیگر سکه اجرای برجام ،آن بخشی
است که در این روزها به عنوان «روح برجامِ» از آن
یاد میشود .در پایبندی به این روی سکه هم دو کشور
ایران و آمریکا ،با هم توافق نظر دارند .هر دو دیگری
را متهم میکنند که به روح برجام پایبند نیست با این
تفاوت که دولت تازه آمریکا برجام را توافقی بد میداند
و دولت ایران از آن دفاع میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور تازه آمریکا که پیش
از انتخاب شدن وعده پاره کردن برجام را داده بود،
اگرچه این کار را نکرده اما بار دیگر در روزهای پایانی
فروردین از توافق اتمی به شدت انتقاد کرد:
«این یک توافق بسیار بد بود .نباید امضا میشد و نباید
اینگونه دربارهآن مذاکره میشد .من خیلی از توافق
استقبال میکنم ،اما این یکی بد بود ،بدترینی که من
تا به حال دیدهام .آنها به روح توافق پایبند نیستند .ما
به دقت در حال تحلیل و بررسی هستیم و در آینده
نزدیک دربارهآن صحبت خواهیم کرد».
اشاره آقای ترامپ و همچنین وزیران خارجه و
دفاع او رکس تیلرسون و جیمز متیس ،به نقش روح
برجام از سوی ایران در ارتباط با اقدامات ایران در
منطقه از جمله در کشورهای سوریه و یمن است.
آنها همچنین ادامه برنامه موشکی ایران را یکی دیگر
از مواردی میدانند که در راستای آنچه برجام در پی
آن بود ،نیست .البته ایران نیز ماههاست از نقض روح
برجام از سوی آمریکا سخن میگوید .حتی پیش از
انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری ،از جمله
حسن روحانی رئیس جمهوری ،وقتی در مرداد ماه ۹۵
از دستاوردهای اقتصادی دولت خود پس از دستیابی
به برجام سخن میگفت ،تأکید کرده بود در صورتیکه
برخی به گفته او سنگاندازیها از جمله در کنگره
آمریکا انجام نمیشد ،این دستاوردها بیشتر نیز میبود:
«البته اگر طرف مقابل ما دقیق ًا به همه آنچه متعهد بود
و به ظاهر و روح برجام به خوبی عمل میکرد امروز
شرایط بهتری داشتیم و دستاوردها بیشتر و سریعتر
بود».
اما هشدار به ایران ،بررسی برجام و تهدید به اعمال
تحریمهای تازه در رابطه با اقدامات غیرهستهای
تهران ،روی دیگری نیز دارد .مایکل روبین که منتقد
برجام است ،در اینباره معتقد است که نحوه عملکرد
دولت آمریکا ،میتواند به نفع حکومت ایران باشد.
او دراینباره میگوید« :آنچه من از آن بیم دارم این
است که با صحبت کردن دربارهتصویب تحریمهای
تازه ،دولت ترامپ از میزان فشار داخلی بر جمهوری
اسالمی بکاهد ،چون برجام نتوانسته اقتصاد ایران را
نجات دهد ،چون مشکل تحریم نبود ،بلکه مشکل
سوءمدیریت خود مقامهای جمهوری اسالمی بوده
است .اما با افزایش احتمال تصویب تحریمهای تازه در
مقابل افکار عمومی ،آن هم در آستانه برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری ،دولت ترامپ یک مکانیزمی برای
افرادی چون رئیس جمهور روحانی و ظریف وزیر
خارجهاش فراهم میکند که آمریکا را مسئول کم و
کاستیها معرفی کنند».
هشدار و تهدید و آنچه که امروز در فضای سیاسی
ایران و آمریکا از آن به مزاح با عنوان احضار ارواح
برجام یاد میشود ،در حالی ادامه پیدا میکند که دولت
آمریکا از بررسی  ۹۰روزه سیاستهای واشینگتن در
قبال ایران خبر داده است و موضوع برجام بخشی از این
بررسی است .آنطور که رکس تیلرسون وزیر خارجه
آمریکا گفته واشینگتن این موضوع را بررسی میکند
که جوانب اقدامات تحریکآمیز ایران و خود برجام
چگونه در موازنه منافع ملی آمریکا جای میگیرد.
آنطور که گری سیک که پیشتر مشاور ارشد کاخ سفید
در زمان انقالب بهمن  ۵۷و گروگانگیری در سفارت
آمریکا بوده میگوید ،هر دولتی که بر سر کار میآید
دستور بررسی سیاستهای پیشین در قبال موضوعات
مختلف را میدهد و این موضوعی معمول است.
او میافزاید« :یک راه توضیح اینکه چرا دولت تصمیم
به بررسی سیاست در قبال ایران گرفته (که میتواند
درست باشد یا نه) این است که مقامهای دولت
اظهاراتی را دربارهایران مطرح کردند ،مث ً
ال اینکه شاید
توافق را پاره کنند ،اما وقتی وارد کاخ سفید شدند،
متوجه شدند که این کار اص ً
ال ساده نخواهد بود .شاید
در رودربایستی اینکه پیشتر این صحبت را مطرح
کردهاند ،یک راه خروج از وضع موجود را بررسی
سیاست در قبال ایران دیدهاند».

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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ايرانی باشیم ،همچون فردوسی

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

این تصاویر که در آن عامدانه نقش فردوسی و
قهرمانان شاهنامه ،محو شده ،رویدادی است که در
مشهد اتفاق افتاده است.
وب سایت خبری تابناک که در ایران منتشر میشود
همان زمان در این باره نوشت« :این نقاشی دیواری
به وسعت  2200متر مربع دور میدان فردوسی شهر
مشهد و به مناسبت هزاره سرایش شاهنامه ،پس از
یک سال تالش 25 ،اردیبهشت ماه رونمایی شد؛
اما با گذشت کمتر از یک ماه از این مراسم ،اداره
حفاظت از امالک آستان قدس رضوی ،شبانه و بدون
هیچ گونه توضیحی اقدام به محو اثر فوق کرد».
***
اگرچه رسانهها همان زمان از عاملین این اتفاق
نامبارک نوشتند و تغییر مدیریت هم باعث بازگشت
این نقشها نشد اما روی سخنم با آنانی نیست که
به تعبیر «نفثه المصدور»« :جاني به ناني باطل كردند
و نفسي به فلسي ضايع گردانيدند ».روی سخنم با
شما ایرانیان است .با شما که وارثان فردوسی هستید.
با شما از فارس و ترک و لر و تات و ترک و لک
و بلوچ و کرد که همه «ایران زمینی» هستید .وارثان
مردی که یک تنه هویت و فرهنگ ایران زمین را
در برابر هجوم بیگانه حفظ کرد تا اکنون فرزندان
تمدن بزرگ مصر و دیگر فتوحات اعراب بر شما
غبطه بخورند که با وجود اكثريت مسلمان ،هویتتان
مغشوش و زبان و افکار پدران تان برای شما نامفهوم
نیست:
 25اردیبهشت ماه ،سالروز بزرگداشت حکیم
ابوالقاسم فردوسی است .همچون فردوسی باشیم.
همچون او پاسداشت خرد را چاره دردها و نکبتها
بدانیم .همچون فردوسی ،ایران پرستی و حفظ آن
را منوط به عمل و تالش دیگران نکنیم .خود ،از
میان برخیزیم .سیاووشانه با تکیه بر طینت پاک از

امتحان آتش و صداقت بگذریم .فردوسی باشیم
زیرا فردوسی آنگاه که شاهد انحطاط و هزیمت
کشور خود بود ،ناله نکرد ،بی تفاوت نماند ،تحرک
را به دیگران محول نکرد ،بر سر هموطن نکوفت،
خود زنی نکرد ،کارگزاران یا قهرمانانی چون رستم
را بواسطه شکست شان مالمت و گذشته را نفی
نکرد ،کاسه «چه کنم؟» به دست نگرفت ،شکست
را درتلفات جانی و خسارت مالی و قوت را در زر
و زور و تزویر ندید ،شکست را در فراموشی خرد
و مسئولیت و قوت را در عقالنیت و مدارا و مروت
دید .شکوهمندانه بر نقاط قوت انگشت گذاشت و
دلسوزانه از ضعفها گفت و از همان شکست و
همان قهرمانان ،چنان حماسهای ساخت که باد و
باران و آفتاب در طی قرون نتوانستند گزندی به کاخ
بلند آن برسانند.
***
همچون فردوسی باشیم .ایران را دوست داشته
باشیم .تبار قهرمانان ،عاشقان و شهدای ایران را از
آغاز تاکنون بدانیم ،به عناصر قابل افتخار ،همه
اعصار ایران افتخار کنیم .وارث خلف باشیم .ایرانی
باشیم .بر سینه همین مشروطه نیم بند که حاصل
خون دل خوردن پدران رستم وش ما از صوراسرافیل
و ستارخان و باقرخان است ،دست رد نزنیم .از این
اختیار هرچند محدود برای حفظ ایران استفاده کنیم
و نوشداروی بعد از مرگ سهراب نباشیم .ایران را به

تورانیان وامگذاریم .کاوه آهنگر آگاهی باشیم ،برگه
رای ،این پر کوچک سیمرغ تغییر را مغتنم بدانیم.
اگر پیکان کمانمان به جان انحصار ،کارگر نمی افتد،
دست کم؛ چشم کم بین این اسفندیار رویین تن را
با رایمان نشانه بگیریم .پهلوان باشیم .رو به سویی
برویم که توان مان با دشمن ایران ،توان پیل افکن
رستم و صبر و زبان مان ،صبر وزبان توام با مدارا و
صلح او باشد.
***
همچون فردوسی باشیم .فرافکنانه ،نپنداریم و
نگوییم« :همه چیز از دست رفته و چه سود از رای
و صندوق؟» ،نگوییم که از رای ما از مشارکت و
حضور ما هیچ ثمری بدست نمی آید .نگوییم که
سخن از خرد و مدارا و پهلوانی بیهوده و بیثمر
است .به حاصل و دستاورد بزرگ دهقان الغر اندام و
بیبضاعت توس بیاندیشیم که اگر میخواست چنین
بیاندیشد که «فایده ندارد» اکنون سخنی از ایران نبود.
اگر قرار بود آرزوها و تخیل و هویت و مسئولیت
خود را از هراس محمود و غازیان غزنوی ،فراموش
کند ،حتا ردی از ایران و ایرانی برجای نمیماند.
اگر این همه را باور نداریم ،اشکالی ندارد .دست
کم رو به سویی نرویم که آنچه با نقش فردوسی در
سرزمین او میکنند ،بر همه دیوارهای ایران ،سنت
شود! بیایید کاری کنیم که چون او «آخر شاهنامه ،
خوش باشد!».

آیا تصادف زنانه مردانه دارد؟

اندیشه تدین  -منتقد و کنشگر اجتماعی:

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

بعد از یک هفته کار و کم خوابی ،میرم که از فروشگاه
سبزی خرید کنم .پارکینگش همیشه شلوغ و کم جاست.
اولین جا پارکی که میبینم عزم میکنم که پارک کنم و
خوشحالم که ماشین کوچکم همه جا میتونه جا بشه...
در همین فکرام که در لختی از ثانیه صدای اصابت در
عقب ماشینم به یک شورلت قدیمی و ضمخت شنیده
میشه..تازه ماشین رو بردم صافکاری و باید چند هفته
بعد کهلیز( )Leaseماشینم تموم میشه پس بدم .این
روزها سخت در حال تحقیق و بررسی برای انتخاب
ماشین جدید هستم و مقوله ماشین و رانندگی دغدغه
این روزهایم محسوب می شود.
همیشه در اغلب جماعت ایرانی ،رانندگی خانمها
سوژهای برای طنز و خنده و کنایه است .به دفعات
شاهد جر و بحثهای مردانی بودم که از رانندگی
همسرشان ایراد میگیرند .گویی خودشان بیعیب و
نقصترین رانندگان تاریخ بشریت هستند .خیلی از
وقتها وقتی خانمی پشت فرمان نشسته فقط کافیست
آقایی در کنارش باشد تا به مانند یک افسر راهنمایی
رانندگی ،به دقت همه نکات را زیر نظر بگیرد .چرا
زود دور زدی .چراغ زرد بود رد شدی .راهنما زدی؟
حواست به ماشین سمت چپی باشهها! مواظب عابر
پیاده باش ،نزدیک بود بزنی بهش.
من به دفعات تجربه رانندگی در کنار یک آقا را
داشتهام ،چند باری با همکارم در ماشینی بودم که من
رانندگیاش را میکردم ،پر از استرس و نگرانی بودم آن
هم به خاطر قضاوتهایی که به عنوان یک زن در مورد
رانندگی میشوم و همین باعث بروز خطای بیشتری
در رانندگی میشد و وقتی به مقصد میرسیدیم این

جمله طنز گونه که «خداروشکر که سالم به مقصد
رسیدیم» برایم طعم گسی داشت چرا که نگاه جنسیتی
این حرف به صورتم سیلی میزد و هم اینکه او هم در
مقام رانندگی ،چندان بی عیب و نقص نبود.
نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشگاه کانزاس نشان
میدهد که ،زن یا مرد بودن با نوع تصادف شدید یا
مرگبار رانندگان مرتبط است .بر اساس آمار منتشر
شده هر ساله بیشتر کشورهای جهان در باره حوادث
رانندگی ،اکثر تصادفهای منجر به خسارتهای
جانی و مالی از سوی مردان انجام میشود .همچنین
سن ،یکی از مهمترین مولفههای ایمنی بزرگراه است
و دادههای تصادفات نشان میدهد رانندگان جوان و
مسنتر در مقایسه با هر گروه سنی دیگر ،نقش بیشتری
در تصادفات دارند .در رانندگان جوان تصادفات اغلب
شدید یا مرگبار هستند.
محققان تفاوتهای مهمی در نوع تصادف بین زنان و
مردان جوان را کشف کردند و مشخص شد زنان جوان
 ۶۶درصد بیشتر از مردان جوان کمربند ایمنی میبندند.
همچنین ،زنان جوان  ۲۸درصد بیشتر از گواهینامه
محدود استفاده میکنند .عالوه بر این ،زنان راننده جوان
در تقاطعات تصادف بیشتری داشتند و بیشتر هم با
عابران پیاده تصادف کردند .این در حالی است که مردان
جوان پس از غروب آفتاب تصادفات بیشتری داشتند.
رانندگان زن جوان طی روزهای هفته بیشتر احتمال
تصادفکردن داشتند در حالی که رانندگان مرد جوان
در طول تعطیالت آخر هفته بیشتر تصادف کرده بودند.
همچنین رانندگان مرد جوان تصادفات بین جادهای
بیشتری داشتند.

به گفته دانشمندان ،مولفههای خطر برای رانندگان
زن و مرد جوان متفاوتاند زیرا رفتار و نظر آنها به
طور کلی متفاوت است .این موضوع توضیح میدهد
که چرا جنسیت در نوع خاصی از تصادف بیشتر دخیل
است .به طور مثال ،رانندگان مرد جوان در تصادفات
خارجاز جادهای بیشتر نقش دارند زیرا این نوع تصادف
اغلب شامل سرعت در چنین جادههایی است و این نوع
عادت رانندگی اغلب در مردان جوان بیش از زنان جوان
مشاهده شده است.
محققان تفاوتهای مهمی در نوع تصادف بین زنان و
مردان جوان را کشف کردند و مشخص شد زنان جوان
 ۶۶درصد بیشتر از مردان جوان کمربند ایمنی میبندند.
همچنین ،زنان جوان  ۲۸درصد بیشتر از گواهینامه
محدود استفاده میکنند .عالوه بر این ،زنان راننده جوان
در تقاطعات تصادف بیشتری داشتند و بیشتر هم با
عابران پیاده تصادف کردند .این در حالی است که مردان
جوان پس از غروب آفتاب تصادفات بیشتری داشتند.
رانندگان زن جوان طی روزهای هفته بیشتر احتمال
تصادفکردن داشتند در حالی که رانندگان مرد جوان
در طول تعطیالت آخر هفته بیشتر تصادف کرده بودند.
همچنین رانندگان مرد جوان تصادفات بین جادهای
بیشتری داشتند.
می توان گفت حضور روزافزون زنان در پشت ماشین
های خود ،با خلق توانایی ها و فرصت های جدید
ي تواند سازنده يک هويت جديد اجتماعي -فرهنگي
م
باشد و جهان ذهني و عيني نويني را با گسست در
مفاهيم رايج زنانگي و مردانگي و تصوير جديدي از زن
بودن ايجاد کند.

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 67آدینه  19می 2017

9 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:67 - MAY,19 , 2017

										
روی میز تحریریه:

آنها مستبدند و ما بی توجه

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

تقریبا چهل سال پيش و قبل از آن وقتي به همین
كشور آمریکا سفر ميكردي ،ميدانستي كه در مقام
يك توريست زيباييهاي ينگه دنيا را خواهي ديد و
از آن لذت خواهي بود .با دالر هفت توماني آمده
بودي و بسياري از اهل آمريكا پيش خود تصور
ميكردند كه تو در جيبت شعبهاي از يكي از چاههاي
نفت خوزستان را داري .اما حاال تقریبا چهل سال
است كه ...
***
اين روزها هموطنان بسياري هستند كه به دليل
شرايط استبدادي حاكم بر كشورمان رنج هجرت را
بر خود هموار ميكنند و در پي يافتن آرامشي كه در
موطن خود از دست دادهاند ،دل به دريا و بال به باد
ميسپارند تا شايد در ديگر نقاط اين كره خاكي و
در ميان مردماني كه از فرهنگهاي ديگر ميزبان اين
ميهمانان شايد حتي ناخوانده ميشوند ،جستجوگر
گمشدهاي به اسم خوشبختي باشد.
گروهي راهي سرزمينهاي سبز و حارهاي جنوب
شرق آسيا شدهاند .گروهي خوشبختي را در كوچهها
و خيابانهاي سنگ فرش شده اروپا جستجو ميكنند
و البته گروهي ديگر که به باور خود خوششانستر
بودهاند راهي ينگه دنيا ميشوند تا در آمريكا كه مهد
آزادي و ليبراليسم قلمداد ميشود به آرامش برسند.
***
مهاجرت ايرانيان به آمريكا را ميتوان به چند دسته
كلي تقسيم كرد .نخستين دسته از مهاجرين اجباري
را چهرههای سرشناس ،فرهنگیان ،مقامات و دولت
مردان رژيم گذشته ايران تشكيل ميدادند كه پس از
انقالب راهي اين سرزمين شدند ،گروه دوم متفکرین
و هنرمندان ،عليالخصوص ستارگان موسيقي بودند
كه راهي آمريكا شدند و با آمدن آنها ،لسآنجلس

از شهري غريبه براي ايرانيان به بزرگترين كلوني اما اينجا و در اين سوي دنيا ما اين بار نه با
قلمهايشان كار داشتيم و نه با چشم و گلويشان.
ايرانيان مقيم خارج از كشور تبديل شد.
در اين ميانه بسياري هم به داليل اقتصادي و اما ما به ظاهر هموطنان ،قلبهايشان را نشانه گرفتيم
به دنبال زندگي بهتر راهي آمريكا شدند و اقشار تا آن را بشكنيم ،اميدشان را بگيريم و به آنها بگوييم:
گونهگون و تجارتهاي رنگارنگ ايراني را به اين «عمو جان؛ برو ته خط! حاال كـــــــــــــو!!! تا تو
بخواهد نوبت تو شود!!»
كلوني اضافه كردند.
در دوران جنگ و سرکوب خفقان داخلی در دهه بلي دلشهايشان را شكستيم و رمانديم مرغ اميد را
 1360موج دیگری رفتن را به ماندن در ایران ترجیح از خانه قلبهاي آنها ،آنها كه با حرفهاي تازه آمده
دادند که یا نمیخواستند فرزندانشان در میدانهای بودند .با صداي پاك و بيرياي يكايك شهروندان
مین قربانی جنگ طلبی شیخ جماران نشین شود یا ايران براي ما پيام آورده بودند .ما پيامبران نسل امروز
میترسیدند نوجوانشان را ابراهیم رییسیها در زندان ايران را دهان بستيم ،قلم از دست گرفتيم و ...
***
اوین به جوخه اعدام بسپرد.
در دهه  70شمسي( 1990میالدی)یعنی قريب به  20راستي ما با يكي از بهترين مهمانان ناخوانده
تا  30سال گذشته گروه ديگري از مهاجرين اجباري نسل امروز ايران كه مجبور به ترك وطن شده
راهي آمريكا شدند ،كساني كه عموم ًا دانشجو و يا است چگونه برخورد كرديم؟! در ميان من و شما
تحصيل كردههاي دانشگاهي بودند .كساني كه ديگر روزنامهنگاران بسياري هستند كه در اين چند ساله
حكومت ايران جايي براي آنها در ايران نداشت .اخير به ما پيوستهاند؛ آيا انديشيدهايد كه چرا بايد آنها
كساني كه با خود كولهباري از استعدادهاي نوپا و را در شغلهايي متفاوت اما به دور از حرفه اصلي
صاحب انگيزه و عمل را به آمريكا آوردند و پس خود پيدا كرد؟!
از آنها در دوره اخير يعني ظرف همين هشت سال ميدانيد صاحب ثروت شدن ،يك بيزينس موفق
پس از انتخابات  88در ایران ،كساني راهي سرزمين داشتن و بسياري از فعاليتهاي شغلي از دست همه
اين سوي درياها شدند كه يا متفكر بودند ،یا روزنامه كس بر ميآيد .اما آيا همه ميتوانند قلمهايشان را
نگار ،هنرمند ،نقاش و انديشمند ،كساني كه باور چنان روي كاغذ بچرخانند كه رعشه بر تن استبداد
داشتند آزادي براي ايران در روزهاي پرالتهاب پس افتد.
آنها قلمهايشان را شكستند و ما دلهايشان را؟!
از انتخابات ژوئن  2009به مذبح رفت.
آري كساني آمدند كه جانشان را در قلمهايشان آنها مستبد بودند و ما بيتوجه!
و عشقهايشان را در نوشتههايشان به اثبات رسانده و در اين ميانه قرباني روزنامه نگاران و نویسندگانی
بودند .كساني كه زنده بودند تا ميتوانستند بنويسند كه ايران امروز بزرگترين زندان براي آنهاست .مردان
و انديشهشان را به گوش مردمانشان برسانند .آنها را و زناني كه به جرم انديشيدن ،ديدن و نوشتن زنداني
چنان سخت به بند كشيدند و چنان در ايران استبداد ميشوند ،شكنجه ميشوند ،تبعيد ميشوند و آنگاه
زده تحت فشار قرار دادند كه در ديگر جايي براي كه نوبت به ما ميرسد ،باز اين آنها هستند كه قرباني
ميشوند.
ماندنشان نمانده بود.
اين ميهمانان تازه از راه رسيده كه در اين مدت به به خاطر میآورید در دوران مدرسه به مداد و
جمع ايرانيان آمريكا اضافه شدهاند ،كساني هستند خودکار و کاغذ و دفترچه میگفتند «لوازم التحریر»؟
كه در سرزمين مادريمان قلمهايشان را استبدادگران میدان «التحریر» قاهره را هم که حتم ًا به خاطر
شكستند و چونان خار در چشمها و حلقهايشان دارید؟
فرو كردند تا نه ببينند و نه بگويند .اما قلبهايشان ساده است محاسبه این دو جمله باهم ...لوازم
را برداشتند و با چشماني خونبار جالي وطن كردند التحریر به معنای وسایل نوشتن نیست بلکه به معنای
تا با كساني كه از خون و تبار و نژاد آنها بودند در «ابزار آزادی» است.
اين سوي جهان قدمي براي ملتي بردارند كه گرده در حرمت گذاریم آنانی را که عمری است با ابزار
آزادی به جنگ استبداد رفتهاند.
زير بار ظلم خُ رد كرده است.

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.

افقي:
 -1پايتخت هلند  -كشور نوشابهای
 -2تخت روان بيمار  -از شهرهاي اصفهان
 -3حرف عصا  -شهر ريشه  -متال  -اثر آلفرد دوموسه
 -4پرده در  -خيش  -آينده
 -5مردم  -فرمان خودرو  -واحد واليبال  -غوزه پنبه
 -6بي پرده  -ماده ها  -بسيار و كثير
 -7كاشتن نهال  -پرنده ای کوچک  -مخترع تلگراف
 -8كار مجري  -اختر  -فراموشكار
 -9مادر آذري  -دختر كوروش  -ديوار كوتاه
 -10خيو  -آتش باستاني  -از نهاد برآيد
 -11دوستي  -علف خشك  -علوفه گاو  -خوب وخوش
 -12مرد قوي هيكل  -کشوری آفریقایی  -سنت
 -13حاصل فروريختن ديوار  -شانه فلزي  -دست ماليدن
 بانگ -14الرو  -لوزالمعده
 -15اسمی مردانه که به دست خدا اشاره دارد  -اطفائيه
عمودي :
 -1از بيماريهاي ويروسي كودكان  -نقش اندازي
 -2آئينه  -از توابع مهم تهران  -غواص
 -3مرز  -از شهرهاي آذربايجان شرقي  -از حروف يوناني
 -4بدن  -دهان  -كم  -ميز قرآن خواني
 -5نارو  -آش فرنگي  -لعاب نشاسته  -آبكي

 -6يك ششم  -از رودهاي مهم ايران  -بچه آهو
 -7صد متر مربع  -از شهرهاي اصفهان  -ابزار نجاري
 -8خطاي فوتبالي  -فارسي زبان  -الفت
 -9جاي بي هوا  -پست گل زن تيم  -بيد
 -10كالل  -وجود دارد  -سيخ كباب
 -11دويار هم قد!  -غالف شمشير  -معلق  -مراسم و
آيين ها
 -12لوس  -رسوب يخچال  -دورويي  -مرتجع الستيكي
 -13قاره زرد  -ساده و سهل  -غم واندوه
 -14فيزيكدان هفت تير كش!  -حجره  -پول چين
 -15بزك  -بتانيك

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

ستاره هایی مه با زنان بزرگتر از خود ازدواج کردند

ن و زن جوان» مدت
کلیشه زوجی متشکل از «مرد مس 
زمانی است که ترک برداشته است .نمونه امانوئل مکرون
و همسرش بریژیت تروینو شاهدی بر منسوخ شدن این
رسم و باور اجتماعی است .تصاویر زوجهایی با تفاوت
سنی زیاد را ببینید.

تینا ترنر گفته آنها در همان نگاه اول عاشق یکدیگر شدند.

سال با یکدیگر اختالف سنی دارند.

بریژیت تروینو و امانوئل مکرون
امانوئل مکرون  ۳۹ساله جوانترین رئیسجمهور تاریخ
فرانسه است .همسر او بریژیت تروینو حدود  ۲۵سال از
او بزرگتر است .خانم تروینو معلم سآبق قای مکرون بود.
بریژیت تروینو نقل کرده وقتی امانوئل مکرون تنها  ۱۷سال
داشت به او گفت« :هر کار بکنی ،من با تو ازدواج میکنم».
بریژیت تروینو از همسر نخست خود  ۳فرزند دارد .او در
حال حاضر نیز  ۷نوه دارد.

ننا و فلیپ پالم
ننا (گابریل سوزانه کرنر) متولد سال  ۱۹۶۰و خواننده
مشهور آلمانی است .او حدود  ۱۲سال از شوهرش فلیپ
پالم بزرگتر است .آنها بدون اینکه رسما ازدواج کنند
حدود  ۲۳است که با هم زندگی میکنند.

لیزا بونت و جیسون موموآ
لیزا بونت متولد  ۱۹۶۷هنرپیشه آمریکایی است .شوهر
او جیسون موموآ نیز بازیگر و کارگردان آمریکایی متولد
 ۱۹۷۹است .آنها حدود  ۱۲سال با یکدیگر اختالف سنی
دارند.
هلنا سگر و زالتان ابراهیموویچ
زالتان ابراهیموویچ متولد سال  ۱۹۸۱فوتبالیست مشهور
سوئدی است .هلنا سگر همسر اوست .هلنا سگر حدود
 ۱۱سال از زالتان ابراهیموویچ بزرگتر است .آنها دو
فرزند دارند.

هایدی کلوم و ویتو شنابل
هایدی کلوم متولد  ۱۹۷۳مدل مشهور آلمانی است .او
از سه سال پیش با ویتو شنابل متولد سال  ۱۹۸۶دالل آثار
هنری زندگی مشترک دارد .هایدی کلوم حدود  ۱۳سال از
ویتو شنابل بزرگتر است.

تینا ترنر و اروین باخ
تینا ترنر خواننده و بازیگر آمریکایی متولد سال ۱۹۳۹
است .شوهر او اروین باخ حدود  ۱۶سال از تینا ترنر
جوانتر است .آنها حدود  ۳۰سال است که با هم هستند.

ژوزفین بوهارنه و ناپلئون بناپارت
البته در گذشته نیز زوجهایی با این نوع اختالف سنی
(زن بزرگتر از مرد) وجود داشته است .بطور مثال ژوزفین
بوهارنه متولد  ۱۷۶۳همسر ناپلئون بناپارت ،امپراتور
فرانسه بود .ژوزفین حدود  ۶سال از همسرش بزرگتر
بود.
سم تیلور-جانسون و آرون تایلر-جانسون
سم تیلور-جانسون کارگردان و هنرمند انگلیسی متولد
سال  ۱۹۶۹است .شوهر او آرون تایلر-جانسون بازیگر
و متولد سال  ۱۹۹۰است .آنها سال  ۲۰۱۲با هم ازدواج
کردند و حاال صاحب دو دختر هستند .آنها حدود ۲۱

دبورا لی فرنس و هیو جکمن
دبورا لی فرنس متولد سال  ۱۹۵۵هنرپیشه اصالتا
استرالیایی است .همسر او هیو جکمن بازیگر مشهور
استرالیایی است .آقای جکمن متولد سال  ۱۹۶۸است.
***
با این همه هنوز هم خیلیها هستند که فکر میکنند به
دالیل گوناگون بهتر است با سن مرد در رابطه زناشویی از
همسر خود بیشتر باشد.
برخی نوع باروری انسان و خطرات بارداری برای زنان
در سنین باال را از دالیل مهم ژنیتکی برای تشویق به
انتخاب زنان جوان تر از مردان در رابطه های زناشویی
قلمداد می کنند
با این همه گویی آنها که طرفدار عدد دانستن سن روی
صفحه شناسنامه هستند و معتقدند در زندگی معبارهای
معنوی مهتری وجود دارد حاال و با دیدن این آلبوم عکس
میتوانند به خود و اندیشان اعتماد بیشتری داشته باشند.
اعتمادی که بی تردید این زوج ها هم از آن برخوردارند.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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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  19می 2017

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
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رقابت برای میزبانی المپیک 2024
رم ،پاریس یا لسآنجلس؟

نمایندگان کمیته بینالمللی المپیک هفته گذشته را با بازدید را برای  2024وگزینش لسآنجلس را برای سال 2028
از استادیومها و پارکهای لسآنجلس ،تماشای بازی داجرز واگذار نماید.
و میهمانی خصوصی در یکی از عمارتهای بورلی هیلز شهر لسآنجلس تا کنون دوبار میزبان بازیهای المپیک
به پایان بردند .هدف از این بازدید ،تصمیم نهایی کمیته ،تابستانی بوده است برای نخستین بار دهمین دوره بازیهای
برای نامزدی برگزاری المپیک  2024از سوی لسآنجلس المپیک در سال  1932در لسآنجلس برپا شد و در دومین
است که با پاریس در رقابت میباشد .برآوردهای مالی بار در سال  1984شهر فرشتهها به شهر ورزشکاران تبدیل
نشان میدهد که برای برگزاری المپیک  ،2024نیازی برای گردید.
ساخت استادیومهای جدید نیست و بازسازی امکانات المپیک تابستانی  ۱۹۸۴که به طور رسمی با نام «بازیهای
موجود ،مبلغ  5/3میلیارد دالر برای شهر لوس انجلس المپیاد بیست و سوم» شناخته میشود ،از  ۲۸ژوئیه  ۱۹۸۴تا
هزینه خواهد داشت که باید از منابع گوناگون تامین شود ۱۲ .آگوست در شهر لسآنجلس با حضور  ۶۷۹۷ورزشکار
گرچه پاریس از نظر امنیتی در مورد المپیک  2024مورد زن و مرد از  ۱۴۰کشور جهان و در  ۲۳رشته ورزشی در
پرسش و مقایسه است ولی انتخاب رئيس جمهور تازه حالی برگزار شد که جهان یکی از سخت ترین دوران جنگ
فرانسه ،اما نوئل ماکرون یک امتیاز مثبت و خون تازه در سرد بین دو ابرقدرت آمریکا و شوروی را سپری میکرد
رگهای پاریس به شمار میرود و میتواند شانس پاریس شوروی و برخی از متحدین آن به تالفی تحریم ایاالت
را بیشتر کند ،زیرا لسآنجلس و اریک گارستی هیچگونه متحده آمریکا در بازیهای المپیک تابستانی  ۱۹۸۰مسکو از
شانس پشتیبانی از سوی دونالد ترامپ را ندارند .گفته شرکت در این دوره از بازیها امتناع کردند .اما جمهوری
میشود با توجه به این که هر دو شهر نامزد سالهای  2024و خلق چین برای اولین بار هیئت ورزشی خود را در همین
 2028هستند ،ممکن است کمیته بینالمللی المپیک ،فرانسه سال عازم بازیهای المپیک نمود.
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