45

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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رونمایی از کمپین «لسآنجلس رای میدهد» در شهرداری این شهر:

نیاز«لسآنجلس» بهرایایرانیها

یلدا مبارک

کمپین «لسآنجلس رای میدهد»
که توجه ویژهای به جامعه مهاجران
ساکن در کالیفرنیا ،خصوصا
ایرانیان ساکن در محدوده کالنشهر
اتهام تجاوز جنسی به یک
لسآنجلس دارد ،به طور رسمی از
ایرانیتبارساکننیوجرسی
فعالیتهای خود در جهت اطالع
رسانی به شهروندان دارای حق رای
در انتخابات شهرداری لسآنجلس،
ترامپ برایکدامیک از
پرده برداری کرد.
وعدههایش به کنگره نیاز دارد؟ این کمپین کارزاری آموزشی و
اجتماعی است که هدف آن افزایش
مشارکت و آگاهی مدنی در میان
زندگی در لسآنجلس سخت تر رایدهنگان واجد شرایط شهر
لسآنجلس در انتخاباتهای وابسته
از زندگی در باقی کالیفرنیا
به شهرداری است.
کمپین «لسآنجلس رای میدهد»
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید به همت هالی وال کات منشی

شهرداری و جینی پک ،مدیر بخش
عملیات انتخابات ،میکوشد تا
رای دهندگان ساکن لسآنجلس به
خصوص مهاجران را برای انتخابات
مقدماتی شهرداری در روز  7مارچ
سال  2017آماده کند.
در انتخابات  7مارچ ،شهردار
لسآنجلس ،وکیل شهرداری،
حسابرس این نهاد ،اعضای شورای
شهر نواحی فرد ،اعضای هیئت
مدیره مدارس و اعضای هیئت
مدیره کالج های عمومی توسط آرای
مردمی انتخاب خواهند شد.
در این راستا ،کمپین «لسآنجلس
رای می دهد» از چندگانگی فرهنگی
و تنوع ملیتها در لسآنجلس
بهره برده و با همکاری تشکلها،

انجمنها و رسانههای  12ملیت با
زبانهای گوناگون از جمله فارسی،
در صدد است مهاجران واجد شرایط
را تشویق کند تا در تعیین و بهبود
شرایط شهر و محل زندگی خود
مشارکت داشته باشند.
رای ساکنین ایرانی تبار در برخی
مناطق لسانجلس به حدی است که
می تواند در سرنوشت رویدادهای
شهری موثر باشد.
شایان ذکر است رادیو ایران
 ،KIRN 670 AMبه عنوان تنها
رادیوی فراگیر فارسی زبا ن در جنوب
کالیفرنیا ،برای جلب مشارکت هر چه
بیشتر ایرانیان در کنشهای اجتماعی
و شهری ،به عنوان پارتنر این طرح
وارد عمل شده است.

سومین کنفرانس ibridgesبه کار خود پایان داد

سومین دوره همایش سه روزه آیبریج که در آن
دهها کارآفرین و استارتآپهای موفق ایرانی و
همچنین کارشناس برجسته سخنرانی داشتند در شهر
بارسلون در اسپانیا به کار خود پایان داد .این همایش
طی روزهای هشتم تا دهم دسامبر ( 18تا  ۲۰آذر ماه)
برگزار شد.
در این همایش که سه روزه ،بیش از هفتصد
کارآفرین ،متخصص و دانشجو از ایران ،آمریکا و
برخی کشورهای اروپایی حاضر شدند و به تبادل نظر
پرداختند .بعد از بركلى و برلين ،نشست بارسلون،
سومين نشست  ibridgesاست كه با حضور صدها
استارت آپ يا شركت نوپا برگزار مى شود.
 ibridgesیک تشکل غیرانتفاعی است که هدف
آن تسهیل و شتابدهی به توسعه خالقیت در کسب
و کار و اقتصاد ایران عنوان شده است .این تشکل
تاکید دارد که غیر سیاسی است و درصدد شناسایی اصلی دنبال شده در این همایش را نزدیک کردن ایده
فرصتهای نو و استفاده از توانایی کارآفرینان ایرانی ها و افکار شرکت کنندگان از ایران و آمریکا و سایر
داخل و خارج از کشور و برقراری پل ارتباطی بین نقاط جهان برای پیشرفت و توسعه شرکت های نوپا
اعالم کرد.
آنهاست.
کامران الهیان از جمله کارآفرینهای موفق سلیکون در برنامه امسال آی بریجز سخنرانانی همچون انوشه
ولی در آمریکا و یکی از بنیانگذاران آیبریجز هدف انصاری ،سارا احمدیان ،محمد افشار ،امیر بنیفاطمه،

بهران بهرامی ،طه بهادری ،لیال عراقیان ،کامران الهیان،
بیتا میالنیان ،فیروز نادری ،لیلی صرافان ودهها چهره
برگزیده دیگر در برنامه های متنوع و گسترده با به
اشتراک گذاری داشتههای علمی خود کوشیدند تا پل
ارتباط بین جوانان عالقمند در داخل ایران و گستره
وسیع علوم کامپیوتری در جهان امروز باشند.

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

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency
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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

 محمدرضا صادقي در لسآنجلس روی صحنه رفت و به یاد شادرواناستاد محمد نوری خواند.
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در کانون خبر:

نوید نگهبان در نقش ژنرال افغان روی پرده می رود

نوید نگهبان هنرمند ایرانی ساکن لس آنجلس به
جمع بازیگران فیلم «سربازان اسب سوار» به تهیه
کنندگی «جری بروکنهایمر» پیوست .این بازیگر
ایرانی در این فیلم در نقش ژنرال عبدالرشید دوستم،
از مجاهدین افغان به هنرنمایی می پردازد.
سربازان اسب سوار ،اقتباسی است از کتابی به
همین عنوان از «داگ استانتون» نویسنده آمریکایی
که در سال  ۲۰۰۹و بر اساس رویدادهای واقعی
نوشته شده است .ماجراهای فیلم به روزهای پس
از واقعه تروریستی یازدهم سپتامبر مربوط می شود،
گروهی از تکاوران ارتش آمریکا با هدف کمک به
نیروهای محلی افغان به مزار شریف می روند و در
نبردی سهمگین با طالبان درگیر می شوند.
سربازان آمریکایی در این جنگ برای عبور از
بیل
لوکین
ترنت
اسمیت،
مولی
بروکنهایمر،
جری
مناطق کوهستانی شمال افعانستان ،مانند فیلم های
است و همکاری او با احمد شاه مسعود و نیروهای
وسترن از اسب استفاده می کنند و این موضوع نقش و تاد لوکین بیل تهیه کنندگان اصلی فیلم هستند .ائتالف شمال باعث شکست طالبان در مزار شریف
مهمی در موفقیت عملیات آزاد سازی مزار شریف فیلمنامه سربازان اسب سوار را پیتر کرگ و تد تالی و بازپس گیری این شهر بزرگ شد.
دارد.
نوشتند و نیکوالی فاگلسیگ آن را کارگردانی می نوید نگهبان در سالهای اخیر در فیلم های سینمایی
شرکت دیزنی پس از موفقیت کتاب سربازان اسب کند .پیش تولید سربازان اسب سوار مدتی است و سریال های تلویزیونی مختلفی حضور داشته،
سوار و فروش خوب آن در آمریکا ،امتیاز تولید آغاز شده و مراحل فیلمبرداری در مناطق کوهستانی از جمله «هملند»« ،تک تیرانداز آمریکایی» و «بابا
سینمایی آن را از نویسنده خرید تا فیلمی جنگی و ایالت نیومکزیکو انجام خواهد شد.
جون» که سال گذشته نماینده اسرائیل در مراسم
حادثه ای بسازد .تولید سربازان اسب سوار در سال نوید نگهبان در این فیلم نقش ژنرال دوستم را اسکار بود.
های اخیر به دالیل متفاوتی به تعویق افتاد تا اینکه بازی می کند ،از جنگ ساالران افغان که امروز تا این لحظه حضور کریس همسورد ،مایکل شانون
سرانجام جری بروکنهایمر به این مجموعه ملحق معاون ریاست جمهوری افغانستان است .ژنرال و بن اتول در این فیلم قطعی شده و هنرمندان مطرح
شد.
دوستم رهبر جنبش جماعت اسالمی افغانستان دیگری هم در نقشهای جانبی بازی می کنند.

به بهانه شب یلدا:
جامعه ایرانی لسآنجلس و خودباوری اجتماعی

تعدُد برنامههای عمومی برای پیشواز و صد البته
گرامیداشت شب یلدا در حالی در آستانه یلدای 1395
خورشیدی در سومین آخر هفته دسامبر  2016در
لسآنجلس به چشم میخورد که برگزارکنندگان این
برنامهها میگویند با استقبال خوب مردم مواجه بو دهاند.
در حالی که از چند هفته قبل به دفعات میشد
آگهیهای مربوط به برگزاری چندین مراسم شب یلدا
و حتی یک کنسرت را در آخر هفته منتهی به یلدای
 1395خورشیدی دید ،امید به برپایی هرچه باشکوهتر
این مراسم نشان از دو ریز فاکتور اجتماعی در جامعه
ایرانیان مقیم کالنشهر لسآنجلس و حومه دارد.
نخست حجم عمدهای از افزایش قابل توجه مهاجران
ایرانی که در سال های جدیدتر به این منطقه آمدهاند و
دوم توسعه ساختار جامعه متشکل که از دستاوردهای
لسآنجلس در حال عبور از یکی از مهمترین مرزهای اجتماعی پیرامون خود است و به حق در یلدا نور امید
مهم ایرانیان لسآنجلس در سه دهه گذشته است.
رویدادهای
روند
بر
تاثیرگذاری
برای
پذیری
باور
بر تاریکی غربت پیروز است.
این دو مهم در کنار هم نشان میدهد که جامعه ایرانیان
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در کانون خبر:

سخنرانیگروگانتهراندرایالتمونتانا

به گزارش شبکه تلویزیونی انبیسی مونتانا« ،جان
لیمبرت» دیپلمات بازنشسته سفارت آمریکا در تهران
که  37سال پیش در جریان گروگانگیری دانشجویان
پیرو خط امام به مدت  444روز در اسارت انقالبیون
جمهوری اسالمی بود ،در جمع دانشجویان و
دانشآموزان شهر میسوال در ایالت مونتانا (واقع در
شمالغرب ایاالت متحده) حاضر و به سخنرانی
خواهد پرداخت .آقای لیمبرت با هدف آشنایی
دانشپژوهان با روابط بینالملل در این کنفرانس
شرکت خواهد کرد و گفت« :دوست دارم تا آنها را
تشویق کنم تا درباره آینده کاری خود در خدمات

روابط بینالمللی ،نه لزوما خدمات امور کشورهای
خارجی ،فکر و فعالیت کنند».
جان لیمبرت ،چهارشنبه  14دسامبر در دبیرستان
هلگیت شهر میسوال درباره روابط ایران و آمریکا
و تجربههای شخصی خود دراین زمینه سخنرانی
خواهد کرد .آقای لیمبرت به همراه  51شهروند و
دیپلمات دیگر سفارت آمریکا در تهران در تاریخ 4
نوامبر  1979توسط جمعی از دانشجویان اسالمگرای
افراطی موسوم به دانشجویان خط امام به گروگان
گرفته شد و تا  20ژانویه  1981در اسارت جمهوری
اسالمی بود.

مقامات پلیس در نیوجرسی آمریکا می گوند:
یکشنبه  11دسامبر  ،2016یک مردی ایرانیتبار
مسلح در بخش میدلند پارک ایالت نیوجرسی ،با
توسل به زور وارد منزل یک زن شده و به او
تجاوز کرده است.
متجاوز«ویام راشدی»  36ساله مقیم شهر
نیوجرسی معرفی شده است که با قرار وثیقه 2
میلیون دالری به زندان برگن کانتی منتقل شده و
متهم به تجاوز جنسی ،آدمربایی ،سرقت ،تهدید
به قتل و در اختیار داشتن غیرمجاز اسلحه است.

آقای راشدی دانش آموخته رشته دندانپزشکی
است و در همین رشته فعالیت داشته است.
مشخص نیست وی در هنگام اقدام به جنایت در
حالت عادی قرار داشته است یا نه؟ همچنین از
مشخصات قربانی اطالعاتی منتشر نشده است.
تنها دادستان برگن کانتی اعالم کرد ،قربانی با
مراجعه به مقر پلیس میدلند پارک ،گزارش داده
که از لحاظ جسمی و جنسی توسط یک مهاجم
به شدت مورد حمله قرار گرفته است .تحقیقات
بیشتر توسط واحد ویژه قربانیان پلیس میدلند

سومین جشنواره سینمایی «کالور سیتی» در لس
آنجلس با برگزاری مراسم باشکوهی به پایان رسید و
جوایز برتر به هنرمندان و فیلم های برگزیده اهدا شد.
«پوالریس» یا ستاره شمال به کارگردانی سودابه مرادیان
هنرمند ایرانی تبار ،جایزه بهترین فیلم جشنواره امسال
را دریافت کرد.
پوالریس نخستین فیلم داستانی بلند سودابه مرادیان
است و در آن گروهی از هنرمندان ایرانی و بین المللی
حضور دارند ،چهره هایی چون آلیتسا باخلدا ،بهرام
رادان ،کوبی رایان مک الفین ،الیزابت روم و رویا
تیموریان.
این فیلم داستان زندگی دختر جوانی است به نام باران
که مادری ایرانی و پدری اروپایی دارد .او که در گذشته
خبرنگار بوده و مأموریت های خطرناکی به افغانستان
و سوریه داشته ،با همسر ایرانی خود در لس آنجلس
زندگی می کند.
باران به بیماری «پی تی اس دی» یا «اختالل استرس

پس از سانحه» مبتال شده و از رویدادهای تلخ و دردناک
گذشته رنج می برد.
با پیدا شدن یک بسته مشکوک در ساختمان محل
زندگی آنها و حضور نیروهای امنیتی در این مکان،
این زن جوان دچار بحران روحی می شود و این آغاز
ماجراهای مختلفی در فیلم است.
عشق ،زندگی خانودگی ،مهاجرت ،غربت ،جنگ و
آسیب های مرتبط با این فاجعه انسانی محورهای اصلی

 ۳۳عضو یک شبکه قاچاق انسان که در قاچاق مهاجران
ایرانی به بریتانیا دست داشتهاند ،در یک هفته گذشته و در
جریان بخشی از تحقیقات گسترده اروپایی در این زمینه،
در بریتانیا و یونان بازداشت شدهاند.
بر پایه اعالم آژانس ملی جرایم بریتانیا ،گمان میرود
مظنونان بازداشت شده «اعضای کلیدی» یک شبکه
سازمانیافته تبهکاری هستند که در قاچاق صدها تن از
طریق مناطق مختلفی اروپا به بریتانیا با استفاده از مدارک
جعلی دست دارند.
به گزارشی خبرگزاری فرانسه ۲۴ ،تن از این گروه ۳۳
نفره که درگیر قاچاق مهاجران ایرانی به بریتانیا هستند،
در جریان چند عملیات مشترک بین آژانس ملی جرایم
بریتانیا و پلیس یونان در آتن بازداشت شدهاند.
این گزارش بازداشتشدگان را افرادی بین  ۲۶تا ۴۵
سال معرفی کرده ،اما به ملیت آنها اشارهای نکرده است.
در ارتباط با همین پرونده ۹ ،تن دیگر هم هفته گذشته
در بریتانیا بازداشت شده بودند.
به باور بازرسان این پرونده ،مهاجران مبالغی تا ده

هزار یورو برای هر نفر به
قاچاقچیانپرداختمیکردند
تا مدارک جعلی دریافت
کنند و راهی بریتانیا شوند.د
در جریان این عملیات،
چهار دفتر جعل مدرک ،که
بازداشتشدگان در آنجا
اقدام به جعل مدارک تقلبی
کردهاند ،شناسایی و بسته
شده است .پلیس همچنین
تجهیزات جعل مدرک را به
غیرقانونی وارد بریتانیا میشوند.
کشف
تقلبی
مدرک
صدها
و
همراه  ۵۰هزار یورو پول نقد
آژانس ملی جرایم بریتانیا در فروردین امسال هم در
و ضبط کرده است.
گزارشی اعالم کرده بود که مهاجرانی که دست به دامن
در
پرونده
این
با
ارتباط
در
گذشته
هفته
بازداشتهای
شبکههای قاچاق انسان میشوند ،تا  ۱۳هزار و  ۵۰۰پوند
بریتانیا نیز در قالب چندین عملیات در شهرهای گالسکو ،برای ترتیب دادن سفرشان به بریتانیا پرداخت میکنند.
و منچستر و نیز در نورثهمپتون صورت گرفته است.
این مبلغ برای کسانی که در عوض سفر هوایی ،به عبور
گزارشی
در شهریور امسال نشریه بریتانیایی تلگراف ،در
از دریای مانش به وسیله کشتی یا قایق رضایت میدهند،
نوشت که بر پایه برآوردها ساالنه بیش از  ۱۰هزار مهاجر اندکی کمتر و تا سقف ۱۲هزار یورو تخمین زده شده است.

علی نظری خواننده ،آهنگساز و از پیشکسوتان موسیقی
الله زاری ایران سحرگاه یکشنبه  11دسامبر  2016در
لس آنجلس درگذشت .آقای نظری در سال های پایانی
عمر به دلیل کهولت سن و بیماری کمتر در مجامع
عمومی ظاهر می شد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
علي نظری ترانه سرا ،آهنگساز  ،خواننده و از
پيشكسوتان موسيقي سبك مردمي بود كه كار خود را
از تئاترهاي الله زار و موسيقي با ريتم عربي آغاز كرد.
ترانه هاي سوگند ،مادر و سنگ صبور از مشهورترين

آثار وي محسوب مي شوند.
نظری پس از انقالب و با تاخیری چندماهه ایران را
ترک کرد و سر انجام در لس آنجلس ساکن شد .وی
در دهه دوم حضورش در شهر فرشتگان بیشتر کار
آهنگسازی کرد و از خواندن فاصله گرفت .نظری یکی
از  12خواننده همخوانان سرود ترانه سرزمین من بود که
به تهیه کندگی عارف در نوروز  1366تولید شد و در
ایران در گیر جنگ با استقبال گسترده مردم روبرو گردید.
پیکر این هنرمند پیشکسوت در لس آنجلس تدفین
خواهد شد.

دبیر کل دادگاه حکمیت ورزش( )CASطی بیانیهای
اعالم کرد خانم پرند عزیزی وکیل ایرانی تبار ساکن اروپا
را به عنوان یکی از داوران دادگاه بین المللی حکمیت
ورزش انتخاب کرد.
این برای نخستین بار است که یک زن ایرانی به عنوان
یکی از داوران دادگاه حکمیت ورزش( )CASانتخاب
میشود.
خانم عزیزی فارغ التحصیل دانشگاه حقوق مالزی است
و پیشتر به عنوان نماینده یک سازمان حقوقی وابسته به
دولت مالزی در اروپا مشغول به فعالیت بوده است .او
در سابقه کاری خود کارآموزی وکالت در ایران را نیز
داراست.
دادگاه بین المللی حکمیت ورزش ( )CASدادگاهی
است برای حکمیت در رشتههای مختلف ورزش جهان

که مقر آن در لوزان سوئیس بوده و به اختالفات ورزشی
رسیدگیمیکند.
کمیته ملی المپیک ایران با انتشار بیانیه کوتاهی ضمن
آرزوی موفقیت برای نخستین زن ایرانی حاضر در دادگاه
حکمیت ورزش جهان( )CASاین موفقیت تبریک گفته
است .اما مشخص نیست این کمیته در نمایندگی خانم
عزیزی برای این سمت نقش داشته است یا خیر .پیشتر
برخی خبرگزاریهای داخلی مدعی شده بودند خانم
عزیزی نماینده کمیته ملی المپیک ایران در دادگاه بین
المللی حکمیت ورزش خواهد بود.
با این حال خانم عزیزی بر اساس قوانین دادگاه
بینالمللی حکمیت ورزش ( )CASکه موظف به
رعایت اصول سکوالریزم است ،باید بدون داشتن
حجاب اسالمی و یا هرگونه موضع مذهبی یا سیاسی در

اتهامتجاوزجنسیبهیکایرانیتبارساکننیوجرسی

پارک ادامه دارد.

یکفیلمایرانی-آمریکاییبرندهجشنوارهکالورسیتی

این فیلم است.
پوالریس محصول مشترک ایران و آمریکا است و با
بودجه کمی در لس آنجلس فیلمبرداری شده ،بسیاری
از هنرمندان ،عوامل تولید و دست اندرکاران با حداقل
دستمزد یا بصورت افتخاری در این پروژه این شرکت
داشتند.
سودابه مرادیان نویسنده ،کارگردان ،تدوینگر و مستند
ساز ایرانی ،چند سالی است فعالیت های حرفه ای خود
را آغاز کرده و تجربیات ارزنده ای در سینما و تلویزیون
ایران دارد.
او مدرک کارشناسی خود در رشته سینما را از دانشگاه
تهران و مدرک کارشناسی ارشدش را از دانشگاه « کل
آرتس» در ایالت کالیفرنیا دریافت کرد.
سودابه مرادیان بیشتر در سینمای مستند فعال بوده و
آثار متنوعی را در کارنامه حرفه ای خود دارد ،او در
سال های اخیر چند جایزه بین المللی از جشنواره های
سینمایی مختلف دریافت کرده است.

باندقاچاقمهاجرانایرانیبهانگلیسمنهدمشد

علینظریدرآمریکادرگذشت

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

قاضی پرند عزیزی در دادگاه بین المللیحکمیتورزش
جلسات این نهاد عالی قضایی در حوزه ورزش حضور
خواهد داشت .موضوعی که بی تردید به مذاق مقامات
جمهوری اسالمی در ایران خوش نخواهد آمد.
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درکانون خبر:

ترامپ برای کدامیک از وعده هایش به حمایت کنگره نیاز دارد؟

دونالد ترامپ ،رییس جمهوری منتخب آمریکا،
ماه گذشته طرحی را منتشر کرد که اولویتهای
دولت خود را که در طول کارزار انتخاباتی به
دفعات تکرار کرده بود روشن میکند.
ترامپ میتواند بعضی از این طرح ها را کامال
با اختیارات ریاست جمهوری انجام بدهد ،اما
بعضی دیگر نیازمند همکاری کنگره است یا با
موانع عمده دیگری روبرو خواهد بود.
ترامپ دست کن در موارد زیر نیازی به کسب
رای موافق کنگره (مجلس نمایندگان و سنا)
ندارد:
«تعلیق ورود مهاجرین از مناطق مستعد
تروریسم،پایان دادن به نقض توافقهای تجارت
خارجی ،انتخاب کاندیدای دیوان عالی ،ترک
توافق تجارت آزاد با کشورهای حوزه اقیانوس
آرام ،معرفی چین به عنوان دستکاری کننده واحد
پول ،محدود کردن مقررات فدرال ،لغو مقررات
زیست محیطی ،ابطال اقدامات اوباما در حوزه
قوانین حمل اسلحه ،تایید ساخت خط لوله
نفت «کی استون اکس ال» ،تشدید محدودیتها
بر البیگری ،توقف استخدامهای فدرال،الغای

حفاظتها از گروهی خاص از مهاجرین بدون
مدرک ،لغو پرداختها به برنامه تغییرات اقلیمی
در سازمان ملل متحد ،پیشنهاد محدود کردن
دوره نمایندگی در کنگره».
آقای ترامپ اما در صورتی میتواند به برخی
دیگر از وعدههای خود عمل کند که دستکم
اطمینان داشته باشد در صورت صدور دستورش
کنگره برایش سنگ تراشی نخواهد کرد ،طرحهای
پر سر و صدایی چون:
«اخراج مهاجران بدون مدرک که مرتکب

جرایمی شده اند ،مذاکره دوباره یا ترک توافق
تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) ،وضع تعرفه
بر شرکتهایی که قصد ترک آمریکا را دارند و
توقف تامین بودجه شهرهای پناهگاه مهاجرین».
اما آقای ترامپ نمی تواند برخی دیگر
اوعدههای خود را بدون داشتن رای مثبت کنگره
و طی مراحل قانونی تصویب قوانین در مجلسین
آمریکا به اجرا گذارد مواردی چون:
«لغو و جایگزینی قانون بیمه درمانی موسوم
به اوباماکر ،ساخت دیوار در مرز با مکزیک یا
هر کشور دیگری ،پایان دادن به نظام یکپارچه
آموزش مدارس در سراسر کشور ،تصویب یک
طرح امنیتی ،کاهش عمومی مالیاتها ،تصویب
طرح بازسازی زیرساختهای فدرال ،تصویب
طرح اخالق مداری و محدود کردن البیگری
توسط اعضای پیشین کنگره ،تصویب طرح
نگهداری از کودکان و همچنین تصویب طرح
حفاظت از مجریان قانون».
خیلیها معتقدند پرزیدنت ترامپ حتی با این
کنگره جمهوریخواه هم نخواهد توانست به
برخی طرح هایش جامه عمل بپوشاند.

تاجرایرانیآمریکاییبهاتهامنقضتحریمهامتهمشناختهشد

شانتیا حسنشاهی شهروند 61ساله آمریکایی ایرانیتبار
به جرم نقض قوانین ممنوعیت صادرات به ایران ،توسط
دادگاه فدرال آمریکا محکوم شد .وقوع این جرم به کمک
استراق سمع پایگاه دادههای مکالمات تلفنی آمریکا با
خارج از کشور ،کشف شده است.
به گزارش واشنگتن پست ،آقای حسنشاهی در
تاریخ  14سپتامبر در دادگاه فدرال واشنگتن دیسی
به جرم صاردات غیرقانونی محموله رله الکترومکانیکی
برای حفاظت از شبکه برق شهری به ارزش یک
میلیون دالر به ایران ،گناهکار شناخته شد .وکیالن
مدافع متهم ،آقایان «جان پیرس» از واشنگتن و «سعید
کاشانی» از لسانجلس به دنبال حکم  64روز زندان و
 37ماه تحت نظر بودن حسنشاهی ،اعالم کردند که
موکلشان درگیر یک جرم صرفا غیرنظامی بوده است
و ابزارآالتی که صادر کرده است ،هیچگونه مصرفی در
صنایع هستهای جمهوری اسالمی نداشته است.
شانتیا حسنشاهی تاجر کالیفرنیایی که در سال 1976
به ایاالت متحده مهاجرت کرده است ،با استفاده از
شرکت خود با نام  ،Hasstonاز یک تولیدکننده
کانادایی رلههای الکترومکانیکی را خریداری کرده و به
مقصد ایران فرستاده است .او اتهامات وارده را قبول و
از جرم خود ابراز تاسف کرده است.
قاضی پرونده آقای «رادلف کانترراس» در اینباره

گفت« :این یک جرم بسیار جدی و ناقض تحریمهای
بازرگانی جمهوری اسالمی است که ستون اصلی
سیاست خارجی ایاالت متحده در خاورمیانه است و
تجارت با آنها ،نوعی مشروعیت بخشیدن به این رژیم
است و شاید باعث وسوسه شدن دیگران برای انجام
اینگونه داد و ستدهای سودآور شود».
شانتیا حسنشاهی در سال  2013در کالنشهر
لسآنجلس پس از استراق سمع مکالمات تلفنیاش

با ایران توسط ماموران امنیتی ،دستگیر شد و برآورد
اولیه دادستانی برای جریمه جرایم وی ،سه سال حبس
بوده است .استفاده از پایگاه دادههای مکالمات تلفنی و
نظارت بر میلیاردها مکالمه تلفنی بویژه با کشورهای
خاص توسط مقامات آژانس امنیت ملی ایاالت متحده
از زمان حمالت تروریستی یازده سپتامبر  ،2001انجام
میشود که البته توسط برخی از گروههای طرفدار
آزادیهای مدنی به چالش گرفته شده است.

زندگی درلسآنجلسسختتر اززندگی در باقی کالیفرنیا
انتشار یک نظر سنجی از سوی اتاق بازرگانی ایالت
کالیفرنیا نشان میدهد  60درصد از شهروندان کالیفرنیا
نسبت به بهبود زندگی فرزندان خود و نسل آینده
امیدوار هستند و  75درصد طبقه متوسط نیز از میزان
درآمد خود ابراز رضایت کردهاند.
این در حالی است که در شهر لسآنجلس 87 ،درصد
ساکنین شرایط اقتصادی را دشوار توصیف کردهاند.
بر این اساس ،اداره رشد و توسعه اقتصادی
لسآنجلس از ایجاد  334هزار شغل جدید در  5ساله
آینده خبر میدهد که  70درصد از این مشاغل به افراد
دارای دیپلم دبیرستان و کمتر از آن تعلق خواهد گرفت
که درآمد سالیانه شمار زیادی از آنها کمتر از 39250
دالر خواهد بود.
این گزارش میافزاید با وجود اینکه از سال  1990تا
کنون ،در آمد خالص برخی از مشاغل در لسآنجلس
از  34000دالر به  59000دالر افزایش یافتهاند ،اما در
آمد مشاغل و پیشههای رایج در کارخانههای صنعتی و

تولیدی با  2/4درصد کاهش روبرو بوده است.
گفتنی است اداره آمار مرکزی کالیفرنیا میگوید
وضعیت معاش  16/6درصد از شهروندان شهر
لسآنجلس زیر خط فقر قرار دارد.

این در حالی است که اگر رقم  35000هزار دالر به
عنوان رقم خط فقر برای در آمد سالیانه هر خانوار در
این اداره نهایی گردد ،درصد افراد زیر خط فقر باالتر
خواهد بود.

شهر سانتا آنا ( )Santa Anaدر اورنج کانتی
با صدور قطعنامهای پناهگاه مهاجرین نامیده شد.
شورای شهر  Santa Anaپس از تشکیل جلسه
و رای گیری اعضای شورای شهر ،قطعنامهای
صادر کرده و با نامگذاری این شهر به عنوان
پناهگاه مهاجرین ،این قطعنامه را با حضور بیش
از  40نفر از فعاالن حقوق مهاجرین در اختیار
رسانهها قرار داد.
در این قطعنامه آمده است  Santa Anaنخستین
شهری است که پس از پیروزی دونالد ترامپ استرداد مهاجرین بایستد و با تصویب نهایی این
در انتخابات ریاست جمهوری و پیش از مراسم قطعنامه در روز  20دسامبر ،گامی جدی در راه
تحلیف وی در  20ژانویه  ،2017در صدد است محافظت از مهاجرین بدون در نظر گرفتن موقعیت
در برابر شعارهای ترامپ مبنی بر محدودیت و قانونی آنها ،بردارد.

قطعنامه شورای شهر سانتا آنا با یادآوری آئین
کهن مسیحیان در بهره گیری از کلیساها به عنوان
مامن و پناهگاه ،سانتا آنا را به سان کلیسایی بزرگ
در کالیفرنیا تشبیه کرده است.

 Santa Anaبر خود لقب پناهگاه مهاجران گذاشت

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

رقابت زود هنگام برای انتخابات2017

سارا سانچز یکی از فعاالن التین تبار کالیفرنیا در الزم به یادآوری است که جری براون فرماندار کالیفرنیا،
امور مهاجرین ،روز سه شنبه  13دسامبر از آغاز کارزار هاویر بسرا نماینده کنگره امریکا را به عنوان دادستان
انتخاباتی خود با هدف جایگزینی هاویر بسرا ( Zavierکل کالیفرنیا برگزیده تا پس از اتمام دوره کامال هریس،
 )Becerraدر کنگره امریکا خبر داده است.
تصدی این پست را بر عهده بگیرد.
سارا سانچز آموزگار سابق دبیرستان و رهبر یک سازمان در کنشی دیگر ،سخنگوی پیشین خانه نمایندگان
اجتماعی غیر انتفایی است.
کالیفرنیا ،جان پرز که گفته میشد خود را نامزد انتخابات
او نامزدی خود را برای شرکت در رقابتهای زود زودهنگام برای جایگزینی بسرا مینماید ،اعالم کرد که
هنگام سال  2017از منطقه  34کالیفرنیا اعالم کرده و به سبب بیماری و شرایط دشوار تندرستی،قادر نخواهد
تا کنون مبلغ  150هزار دالر کمک مالی در جهت ارتقا بود در سال  2017برای انتخابات کارزار سامان بدهد و
کارزار انتخاباتی خود گردآوری کردهاست.
درمان بیماری به او فرصت چنین مبارزهای را نمیدهد.

او یکی از دموکراتهایی بود که شانس بیشتری برای
گزینش از سوی مردم داشت.
پس از او جیمی گومز ( )Jimmy Gomezاز
دموکراتهای لسآنجلس و عضو مجلس نمایندگان
کالیفرنیا که از منطقه اکوپارک ،با حمایتی که از سوی
اریک گارستی شهردار لسآنجلس به همراه دارد ،شانس
بیشتری در سال  2017دارد.
رقیب سوم این دو در این کارزار ،وندی کاریو
( )Wendy Corrilloبانوی  36ساله ال سالوادوریتبار
است که از کوشندگان حقوق مهاجران التین تبار است.
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 8میلیوندالربرایسهقربانیتیراندازیپلیس

مقامات ارشد پلیس لسآنجلس با پرداخت بیش از  8میلیون غرامت
برای حل و فصل دعاوی سه تیر اندازی که توسط ماموران پلیس
صورت گرفته بود ،موافقت کردند.
چارلی بک رئیس پلیس لسآنجلس می گوید یکی از مفاد این
توافق نامه پرداخت  2.5میلیون دالر به خانواده سرجیو ناواس ،فرد
بیخانمان و بیدفاعی است که در مارچ  2015توسط پلیس کشته
شد .
وی افزوده است ،این سازمان میبایست  4میلیون دالر به عنوان
مبلغ تعیین شده به خانواده برندون گلن که در می  2015سهوا به
دست ماموران پلیس کشته شد ،بپردازد.
چارلی بک در ادامه عنوان کرد  1.5میلیون دالر نیز باید برای کشته
شدن سهل انگارانه ستاره سابق فوتبال امریکایی ،رگینالد داکوت
سوانح ،ابراز کردهاند که پروندههای دیگری نیز از این دست در حال بررسی
جونیور ،به خانواده او پرداخته شود.
مقامات پلیس لسآنجلس ضمن اعالم تالش برای کاستن از این گونه و پیگیری هستند.

انسینوشاهدبازداشتپزشکیکهتجاوزمیکرد

پلیس لسآنجلس میگوید :پزشکی که  15سال
بیماران خود را در حین معاینات پزشکی مورد تجاوز
قرار میداد ،در شهر انسینو دستگیر شد.
دکتر مایکل هوارد پاپکین(Dr. Michael
 68 )Howard Popkinساله ،جراح داخلی که
مطب وی در پالک  5300خیابان بلبوا واقع شده است،
به چندین فقره سو استفاده جنسی محکوم شده است.
بر اساس این خبر ،دو نفر از بیماران قربانی که طی
سالهای  2014تا  2016به مطب وی مراجعه می کردند،
پلیس را در جریان وقایع جنسی خبر دادهاند.
تحقیقات پلیس نشان میدهد سایر بیماران طی
سالهای گذشته به دلیل ترس از تهدیدهای پزشک
مذکور حاضر به طرح شکایت به مقامات قضائی نشده
بودند.
احتمال دارد در بین قربانیان این پزشک زنان ایرانی نیز
داشته اند».
یکی از شاکیان قربانی به پلیس گفته است « :دکتر دکتر مایکل هوارد پاپکین پروانه طبابت خود را در وجود داشته باشند ،از همین رو اگر فردی در سالهای
گذشته از سوی وی مورد تعرض ضمن دریافت
پاپکین یک پزشک معمولی نبود و از مهارتهای سال  1977دریافت کرد.
خاص فرا زمینی بهره میبرد ،به همین دلیل برخی پلیس آگاهی لسآنجلس اعالم کرد دادگاه رسیدگی خدمات پزشکی قرار داشته است می تواند با پلیس
قربانیان تجاوز از عواقب افشای جرائم وی هراس به پرونده وی روز  30دسامبر برگزار خواهد شد .تماس حاصل کند.

کامال هریس در آستانه نقل مکان به واشنگتن

کامال هریس دادستان کل کالیفرنیا که از آغاز سال
 ،2017سمت سناتور ایالت کالیفرنیا در مجلس سنای
امریکا را بر عهده خواهد گرفت ،در دیدار با کنشگران
و فعاالن حقوق مهاجران گفت که او صدای مهاجرین
در جهت اصالح حقوق شهروندی و مقررات مهاجرت
خواهد بود.
وی در نشست اخیر خود عالوه بر کنشگران مدنی با
صاحبین مشاغل و برخی رهبران مذهبی در لسآنجلس
نیز دیدار کرد.
هریس در این نشست گفت :
«پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور
آینده امریکا ،نگرانیها در جوامع چندگانه فرهنگی
گسترش یافته است».
وی افزوده است« :در کالیفرنیا بسیاری از افراد به
دلیل شعارها و وعدههای آقای ترامپ مبنی بر ثبت یک اینکه برای دفاع از میهن بجنگیم و دیگری آنکه در انتخابات سراسری هشتم نوامبر  2016موفق شد تا به
نام مسلمانان ،اخراج و استرداد مهاجران غیر قانونی ،کنار هم و برای هم با عشق به میهن بجنگیم.
سناتوری کالیفرنیا دست یابد.
ساختن دیوار حائل در مرز مکزیک و ممنوعیت ورود کام ً
ال هریس ( 52 )Kamala Harrisساله یک
ی خانم هریس ،هم
در جریان مبارزات انتخابات 
مسلمانان ،تحت فشار و استرس قرار گرفتهاند».
سیاستمدار آمریکایی آفریقایی و آسیاییتبار است.
پرزیدنت اوباما و هم جو بایدن ،از وی حمایت کردند.
کامال هریس در پایان ضمن انتقال قوت قلب و
وی از تاریخ  ۳ژانویه  ۲۰۱۱به عنوان سی و دومین او از  3ژانویه  2017وظیفه سناتوری خود را به جای
اطمینان به حاضرین گفت وطن پرستی دو معنا دارد  :دادستان کل ایالت کالیفرنیا سوگند یاد کرد .او در باربارا باکسر آغاز خواهد کرد.

رقیب آلمانی  RALPHSدر بازار کالیفرنیا

فروشگاههای زنجیرهای  Aldiشعب جدید خود را در شهرهای الگونا وودز ،النگ
بیچ و سانتا کالریتا افتتاح کرده است.
فروشگاه های زنجیره ای  Aldiاصالتا آلمانی هستند و از سال  2016فعالیت رسمی
خود را در جنوب کالیفرنیا آغاز کردهاند تا در بازار مواد غذایی ،با ارائه قیمتهای
ارزان ،به رقابت با رلفز و والمارت بپردارند .
مدیریت این فروشگاه اعالم نمود که  3شعبه جدید این فروشگاه در شهرهای
الگونا وودز ،النگ بیچ و سانتا کالریتا ،تا پیش از روز کریسمس برای  100مشتری
نخست تخفیفات ویژهای قائل خواهند شد.
مسئوالن  Aldiمیگویند میتوانند کاالهای خود را با همان کیفیت فروشگاههای
رقیب اما با قیمتی به مراتب ارزان تر به مشتریان عرضه کنند.
گفتی است شورای شهر الگونا وودز به تازگی با صدور پروانه کار این فروشگاه
مشروط بر محدودیت فروش مشروبات الکلی موافقت کرده است.

عواقب انتخاب ترامپ برای یک استاد التین تبار کالج اورنج کاست

اولگا پرز استیبل کاکس استاد روانشناسی کالج ارونج
کاست که قبلتر انتخاب دونالد ترامپ به ریاست

جمهوری امریکا را گونهای از تروریسم نامیده بود ،مورد
تهدید و اعتراض دانشجویان طرفدار ترامپ قرار گرفت .
دانشجویان جمهوریخواه این کالج ضمن شکایت
کتبی از او ،دست به تجمع گسترده ای در محوطه کالج
زدند.
در سویی دیگر ،گروهی از دانشجویان حامی استاد
کاکس در مواجهه با گروه مخالف عنوان کردند که اولگا
کاکس به سبب برخورداری از حق آزادی بیان دراصل
یکم متمم قانون اساسی ،اجازه هرگونه اظهارنظری را
داشته است.

گفتنی است دانشجویان معترض به استاد روانشناسی
با ارسال شمار باالیی ایمیلهای خشونت آمیز ،وی
را با القابی از جمله لیبرال عقب مانده ،مارکسیست و
نفرتانگیز خطاب کرده اند.
آنها با لحن تهدید آمیز از اولگا ساکس خواستهاند تا
در صورت داشتن تمایالت کمونیستی به کوبا مهاجرت
کند.
اولگا پرز استیبل کاکس که یک دگرباش جنسی و التین
تبار است ،اعالم کرده که به طور موقت از کالیفرنیا خارج
میشود تا آرامش و ثبات به محیط دانشگاه بازگردد.

بازداشت مهاجم به مسجدی درSIMI VALLEY

به گفته رسانههای محلی در شمال لسآنجلس جان
متسون با حضور در مقابل مسجد الرسول در منطقه
سیمی ولی ،به نمازگزاران که در حال خارج شدن از
مسجد بوده اند ،حمله کرده و با ایجاد درگیری و نزاع،
چند تن از آنها را با ضربات چاقو مجروح کرده است.
پلیس لسآنجلس متسون را به اتهام خشونت ناشی از
نفرت و حمله با سالح سرد دستگیر کرد و از برگزاری
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جهوری
پلیس لسآنجلس روز دوشنبه  12دسامبر ،مرد  29دادگاه وی در روز چهارشنبه  14دسامبر خبر داد.
سالهای را به ظن حمله با چاقو به یک نمازگزار مسلمان گفتنی است در همین زمینه ،اریک گارستی شهردار امریکا ،آمار جرائم ناشی از نفرت در شهر لسآنجلس
در سیمی ولی دستگیر کرده است.
لسآنجلس نیز اخیرا اعالم کرده بود که پس از اعالم دو برابر شده است.

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
 16تا  22دسامبر( 26آذر تا  2دی)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  26آذر 16/دسامبر
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت فرخ غفارى ،متولد  1300در تهران،
پژوهشگر ،نويسنده و كارگردان قديمى سينماى
ايران و پايه گذار فيلم خانه ملى ايران در سن 85
سالگى در پاريس.
از آثار او « جنوب شهر «« ،شب قوزي»،
«زنبورک» را ميتوان نام برد.

شنبه  27آذر 17/دسامبر
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
زادروز پرويز دوايى  -سينماشناس و منتقد فيلم

و معلم موسيقى
 1332خورشيدى (  1953ميالدى)
صدور فرمان انحالل مجلسين سنا و شوراى
ملى از جانب محمدرضاشاه پهلوى
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
درگذشت ابوالحسن صبا  -استاد موسيقى ايران
آثار مكتوب و صوتى زنده ياد استاد ابوالحسن
صبا در شركت كتاب موجودند

 1368خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت عباس يمينى شريف  -نويسنده
ادبيات كودكان
آثار زنده ياد عباس يمينى شريف در شركت
كتاب موجودند

دوشنبه  29آذر 19/دسامبر

نظامى و محكوميت او به سه سال حبس تأديبى
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
ساختمان مركز اتمى دانشگاه تهران آغاز شد
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
ديدار رسمى ژاك شيراك نخست وزير فرانسه
از تهران
 1354خورشيدى (  1975ميالدى)
 6تروريست در وين به اجالس وزيران اوپك
حمله كردند و جمشيد آموزگار وزير كشور ايران
و شيخ احمد زكى يمانى وزير نفت عربستان
سعودى را به گروگان گرفتند
 1372خورشيدى (  1993ميالدى)
درگذشت دكتر حسين كريميان  -مؤلف
 1393خورشیدی ( 2014میالدی
درگذشت مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت
سینما ،تاتر ،تلویزیون و رادیو در سن  90سالگی
به دلیل مشکالت ریوی در تهران .وی متولد
 10آبان  1303در جنوب تهران بود .وی کار در
رادیو و تلویزیون را در سال  1323آغاز کرد .از
کارهای معروف قبل از انقالب میتوان به سلطان
صاحبقران و هفت شهر عشق اشاره کرد و یکی
از به یادماندنیترین نقش آفرینیهای وی پس از
انقالب میتوان به بازی در سریال آرایشگاه زیبا
اشاره کرد.

 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
چهارشنبه  1دی 21/دسامبر
درگذشت ميرزا حسن رشديه در قم در سن 93
سالگى .وى متولد  1230در تبريز بود.
 1338خورشيدى (  1959ميالدى)
 1301خورشيدى (  1922ميالدى )
مراسم عقد و ازدواج محمدرضاشاه پهلوى و انتشلر اولين شماره روزنامه «کوشش» به
فرح ديبا برگزار شد
مديريت شکراهلل خان صفوي
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
زادروز محمد نورى ،هنرمند آواز
درگذشت استاد محمدتقى دانش پژوه  -محقق،
آثار صوتى او در شركت كتاب موجودند
كتابشناس و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسى
آثار زنده ياد استاد دانش پژوه در شركت كتاب
موجودند

 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
تأسيس اولين سينما در شهر قم
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
زادروز فريبا كوثرى بازيگر زن ايرانى
یکشنبه  28آذر 18/دسامبر
 1351خورشيدى (  1971ميالدى)
ربابه نجفى زاده ،نخستين زن دادستان ،در شهر
 1316خورشيدى (  1937ميالدى)
ميانه به كار مشغول شد
زادروز ثريا قاسمى ،بازيگر
 1354خورشيدى (  1975ميالدى)
ميالدى)
 1328خورشيدى ( 1949
آزادى وزيران اوپك و جمشيد آموزگار پس از 48
زادروز ناصر حجازى ،بازيكن تيم ملى فوتبال  1388خورشيدى (  2009ميالدى)
ساعت  -كارلوس ،تروريست معروف كه بعدها در
ايران
درگذشت آخوند حسينعلى منتظرى ،قائم فرانسه به زندان افتاد ،رهبر گروگانگيرها بود
مقام خمينى در اوايل انقالب اسالمى و سپس  1357خورشيدى (  1978ميالدى)
مغضوب و براى بيش از دو دهه در حصر خانگى قيمت طال در بازار تهران و ساير شهرها به سه
توسط رژيم جمهورى اسالمى
برابر نرخ دولتى رسيد
خاطرات منتظرى در بيش از  800صفحه از
انتشارات شركت كتاب
پنجشنبه  2دی 22/دسامبر
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
سه شنبه  30دی 20/دسامبر
آزادی دکتر حسين فاطمی مدير روزنامه « باختر
امروز « از زندان
 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
 1332خورشيدى (  1953ميالدى)
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
زادروز بيژن كامكار ،هنرمند آوازه خوان ،نوازنده پايان محاكمه دكتر محمد مصدق در دادگاه زادروز سيروس طاهباز نويسنده و روزنامه نگار

نسخه فارسی کتاب «نا انسانیت»

دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعهای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که
با ورق زدن آن ،نه فقط قربانیان را میبینیم ،نه فقط نالههای دلخراششان را میشنویم ،نه فقط باقیماندههای آنها را لمس میکنیم ،نه فقط میتوانیم غذاهایی را که آن
مفلوکان میخوردهاند بچشیم ،بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را در فضا حس میکنیم.

ایرانشهر هرهفتهیکصفحهازاین«ناانسانیت»هولناکرابرایآنکهنهفراموششودونهتکراربهچاپمیرساند.

محصول عجیب و
غریبی ساخت آلمان

«ما دیگر انسان نیستیم ،حیوان هم نشدهایم ،فقط یک محصول روانی-
جسمانی عجیب و غریب «ساخت آلمان» .آیا بشر امروزی ناقض برخی
از هدفهای اصلی آفرینش جهان نیست؟ کدام شعور دارای حسن نیت و
بصیرتی میتواند چیزی چنین هیوالوش بیافریند؟»
از دفتر خاطرات یک مرد جوان که در آشویتس پیدا شد
«در پایان کار ،ابزاری که برای نابودسازی به کار میرفتند نه صنعتی بودند،
نه نظامی ،و نه متعلق به نیروی پلیس .در چشم انداز «نهایی» این نابودسازی
هیچ یک از جنبههای سنتی یا مدرن ظلم منظم را نداشت .هیچ یک از
«ماشینها»یی که برای گرفتن اعتراف یا توبه یا برپا کردن نمایش عبرتآموز
وحشت ساخته شده بودند ،به کار نمیآمدند.
با یهودیان مثل زبالهای صنعتی یا انگل تکثیر یافته رفتار میشد .همان گونه
که کافکا مدتها بود پی برده بود« ،راهحل نهایی» به معنای واقعی پنداشتن
استعارههای توهین و تحقیر که عمرشان به چند قرن میرسید  -آفت ،چرک
 -و دستیابی به وسایل فنی الزم برای چنین واقعی پنداری مؤثری بود».
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چند نکته خواندنی در باره ایر فورس وان

اتاق بیضی پرنده

پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ ،که تا کنون برای سفرهایش از جت شخصی
خود (بوئینگ  )۷۵۷استفاده میکرد .او نیز اما از این پس  20ژانویه در مقام
رئیسجمهور آمریکا همانند تمام رؤسای جمهور پیشین مهمان "هواپیمای
شماره یک نیروی هوایی آمریکا" ( )Air Force Oneاز نوع بوئینگ ۷۴۷
خواهد بود؛ هواپیمایی با تجهیزات ارتباطی مجهز ،قابلیت سوختگیری در هوا و
سیستمهایی برای کنترل جنگ در مواقع حساس.

اما سفارش ساخت هواپیمای شماره یک جدید با حمله توییتری ترامپ
روبرو شد ،او نوشت« :بوئینگ در حال ساخت یک ایر فورس وان ۷۴۷
برای رؤسایجمهور آینده است ،اما هزینهها افسارگسیخته شدهاند ،بیش
از  ۴میلیارد دالر .سفارش را لغو کنید!» پس از آن سهام بوئینگ بالفاصله
سقوط کرد.ناگهان اما خبر از توافقی  17میلیارد دالری بین بیویینگ و ایران
همه را شوکه کرد.

"هواپیمای شماره یک نیروی هوایی آمریکا" یا ایر فورس وان در اصل به
هر گونه هواپیمایی اطالق میشود که حامل رئیسجمهور آمریکا باشد .در
سال  ۱۹۱۰تئودور روزولت برای مدتی کوتاه سوار بر هواپیمای "پرنده
رایت" شد که نخستین سازه موفقیتآمیز سنگین با قابلیت حمل انسان در
هوا بود .به این ترتیب روزولت نخستین رئیسجمهور تاریخ آمریکا لقب
گرفت که سوار بر هواپیما شد.

ایر فورس وان تاریخی پرفراز و نشیب دارد .در سال  ۱۹۴۳یک "بوئینگ ۳۱۴
کلیپر" به نام "دیکسی کلیپر" با طی مسیری بیش از  ۸هزار کیلومتر روزولت را
برای شرکت در یک کنفرانس به کازابالنکا برد؛ کنفرانسی با حضور وینستون
چرچیل و شارل دوگل که در آن در مورد ادامه روند جنگ جهانی دوم بحث
شد .در راه برگشت روزولت تولدش را در اتاق غذاخوری هواپیما جشن
گرفت.

در سال  ۱۹۴۵هواپیمای داگالس سی ۵۴ −اسکای مستر ملقب به "گاو
مقدس" برای استفاده روزولت آماده شد .این هواپیما مجهز به تلفن رادیویی،
اتاق خواب و حتی آسانسوری برای انتقال صندلی چرخدار روزولت بود و
نخستین هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا لقب گرفت" .گاو مقدس" تنها یک
بار در سال  ۱۹۴۵به پرواز درآمد و روزولت را به کنفرانس تاریخی یالتا در شبه
جزیره کریمه کنونی برد .روزولت در ماه آوریل همان سال درگذشت.

هری اس .ترومن در سال " ۱۹۴۷گاو مقدس" را با هواپیمای داگالس دیسی−
 ۶لیفتمستر جایگزین کرد .این هواپیما نخستین هواپیمای ریاستجمهوری
آمریکا به شمار میرفت که بدنه آن به طور اختصاصی (به شکل عقاب)
رنگآمیزی شده بود .این هواپیما به دارازای  ۳۱متر ،ظرفیت حمل  ۱۰۲مسافر
و حداکثر سرعت نزدیک به  ۵۰۰کیلومتر در ساعت را داشت.

از دهه  ۱۹۶۰به بعد فناوری جت اجازه داد تا رهبران کشورهای جهان بیشتر فرصت
دیدارهای رو در رو را داشته باشند .سال  ۱۹۷۲نیکسون نخستین رئیسجمهوری بود
که سوار بر  Special Air Missionبه چین سفر کرد .ژاکلین کندی ،بانوی اول
وقت آمریکا ،کسی بود که نشان ویژه ایر فورس وان را سفارش داد.

ماندگار ترین روز در تاریخ ایر فورس وان ،ادای سوگند لیندون جانسون ،معاون جان اف
کندی به عنوان رئیسجمهور آمریکا در هواپیمای 26000 SAMساعاتی پس از ترور کندی
بود.جسدکندیتوسطهمانهواپیمابهواشنگتنانتقالدادهشدویکدههبعدهمانهواپیما
جسدجانسونراپسازبرگزاریرسمیمراسمترحیمدرواشنگتنبهتگزاسمنتقلکرد.

ایر فورس وان چیزی فراتر از یک هواپیمای ساده است .رئیسجمهور اساالت
متحده به واسطه تجهیزات مدرنی که در هواپیما تعبیه شدهاند ،در هر کجای دنیا
که باشد میتواند کشور را اداره کند .به همین دلیل نیز به این هواپیما لقب "اتاق
بیضی متحرک" را دادهاند .اتاق بیضی دفتر کار رئیسجمهور در کاخ سفید است.
با یک تفاوت که پدافند هوایی مسلحی که از این هواپیما حمایت می کند آن
را غیر قابل شکار کرده است .پرزیدنت بوش در زمان حادثه  11سپتامبر برای
حفظ امنیت به ایر فورس وان منتقل شد.

هواپیماهای ویژه ریاستجمهوری آمریکا دارای خطوط امن تلفنی و سیستمهای
ایمن ارتباطات کامپیوتری و نیز دو آشپزخانه مجهز هستند که ظرفیت پذیرایی
همزمان از  ۱۰۰سرنشین را دارد .ایر فورس وان میتواند بدون توقف رئیسجمهور
آمریکا را از واشنگتن به توکیو ببرد .این هواپیما مجهز به سیستم دفاعی در برابر
پالسهای الکترومغناطیسی ،قابلیت سوختگیری در هوا و سیستم دفاع موشکی
است و بد نیست بدانید همیشه دو عدد از آن از زمین به هوا برخاسته و رییس
جمهور را به مقصد میرساند.

خبرگزاری ایرانشهر

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

وزنهای که عیار تمامیت آدمی را اندازه میکند

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

خبرگزاری ایرانشهر

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

موسسه خيريه حمايت
از کودکان مبتال به سرطان
"محک" به عنوان يک
سازمان غير دولتي ،غيرانتفاعي
وغيرسياسي در سال 1370
( )1991به ثبت رسيد و از
همان زمان فعاليت رسمي خود
را جهت تسکين آالم کودکان
مبتال به سرطان و خانواده هاي
آنان آغاز نمود.
از همان ابتداي تاسيس ،به پشتوانه حضور خالصانه
موسسين متخصص و پاک نيت ،موسسه "محک"
توانست ظرف کمتر از يک دهه با بهره گيري از اعتماد
و حمايت هاي آحاد مردم هم در داخل و خارج
از ایران و سخت کوشي اعضاء داوطلب و اعمال
روشهاي علمي و تخصصي در مراقبتهاي ويژه از
بيماران و خانواده هاي آنان در کنار پيشرفتهاي علم
پزشکي آمار مرگ و مير را از  75درصد در دهه 60
خورشیدی ،به 25درصد در دهه 80برساند.
موضوع فعاليت مؤسسه محک ،انجام امور خيريه
در زمينههاي پزشکي ،پژوهشي ،پيشگيري ،درماني،
خدماتي ،بهداشتي ،بيمارستاني ،رفاهي و صرفا در
جهت حمايت از کودکان مبتال به سرطان مي باشد.
محک تبلوري از ايفاي نقش مشارکت مردمي در
جامعه است که در بخش اول اساسي ترين شعار محک
يعني ” ما را ياري دهيد و از ما ياري بخواهيد ” بر آن
تصريح شده است.
موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتال به سرطان "
محک" توانسته است در طول  16سال فعاليت خود
بالغ بر  11000کودک مبتال به سرطان را تحت حمايت
قرار داده وامکان ساخت بيمارستان فوق تخصصي
سرطان کودکان "محک" را فراهم آورد.
محک سازماني است که از انگيزه واالي کمک به
همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف بيماري
سرطان کودکان در سطح ملي و بين المللي و در حوزه
هاي امور خيريه،درمان و تحقيقات نموده است.
حمايت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و
خانواده آنان در بخش خيريه ،درمان کودکان مبتال
به سرطان در چهارچوب منشور حقوق بيمار و بر
اساس جديد ترين و کارآمد ترين روشها و آخرين
دست آورد هاي علم پزشکي در بخش درمان و انجام
تحقيقات علمي در زمينه بيماري سرطان براي کشف
علل بروز بيماري ،روش هاي تشخيص ،پيشگيري و
روش هاي نوين درمان ماموريت اين سازمان است.
من سال  1380و در تهران با محک آشنا شدم .در
ایران به طرز عجیبی با تعدد مراکز خیریه مواجه هستیم،
آنچنان که من به عنوان یک فرد مستقل با کارزاری
غیر متمرکز روبرو بودم که نهایتا منجر به بی اعتمادی
افرادی امثال من و حتی سرمایه داران دست به خیر
شده است.
بعالوه ،استراتژی برخی کمپینهای خیریه اندوه
فروشی و بر انگیختن ترحم همگانی بود که گاها من
و ما را به طرز رقت برانگیزی از هرگونه اقدام برای
فعل خیریه وا میداشت .چرا که با اغراق و گنده گویی
همراه بوده است .
من صراحتا تا پیش از آن که با محک آشنا شوم با
حسی چندگانه و مبهم به نحوه ارتزاق و سازماندهی
این گونه نهادها با نگاهی تشکیک برانگیز نزدیک
میشدم ،اما از روز نخست همگامی و همراهی با بنیاد
محک و کنکاش در چگونگی به انجام رساندن اهداف
این موسسه ،به این دریافت شخصی رسیدم که در
جامعه ایرانی نیز میتوان فعالیتهای ستادی و گروهی
آن هم با نیتی صرفا خیرخواهانه و عام المنفعه را به ثمر
رساند بی آنکه اعضای گروه در پی تامین نیازهای مالی
شخصی خویش باشند .
من با جمعی از یاران و داوطلبان محک در دفتر
خیابان شریعتی(جاده قدیم شمیران) نزدیکی خیابان
قبا(باالتر از سراه ضرابخانه) آشنا شدم .گروهی سالم
که بدون هیچ گونه تضاد منافع نه تنها متعهدانه بلکه در

کمال تخصص به یاری کودکان در بند هیوالی سرطان
شتافتهاند.
بنیاد محک در ایران بدون توسل به کمکهای دولتی
و با اندیشه پویای جوانان و متولیان فرهیخته داخلی
آنچنان مرا تحت تاثیر قرار داد که ایرانیان با تمام لجام
گسیختگی و اسارت های مالی در سال های اخیر در
نقطهای توانستند من بودن را به کنار گذاشته و ما شوند.
***
در روزهای آغازین زندگی در شهر لسآنجلس ،نام
محک و حضور شاخهای از این سازمان در جنوب
کالیفرنیا نظرم را به خود جلب کرد .بر طبق آشنایی
قبلی و ارادت و اطمینانی که به ماموریت و رسالت
این نهاد داشتهام ،در صدد آمدم که با نیکوکارانی که در
این مرز و بوم فرسنگها دورتر از بیمارستان کودکان
محک در تهران ،کمر همت بستهاند تا این زنجیره
انسانی گسسته نشود ،آشنا شوم و در این سوی آبها
نیز سهمی جزئی و اندک در این رسالت شفاف و بدون
مرز داشته باشم.
بنیاد محک ( )ISCCکه عهده دار امور بین المللی
و به خصوص فعالیتهای این سازمان در امریکای
شمالی است ،با پیگیری ماموریت اصلی این سازمان
که همانا یاری رسانی به کودکان مبتال به سرطان است،
سالیانی است که در شهر اورنج کانتی قاطعانه و راسخ
به این امر همت نهاده و با تالش خانمها سعیده قدس
و فرشته توکلی بنا شده است.
شعبه محک در جنوب کالیفرنیا با کادری حرفه ای،
مجرب و نیک کردار شامل پزشکان ،متخصصین،
مدیران و داوطلبین میکوشد تا بدون هیچ چشمداشت
مالی ،ایرانیان در غربت را با فعالیتهای مردم نهاد
محک و نحوه امن و صحیح کمک رسانی به کودکان
بیمار آشنا کند.
بنیاد محک با بهرهگیری از چهرههای موفق جامعه
ایرانی از اصناف ،رسانهها و بیزینسهای گوناگون
شرایطی ایدهآل را برای هموطنان و همزبانان در جنوب
کالیفرنیا فراهم کرده تا تبدیل به معتمدترین و درست
کار ترین بنیاد غیر انتفاعی و مردم نهاد در جامعه ایرانی
شود.
بدیهی است که محک در این سوی آبها بضاعت و
توان اجرایی دفاتر داخل ایران را ندارد ،اما به تجربه من،
ایرانیان ساکن کالیفرنیا با تسلط و تامل بهتری میتوانند
بر اقدامات نهادهای خیریه تسلط و نظارت داشته باشند،
چرا که تحقیق و تفحص در اهداف و منابع هر سازمان
غیر انتفایی ایرانی در میان جمعیت اقلیت فارسی زبان
به مراتب آسان تر از انجام این امر در ایران و هجوم
و بلوای بنیادهای خیریه است .بعالوه اینکه محک با
داشتن مدرک اوفک و تقبل مسئولیت قانونی ،سازمانی
است که به طور رسمی تحت نظر قوانین ایالت کالیفرنیا
فعالیت می کند و پیگیری و دسترسی به چگونگی این
امور به سهولت عملی خواهد بود.
این بنیاد توانسته با شفافیت عملکرد و در واقع نشان
دادن سیر توسعه فعالیتهایش اعتماد جامعه را کسب
کند .محک از لحاظ شفافیت همانند اتاق شیشهای است
که همه افراد میتوانند نتیجه کمکهایشان را ببینند و
سیر این کمکها در همه جا قابل رصد کردن است.
وقتی که مردم میبینند که بنای این سازمان چه بوده
و بعدها به حمایت از کودکان مبتال به سرطان در همه
جای ایران و یک بیمارستان تخصصی مجهز تبدیل
شده ،به اعتمادی صد در صد میرسند .همچنین افرادی
که در فعالیتهای محک حضور دارند از چهرههای
شاخص فرهنگی ،هنری ،علمی و پژوهشی هستند که

مورد قبول جامعه ایرانیان خارج از کشور هستند .
این بنیاد در طول سال به مناسبتهای مهم فرهنگی
و تاریخی از جمله نوروز ،شب یلدا ،مهرگان و ...
جشنوارههای سالیانه برپا میکند که با یک تیر چند
هدف عام المنفعه به انجام برساند .عواید این مراسم
نه تنها مستقیما خرج هزینههای کودکان مبتال به
سرطان خواهد شد ،بلکه در هر کدام از این مراسم
افراد با پذیرایی و کمک داوطلبین محک اوقاتی خوب
و خوشی را شاهد خواهند بود که با رویدادی هنر،
فرهنگی ،آموزشی و یا ورزشی همراه شده است.
در واقع ،با شرکت در هر کدام از رویدادهای بنیاد
محک ،افراد با تهیه بلیط و یاری مالی با سایر خیرین و
نیکوکاران جامعه آشنا شده و با بهره گیری از موسیقی
شعر و آواز همدلی و همزبانی میکنند.
بنیاد محک عالوه بر جشنوارههای سالیانه در ایام
خاص و مناسبتهای تقویم ،سهشنبههای اول هر ماه
در رستوران دریا در اورنج کانتی و سه شنبههای آخر هر
ماه در رستوران کوچینه بنه در شرمن اوکس،گردهمایی
ماهیانه خود را برپا می کند تا ضمن تشریح اقدامات
صورت گرفته ،شبی خوش همراه شام ،موسیقی و هم
صحبتی با داوطلبین ،یاران و همدالن نیکو سرشت
برگزار کند.
شرکت در گردهماییهای ماهیانه و یا سالیانه محک
از آن جنبه حائز اهمیت است که عالوه بر آشناییهای
مبارک و خجسته و همزبانیهای شیرین و اثر بخش،
این مهم را به هم یادآور شویم که عاطفه و احساس در
سرشت ایرانیان هست و ما آدم های بیتفاوتی نسبت
به دیگران و مسائل اجتماعی پیرامون خود نیستیم.
کمک به فرشتههای کوچک محک تنها باری نیست که
بر شانه ماست یا وظیفهای اخالقی که بار انسانی آن را
معنا میکن .همراهی و همیاری با محک به مثابه زنده
کردن مفاهیمی چون احساس مسئولیت ،مشارکت و
تعهد اجتماعی و احساس زنده بودن است که گهگاهی
اسیر روزمرگی و تناقضات زندگی ماشینی امریکایی
میشود.
مایه مباهات قلبی است که از دفتر سازمان محک
در خیابان قبا تا دفتر بنیاد  ISCCدر اورنج کانتی
رسیدهام چرا که همیاری اخالقی و اجتماعی در این
سوی آبها و در غربت معنایی فراتر از آنچه قبلتر
داشت پیدا میکند.
وب سایت بنیاد بین المللی محک به آدرس
http://iscc-charity.org
به سهولت و آسانی در دسترس تمامی شهروندان
فارسی زبان و غیر فارسی زبانی است که مسئوالنه در
تالشاند چه دور و چه نزدیک سهمی در کمک به
کودکان بیمار داشته باشند.
در این میان ،محک بارها تاکید کردهاست که تفاوتی
ندارد چه کسی و کجا هستید .شما در هر جا حتی با
پرداخت یک دالر ،نور امید و تسالی قلب کودکی در
بیمارستان محک خواهید شد.
بر این باورم که همانا نام خوبی برایش برگزیدند:
"محک" .محک وزنهای است که عیار تمامیت آدمی
را اندازه میکند .آدمیانی که سختی و شقاوت روزگار
ذرهای نور ابدی و ازلی حقیقت مهر و انسان دوستی را
در دل آنها تیره نکرده است .در این محفل تزویر رنگ
باخته است .دلها به سرخی دانههای اناری است که
سهراب طلب میکرد ...هویدا باشند و زبانها از سبزی
به سان سرو از تعلق آزادند.
آری می توان گفت دستهایی که بخشنده هستند از
دستهایی که دعا میکنند ،مقدسترند.

بقیه از صفحه :9
به فساد سیستم اداری-اجرایی-قضایی در ایران اشاره
دارد و اینکه در سیستم قضایی بر اساس شرع خشن ،با
حقوق بشر و حقوق زنان ضدیت میشود
ایران امروز را بخش عمده اسالم رادیکال می داند و به
روابط و عملیات تروریستی ایران و حزب اهلل و امل لبنان
می پردازد که از روز نخست سیاست ایران بر ضدیت با
امریکاست و فطرت ایران دشمنی با غرب است و تفکر
خمینی هم همان بود.
به ریشه تشکل هسته سپاه در اردوگاه های تروریستی
یاسر عرفات اشاره دارد و بعد به قصه های صدور
انقالب و جنایات انفجارها علیه آمریکایی ها و ضدیت
با یهود و گروگانگیری و  ....می پردازد
معتقدست که نظام سیاسی امروز ُمالیان در ایران با
داعش یکی است و دکان شیعه و سنی هم ساختگی
است و القاعده دوست و یاور تهران است.
می گوید که ایران با دروغ و رفاقت با پاکستان و
کره شمالی ،هم جهان را سرگرم اتم ساخت و هم به
تروریسم دامن زد و هم علنا مینویسد که کارتر و اوباما

هر دو احمق های مصلحت چی و فریبکار تاریخ امریکا
هستند که جمهوری اسالمی را باور کردند و با سیاست
های مخرب انان زدوبند کردند و دست دوستی با ُمالیان
حاکم دادند.
فلین خواهان تغییر رژیم در تهران است  .با حمله سیاسی
و تبلیغاتی علیه ایدئولوژی تبلیغی و دروغ رژیم و فضای
سانسور حاکم بر ایران .فلین پدیده ی موهوم و ساختگی
والیت مطلقه فقیه را «ضد ایران و بشریت» برمی
شمارد و همچنین ،کابوس خامنه ای را هم خیزش
دوباره مردمی و یا جنبش دمکراتیک جدید می داند...
به دوباره شعله ور شدن جنبش  ۱۳۸۸در ایران باورمند
است مشروط بر انکه رییس جمهور در پشت پرده به
رفاقت با دکان داران غدار دین نپردازد و ...و می گوید
اوباما بجای شنیدن و حمایت معنوی از دمکراسی
طلبی و آزادیخواهی مردمان ایران  ،به نامه نگاری با
دشمن متوهم و غدار آمریکا ،یعنی خامنه ای ،پرداخت
که همواره فرمایشات بیات شده دارد مانند امپریالیسم
جهانخوار ،نظام منحط سرمایه داری ،لیبرالیسم ُمرده ،
سقوط آمریکای متجاوز و ....

فلین از ائتالف و حضور ایران در خط ضدیت با غرب
متمدن و آمریکا ( کره شمالی -چین-روسیه-ایران-
سوریه-کوبا-ونزوئال-نیکاراگوا-اکوادر و )...وحشت
زده است که درآمدهای این ترمینال اقتصادی پدید آمده ،
برای حمایت از تروریسم در جهان امروز بکار رفته است
معتقدست که انچه امروز جهان غرب و متمدن با آن
روبروست خطرناک است و باید چاره ای اندیشید و
بساط این دیکتاتوری های مذهبی را برچید.
معتقدست که جهان با یک جنگ چندالیه روبروست و
باید درین عرصه نبرد  ،رسانه های فارسی مماشات گر
و اهل معامله فارسی زبان در امریکا و یاوابسته به دولت
امریکا  ،دوباره نو شوند تا سخن و صدای نسل جوان
ایران و ملت های زیر یوغ استبداد باشند نه حکومت قهار
و غدار آنان...
آخراالمر  ،به دور از فضای فکری نویسنده و فارغ از
راه حل های عملی و ممکن او  ،کتاب «عرصه نبرد»
خواندنی است آنهم با زبانی شیرین و مردم فهم.
و تلنگری به اندیشه و ذهن نقاد خواننده است تا با
شک و نگاه خرد  ،بیشتر بجوید و بکاود.
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روی میز تحریریه:

ترجمهفارسی«عرصهنبرد»اثرژنرالمایکلفلین

كتاب «عرصه نبرد» توسط عرفان قانعي فرد پژوهشگر
تاريخ معاصر ايران از انگليسي به فارسي برگردان شده
و به زودي توسط شركت كتاب در لسآنجلس منتشر
ميشود .قصه ارتباط با كتاب و ترجمه را به قلم مترجم
آن «عرفان قانعي فرد « در زير مالحظه میکنید:
پس از مدتها و شاید پس از سالیان ،دست به ترجمه
زدم ،انگار» من ،ترک خاکبوسی این در نمی کنم»،
هرچند در طی این روزگاران ،گه گاه در خلوت نشسته
و به دور از هیاهو ،با دفتر و کتاب هنشین شده ام و هر از
گاهی هم  ،برای دل خودم کتابی نوشته ام که آخرینش
« در دامگه حادثه» بود و چشم بد روزگار به دور باد که
بخاطر همان گفتگو با پرویز خان ثابتی ،چه حکایت ها
و رفتار و افتراها شنیدم و خواندم و دیدم اما بازهم بقول
حافظ  :من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم  /صدبار
توبه کردم و دیگر نمی کنم
 ...بازهم ترک عادت نشد  ،توجهی به ان حرفها هم
نبود و محتاج جنگ نبود ....وزارت سانسورچی در ایران
 زبانم الل ؛ فرهنگ و ارشاد اسالمی -به کلی ممنوعالقلمم کرد و ...کابوس اوین را هم دیدم...
قصه بگذشت ،از امریکا ،راهی دانشگاه لندن شدم و ۱.۵
سال کارم تحقیق درباره گروه های ترور در خاورمیانه
بود  ،و از اول عید  ۱۳۹۵تا نزدیک شب یلدای ۱۳۹۵
یک دوران سرگردانی و آوارگی عجیبی بود از عراق و
لبنان و ترکیه و یونان و بعد در سوئیس و قبل پرواز....
بقول شادروان داریوش همایون بهترین فرصت برای
کتاب خواندن بود .در اواسط ژوئیه کتاب ژنرال فلین به
دستم رسید و قبال نویسنده همکارش مایکل لدین را در
واشنگتن به مناسبت هایی دیده و کارش راخوانده بودم.
و با نام فلین هم از ایام عراق از دور آشنا بودم.
 ۵روزی پس از انتشار نسخه انگلیسی ،در رستورانی
کنار سفارت آمریکا در آتن  ،ترجمه اش را شروع کردم
و خواستم لذت خواندنش را با همزبانانم قسمت کنم.
مهرش محبت کرد و با
به خود ژنرال خبر دادم و بنا به َ
قوت قلب بیشتری ترجمه را شروع کردم ...خدای من!،
پس از مدتها  ،دوباره ترجمه می کردم و با لغت ورمیرفتم
و نزاع ذهن و زبان بود.و آخراالمر صفحه آخرش در
هتلی در ژنو تمام شد و شب اش که با قطار به نزدیکی
دریاچه لوزان رفتم و میهمان بزرگمرد جوانمرد وطنم،
اردشیرخان زاهدی بودم  ،دیگر ترجمه تمام شده ،ترامپ
هم پیروز شده و ژنرال هم به مقام باالیی دست یافته بود...
چه ُحسن تصادفی!  ،ولی برایم همان بانگ نوشانوش و
گاه پیامکی به «بلور  ۷رنگ» دادن و دلخوشی به یک
رویایی شیرین ،مرا بس بود....
در دوران ترجمه  ۵ماهه ،هرشب این کتاب مونس و
رفیق وفادارم بود و در همه جا همراهم .هتل ،رستوران،

فرودگاه ،البی و ...کتاب بالینی ام شده بود و خاطره
شیرین ترجمه اش ماند...خاطرات تلخ و شیرین آن ماه
های انتظار هم خود عرصه نبرد من و سرنوشت بود.
کتاب به شرکت کتاب لس آنجس رفت و ناشر سرگرم
کار خویش و ....
در عنوان کتاب به انگلیسی نوعی بازی زبانی بود و
هر دو کلمه برای تاثیر و تاکید بیشتر با «»Fشروع شده
بودند که در فارسی ،واج آرائی گویند و در انگلیسی
هم alliterationانگار نوعی آفریننده موسیقی درونی
است برای تاثیر و تاکید بیشتر .در ادبیات فارسی مشابهش
هست ؛ شور شراب ،سپهر سرنگون و ....
عناوین میدان جنگ و نبرد را هم دوست نداشتم و
دست به دامان حضرت حافظ شدم و بنا به محتوی
کتاب و آن دو مصرع مشهور ( عرصه شطرنج رندان
را مجال شاه نیست ) و ( ای مگس ،عرصه سیمرغ نه
جوالنگه توست )؛ «عرصه نبرد» را برگزیدم و شخصا
معتقدم که گزینه ای نزدیک تر و درست تر هست.
در این کتاب ،مشخص است که نویسنده ،یک میهن
پرست است و ازهرچه رنگ تعلق پذیرد ،آزاد است .با
زبانی ساده و شیرین سخن می گوید و از دولت های
اهل مماشات و معامله آمریکا در  ۴۰سال اخیر گله ها
دارد که دست و پای افراد را در افشای اسالم رادیکال
بسته اند؛ حتی کارشناسان امنیتی را.
با صراحت می گوید آن بشری که خود را به خُ دا وصل
می کند و دم از تقدس میزند ،یک شرور شارالتان است
چون به اسم خدا ؛ قتل و جنایت می کند .معتقدست
با تروریسم اسالمی و اسالم رادیکال ،جهان غرب باید
چاره ای عقالنی بیاندیشد.
عقاید ضد قرائت خشونت از اسالم دارد و آن قرائت
سنتی و متحجرانه از یک کتاب آسمانی را مانع مدرن
شدن خاورمیانه و آرامش بشر امروز می داند و می
گوید آن نوع از مسلمانان از عقالنی شدن هراس دارند

و اسالم رادیکال نوعی سرطان است و متن یک کتاب
باستانی مانند ُقران ،در جهان امروز کارآیی ندارد و باید
اصالحات و رفرم دینی صورت گیرد.
...بیش از یک دهه است که فلین بطور پیوسته ،در کار
و بارش به گروه های تروریست اسالم گرا پرداخته و
جهادی ها و سلفی ها و  ...دشمن خون آشام بشریت
می داند همان افراد پیرو استبداد که به اسم خدا و پرچم
سیاه  ،جز نکبت و بدبختی برای بشریت امروز ،حاصلی
نداشته .نقد اسالم و قران را واجب می داند و می گوید
در قید و بند دین یعنی بردگی و بندگی .و شرع را هم
قانون احمقانه ضد بشر و ضد زن می داند .نقد شرع
خشن و قرائت خونریزانه از اسالم را واجب می داند.
باورش اینست که عالوه بر تروریسم در منطقه
خاورمیانه و تهدیدهای موجود علیه غرب ،جهان با یک
جنگ چند الیه روبروست و اسالمی های رادیکال مانند
کمونیست ها ،میخواهند تفکر و مرام و مسلک و عقیده
خود را بر غرب تحمیل کنند ؛ بنابراین» باید در این
عرصه نبرد ،پیروز شد!».
سران رژیم جمهوری اسالمی را ستمگر ،دروغگو و
حیله گر می داند .که با جعل و اغراق و تبلیغات برای
خود یک توهم و کاریکاتور تمسخرآلود از اسالم شیعی
را به نمایش گذارده اند و با ُدکان داری دینی و تحمیق
مردم جامعه ،تفکر قدرت آلود خود را تحمیل می کنند.
می گوید که فرهنگ و هنر و ادب و تاریخ ایران
حرمت دارد اما نظام والیت مطلق فعلی ،تیشه به ریشه
ایران زده و بنا به فساد و هرج و مرج فعلی در داخل
ایران ،بنای رژیم بر آب است و بزودی فرو میریزد و ....
می گوید که رژیم خمینی یک فاشیسم مذهبی است
و بر اساس دروغ و خباثت و رذالت بنا شده ..و اینکه
خمینی ۱۴۰۰ ،سال ایران را به عقب برگردانده و ایران
با استعداد امروزه در ُش ُرف نابودی و اضمحالل تمام
است / ...بقیه در صفحه 8

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:
 -1لقب كشور ژاپن  -واحد
 -2او  -كشتي جنگي  -خطر كردن  -بيم و ترس
 -3الفت  -رايگان  -توان  -طايفه ايراني
ن و چروك  -ردي
 -4كشاورز  -چي 
 -5ديفتري  -حالت بيهوشي  -باالي ديوار
 -6از جزاير خليج فارس  -رومال  -از رودهاي ايران
 -7از شهرهاي كرمان  -آبگوشت سبزي  -اثرنيما يوشيج
 -8پرچم  -دعاي زيرلب  -يك دهم  -خورشيد
 -9داغ  -آش زيره  -آب آذري
 -10واحد سطح  -در بند  -قعر
 -11محروم  -دوستي  -ريمن
 -12از چهارپايان  -فرزند پسر  -گلي زيبا
 -13سخن ياوه  -ساز چنگ  -سرشوي گياهي  -حرارت
 -14درخت تسبيح  -وسط  -درس كشيدني  -ضمير
خارجي
 -15زادن  -از اثرهاي معروف محمدعلي فروغي
عمودي :
 -1فتل  -پرنده قطبي
 -2فدراسيون شنا  -تخم روي نان  -از قلههاي معروف
كشورنپال
 -3از انواع ماهي  -رادار پرنده  -عالمت مفعولي
 -4ضمير اشاره  -سنجد جيالن  -شتر گاو پلنگ
 -5باالي خانه  -گوشه گيري  -خوابگاه

 -6لطف الهي  -جوان  -بحر
 -7مرطوب  -مقابل مزمن  -ريختن آب  -از شيرينيها
 -8ميوه  -بغل  -جميل  -مظهر الغري
 -9خرس تركي  -وارفته  -صومعه  -كافي
 -10خانه پشت به آفتاب  -اثر آنتوان چخوف  -لباس كهنه
 -11سبزي خورشتي  -از القاب ايالت اوهايو كه برگرفته از
نام درختي بومي است  -انتقال روح
 -12اتيان  -آفريده شدگان  -ضمير تكبر
 -13كاشف سل  -زمين لرزه  -نان خرد شده در آبگوشت
 -14از بلند ترين آبشارهاي جهان  -اره نجاري  -مخلوط
آب و آرد
 -15به وجود آوردن  -پسيكاناليز

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای علوم و فنون:

تیرخالصبهگلگسینوتهفت

سامسونگ قصد دارد آخرین تیر خالص را به
گوشیهای گلکسی نوت هفت که در بازار باقی
ماندهاند شلیک کند و با بهروز رسانی نرمافزار ،این
گوشیها را برای همیشه خاموش کند.
هنوز ده درصد از گوشیهای گلکسی نوت هفت
به سامسونگ بازگرداننده نشدهاند و این شرکت
قصد دارد با این کار باقی گوشیهایش را هم از
بازار خارج کند .با بهروزرسانی جدید این شرکت،
هیچ اپراتوری اجازه استفاده از این گوشی را به
کاربران نمیدهد .بهروزرسانی قرار است در تاریخ
 ۱۹دسامبر ( ۲۹آذر) انجام شود.
در حال حاضر بیش از  ۹۳درصد از افرادی که
گلکسی نوت هفت را در ایاالت متحده تهیه کرده
بودند ،گوشی خودشان را به شرکت سامسونگ
بازگرداندهاند.
 ۳۵گزارش رسیده به سامسونگ مبنی بر انفجار
ویژگی کار کردن زیر آب حتی با قلم ،مشتریهای
گوشی گلکسی نوت هفت این شرکت کرهای را
زیادی را جذب کرد .این مدل  ۵.۷اینچی با ۶۴
مجبور کرد پس از تایید وجود مشکل در باتری
گیگا بایت حافظه داخلی و بهرهگیری از دوربین
گوشیهای گلکسی نوت هفت ،اعالم کند که
 ۱۲مگاپیکسلی گزینه مناسبی برای عالقمندان به
گوشیهای نوت هفت فروخته شده به مشتریان را
گوشیهای بزرگ در نوع نوت بود.
تعویض میکند .با وجود اینکه سامسونگ میگوید
برای جبران خال گلکسی نوت هفت این شرکت
تمام باتریهای این سری از محصوالتش معیوب
به زودی گلکسی اس هشت را عرصه خواهد کرد.
نیستند اما این را هم مشخص نکرده است که چه
زمان معرفی نسل بعدی گوشیهای این شرکت
تعداد از حدود دو و نیم میلیون نوت هفت فروخته
کرهای یعنی گلکسی اس هشت روز  ۲۶فوریه
شده در سراسر جهان ممکن است به دلیل مشکل
( ۸اسفند ماه) و در نمایشگاه ام دبیلو سی در
باتری آتش بگیرند و یا منفجر شوند.
شهر بارسلون اعالم شده است .ظاهرا دو مدل
سامسونگ که تولید این مدل از گوشیهای
مختلف از این سری تولید میشود که یکی دارای
خود را متوقف کرده برای جلوگیری از ضرر و
نمایشگری  ۵.۱اینچی و دیگری دارای نمایشگری
زیان ،گزینه تعویض را در کنار پس گرفتن ،پیش
 ۵.۵اینچی خواهد بود.
روی مشتریان خود گذاشته است .به این معنی که
از طرفی گوشی هوشمند گلکسی اس  ۸مجهز
مشتریان میتوانند گوشی نوت هفت خود را با
به دوربین دوگانهی پشتی خواهد بود که یکی ۱۶
یکی از جدیدترین محصوالت سامسونگ یعنی
مگاپیکسلی و دیگری  ۸مگاپیکسلی است.
گلکسی اس هفت ،گلکسی اس هفت اج تعویض
گفته میشود که پردازندههای این مدل قدرت
کنند و در ازای این کار  ۹۵دالر هدیه بگیرند.
بسیار زیادی نسبت به مدلهای فعلی خواهد
فبلت گلکسی نوت  – ۷ترکیب فون و تبلت – با
داشت و عالوه بر این در مصرف انرژی نیز بهینهتر

عمل میکند .از طرفی برخی اخبار نیز از ضد آب
بودن این گوشی حکایت دارد.
در این مدل جدید دکمه فیزیکی هم حذف
میشود و یک دکمه مجازی در زیر صفحه نمایش،
جای آن را میگیرد.
یکی از پردازندههای مورد استفاده در گلکسی اس
هشت پردازندهی اسنپدراگون  ۸۳۵خواهد بود.
این کمپانی در گلکسی اس هشت از نمایشگری با
رزولوشن دو کی استفاده خواهد کرد.
سامسونگ قرا است در این مدل از حافظه رم
 ۶گیگابایتی استفاده کند و حافظه داخلی گوشی
جدید خود را نیز افزایش داده و به  ۲۵۶گیگابایت
برساند.
شرکت سامسونگ قصد دارد تا پیش از عرضه
محصول جدید خود یعنی گلگسی اس هشت
تمامی محصوالت گلکسی نوت هفت را از
بازار جمع آوری کند تا دوباره آتش سوزی این
گوشیهای باقی مانده در بازار سبب به خطر افتادن
فضای رسانهای الزم برای رونمایی از گلکسی اس
هشت نشود .

چهار شرکت آمریکایی بزرگ فناوریهای کامپيوتری
و مالک بزرگترین شبکههای اجتماعی جهان می گویند
برای مقابله با مطالب با مضامین تروریستی و حذف
آنها از شبکه اینترنت با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
شرکتهای فیسبوک ،یوتیوب ،توئیتر و مایکروسافت
روز  ۵دسامبر اعالم کردند که در نظر دارند برای
ویدئوها و تصاویری که آنها از وبسایتهای خود
حذف می کنند یک بایگانی (بانک اطالعاتی) مشترک
ایجاد کنند.
این شرکتها افزودند ،بانک اطالعاتی که توسط
فیسبوک اداره خواهد شد به سایر شرکتها امکان می
دهد تا مطالب با مضامین مشابه روی وبسایت خود را
سریعتر حذف کنند.
در این بانک اطالعاتی شمال دیجیتال هر یک از این
ویدئوها ،موسوم به «هش»  hashesکه به مثابه اثر
انگشت منحصر به فرد هر یک از این مضامین است،
بایگانی خواهند شد .هر مورد تصویر جدیدی که روی
بسایتها بارگذاری شوند با این دادهها مقایسه شده و
در صورت تشابه برای وبسایت میزبان تصویر پیامی
ارسال خواهد شد تا بتواند به سرعت آنرا حذف کند.
این بانک اطالعاتی مشترک از سال آینده آغاز به
کار خواهد کرد و احتماال شرکتهای بیشتری با آن
همکاری خواهند کرد.
فیسبوک در بیانیهای گفت«:امیدواریم این همکاری
بتواند کارایی ما در اجرای سیاستهای خود و مقابله با

مطالب با مضامین تروریستی را افزایش دهد».
یک سخنگوی توئیتر گفت«:در وبسایت ما مطالب با
مضامینی که تروریسم را ترویج می کنند هیچ جایی
ندارند ».او افزود هدف این طرح مقابله با تصاویر و
ویدئوهای «بسیار افراطی و تحریک آمیز است».
شرکتهای فناوری دیجیتال از مدتها پیش توسط
دولتهای غربی تحت فشار قرار گرفته تا مضامین مرتبط
با تروریسم و گروههای دست راستی افراطی را از
وبسایتهای خود حذف کنند.
اتحادیه اروپا هشدار داده که اگر این شرکتها واکنش
سریع تری نشان ندهند با تصویب مقررات جدید آنها
را مجبور خواهد کرد مطالب با مضامین نژادپرستانه و
ترویج خشونت و تنفر برخورد سریعتری بکنند.
شبکههای اجتماعی به وسیله بسیار موثری برای
عضوگیری و جلب حمایت توسط گروههای
تروریستی از جمله گروه «خالفت اسالمی» بدل شده
اند .آنها با استفاده از اين ابزار تبلیغات و سازماندهی
خود را در سراسر جهان گسترش داده و با آموزش
عقیدتی و نظامی هوادارنشان آنها را به انجام عملیات

انفرادی تشویق می کنند.
برخی از شبکههای اجتماعی مثل فیسبوک و یوتیوب
از مدتها پیش حذف مضامین تروریستی و خشونت
طلبانه را آغاز کرده اند .ولی برخی دیگر از ارائه کنندگان
خدمات اینترنتی اساسا به شکایت و گزارش مشترکان
تکیه دارند .در این موارد کارمندان این شرکتها پس از
بررسی مضامین مورد اعتراض اگر آنرا ناقض مقررات
خودبدانند ،حذف خواهند کرد.
توئیتر در فاصله فوریه تا اوت امسال حدود ۲۳۵
هزار حساب کاربری خود را مسدود کرده و تعداد
کارمندانش برای بررسی و کنترل مضامین افراطی را
افزایش داده است.
یک نهاد بین المللی متشکل از نمایندگان شرکتهای
بزرگ اینترنتی در آمریکا هفته گذشته در گزارش خود
اعالم کرد حکومتها با اقدامات خود در جهت مقابله
با گسترش مضامین تروریستی روی شبکه اینترنت
آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران را به خطر می
اندازند.
این نهاد به اسم «طرح شبکه جهانی» متشکل از
نمایندگان شرکت هایی مثل مایکروسافت ،گوگل،
فیسبوک ،یاهو و لینکدین در بخش دیگری از بیانیه
خود در روز  ۳۰نوامبر گفت تحت فشار حکومتها
این شرکتها نباید ضوابط کار و شیوه ارائه خدمات
خود را تغییر دهند و تقاضای حکومتها برای محدود
کردن مضامین باید با موازين قضایی انطباق داشته باشد.

آخرین فراری مدل الفراری هفت میلیون دالر فروخته
شد به این ترتیب رکورد فروش گرانترین خودرو در
قرن  ۲۱ثبت شد.
فراری توانسته است این خودرو را در یک حراجی به
قیمت هفت میلیون دالر بفروشد .پول حاصل از فروش
این فراری در جهت حمایت از زلزه زدگان اخیر ایتالیا
استفاده خواهد شد.
برنامه اولیه فراری از تولید  ۴۹۹دستگاه الفراری خبر
میداد ،ولی پانصدمین از این خودرو ه ساخته شد ؛
خودرویی که برای جذب کمک به زلزله اخیر در ایتالیا
از خط تولید مارانلو خارج و به حراج گذاشته شد.
چندی پیش یک زلزله با مقیاس  ۶.۲ریشتر ،شهرها
و روستاهای اطراف کوههای مرکزی ایتالیا را تخریب
کرد و نزدیک به  ۳۰۰کشته و صدها زخمی بر جای
گذاشت .در همین حال ۴ ،هزار نفر از مردم دیگر خانه
ای برای بازگشت نداشتند.
این خودرو  ۹۴۹اسب بخاری دارای رنگ آمیزی
قرمز کالسیک با خطوط سفید است که یک پرچم
ایتالیا روی دماغه آن درج شده است.
فروش این خودرو به قیمت هفت میلیون دالری در
شرایطی است که فراری دیگر الفراریهای تولیدی را
به قیمت حدود  ۱.۵میلیون دالر فروخته است.
شرکت فراری در نمایشگاه ژنو  ۲۰۱۳از سوپر اسپرت
فوق العاده خود رونمایی کرد.
الفراری یک خودروی سوپر اسپرت الکترونیکیبنزینی
است .تولید این خودرو از سال  ۲۰۱۴آغاز شده و تا
سال  ۲۰۱۶میالدی ادامه داشت  .رقبای اصلی این
خودرو مکالرن پی ۱و پورشه  ۹۱۸هستند  .این
خودرو همچنین در اولین برنامه گرند تور که توسط

آمازون ساخته می شود توسط سه مجری مطرح جهان
اتومبیل یعنی جرمی کالرکسون  ،جیمز می و ریچارد
هاماند مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت فراری برای خاص تر کردن و متفاوت جلوه
دادن الفراری در کنار طراحی آیرودینامیکی از سیستم
کنترل دینامیکی بر روی این خودرو استفاده کرده
است که برای اولین بار بر روی یک مدل جادهای از
خودروهای فراری نصب شده و به خودرو باالترین
سطح از کارایی عملکرد و آیرودینامیکی را داده است.
فراری برای این خودروی دست به طراحی و تولید
یک پیشرانه هیبریدی زده بود و با ترکیب موتور بنزینی
و الکتریکی قدرت فوق العاده  ۹۶۳اسب بخاری را
برای الفراری پدید آورده است  .این قدرت بسیار زیاد
با تلفیق این دو موتور بدست آمده است که موتور
بنزینی وظیفه تولید  ۸۰۰اسب بخار و موتور الکتریکی
 ۱۶۳اسب بخار را برعهده دارد .با این حساب این
خودرو می تواند شتاب فوق العاده سه ثانیهای را تجربه
و در عرض هفت ثانیه به  ۲۰۰کیلومتر در ساعت برسد
و در نهایت به حداکثر سرعت  ۳۵۰کیلومتر در ساعت

سوشیال مدیا در جنگ با تروریسم

گرانترینخودروقرنفروختهشد

خبرگزاری ایرانشهر

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

دست یابد.
موتور بنزینی این خودرو از نوع پر فشار تزریق
مستقیم سوخت است که بهترین موتور طراحی شده
توسط فراری است و جوایز بهترین موتور سال را هم
بدست آورده است  .با وجود قدرت باال این موتور در
باالترین سطح استاندارد آالیندگی یورو پنچ قرار دارد.
این موتور  ۶۲۰۰سی سی خورچینی دوازده سیلندر
است گشتاور این موتور در  ۶۷۵۰دور بر دقیقه ۷۰۰
نیوتنمتر است .همچنین در عقب و زیر صندلیها یک
بسته باتری لیتیومی  ۶۰کیلوگرمی قرار گرفته است.
موتور الکتریکی این خودرو ۲۷۰نیوتنمتر به گشتاور
پیشرانه خودرو میافزاید تا در مجموع ،الفراری ۹۷۰
نیوتنمتر گشتاور داشته باشد .این درحالی است که وزن
این سوپرکار فقط  ۱۲۵۵کیلوگرم است که با توجه
به نوع موتور یک آن یک شاهکار مهندسی محسوب
میشود .برخالف رقبایش یعنی مکالرن و پورشه ،۹۱۸
که همگی مانند الفراری هیبریدی هستند ،پیشرانه
فراری طوری طراحی شده تا همواره حداکثر نیروی
خروجیقابل استفاده باشد و هیچ حالت رانندگی خاصی
برای آن درنظر گرفته نشده است.
موتور بنزینی این خودرو از هیچ توربوشارژی کمک
نمیگیرد و کام ً
ال تنفس طبیعی است  .این موتور قویترین
است که تابه حال بر روی یک خودروی جادهای قرار
گرفته است.
باتریهای خودرو به دو روش شارژ میشوند .یا از
طریق اتصال به منبع برق و یا هنگام گرفتن ترمز .در
زمان ترمز گیری گشتاور اضافی که موتور خورجینی
دوازده سیلندر تولید می کند و به چرخ فرستاده میشود
تبدیل به انرژی ذخیره شده در باتری میشود.
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لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

از جمعه  16دسامبر 2016

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

event@08.net

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
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دو ایرانی تبار را در لیست  100متفکر
جهانی 2016

نشریه فارن پالیسی در فهرستی که امسال از یکصد «متفکر
جهانی» منتشر کرده ،نام دو ایرانیتبار را هم قرار داده است:
آرش درمبخش ،عضو شورای شهر کوربوآ در فرانسه و
مورهشین الهیاری ،هنرمند و کنشگر مدنی از کالیفرنیا در آمریکا.
آقای درمبخش و گروهی از شهروندان داوطلب در فرانسه
تالش کردند قانونی در این کشور تصویب شود که بر اساس
آن ،مواد غذایی که فروشگاهها میخواهند دور بریزند ولی هنوز
قابلاستفاده است ،برای نیازمندان و بیخانمانها توزیع شود یا
به غذای حیوانات و کود کشاورزی تبدیل شود.
این قانون کمتر از یک سال پیش در فرانسه تصویب شد.
آرش درمبخش که همزمان با اعالم فهرست امسال مجله
فارن پالیسی به واشنگتن پایتخت آمریکا رفته بود ،در این باره
با کاخ سفید ،تیم انتقال دولت به دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
منتخب آمریکا و همینطور کنگره ایاالت متحده هم
رایزنیهایی کردهاست.
این عضو شورای شهر کوربوآ ،در واشنگتن به خبرنگاران
گفت« :با توجه به حجم دور ریز مواد غذایی در آمریکا ،اگر این
طرح در این کشور اجرا شود ،میتواند تاثیر عمدهای بگذارد».
آرش درمبخش در این باره به آمارهایی اشاره میکند که بر
اساس آنها ،از هر شش نفر ساکن آمریکا ،یک نفر تغذیه مناسب

ندارد و در عین حال گزارش میشود ساالنه  ۳۵میلیون تن مواد
غذایی در آمریکا دور ریخته میشود.
مورهشین الهیاری ،دیگر ایرانیتباری که امسال در فهرست
«متفکران جهانی» فارن پالیسی معرفی شده است ،ساکن
کالیفرنیایآمریکاست.
این هنرمند و کنشگر مدنی در واکنش به این که گروه داعش
در خاورمیانه چندین اثر باستانی را ویران کردهاند ،نسخهای
دیجیتالی از بعضی مهمترین این آثار تهیه کرده است.
این آثار در قالب فایل سهبعدی و همینطور نمونههایی بدلی
اند که با چاپگر سهبعدی ساخته شده است.
مجله فارن پالیسی در معرفی ایده مورهشین الهیاری نوشته
است هدف این هنرمند این بوده که این قبیل آثار باستانی و
نشانههای فرهنگی به این ترتیب ذخیره شوند تا حتی اگر در
تحوالتی مانند حملههای گروه داعش ویران شدند ،اثری از آنها
برای حافظه بشری باقی مانده باشد.
فهرست «متفکران جهانی» نشریه فارن پالیسی (سیاست
خارجی) شامل یکصد نفر است و هر سال گروهی از رهبران
جهانی و افرادی را که ایدههایی برای آینده جهان دارند و
بهخصوص در یک سال گذشته فعالیت بارزی داشتهاند ،در
این فهرست معرفی میکند.
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