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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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چراروزنامهنیویورکتایمزبرای
رفسنجانیعزاداریمیکند؟

در صفحات دیگر:

آرنولد به جای ترامپ
کسری بودجه کالیفرنیا در2017
حذف نام «خلیج فارس» از
کتابهای درسی در امارات
متحدهعربی
جاسوس ایران در آلمان به دنبال
ترور یک مقام سابق
اعتصابکارکناندانشگاههای
UC

پس از حمایتهای پنهان و آشکار
نیویورکتایمز از سیاستهای
سازشکارانه و معامله هستهای با
جمهوری اسالمی که نشانگر نفوذ
نایاکیها و پشتیبانان این رژیم در
هیئت تحریریه این روزنامه مشهور
نیویورکی است ،اکنون عزاداری برای
مرگ نا به هنگام هاشمی رفسنجانی
که حداقل اتهامهای مربوط به دخالت
در بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین
(آمیا) ،دستور ترور رهبران کرد در
رستوران میکونوس آلمان و دست
آن که نقش حک می کرد چهره داشتن در برنامه غیرقانونی هستهای
جمهوری اسالمی را یدک میکشد،
در نقاب خاک کشید
شگفتانگیزمینماید.
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید به گزارش نشریه «الگماینر» ،نیویورک

تایمز با چاپ سرمقالهای درباره هاشمی
رفسنجانی ،از او با القابی همچون
«عالیجنالب خاکستری»« ،عملگرا و
دارای مهارت در عملیات پشتپرده» و
«میانهرو» نام برده است.
سرمقاله ستایشآمیز نیویورکتایمز
درباره رفسنجانی با عنوان «مرگ نابه
هنگام یک عملگرای ایرانی» منتشر شده
که در آن هیچگونه اشارهای به سابقه
حمایت از تروریسم توسط او ،نشده
است.
هاشمی رفسنجانی از ارکان اصلی
شکلگیری پیروزی انقالب  1979و از
موسسان جمهوری اسالمی بوده است.
او یکی از نزدیکترین افراد به خمینی بود
که اگر همراه وی در جنایات دهه اول

انقالب شریک نبوده ،حداقل از همه آنها
مطلع و درگیر بوده است.
پسازمرگخمینی،رفسنجانیباتغییر
در قانون اساسی ،حکومت را بین خود
و دوست قدیمیاش خامنهای تقسیم
میکند .خامنهای رهبر و رفسنجانی به
مقامریاستجمهوریاسالمیمیرسد.
با گذشت زمان ،خامنهای خود را از زیر
سایه سنگین هاشمی رفسنجانی بیرون
میآورد و با کمک سپاه پاسداران نیروی
قدرتمندی که بوجود آورده ،کل نظام
حکومتی را تحت سلطه گرفته و رفیق
سابق و رقیب فعلیاش را به آرامی از
صفحه سیاست جمهوری اسالمی به
حاشیه و انفعال میراند.
ادامه در صفحه دوم

 35میلیوندالرغرامتبراینیکاکباتانی

پس از مدتها و برگزاری جلسات متعدد دادگاه و
ارائه مستندات از سوی وکالی مدافع کارشناسان و
پزشکان ،هیئت منصفه به اداره راه و ترابری کالیفرنیا
ابالغ کرد که  35میلیون دالر غرامت به عنوان خسارت
جانی به نیک اکباتانی ،بازیکن پیشین فوتبال دانشگاه
یوسی ال ای بپردازد.
نیک اکباتانی طی سانحه ای هنگامیکه در جوالی
 2012در بزرگراه پاسفیک کستهای وی در حال
موتور سواری بود ،در پیچ یک تقاطع در محدوده
رداندو بیچ و پاسیفیک کست با یک خودروی تاکسی
تصادف کرده و دچار آسیب جدی بدنی گردید که به
 13عمل جراحی و قطع یکی از پاهایش منجر شده
است.
نیک اکباتانی و وکالی او ساخت بزرگراه در آن
نقطه از تقاطع مذکور را خطرناک توصیف کرده و
با تالش فراوان سرانجام این ادعای خود را اثبات
کردند.
طرح درخواست وکال دریافت  50میلیون دالر جهت
خسارت بوده است .حال آنکه دادگاه با پرداخت 35
میلیون دالر از آن موافقت کرده است.
گفتنی است نیک اکباتانی از سال  2006تا  2009در

ساخت و اکنون نیز به عنوان یک سخنران مطرح در
تیم فوتبال دانشگاه یو سی ال ای بازی میکرد.
آقای اکباتانی پس از این سانحه زندگی خود را از نو دفاع از برابری فعالیت می کند.

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

رضا گوهرزاد -روزنامه نگار و مجری برنامه های تحلیلی سیاسی
به پاس س الها تالش بی وقفه آقای گوهرزاد در عرصه رسانه ها
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در کانون خبر:
ادامه از صفحه نخست:
اوج این جدایی بین رهبر و رییسجمهور سابق در
انتخابات ریاستجمهوری سال  1384اتفاق میافتد که
خامنهای موفق میشود با ظهور مهرهای به نام احمدینژاد،
رفسنجانی را به شکست وادار کند.
پس از اتفاقات خرداد  1388و به راه افتادن جنبش سبز،
رفسنجانیکهموقعیتقدرتمندحکومتیخودراپایانیافته
دید ،دست به تطهیر و گندزدایی سابقه سیاسی خود زد و با
هماهنگ نشان دادن خود با حرکت مردمی آن زمان ،موفق
به یافتن جایگاهی بهتر از سابق در میان افکار عمومی شد
و عدهای از مردم و طیف اصالح طلبان حکومتی نیز که
از سیاستهای رهبری و احمدینژاد به تنگ آمده بودند،
ناچار به هاشمی رفسنجانی متمایل شدند.
این تاکتیک سیاسی هاشمی باعث شد تا بیش از پیش
مورد غضب رهبری رژیم اسالمی قرار بگیرد تا جاییکه
ریاست مجلس خبرگان را از دست داد و در ثبتنام
ریاستجمهوری پیشین رد صالحیت شد ،هر چند که
مقام تشریفاتی و کم اثر ریاست مجمع تشخیص مصلحت
نظام را تا لحظه مرگ حفظ کرد.
این تطهیر و مظلومنمایی در برابر رقیب قدرتمند سیاسی،
خامنهای ،باعث نمیشود تا لکههای ننگین سوابق و
اتهامات دست داشتن در عملیات تروریستی زدوده شود.
در سرمقاله نیویورکتایمز هیچگونه اشارهای به اتهامهای
رفسنجانی و برخی چهرههای سیاسی دیگر جمهوری
اسالمی در همدستی با بمبگذاران مرکز یهودیان آرژانتین
(آمیا) در سال  1994که باعث کشته شدن هشتاد و پنج
نفر شد ،نشده است؛ یا نقش مهم او در قتل چهار رهبر
و فعال کرد مخالف جمهوری اسالمی در سال  1992که
در رستوران میکونوس کشته شدند و توسط دادگاهی در
آلمان ،گناهکار شناخته شد .نیویورکتایمز حتی رابطه

رفسنجانی با فعالیتهای غیرقانونی و نظامی هستهای
جمهوری اسالمی را نیز فراموش کرده که همه این وقایع
در طول دو دوره ریاستجمهوری او ( 1989تا )1997
رخ داده است.
اما راز پشتپرده این سوگواری و مرثیهسرایی
نیویورکتایمز برای مرگ هاشمیرفسنجانی چیست؟
عدهای معتقدند نیویورکتایمز درحال زمینهسازی پروژه
عرضه تورهای مسافرتی گرانقیمت از آمریکا به ایران
از سال  2017است .گفته میشود نیویورکتایمز تاکنون
برنامهریزی برای  9پیشنهاد جداگانه تورهای مسافرتی
به ایران داشته است .هزینه این تورهای مسافرتی و
سکونت در هتلهای مجلل ایرانی بر هر نفر  7395دالر
است (بدون احتساب بلیت هواپیما) بنابراین شاید یکی
از دالیل مداحی هیئت تحریریه نیویورکتایمز برای مرگ
سردسته تروریستهای جمهوری اسالمی همین موضوع
باشد .در صورت واقعیت داشتن این ماجرا ،باید گفت
نیویورکتایمز به شدت از اخالق حرفهای رسانهای خود
فاصله گرفته و حداقل با ستایش از یکی از ارکان تروریسم
جمهوری اسالمی نسبت به خون کشتهشدگان و رنجهای نظریه خانم پیرنیا در کاریکاتوری از شاهرخ حیدری نیز
زندانیان سیاسی توسط این رژیم و استانداردهای غربی تجلی یافته که برای نخستین بار یک روز پس از مرگ
هاشمی در رادیو فردا منتشر شد.
روزنامه نگاری بیاحترامی کرده است.
سوگواری البیهای وابسته به رژیم تهران در حالی اینکاریکاتوریستایرانیتبارمرگهاشمیرابهشکستن
مضحکتر از قبل می نماید که برخی دستاندرکاران یکی از پایههای تخت قدرت خامنهای تشبیه کرده است
حوزه رسانه و فعاالن اجتماعی مرگ هاشمی را سراغاز که بی تردید این دیکتاتور خودکامه را نیز به زیر خواهد
کشید .
یک ویرانی کامل برای رژیم اسالمی قلمداد می کند.
منصوره پیرنیا روزنامهنگار قدیمی ایرانی مرگ هاشمی را بیژن خلیلی مدیر مسئول ایرانشهر نیز میگوید« :یادمان
به مرگ اسد اهلل علم در زمان نظام پادشاهی شبیه دانسته نرود این رفتار نیویورک تایمز تازگی ندارد .در سال 1979
و میگوید مرگ علم سرآغاز سقوط شاه بود و بی تردید نیز همین مطبوعات غربی بودند که از روح اهلل خمینی یک
مرگ رفسنجانی نیز سرآغازی برای پایان رژیم مالیان در قدیس ساختند و به ملت ایران حقنه کردند .حاال هم آنها
در همان مسیر گذشته خود گام بر می دارند».
ایران.

حذف نام «خلیج فارس» از کتابهای درسی در امارات متحده عربی

وزارت آموزش امارات متحده عربی روز دوشنبه  9ژانویه  2017نام «خلیج فارس»
را از کتاب درسی چهارم دبستان این کشور حذف کرد.
روزنامه اماراتی «الیوم» گزارش داده است که وزارت آموزش این کشور در پی
شکایتی مبنی بر استفاده از نام «خلیج فارس»به جای «خلیج عربی»در این کتاب
درسی ،دستور به حذف آن داده است.
بر پایه گزارش الیوم ،وزارت آموزش امارات گفته است کتاب درسی سال چهارم
که یک نقشه به همراه نام خلیج فارس را منتشر کرده« ،در مرحله آزمایشی بوده و
در نسخه بعدی اصالح خواهد شد».
مسئولین اماراتی از پخش برچسبهایی برای پوشاندن نام «خلیج فارس» در این
کتابها تا پایان سال تحصیلی و چاپ مجدد آن خبر دادهاند.
سازمان ملل و نقشههای بینالمللی از آبراهه بین شبه جزیره عربی و ایران تحت
عنوان «خلیج فارس» یاد میکنند؛ اصطالحی که بطلمیوس ،جغرافیدان یونان
باستان از آن استفاده میکرد.
این در حالی است که دولت جمهوری اسالمی به عنوان رژیم سیاسی حاکم در
ایران و مسئول حفظ تمامیت ارضی این کشور ،هیچگونه واکنشی دال بر حقانیت
نام خلیج فارس نشان نداده است.
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در کانون خبر:

آیا اموال مصادره شده در اول انقالب به صاحبان آن بازگردانده می شود؟

گروهی متشکل از  ۲۶فعال سیاسی محافظه کار
آمریکایی خواستار کمک کنگره این کشور به بازپس
گیری «چندین میلیارد دالر» پول از دولت ایران شدند
که حکومت جمهوری اسالمی ایران ،پس از انقالب
 ۱۳۵۷از افرادی مصادره کرد .این افراد عمدتا برای
حفظ جان شان مجبور به فرار از کشور شدند.
این گروه در نامه خود که خطاب به اد رویس ،رئیس
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نوشته شده
گفته اند که «این سرمایه ها به بنیادهای تحت مالکیت
و اداره رهبر جمهوری اسالمی یا سپاه پاسداران تعلق
گرفت».
این نامه می گوید« :با کمی بررسی ،این پول ها
امروز به چندین میلیارد دالر بالغ می شود .طرفه آن
که ،این دارایی های متعلق به قربانیان رژیم جمهوری
اسالمی ،برای قربانی کردن دیگران در ایران و ادامه
اقدامات تروریستی دولت ایران در جهان ،مورد
استفاده قرار گرفته است».
نویسندگان نامه به تجربه موفق مصوبه کنگره در
سال  ۱۹۹۶اشاره می کنند که شرکت های خارجی
طرف کار با اموال مصادره شده کوبای تحت رهبری
فیدل کاسترو را جریمه کرد .آنان می گویند «زمان

درنظرگرفتن تمهید مشابه برای قربانیان جمهوری
اسالمی ایران فرارسیده که بسیاری اکنون شهروندان
آمریکا هستند ،و اموالشان به شکل ناعادالنه مصادره
شده است».
اد رویس ماه گذشته پیشنویس قعطنامه ای تحت
عنوان «محکومیت توقیف و مصادره غلط و ناعادالنه
اموال خصوصی ایرانیان در داخل و خارج ،از جمله
شهروندان آمریکایی ایرانی تبار توسط رژیم اسالمی
ایران» را به کنگره تسلیم کرد.
نویسندگان نامه به آقای رویس درباره این اقدام او
نوشته اند« :قطعنامه شما اولین گام الزم و مهم به
سوی طرح جامع احیای اموال ایرانیان است ،که به
شهروندان فعلی آمریکا امکان می دهد با استفاده از
ابزار قدرت دیپلماسی سرمایه ها واموال خود را از
رژیم اسالمی ایران پس بگیرند».
نویسندگان نامه به اد رویس می گویند« :ما رویکرد
شما در برگزاری جلسات تصمیم گیری برای بهترین
راه رسیدن به هدف احیای این سرمایه ها به صاحبان
اصلی شان -از طریق اقدامات وزارت خزانه داری،
بانک مرکزی ،وزارت دادگستری ،و یا هر نهاد دیگر
دولت آمریکا – می ستاییم».

شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق بشر
ایران ،خواستار برکناری رئیس قوه قضائیه ایران به
دلیل «مسئولیت مستقیم در همه بیعدالتیها ،فسادها
و ناامنیها در دستگاه قضایی و جامعه» شد و از
نمایندگان مجلس نیز خواست تا خواستار «پیگرد
قضایی» صادق الریجانی شوند.
شیرین عبادی ،برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ،در
اطالعیهای همچنین از مردم از جمله فعاالن حقوق
بشر و مدنی خواست تا با گفتن «نه به رئیس قوه
قضاییه» ،با خواسته برکناری صادق الریجانی از
ریاست این قوه همصدا شوند.
بر اساس این اطالعیه ،قوه قضائیه که به گفته محمود
هاشمی شاهرودی ،رئیس پیشین این قوه ،به صورت
«ویرانه» تحویل او شده بود ،امروز «ن ه تنها آباد نشده،
بلکه جوالنگاه افرادی شده است که به نام دین یا به
بهانه امنیت ،عدالت را زیر پا له و حق و انصاف را
چون دستمالی به ریا ،چاپلوسی ،قتل ،پروندهسازی و

دروغ آلوده کردهاند».
کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد که «نتیجه چنین
روندی ،عوض شدن جای مجرم و آزاده است».
این اطالعیه با اشاره به صدور حکمهای زندان
طوالنی برای فعاالن مدنی ،دگراندیشان ،وکال و
متفکران منتقد اعالم میکند که «جانیان و ستمپیشگان،
اختالسگران و قاتالن سریالی در امنیت و در پناه این
سیستم قضایی فاسد به مالاندوزی و عیش دنیوی
مشغول هستند».
بسیاری از فعاالن سیاسی و مدنی و نهادهای حقوق
بشری بارها تاکید کرده اند که در مورد زندانیان و
به خصوص زندانیان سیاسی حتی قوانین جمهوری
اسالمی نیز رعایت نمی شود و آنان از دادرسی
عادالنه محروم هستند.
پیش از این همچنین برخی از زندانیان سیاسی و
نهادهای حقوق بشری حکم های صادر شده در دادگاه
انقالب علیه فعاالن سیاسی و مدنی را «ناعادالنه» و

این نامه را افرادی چون حسین خرم از ائتالف
خاور میانه برای ترامپ ،ماندانا زند وکیلی از اتحاد
زنان ایرانی ،کنت تیمرمن از بنیاد دمکراسی در ایران،
مایکل بوئن از ائتالف آمریکای قدرتمند و شماری
دیگر امضا کرده اند.

شیرینعبادیخواهانبرکناریرییسقوهقضاییهایرانشد
«غیرقانونی» خوانده و تاکید کرده اند که این احکام
با «فشار» نهادهای امنیتی به قضات صادر شده است.
در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه
خود با اشاره به اعتصاب غذای علی شریعتی تاکید
کرد که «اسیدپاشان در حاشیه امنی که دستگاه قضا
برای آنان به وجود آورده است به خور و خواب
مشغول» و معترضان به پدیده اسیدپاشی همچون علی
شریعتی زندانی هستند.
این کانون در بیانیه خود این پرسش را مطرح کرد
که « آیا در تاریخ کشور ایران ،هرگز نهاد قضایی
مثل امروز چنین زبون و بیمایه ،بازیچه نیروهای
امنیتی -وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه
پاسداران -بوده است؟»
کانون مدافعان حقوق بشر رئیس قوه قضاییه ایران
را «مسئول مستقیم همه این بیعدالتیها ،فسادها و
ناامنیها در دستگاه قضایی و جامعه» و برکناری او را
ضروری دانسته است.

افشای بازداشت یک ایرانی سوئدی در پی اعتصاب غذای وی در ایران
خانواده احمدرضا جاللی ،پژوهشگر مدیریت بحران
که ساکن سوئد است ،میگویند او از  ۹ماه پیش در
پروندهای «امنیتی» بازداشت شده است .به گفته همسر
آقای جاللی ،او از  ۱۲روز پیش در زندان اوین اعتصاب
غذا کرده است و وضعیت نگران کننده اش باعث شده تا
او خبر بازداشت همسرش را با تاخیر اعالم کند.
ویدا مهراننیا ،همسر احمدرضا جاللی ،به خبرگزاری
های فارسی زبان خارج از ایران گفته همسرش سفری
دو هفتهای به ایران داشت که بازداشت شد .خانم
مهراننیا تاکید کرده ،همسرش به طور مستمر به دعوت
دانشگاههای ایرانی به ایران سفر میکرد.
به گفته خانم مهراننیا مقامهای اطالعاتی ایران درباره

پرونده آقای جاللی توضیحی به خانواده او ندادهاند و
تنها گفتهاند این یک مساله «امنیتی» است .خانم مهران
نیا گفت مقامهای اطالعاتی از آنها خواسته بودند که در
این باره سکوت کنند.
همسر احمدرضا جاللی گفت« :ما هم سکوت کردیم
چون فکر میکردیم که او را اشتباهی بازداشت کردهاند».
او گفته همسرش بعد از چند ماه به بند عادی منتقل
شده و اکنون اجازه تماس روزانه با اعضای خانوادهاش
را دارد .اما در پی اعتراض به بازداشت بدون دلیل خود
دست به اعتصاب غذا زده است.
خانم مهران نیا می گوید :همسرش بعد از  ۱۲روز
اعتصاب غذا ،درد کلیه گرفته است.

نگرانی شدید سازمان ملل برای 5زندانی در حال اعتصاب
غذا در ایران
عاصمه جهانگیر ،گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان
ملل روز دوشنبه در مورد وضعیت بحرانی چند زندانی
ایرانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند هشدار داد.
علی شریعتی ،سعید شیرزاد ،محمدرضا نکونام ،مهدی
کوخیان و محمد علی طاهری از جمله زندانیانی هستند
که به دالیل گوناگون اعتصاب غذا کردهاند.
خانم جهانگیر در بیانیه خود نسبت به آنچه بازداشت
مداوم فعاالن حقوق بشر براساس جرائم مبهم خوانده
ابراز نگرانی کرده و گفته که برای این زندانیان هیچ
راهی جز اعتصاب غذا و قرار دادن زندگیشان در

معرض خطر باقینمانده است.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل مصرانه از مقامات
جمهوری اسالمی خواسته است تا همه کسانی را که
به گفته او خودسرانه بازداشت شدهاند ،بدون قید و
شرط آزاد کند.
غالمحسن محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه ،روز
 ۱۵دی در واکنش به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
گفته بود که «اگر قصد دارند با فشار داخل و خارج،
قوه قضاییه ،کاری را تمکین کند به شدت در اشتباهند
و قوه قضاییه تسلیم نمیشود».

جاسوس ایران در آلمان به دنبال ترور یک مقام سابق
رسانههای آلمانی در گزارشی تازه در مورد یک
پاکستانی مظنون به جاسوسی برای ایران ،از طرف
دادستانی گفتهاند که او در حال آمادهسازی طرح «قتل»
رئیس پیشین انجمن آلمان-اسرائیل بوده است .برخی
از اقدامات مظنون بازداشتی در عین حال «آماتور و
غیرحرفهای» گزارش شدهاست.
گزارش تازه در مورد مظنون بازداشتی که نام کوچک
او مصطفیست ،از طرف شبکههای دولتی اندهآر و
ویدهآر و نیز روزنامه «زوددویچه سایدونگ» منتشر شده
و شبکه خبری دویچهوله نیز  ۱۸دی ماه آن را بازنشر
دادهاست.
مقامهای آلمان ۱۷ ،تیرماه خبر از بازداشت یک شهروند
پاکستانی داده بودند که در آن زمان گفته شد ،ظن آن
میرود برای جمهوری اسالمی ایران جاسوسی میکرد.
گفته شده بود این شهروند پاکستانی اطالعاتی در مورد
رینهارد روبه ،سیاستمدار آلمان از حزب سوسیالدمکرات
و رئیس پیشین انجمن روابط آلمان -اسرائیل و افراد
نزدیک به« ،جمعآوری کرده» و «برای ایران فرستاده
است».
رسانههای آلمانی اکنون میگویند دادستانی آن کشور
فرد بازداشتشده را «متهم» کردهاست.
به گفته این رسانهها ،و بر اساس اطالعاتی که آنها

فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی ،که روابط دوستانهای
با اسرائیل دارند» بود.
فرد بازداشتشده در عین حال متهم به جاسوسی از
یک پروفسور فرانسویاسرائیلی شدهاست.
با این همه این گزارش گفته است هنوز انگیزه اصلی
برای انجام یک حمله احتمالی علیه آقای روبه مشخص
نیست .اما «مقامهای امنیتی» گفتهاند این احتمال وجود
دارد که این اقدامات آمادهسازی احتمالی جمهوری
اسالمی برای واکنش نشان دادن به حمله احتمالی
اسرائیل به تاسیسات اتمی آن کشور بود.
در عین حال تحقیقات فعلی نشان میدهد که برخی
از اقدامات مظنون به جاسوسی« ،آماتور و غیرحرفهای»
بود و حتی در «فایل پاورپوینتی» که او برای فرد ایرانی
مرور کردهاند ،فرد بازداشتی بهطور مشخص در حال مورد تماس خود فرستاده ،جزئیات اشتباهی در مورد
تعقیب و جمعآوری اطالعات در مورد استفاده آقای سیاستمدار آلمانی وجود دارد.
روبه از وسایل حملونقل عمومی و مسیرهای جایگزین مظنون بازداشتی دانشجو بود و برای «مرکز فضایی
برای عزیمت به «انجمن روابط آلمان-اسرائیل» در برلین آلمان» نیز کار میکرد .گزارش رویتشده از سوی
رسانههای آلمانی میگوید این نخستین پرونده
بودهاست.
گزارشی که به رویت رسانههای آلمانی رسیده میگوید آشکارشده در مورد جاسوسی جمهوری اسالمی از یک
اقدامات مظنون بازداشتشده بخشی از «عملیاتی سیاستمدارآلمانیست.
گستردهتر برای شناسایی هدفهای احتمالی در آلمان ،مقامهای دولت اسالمی در ایران هنوز واکنشی به
گزارشهای منتشرشده نشان ندادهاند.
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درکانون خبر:

مشکالت دولت کالیفرنیا در نظارت بر درآمد فروشندگان ماری جوانا
همزمان با آغاز سال  2017و رشد تولید و
عرضه ماریجوانا به صورت آزاد و قانونی برای
مصرف تفریحی بزرگساالن و با توجه به اینکه
خرید و فروش این کاال همواره به صورت نقد
انجام شده ،گشایش حساب بانکی برای ایجاد و
بهرهوری از این کسب و کار به صورت یک شغل
رسمی دچار مشکل شدهاست.
این در حالی است که ایالت کالیفرنیا درصدد
نظارت مالی و دریافت مالیات بر درآمد از
فروشندگان ماری جوانا است.
در همین راستا ،جان چیانگ ،رئیس اداره خزانه
داری ایالت کالیفرنیا با تشکیل یک کارگروه
بانکداری در پی حل مشکالت مربوطه و وضع اهالی کالیفرنیا به مصرف قانونی از این ماده در
مقررات ویژه برای تولیدکنندگان و فروشندگان روز هشتم نوامبر ،از این پس مصرف ماری جوانا
ماری جوانا است .چرا که قوانین فدرال این شغل برای افراد باالی  21سال قانونی و طبعا مبادالت
را در زمره مشاغل غیر قانونی فروش مواد مخدر آن نیز کسب و کاری جدید تلقی خواهد شد.
دسته بندی کرده است ،حال آنکه با رای مثبت اداره مالیات کالیفرنیا پیش بینی کرده است که

پس از رفع مشکالت و شروع مبادالت ماری
جوانا ،د رآمد زایی این حرفه به  7میلیارد دالر
در سال  2017بینجامد که از این میزان یک
میلیارد آن به عنوان مالیات توسط این نهاد
دریافت گردد.

مردمهاجمباچاقودرهانتیگتونبیچدستگیرشد

پلیس منطقه هانینگتون بیچ گزارش داد که در اوایل بامداد سه شنبه دهم ژانویه مردی
مسلح به چاقو را مورد شلیک گلوله قرار داده است.
به گفته مقامات پلیس ،این مرد همزمان به علت مصرف باالی مقادیری از مواد مخدر
به حالت مسمومیت رسیده بود.
بنا بر این گزارش ،مقامات پلیس هانینگتون بیچ پس از دریافت یک تماس تلفنی به
بالک  2100در خیابان نیولند شتافتهاند .هنگامیکه ماموران رسیده اند ،مرد مذکور با
چاقویی در دست ،باالی سر زنی که بر روی زمین بیهوش افتاده ،ایستاده بود.
پلیس میگوید مرد میانسال پس از اینکه متوجه حضور ماموران انتظامیشد ،حاضر به
همکاری و همراهی نشد و به دلیل درجه باالی مصرف مواد توهم زا ،سعی در گریختن
از محل حادثه و درگیری با نیروهای پلیس داشت که با شلیک گلوله ماموران زخمی
و نهایتا به بیمارستان منتقل شده است.

در همین حال زن جوان نیز به بیمارستان منتقل شده و بر طبق گزارش پزشکی ،حال
وی وخیم نیست .پلیس آگاهی در حال تحقیقات بیشتر است.

سرکالنترلسآنجلس«:اینجابهشتامنمهاجراناست»

به دنبال شکل گیری و فعالیت یک کمپین اعتراضی
بر علیه سیاستهای تهاجمیدونالد ترامپ مبنی بر
اخراج برخی مهاجران غیر قانونی از امریکا ،جیم مک
دانل رئیس کالنتری کانتی لسآنجلس به شهروندان
این شهر اطمینان داد که نهاد تحت اداره او همواره بر
تعهدات همیشگی خود در قبال حمایت و حفاظت از
مهاجران پایبند خواهد بود.
این در حالی است که جیم مک دانل موظف شده
است تا راه کارهای تازه در مورد مهاجران تحت قوانین
جدید دولت آینده امریکا را به هیئت نظارت استصوابی
مراکز انتظامیشهر لسآنجلس تحویل دهد.
مک دانل در این رابطه به خبرنگار نیوز ویتنس گفت:
«من مغلوب هر قانون جدیدی نخواهم شد .به ساکینن
لسآنجلس اطمینان میدهم که اینجا برای مهاجرین و کنیم».
گفتنی است سیاستهای جدید دولت دونالد ترامپ
نژادهای متفاوت حکم بهشت امن را خواهد داشت».
مک دانل در ادامه اظهار داشت که شهروندان نباید که حاکی از کنترل بیشتر مهاجران دارد هنوز به ضابطین
وی افزوده است« :در حدود  200ملیت ،نژاد ،رنگ از نزدیک شدن و گزارش دادن به پلیس هراس داشته و دستگاههای اجرایی ابالغ نشده اما جیم مک دانل
و باور مختلف در شهر لسآنجلس در کنار هم زندگی باشند چرا که با افزایش هراس جمعیت ،انجام وظایف کالنتر ارشد کانتی لسآنجلس از جمله افرادی است که
میکنند و ما در مقام پلیس یا نیروی محافظتی و و عملکرد پلیس در قبال آنان مخدوش و ضعیف میگوید برای مقابله با قوانین احتمالی کوشش خواهد
انتظامیموظف هستیم به طور یکسان به همگان خدمت میشود.
کرد.

کسریبودجهکالیفریادر2017

جری براون فرماندار ایالت کالیفرنیا اعالم کرد
این ایالت تا تابستان سال آینده با  1.6میلیارد دالر
کسری بودجه مواجه خواهد شد.
این خبر رسانی در حالی صورت میگیرد
که کمتر از  4سال از زمان تعیین میزان بودجه
ایالتی ،تعادل سازی و پیش بینیهای الزم در مورد
هزینهها میگذرد.
جری براون در ادامه میافزاید در حال حاضر
روند رشد درآمد و بازده مالی کالیفرنیا سیر
کاهشی پیدا کرده است.
وی اضافه کردهاست در زمان کنونی طرحهای
 179میلیارد دالری ایالتی که برای ارتقا کیفیت نظام
آموزش در نظر گرفته شده بود ،مسکوت ماندهاند چرا
که نخست میبایست به دنبال راه حلی برای کاهش
رشد کمتر هزینههای مدارس عمومیبود.
سخنان براون در حالی عنوان میشود که در
مصوبه پایانی بودجه کالیفرنیا ،بنا به ادعای خود
جری بروان هزینههای مربوط به بیمه همگانی

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

است با روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ،
اوباما کر لغو نخواهد شد.
براون در پایان گفتههای خود به کمک  1.5میلیارد پروسه واگذاری این بودجه کمکی به کالیفرنیا و
دالری دولت فدرال امریکا اشاراتی داشت و گفت قرار خدمات اجتماعی این ایالت تسریع یابد.

اعتصاب کارکنان دانشگاههای UC

کارکنان مجموعه دانشگاه های  UCدست به یک اعتصاب یک روزه زدند.
این اعتصاب از ساعت  00:01بامداد دهم ژانویه آغاز شد و تا ساعت 11:59
دقیقه شب دهم ژانویه ادامه داشت.
عالوه بر کادر اداری ،خدماتی و آموزشی دانشگاه ،کارکنان بیمارستانهای وابسته
به دانشگاه نیز در برگیرنده این اعتصاب بودند.
به گفته معترضان این اعتصاب در جهت اعتراض به عدم افزایش دستمزدها بوده
است .پیش تر به کارکنان یو سی ها وعده داده شده بود که دستمزد آنها  3درصد
افزایش خواهد یافت در صورتی که این امر مورد پذیرش دستگاههای ضابط قرار
نگرفت.
مدیریت دانشگاههای یو سی در بیانیه خود اعالم کردند کارکنان ادرای این نهاد
میانگین  47300دالر حقوق سالیانه دریافت میکنند این در حالی ست که برای
همین شغل و مقام ،کارکنان دانشگاههای ایالتی به  39200دالر حقوق سالیانه
بسنده کردهاند.
گفتنی است در پی شنیدن صدای معترضان ،مدیریت مجموعه دانشگاهی یوسی
پیشنهاد پرداخت  1200دالر پاداش سالیانه به کارمندان را مطرح کرده است تا
بلکه از اعتصابات جلوگیری شود .هر چند این پیشنهاد تاکنون در عمل راه به
جایی نبرده است.
 UCیا دانشگاه های ایالتی کالیفرنیا در سال  1868تاسیس شده و اکثر شهرهای این
ایالت شعبه دارد UCLA.معروفترین شعب این دانشگاه در جنوب کالیفرنیاست.
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در کانون خبر:

			

		

تخفیفسهروزهدیزنیلندبرایکالیفرنیاییها

مجموعه تفریحی  DISNEYLANDاز ارائه تخفیفات ویژه سه روزه
برای شهروندان ایالت کالیفرنیا خبر داد.
بدین ترتیب ،از هم اکنون آن دسته از ساکنین جنوب کالیفرنیا با زیپ کد
 90000تا  93599و ساکنین شمال کالیفرنیا با کد پستی  21000تا 22999
میتوانند از روز  22ماه می تا تاریخ  25می  2017از تخفیف فوق العاده
بلیتهای دیزنیلند بهره ببرند.
بر طبق این گزارش ،ارزش یک بلیت یک روزه در تفرجگاه دیزنیلند
 119دالر تخمین زده میشود این در حالی است که بلیت سه روزه همراه با
پارکینگ تنها  149دالر هزینه خواهد داشت.
در همین اطالعیه همچنین اشاره شده ،به مناسبت فرا رسیدن سال نو چینی،
از روز  20ژانویه تا  5فوریه ،جشنواره رژه الکتریکی مشهور دیزنیلند
مجددا شروع به کار میکند و از تاریخ  10مارچ تا  16اپریل نیز جشنواره
خوراک و شرابهای بین المللی نیز برگزار خواهد شد.

آرنولد به جای ترامپ

پس از مدتها انتظار باالخره پخش فصل جدید
مجموعه تلویزیونی «سلبریتی اپرنتیس» از شبکه «ان.
بی.سی» آغاز شد ،در سری جدید این برنامه آرنولد
شوارتزنگر جایگزین دونالد ترامپ رئیس جمهوری
منتخب آمریکا شده است.
در اولین قسمت از این برنامه که دوشنبه شب
پخش شد ،بیننده های تلویزیونی شاهد اجرای
متفاوت و هیجان انگیزی از این بازیگر مشهور
هالیوود و فرماندار پیشین ایالت کالیفرنیا بودند.
آرنولد شوارتزنگر با کت و شلوار خوش دوخت،
اندام ورزیده ،چهره مصمم و البته لهجه غلیط انگلیسی
خود میزبان این برنامه دو ساعته بود و بصورت رسمی
فعالیت های تلویزیونی خود را آغاز کرد.
او در سری جدید این برنامه به جای جمله مشهور
«تو اخراجی» که تکه کالم دونالد ترامپ بود ،از
جمله «تو نابودی» استفاده کرد که الهام گرفته از
نقش او در مجموعه فیلم های پرفروش ترمیناتور

دلنشینی داشت ،ولی تعداد بیننده های تلویزیونی
یا نابودگر است.
هرچند که به عقیده بسیاری از منتقدین و «سلبریتی اپرنتیس» رضایت بخش نبود و نتوانست
تماشاگران ،آرنولد شوارتزنگر اجرای قابل قبول و انتظارات شبکه «ان.بی.سی» را برآورده کند.

تعطیلیدودبیرستاندرپیتهدیداتامنیتی

یک تهدید ناشناس در روز چهارشنبه یازدهم ژانویه منجر به لغو و تعطیلی
کالسهای دبیرستان لویوال در لسآنجلس شد.
این تهدید که حاوی هشدارهایی مبنی بر احتمال وجود بمب و مواد منفجره است،
در شبکه های اجتماعی متبلور شده و دست به دست میان دانش آموزان و کارمندان
دبیرستان مذکور پخش شده است.
پلیس لسآنجلس به همراهی ماموران پلیس فدرال امریکا اف بی آی در حال
تحقیقات بیشتری بر روی این تهدید هستند تا صحت و سقم آن را در یابند و در
صورت جدیت با آن مقابله کنند.
دبیرستان لویوال در بلوار ونیز واقع شده است.
پیش ترنیز در روز دوشنبه نهم ژانویه کالس های دبیرستان نوتره دم در شهر شرمن
اوکس به دلیل تهدیدی مشابه لغو شدند.
پلیس از امنیت کامل مدرسه اطمینان حاصل کرد و کالس های نوتره دم مجددا از
روز سه شنبه گشوده شدند.

آیا لسآنجلسبهپناهگاهمهاجرانتبدیلمیشود؟

با نزدیک شدن به آغاز دوران ریاست جمهوری
دونالد ترامپ در امریکا ،هیئت ناظران شهر لسآنجلس
در نظر دارند تا با ایجاد یک کارگروه جدید از حقوق
مهاجران غیر قانونی حفاظت کنند.
این هیئت روز سه شنبه دهم ژانویه با برگزاری جلسه
صبحگاهی خود نظرات طرفدران اصالح قوانین مربوط
به مهاجران ثبت نشده را جویا شدند.
بسیاری از حامیان طرح اصالحات مهاجرت که اغلب
از حامیان سرسخت ایده های باراک اوباما بوده اند ،در
این جلسه حضور یافته و متفق القول بر این باور تاکید
ورزیدند که سرلوحه قوانین مهاجرتی در امریکا تکریم
به همگی این مهاجرین فارغ از رنگ ،نژاد ،ملیت و
سطح اجتماعی آنان است.
این کنشگران افزودند آنها خواستار تصویب لوایحی

جدید هستند که دست کم در شهر لسآنجلس با یاری
و همت مقامات مسئول ،حقوق اولیه مهاجران غیر
قانونی حفظ شود تا آنها بتوانند از طرق قانونی ،مراحل
ثبت شهروندی را به انجام برسانند.
در این جلسه جیم مک دانل کالنتر ارشد پلیس
لسآنجلس نیز از اظهارات اصالح گرایانه پشتیبانی کرد
و حمایت همه جانبه خود با پرهیز از هر گونه تبعیض
و تندی را به اعالم رساند.
رییس جمهور در اداره ایالت ها و شهرهای آمریکا
نقش مستقیمی ندارد و تا آنجا که مغایر با قوانین فدرال
نباشد آنها در اداره امور خود مستقل هستند.
پیشتر اقای ترامپ تهدید کرده بود از اهدای
حمایتهای فدرال به مناطقی که به عنوان پناهگاه
مهاجران ثبت نام کنند ممانعت خواهد ورزید.

بررسیمجددپروندهاتهامیرییسپیشینپلیس LA
دادستانی فدرال امریکا روز دهم ژانویه از بازبینی و
بررسی مجدد اتهامات وارده به لی باکا رئیس پیشین
اداره پلیس لسآنجلس خبر داد.
اعالم این خبر در حالی است که در آخرین جلسه
دادگاه لی باکا که روز  22دسامبر سال گذشته برگزار
شد ،هیئت منصفه مربوطه متشکل از  6عضو زن و
 6عضو مرد ،پس از برگزاری چند جلسه و قرائت
اظهارات وکال و دادستانی ،نتوانستند رای قطعی خود
مبنی بر اعالم جرم یا برائت در پرونده این مرد 74
ساله صادر کنند.
بنا بر گفته هیئت منصفه ،رای این اعضا با  11رای در
برابر  1رای به سمت برائت لی باکا متمایل بوده است.

بر این اساس ،قاضی پرسی اندرسون ،پرونده لی باکا
را مختومه اعالم کرده است.
به گفته قاضی مذکور ،پیچیدگی این پرونده در
خصوص دشواری تشخیص نیست بلکه مواردی
است که میبایست مجددا در نظر گرفته شود.
اندرسون افزوده است :برخی از اتهامات قطعی و
بالشک هستند اما برخی نیاز به بازنگری دارند.
طی سال گذشته پرونده لی باکا جنجال فراوانی برپا
کرد  .لی باکا رئیس پیشین اداره پلیس لسآنجلس به
مواردی از جمله فساد مالی و اخالقی در نهاد نظامی،
دروغ و ریاکاری در برابر پلیس فدرال امریکا و جعل
اسناد متهم شده است.

حکماعدامبرایعاملکشتارسیاهپوستاندرکارولینایجنوبی

بعد از چند روز محاکمه ،دادگاه مرد جوانی که
سال خرداد ماه سال  ۹۴حاضران در یک کلیسا
در ایالت کالرولینای جنوبی را به رگبار بست ،به
اعدام محکوم کرد.
در این حادثه ۹ ،نفر از جمله یک کشیش ،که
همگی سیاهپوست بودند ،کشته شدند .دیالن
روف عقاید نژادپرستانه خود را علنا ابراز کرده
بود و دادگاه نیز یکی از جرایم او را جنایت برپایه
نفرت اعالم کرد.
این مجرم  ۲۲ساله در جریان برگزاری دادگاه اعالم
پشیمانی نکرد و گفت که همچنان احساس میکند
که این کار را باید انجام میداد .او پس از دریافت

حکم اعالم کرد که خواستار تجدید نظر است.
کشتار در کلیسای امانوئل شهر چارلستون
کارولینای جنوبی بحث بر سر محدودیت خرید
و مالکیت اسلحه را بار دیگر مطرح کرد .همچنین
موجب شد تا موضوع نژادپرستی در این ایالت
مورد توجه قرار بگیرد .در نهایت این مباحث
موجب شد تا پرچم کنفدراسیون ،که ریشه در
تمایل به برده داری در ایالت های جنوبی آمریکا
دارد و نشان دهنده گرایشهای نژادپرستانه است،
از مقابل مجلس نمایندگان آمریکا برچیده شود.
حکم اعدام در حالی برای دیالن روف صادر شده
است که بیش از نیمی از ایالتهای آمریکا مجازات

اعدام را لغو کردهاند یا آن را اجرا نمی کنند.
براساس قوانین ،هنوز دولت فدرال برای برخی
جرایم درخواست مجازات اعدام می کند اما کمتر
مواردی از اجرای این مجازات گزارش شده است.
جرایمی چون خیانت ،تروریسم و قتل ماموران
فدرال با مجازات اعدام روبرو می شود.
از  ،۱۹۸۸از سوی دادگاه فدرال تنها سه مجرم
در آمریکا اعدام شده اند که یکی از آنها تیموتی
مکوی بود .مکوی یک کهنه سرباز بود که با
بمبگذاری در اوکالهما سیتی در سال ۱۹۹۵
موجب مرگ  ۱۶۸نفر شده بود و در سال  ۲۰۰۱با
تزریق کشنده اعدام شد.

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
 13تا  19ژانویه( 24دی تا  30دی)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
در تهران .وى متولد سال  1323در تهران بود.
جمعه  24دی 13/ژانویه
از اوست كتا بهاى كتاب هنر آفريقاى سياه و
روزهاى خون و آتش و خرمشهر و گنج پيدا.
 1314خورشيدى (  1936ميالدى)
زادروز غالمحسين ساعدى ،نويسنده ى داستان 1385 ،خورشيدى (  2006خورشيدى)
ترور دکتر اردشیر حسین پور
فيلمنامه ،و نمايشنامه
وی که از دانشمندان کلیدی پروژهء هسته
ای ایران و متخصص غنی سازی اورانیوم و
الکترومغناطیس بود با دستور غنی سازی 20
درصدی بشدت مخالفت کرده و گفته میشود
که بفتوای علی خامنه ای ترور شده است  .وی
چهارشنبه  29دی 18/ژانویه
قبال در سر کالس درس فیزیک کوانتوم اصل
والیت مطلقهء فقیه را رد کرده و همچنین دعوت  1355خورشيدى (  1977ميالدى)
وزارت دفاع برای قبول درجهء سرتیپ دومیسپاه درگذشت رضا ورزنده  -نوازنده ،موسيقيدان و
را نپذیرفته و به ساختار نیروگاه اتمیبوشهر بر استاد سنتور
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
تظاهرات برخى از دانشجويان ايرانى مقيم مبنای منافع ملی معترض بود.
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشت مهدى بركشلى  -نويسنده و
آمريكا به عنوان اعتراض به ورود فرح پهلوى
موسيقيدان
به آن كشور
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
 1375خورشيدى (  1997ميالدى)
محمود مشرف تهرانى ،معروف به م .آزاد ،شاعر
قتل دكتر احمدتفضلى ،نويسنده ،مترجم
و مترجم در تهران درگذشت
و كارشناس زبان پهلوى (ازسرى قتل هاى
 1994میالدی
زنجيرهاى)
کشیش هایک هوسپیان توسط عمال جمهوری
 1376خورشيدى (  1998ميالدى)
اسالمیربوده شد .جسد او یازده روز بعد پیدا
درگذشت محمد قاضى ،مترجم
شد 19( .ژانویه)
ترجمه هاى محمد قاضى در شركت كتاب
یکشنبه  26دی 15/ژانویه
موجود است
 1296خورشيدى (  1918خورشيدى)
پنجشنبه  30دی 19/ژانویه
 1384خورشيدى (  ) 2006ميالدى
ی الممالك رييس الوزرا شد
درگذشت غالمرضا طباطبايى بازيگر سينما تئاتر مستوف 
 1307خورشيدى (  1929ميالدى)
تلويزيون ايران و عضو ارشد انجمن بازيگران  1323خورشيدى (  1945ميالدى)
ايجاد تغييرات دامنه دار در كادر قضايى كشور
شمس الملوك مصاحب ،نخستين زن ايرانى كه توسط داور ،وزير عدليه
خانه سينما در لوس آنجلس.
از دانشگاه تهران درجه دكترا گرفت ،جلسه ى  1311خورشيدى (  1933ميالدى)
دفاع از رساله ى دكتراى خود را برگزار كرد
رضا شاه دستور داد وزارت دربار را منحل كنند
شنبه  25دی 14/ژانویه
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
و اعالم كرد دربار وجود ندارد و تيمورتاش ديگر
مدير باغ وحش تبريز را شير خورد
وزير دربار نيست
 1230خورشيدى (  1852ميالدى)
اعدام طاهره قرةالعين (عالم ،سخنور ،شاعر) در  1357خورشيدى (  1979ميالدى)
محمدرضاشاه و فرح پهلوى ايران را ترك كردند
باغ ايلخان تهران
 1360خورشيدى (  1982ميالدى)
درگذشت على دشتى  -نويسنده ،پژوهشگر و
سياستمدار
كتابهاى على دشتى شامل 23 :سال و سيرى در
ديوان شمس به فارسى و انگليسى و كتابهاى ايام
محبس ،دمى با خيام ،در قلمرو سعدى ،نقشى
از حافظ ،عقال برخالف عقل و هم چنين كتاب  1324خورشيدى (  1946ميالدى)
تخت پوالد به صورت مكتوب و گويا در شركت استعفاى ابراهيم حكيمى نخست وزير به علت
كتاب هاى گوناگون در مورد طاهره قرةالعين كتاب موجودند
عدم موفقيت در قضيه آذربايجان
 1331خورشيدى (  1953ميالدى)
واشعار او به فارسى و انگليسى در شركت كتاب
صدور نامه تاريخى آيت اهلل كاشانى رييس
دوشنبه  27دی 16/ژانویه
موجود است
مجلس شوراى ملى به دكتر مصدق كه ضمن
 1334خورشيدى (  1956ميالدى)
 1317خورشيدى (  1939ميالدى)
مجلس شوراى ملى ،تأسيس بانك رهنى ايران را تيرباران شدن نواب صفوى ،خليل طهماسبى ،آن نوشت « ار راه خطايي که ميپيماييد پشيمان
مظفر ذوالقدر و سيدمحمد واحدى در لشكر  2خواهيد شد .قصد تجاوز به حقوق عامه را کنار
با سرمايه  200ميليون ريال تصويب كرد
بگذاريد».
زرهى
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
تصويب طرح مربوط به چاپ فرهنگ على اكبر  1382خورشيدى (  2004ميالدى)
سومين فرزند شاهزاده رضا پهلوى و ياسمين موافقت دولت با تأسيس سازمان هواپيمايى ملى
دهخدا در مجلس شوراى ملى
فرهنگ فارسى به فارسى دهخدا بر روى سى پهلوى  -فرح پهلوى -در واشينگتن آمريكا متولد ايران در داخل و خارج كشور
 1342خورشيدى (  1964ميالدى)
دى و به صورت كتاب در  2جلد و شانزده جلد شد.
آغاز بهره بردارى كارخانه پتروشيمى آبادان
در شركت كتاب موجودند
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
سه شنبه  28دی 17/ژانویه
 1381خورشيدى (  2002ميالدى)
درگذشت فيروز شيروانلو  -نويسنده و مترجم
 1285خورشيدى (  1907ميالدى)
درگذشت دكتر مهدى سمسار ،روزنامه نگار
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
تاجگذارى محمدعلى شاه قاجار
 1388خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت حاج قربان سليمانى ،استاد پيشكسوت
درگذشت بهمن جاللى عكاس سرشناس ايرانى  1331خورشيدى(  1953ميالدى)
در سن  65سالگى به دليل مشكالت حاد كبدى آغاز تظاهرات شديد در تهران و شهرستانهاى موسيقى مقامى خراسانى
ايران بر له و عليه دكتر محمدمصدق و آيت اهلل
كاشانى و تعطيل مغازه ها
 1332خورشيدى (  1954ميالدى)
انتشار اولين شماره مجله « ستاره سينما « در
تهران
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
انحالل ضرابخانه و انتقال وظايف آن به بانك
مركزى ايران

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.

گروههای کشتار از دو کامیون گاز استفاده میکردند.
خودم آنها را دیدم .کامیونها را به حیاط زندان بردند
و یهودیان  -از مرد و زن و بچه  -باید یکرسات از
سلولهای زندان ،سوار کامیونهای گاز میشدند ،جداره
درونی کامیونها فلزی بود و کف نردهای چوبی داشت.
دود اگزوز به درون کامیون هدایت میشد .تا همین امروز
هم میتوانم صدای یهودیان را بشنوم که بر در و دیوار
کامیون میکوفتند و فریاد میزدند:

آلمانیهای عزیز،

بگذارید بیرون بیاییم.
آنتوان الئر ،افسر ذخیرهی پیشین گردان نهم ارتش آلمان
June 4, 1964:
204 AR-Z 26960/,vol.XI, p.2390
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میراثیکرئیسجمهور

 ۲۳۰سال از تاسیس دولت آمریکا میگذشت .روز  ۲۰ژانویه  ،۲۰۰۹باراک
اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا وارد کاخ سفید شد.
رقص تاریخی میشل و باراک اوباما پس انتخاب وی به عنوان ریاست جمهوری
آمریکا بخشی از میراث او برای سرزمینی است که روزی سیاهان در آن برده
بودند و حاال او یک رییس جمهور سیاه پوست است.

اوباما در عرصه اقتصاد موفقیتهای بسیاری داشت .او با تزریق  ۸۰۰میلیارد
دالر به شریانهای اقتصاد آمریکا موفق به نجات صنایع خودروسازی کشور شد
و نرخ بیکاری را از  ۱۰درصد در سال  ۲۰۱۰به  ۴،۶درصد رساند .اما ماباورانه
باید گفت تالشهای دولت اوباما تاثیر تعیین کنندهای در وضعیت زندگی مردم
آمریکا به دنبال نداشت.

زمانی که اوباما به قدرت رسید بیش از  ۱۵درصد آمریکاییها بیمه درمانی
نداشتند .اوباما با اصالح قانون بیمه کوشید بخش بیشتری از جامعه آمریکا را
زیر پوشش بیمه درمانی قرار دهد .همین اصالحات باعث افزایش عوارض بیمه
در کشور شد .بیمه اوباما کر شاید مهم ترین میراث ریاست جمهوری اوباما
باشد اما این روزها در کنگره در خطر لغو شده قرار دارد.

کمتر از یک سال از پیروزی اوباما میگذشت که کمیته نوبل جایزه صلح را برای
تالشهای اوباما به او اهدا کرد .این در حالی بود که بسیاری اعتقاد داشتند این
جایزه بدون شایستگی در قبال فعالتیهایی که هنوز انجام نشده اهدا شده است.
از دیگر سو حمالت پهپادها و کشته شدن غیرنظامیان در اثر این حمالت
انتقادهای بسیاری به کمیته نوبل را برانگیخت.

مهمترین پیروزی اوباما در عرصه نبرد با تروریسم کشتن رهبر القاعده بود.
در ماه مه  ۲۰۱۱در جریان یک حمله برنامهریزی شده ،آمریکا موفق به کشتن
اوسامه بن الدن شد.
اما سازمان القاعده پس از آن نیز به عنوان یک جریان تروریستی به حیات
خود ادامه داد.

بحران اوکراین نیز باعث سردی و تیرگی مناسبات آمریکا و روسیه شد .تیرگی
مناسبات دو کشور در جریان کارزار انتخاباتی آمریکا به اوج خود رسید.
اوباما در واپسین روزهای زمامداری خود تحریمهای گستردهای علیه روسیه تصویب
کرد و در همین رابطه اقدام به اخراج  ۳۵دیپلمات روسیه از خاک کشور خود نمود.
اقدامیکه خط پایان بود برای همبرگر خوری رهبران دو کشور.

اوباما مایل بود که به  ۴میلیون از کسانی که به طور غیرقانونی در آمریکا
زندگی میکنند ،اجازه اقامت بدهد .سیاستی که در اثر مخالفت دادگاه عالی این
کشور اجرایی نشد.
با این حال او در مقابل پناهجویانی که به آمریکا به عنوان تنها پناه خود نگاه
میکردند با سیاستی خوشرویانه موضع گرفت.

او در کارزار انتخاباتی دوره دوم ریاست جمهوریاش از حق ازدواج
همجنسگرایان دفاع کرد.
زمانی که دادگاه عالی آمریکا موضوع قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان را در
ژوئن  ۲۰۱۵مطرح کرد ،کاخ سفید به نشانه همبستگی الوان شد.
ازدواج همجسگران هم از میراث ریاست جمهوری اوست.

دولتمردان آمریکا عادی سازی مناسبات دیپلماتیک با کوبا را یکی از موفقیتهای
بزرگ سیاست خارجی دولت اوباما میدانند با اینکه بسیاری از جمهوریخواهان
مخالف عادی سازی مناسبات آمریکا با کوبا بودند.
اگرچه این برقراری ارتباط بیش از منفعت برای ایاالت متحده به سود دولت کوباست.
اما برخی میگویند دیگر یک جزیره شورشی در کنار ما نیست.

دستاورد دیگر دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی توافق هستهای با
جمهوری اسالمیاست .او موفق شد با اعمال تحریمهای فراگیر ،ایران را وادار
به پذیرش توافق هستهای کرده و در سایه آن ایران فعالیتهای اتمیخود را
کاهش دهد .اما اشکاالت بسیاری در این توافق وجود دارد که خیلیها در انتظار
تغییر آن در دولت پس از اوباما هستند.

اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا تصمیم داشت از
مشکالت نژادپرستانه در آمریکا بکاهد .اما در دوران زمامداری او حمالت
مرگبار پلیس آمریکا به شهروندان سیاهپوست بارها اعتراضات گسترده
سیاهپوستان این کشور را به همراه داشت.

یکی از وعدههای دولت اوباما بستن زندان گوانتانامو بود .او ظرف  ۸سال
زمامداری خود موفق به اجرای این برنامه نشد .اما شمار زندانیان گوانتانامو در
این مدت کاهش یافت و از  ۲۴۲زندانی به  ۵۵زندانی رسید .وعده ای که روی
زمن ماند تا یادآور شود رییس جمهور هم نمیتواند هر وعدهای را عملی کند.

خبرگزاری ایرانشهر

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

نقاشینسلامروزبادلیزخمیاینسویآبها

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

یکشنبه هشتم ژانویه به تماشای کنسرت تئاتر
نقاشی در سالن نمایش امریکن جوییش یونیور
سیتی نشستم .این چندمین تئاتری است که از زمان
مهاجرت به لسآنجلس در آن شرکت داشتهام .من
منتقد تئاتر نیستم و اصوال شیوههای نقد مکتوب
بر یک اثر نمایشی را بلد نیستم .اما به یاد دارم
که سالها پیش در جایی خواندم هوشنگ گلمکانی
میگفت« :تماشاچیان ایدهآلترین منتقدان یک
نمایش هستند ».حال نظر به اینکه این اثر خالی از
کمبود و کاستی هم نیست ،در باب انتقادات ،عرصه
را به متولیان عالم نمایش ،اهل فن و صاحب نظران
بیحب و بغض واگذار میکنم.
کنسرت نمایش نقاشی با یک ساختار
اپیزودیک(قسمت بندی شده) پیوسته و زنجیره وار
و گاه مجزا با بهره گیری از ترانهخوانی و اجرای
زنده موسیقی،گونه جدیدی از اجرای نمایش
حداقل در شهر لسآنجلس را به صحنه کشاند که
در تاریخ هنری پایتخت هنرمندان غربتنشین به
سان نسیمینوازشگر و هوایی تازه است.
نقاشی ساعاتی سرها را به زیر آب فروبرده و وقتی
که بیرون میکشد ،نفسی عمیق از فرط رضایت ز
سینهها برون میکند.
نمایشنامه تمیز و هدفمند عرفان ملکوتی ،هنرمند
توانا و مسلط ،تعامالت اجتماعی و سیاسی چندین
نسل و دغدغههای مشترک میان آنها را در چکیدهای
از دیالوگهای صریح و شیوا به منزلگه مقصود
رساندهاست .همان مقصود که به نوعی ریشه در
تجربههای شخصی اکثریت تماشاگران دارد .این اثر
نمایشی یک نقد مبرهن اجتماعی از جامعه امروز
ایران نیست بلکه تکههایی از آینهای شکستهاست که
تو در هر تکه که بنگری ،خود میبینی و آن حقیقت
جدا نشدنی که با شکستن آینه هرگز از آن رهایی
نخواهی یافت.
اپیزودهای مرتبط در نمایش نقاشی دورههای
تاریخی اشکها و لبخندهای ما را روایت میکند.
همان روایتی که هرگز کهنه نشده و نمیشود .جنس
راویان و قصه سرایان ماست که هرزگاهی میپوسد

و عرصه را بر تکرار این حکایت تنگ آورده است.
حال آنکه «عرفان» با سودایی تازه ،همان معضالت
اجتماعی و سیاسی ،همان سرخوردگیها و همان
بحرانهای جامعه ایران را این بار با لحن و لعاب
روشن تر و به دور از مطلق گرایی در قالبی
خاکستری به روی صحنه آوردهاست .جنس راویان
این نمایش با فلز آبکی و کلیشهای موجود متفاوت
است.
از دیگر نقاط قوت تئاتر نقاشی که همانا مهمترین
آن است بازیهای روان و جان دار آرین ریسباف
و مریم راسخ است .آرین و مریم هر دو با شناخت
و ادراک از جامعه امروزی خود و تجربه حضور
در سالنهای تئاتر ایران و درک صحیح از نگاه و
انتظارات تماشاچی ،توانستند با همذات پنداری و
نزدیکی عاطفی با هر کدام از نقشها ،با پرهیز از
هرگونه اغراق گرایی ،قالب رها کرده و دیگری
شوند .بعالوه اینکه در آکسون سازی صداها و انتقال
مفاهیم سمعی نیز تالش بسیار کردند.
و البته عبدالرضا قویدل که خود گویا اصلی ترین
راوی این نمایش است .هر میان پرده این نمایش از
شعری الهام بخش ،موسیقی و صدایی خوش بهره
جسته تا هم روحت را بنوازد هم با میانبری هدفمند
مضامین اپیزودها را در اذهان ثبت کند.
اما نکتهای که پس از تماشای نقاشی تلنگری به
من زد ،خارج از اصول فنی و ساختاری آن است،
بزرگترین تاثیر این تئاتر اجرا شدن آن در شهر
لسآنجلس است .در شهری که همواره بزرگترین
و بهترین هنرمندان تبعید نشین از سالهای اولین
غربت تا کنون نمایشنامههای خود در ژانرهای
مختلف را به روی صحنه بردهاند.
این شهر همواره میزبان گشاده دستی بوده است
که میهمانها را صاحب خانه کرده و پناهگاهی امن
برای هنرمندان دل شکسته شده است .امروز پس
از قریب به  40سال ،فضای هنری لسآنجلس هم
دستخوش تغییر شده و این تغییر فزونی خواهد
یافت .کودکان دیروز که در اوج رگبار موشک باران
و صدای منحوس آژیر قرمز به مدرسه میرفتند،

مرد و زن شدهاند .همانها که ،ناگزیر در زیر فشار،
تبعیض ،تحقیر و دلزدگی قد کشیدند و اجازه ندادند
سیاهی به دل و جانشان رخنه کند ،امروز به دست
خود یا زمانه اینجا هستند .در این میان تنها حقیقت
قاطع و بالمنازع این است که منشا درد همگی ما
مردان و زنان دیروز و امروز مشترک است حتی
اگر جنس این درد متفاوت است .دوره مالمتهای
تاریخی به سر رسیده است .ما هزار بار این نقاشی
را کشیدهایم و اشکال را خط زدیم .تیغ این تراش
به تن مدادهایمان خوردهاست .کیست که مدادی
نتراشیده داشته باشد؟ حال آنکه امروز طرحی نو
در افتاده است.
نسلی که امروز در لسآنجلس روی دیگری از
سکه هنر ،استعداد و توانایی را رو کرده ،ثمره
تجربهای متفاوت است از آنچه نسل اول مهاجران
تجربه کردند .نسلی که اینقدر بیاحترامیدید که
معنای حقیقی احترام را دریافت  .این نسل امروز
در این سوی آبها با دلی زخمی ولی قلبی پر امید،
سرشار از احترام و باورمندی به مردمانی است که
سالها با خون دل و دست خالی این صحنههای
خاکی را گالب پاشیدند تا امروز پس از تمامیفراز
و فرودها با رایحهای از همدلی میراث هنرمندان
جوان باشد.
بر روی صحنه سالن تئاتر لسآنجلس ایستادن چه
بسا دشوار تر از ایستادن بر صحنههای تئاتر وطنی
است چرا که این منزلگه با مشقت مرمت شده است.
این صحنه آب و جارویی دوباره میشود اما حرمت
متولیان تاریخی آن همواره حفظ خواهد شد.
در این بین ،از جملگی حامیان این میراث باید
به تهیه کنندگان کنسرت نمایش نقاشی ،فریبرز
و سوسن یوسفی نیز اشاره داشت که با مهربانی
این چنین از تحول و نوگرایی فضای هنری شهر
حمایت و پشتیبانی میکنند.
و در پایان باید قدر شناس بود از مهر بی دریغ
خانم هما سرشار که به جد ،تائید او فصل الخطاب
است و حمایت او حکم دعای حفاظت ابدی از یک
اثر هنری.

آنکهنقشحکمیکردچهرهدرنقابخاککشید

خبرگزاری ایرانشهر

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

هفته گذشته انتشار خبر درگذشت «حقنظر حکاکیان» جدای از تاسف ناشی از
فقدان یک شخصیت فرهنگی دیگر آن هم در غربت ،برای بسیاری از کودکان و
نوجوانانی که در خالل دهها سال (از دهه  1330خورشیدی تا همین سالهای
پیشین) در مدارس گوناگون جامعه یهودیان ایران چه در ایران و چه پس از
انقالب در آمریکا در کالس درس و یا مدیریت انضباطی او شرکت داشتند مایه
تاسف و تالمی بزرگ بود.
انقالب اسالمی در ایران و بازگرداندن ملت ایران به قوانین  1400سال پیش
تبعات بسیار داشت و دارد .یکی از آن تبعات بر نتافتن گروه اقلیتهای ایرانی
بود که بالفاصله به عنوان شهروندان درجه چندم محسوب شدند و یکی از آن
اقلیتها ،اقلیت یهودی بود که سابقه توطن چند هزار ساله در ایران داشت.
یهودیان که شمارشان در آستانه انقالب به یک صدهزار نفر میرسید و در 38
سال گذشته نه این که بر شمارشان در داخل ایران افزوده نشده بلکه در حدود
دههزار نفر و یا شاید هم کمتر تقلیل یافته است .پرتاب شدگان به خارج از
میهن که از هر قشر و طبقهای بودند که به کشورهای مختلف مهاجرت کردند
و البته با کولهبار فرهنگ ایران.
شادروان «حقنظر حکاکیان» یکی از همین بر دوش گیرندگان کوله بار فرهنگ
ایرانی در غربت بود .او که یک فرهنگی تمام عیار و ناظم سالهای دور در تربیت جامعه ایرانیان یهودی ایفا کرد.
مدرسه گنج دانش فخرآباد تهران بود که بر نویسنده این سطور نیز سمت معلمی وی همزمان به سرودن شعر نیز پرداخت و از جمله در هفتهنام ه توفیق با
داشت.
قلمنام «بچه خوانسار» اشعار فکاهی خود را منتشر کرد.
«حقنظر حکاکیان» در سال  1306در خوانسار از توابع گلپایگان در ایران و شادروان حقنظر حکاکیان پس از وقوع انقالب به سان هزاران یهودی دیگر
در یک خانواده یهودی به دنیا آمد .او از معدود جوانان نسل خود بود که به تاب زیستن در سایهسار استبداد را نیاورد تن به مهاجرت ناخواسته داد .اوبعد
دانشکده افسری راه یافت و تحصیالت خود را در رشته تعلیم و تربیت تکمیل از استقرار در کالنشهر آمریکایی نیویورک بار دیگر دفتر و کتاب آموزش را از
کرد.
نو باز کرد و باز از نو نسلهایی تازه از فرزندان یهودی ایران زمین را آموزش
تکمیل
از
پس
درآمد.
ارتش
خدمت
به
سوم
ستوان
درجه
با
1330
سال
در
داد تا عشق به ایران و زبان فارسی را از یاد نبرند .از او که تا پایان عمر با هلن
خدمت وظیفه عمومی ،زندگی حرفهای خود را در حوزه آموزش و پرورش بخور همسر خود در نیویورک زندگی میکرد ،چهار فرزند و یک جلد گزیده
ابتدا به عنوان معلم آغاز کرد و سپس به مدیریت مدرسه ارتقا یافت.
مجموعه اشعار به یادگار مانده است.
«حقنظر حکاکیان» در طول چهل سال فعالیت فرهنگی نقش مهمی در تعلیم و یادش گرامی و روانش شادباد.
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روی میز تحریریه:

میترا فرهمند

رفسنجانی و بمبگذاری آمیادرآرژانتین

از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسالمیو به ویژه
در دوران هشت ساله ریاست جمهوری رفسنجانی،
قتلهای بسیاری از مخالفان جمهوری اسالمیدر
درون ایران و برون مرز به تایید و یا حتی مداخله
رفسنجانی نسبت داده میشد.
از جمله ،قتل شاپور بختیار آخرین نخست وزیر
حکومت پادشاهی در تابستان  ،۱۹۹۱کشتن فریدون
فرخزاد شومن ،شاعر و هنرپیشه ایرانی در بن آلمان
در تابستان  ۱۹۹۲و ترور دبیر کل حزب دموکرات
کردستان ایران و یارانش در رستوران میکونوس
برلین در سپتامبر  ۱۹۹۲به دوران ریاست جمهوری
اکبر هاشمیرفسنجانی باز میگردد.
دادگاه آلمان در سال  ۱۹۹۴نام رفسنجانی را در
کنار اسامیعلی خامنهای رهبر رژیم ،علیاکبر والیتی
و علی فالحیان وزیران وقت خارجه و اطالعات
به عنوان اعضای کمیته نهایی تصویب ترورهای
مخالفان حکومت در خارج ذکر کرد.
نام رفسنجانی در عملیات بمبگذاری علیه
هدفهای اسرائیلی و یهودی نیز آلوده شده بود.
روزنامه «اسرائیل هیوم» با گزارش مرگ رفسنجانی
نوشته بود ،بمبگذاری مرگبار سفارت اسرائیل در
بوئنوس آیرس در سال  ۱۹۹۲همانند انفجار سال
 ۱۹۹۴در ساختمان همیاری یهودیان آرژانتین(آمیا)
با تایید رفسنجانی که در آن زمان رییس جمهوری
بود ،انجام شد.
از تابستان  ۱۹۹۲که سفارت اسرائیل در بوئنوس
آیرس منفجر شد و  ۱۸کشته و دهها زخمیبرجای
نهاد ،تحقیقات نشان داد این عملیات به دستور
مقامات سپاه برون مرز و موافقت رفسنجانی با آن
صورت پذیرفته است.
آرژانتین بعد ها به صورت رسمیبمبگذاری تابستان
 ۱۹۹۴در کانون همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس
را اقدام تروریستی انجام شده بنا به تایید رفسنجانی
دانست.
در عملیات بمبگذاری در آمیا ۸۴ ،تن کشته و
حدود سیصد تن زخمیشده و ساختمان هفت طبقه
ویران گردید.
دادستانی آرژانتین اکتبر  ۲۰۰۶پس از  ۱۲سال
تحقیقات دامنه دار ،علیه مقامات وقت ایران و حزب
اهلل کیفرخواست صادر کرد.
کیفرخواست تاکید داشت که جمهوری
اسالمیایران بر حزب اهلل برای اجرایی کردن بمب
گذاری بوئنوس آیرس «اثر روشن» داشت.
در مارس  ،۲۰۰۷آرژانتین حکم جلب بین المللی

را علیه اکبر هاشمیرفسنجانی ،علی فالحیان و علی
اکبر والیتی وزیران وقت اطالعات و خارجه ایران
در زمان بمب گذاری ،و شمار دیگری از مقامات
ایرانی و حزب اهلل صادر کرد.
محمود احمدی نژاد که در سال  ۲۰۰۶تازه رییس
جمهوری شده بود ،در موقعیت ناخوشایندی قرار
گرفت زیرا ناچار شد در برابر اتهام تروریستی که
آرژانتین به رفسنجانی وارد کرده بود ،از این رقیب
سرسخت داخلی خود ،دفاع کند.
اینترپل ،پلیس بین الملل ،با حذف نام رفسنجانی و
والیتی ،حکم جلب بین المللی را علیه علی فالحیان،
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران ،احمد
وحیدی فرمانده وقت شاخه برون مرزی قدس سپاه
پاسداران و چند فرد حکومتی دیگر صادر کرد.
آرژانتین سال  ۲۰۰۸بار دیگر تاکید کرد که
رفنسجانی باالترین مقام ایرانی در تایید حمله آمیا
بود.
با وجود این ،ایران و آرژانتین در سال  ۲۰۱۳در
ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد و کریستینا
فرناندز کرشنر ،توافق کردند یک «کمیته حقیقت
یاب» تشکیل شود.
«کمیته حقیقت یاب» میبایست شواهد و اسناد
انفجار آمیا را بررسی کند ،اما اسرائیل و جامعه
یهودیان آرژانتین از این توافق به سختی انتقاد کردند
به ویژه آنکه خانم کرشنر در سخنرانی در مجمع
عمومیسازمان ملل در  ۲۰۱۴گفت« ،تحقیقات
نشان داده که ایران و حزب اهلل در انفجار آمیا دخیل
نبودهاند».
با مرگ مشکوک قاضی آلبرتو نیسمان دادستان
پرونده آمیا در  ۱۹ژانویه  ۲۰۱۵این ماجرا پیچیده
تر شد زیرا قاضی نیسمان ساعاتی قبل از آنکه قرار
بود گزارش خود را در مورد نقش خانم کرشنر در

«الپوشانی تحقیقات آمیا» به مجلس سنای آرژانتین
ارائه کند ،به ضرب گلوله عوامل ناشناس در خانه
خود کشته شد.
خانم کرشنر قتل نیسمان را به «عوامل خودسر» در
نهادهای آرژانتین نسبت داد.
موریسیو ماکری رییس جمهوری بعدی آرژانتین
مارس  ۲۰۱۶در مورد بمبگذاری سفارت اسرائیل
و حمله به ساختمان همیاری یهودیان کشورش ،به
خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته بود« ،رخدادهای آن
سالها آرژانتین را در چشم جهان ضعیف کرد و ما
تصمیم داریم حقایق را روشن کنیم».
آرژانتین در ماههای اخیر دوباره استرداد برخی از
مقامات وقت تحت تعقیب ایران را که به سفرهای
خارجی میروند ،درخواست میکند.
آرژانتین ژوئیه  ۲۰۱۶در سفر علی اکبر والیتی
مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسالمیایران
به عراق ،خواهان استرداد وی برای بازجویی شد.
اسحاق آویران ،سفیر اسرائیل در آرژانتین در سال
بمب گذاری در ساختمان آمیا ،در مصاحبهای در
ژانویه  ۲۰۱۴گفته بود« ،اکثر افرادی که در بمبگذاری
آمیا دخالت داشتند ،به سزای عمل خود رسیدهاند».
روزنامه هاآرتص در ژانویه  ۲۰۱۴نوشته بود،
سخنان آویران «اشاره تلویحی» به کشته شدن عماد
مغنیه ،فرمانده شاخه نظامیحزب اهلل لبنان نیز بوده
که فوریه  ۲۰۰۸در انفجاری در دمشق کشته شد.
اما دولت اسرائیل به طور رسمیسخنان آویران را
رد و از آن «ابراز برائت کامل» کرده بود.
هاشمیرفسنجانی در همه سالهای پس از
واگذاری مسئولیت رییس جمهوری جز یکبار سفر
به عربستان هرگز از ایران خارج نشد و همواره در
سایه ترس از بازداشت در کشورهای ازاد ،زندگی
کرد.

 -5از سبكهاي نقاشي  -سالح كاشتني  -مركز خراسان
افقي:
رضوي
 -1وزير معروف عصر قجری  -شهر كردنشين
 -6محموله  -غذاي ايراني  -پولخرد هند
 -2عصب  -عدد حمام  -از اثرهاي معروف ناصر خسرو
 -7پول آسيايي  -مركز استان سمنان  -پنهاني
 -3ماه آخر سال ميالدي  -سرمه  -تصديق روسي
 -8داج  -روزانه
 -4فراموشي  -بازديد سپاه  -گله
 -9قطعه موسيقي  -تورم قيمتها  -مادر عرب
 -5باران اندك  -ادامه داشتن  -شب عرب
 -10رايگان  -ضيا  -لوله گوارشي
 -6اثر جين اوستين  -صفحه نمايش كامپيوتر  -اهلي
 -11بانگ سگ  -جايز  -از گلها
 -7بطن  -كيف سفري  -شدت در جنگ  -كلمه شگفتي
 -12سر انگشتان  -بيدار ماندن  -شيوا
 -8محال  -مقصر
ن و چروك  -اثر  -13آش  -آتش  -شيريني كرمانشاهي  -تيردان
 -9طايفه ايراني  -شك و ترديد  -چي 
 -14همراه رفت  -كاشف اكسيژن  -قرن
دانيل استيل
 -15كام  -سنگ سرخ  -غيرحرفه اي
 -10سنگيني  -محل كار شاطر  -مرزبان
 -11ني ميانتهي  -شاگرد ابن سينا  -نيز
حل جدول شماره گذشته
 -12اسم  -خرس تركي  -بي پايه
 -13رها  -عالمت  -تمرين
 -14هارمونيكا  -تصديق فارسي  -ميوه تنبل
 -15قافيه شعر  -از شهرهاي اصفهان

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر میشود .این محصول شرکت کتاب مجموعهای از
جدولهای گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمیمهیا و منتشر میشود.

عمودي :
 -1پايتخت آندورا  -گزافه گويي  -بنيانگذار
 -2مخترع تلگراف  -سياف  -شهر خروس جنگي
 -3واحد پول چين  -جمع كره  -قوت اليموت  -بازي
نفسگير!
 -4شبانگاه  -گذر گاه  -از الفباي يوناني
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در دنیای علوم و فنون:

اتومبیلهایخودرانباریگراصلینمایشگاهالسوگاس2017
تا چند سال دیگر ناوگانی از خودروهای خودران
راهی جاده ها و خیابانهای ما میشوند.
این پیام ضمنی خودروسازان بزرگ در نمایشگاه
کاالهای الکترونیک مصرفی (Consumer
 )Electronics Showیا  CESدر الس وگاس
است .تحلیلگران معتقدند از سال  ،۲۰۲۰اتومبیلهای
خودران واقعیت موجود بازار خواهند بود.
گلن دیووس ،کارشناس یک موسسه ایمنی
الکترونیک با اشاره به امتیاز این گونه خودروها
میگوید:
«با توجه به افزایش استفاده از خودرو و رانندگی،
ایمنی اولین امتیاز است .این خودرو به اطراف دید
کامل دارد ،خسته و یا حواس پرت نمیشود .نکته
دیگر آسایش بیشتر است .با معرفی و همچنین
شناخت بیشتر این فناوری گرایش مردم به آن شتاب
میگیرد و خواهان آن میشوند».
در حالی که جلب اعتماد مصرف کننده مهمترین مجله کارشناسی خودرو میگوید« :درست است
هدف خودروسازان خواهد بود ،اتومبیل خودران که فناوری خودران هنوز موضوع مهمیاست ولی
پیش از ارائه به مصرف کننده عمومی ،در خدمات ما مرحله عرضه این فناوری را پشت سر گذاشته
حمل و نقل مانند تاکسی استفاده میشود .برای آن ایم .حال تمرکز روی داخل اتومبیل است و میبینیم
دسته از راننده ها که چندان مشتاق رها کردن فرمان بیامدبلیو و تویوتا طراحی کامال جدیدی از درون
نیستند ،کارشناسان میگویند در صورت اعتماد به خودرو نشان میدهند .واقعیت این است وقتی
ایمنی خودرو ،آنها نیز از فناوری های موجود در رانندگی نمیکنید وقت بیشتری برای سرگرمیو یا
کار در اختیار دارید».
اتومبیل بهره خواهند برد.
تیم استیونس ،سردبیر «رود شو» ( ،)Roadshowتحلیلگر یک موسسه پژوهشی خودرو به نام (IHS

 ) Automotiveمیگوید مسئله اصلی ارائه کاال در
چند سال آینده است.
در حالی که پیشتر این امر در مرحله پژوهش و
تحقیق بود ،حال توسعه و کاربست این فناوری
جدی شده است .تحلیگران این موسسه پیش بینی
میکنند که تا سال  ۱۸( ،۲۰۳۵سال دیگر)  ۲۱میلیون
خودروی خودران در بازار جهان فروخته خواهد شد.
بهره برداری از این اتومبیلها در آمریکا از سال ۲۰۲۰
شروع میشود.

اپلیکیشنتلفنهمراهبرایتشخیصبیماریدرختان
این یک عکس معمولی گرفته شده توسط تلفن
همراه نیست .این درخت گوجه فرنگی به بیماری
شایع سفیدک پودری مبتال شده است .بیماری قارچی
که مانند پودر سفیدی بر روی برگها ظاهر میشود.
به لطف این اپیلیکیشن که پلنتیکس ( )Plantixنام
داد در عرض چند ثانیه میتوان بیماری درختان را
مشخص کرد.
مدیرعامل شرکت پیت ،توسعه دهنده این اپلیکیشن
میگوید« :این ایده برای حمایت از کشاورزان کوچک
شکل گرفت .تا بتوانند صدمه های وارد آمده بر
گیاهانشان را تشخیص دهند .معموال این اطالعات در
اختیار متخصصین رشته است .آنها هم همیشه در مزارع
نیستند .ما میخواهیم این ابزار مثل یک دیکشنری در
جیب شما باشد .وقتی سرزمین هستید فورا میتوانید از
آن برای ارزیابی صدمات گیاهان استفاده کنید».
این ابزار در آلمان ،اتریش و سوئیس در دسترس
قرار گرفته است و همچنین آمریکا و برزیل در مرحله
توسط «پلنیکس» تجزیه و تحلیل شده است .مسئول
آزمایش هستند.
زمانی که عکس گیاه را میگیرید ،تجزیه و تحلیل فنی شرکت در این مورد میگوید« :برای مثال ما از
عکس بالفاصله انجام میشود اما همچنین این عکس آمریکا  ۱۰هزار عکس دریافت کردهایم .به این صورت
در آرشیو اطالعات شرکت پیت در هانوفر آلمان ذخیره میتوانیم بفهمیم که بزرگترین مشکل در این کشور
میشود تا بتوانند از طریق اطالعات ،الگوریتم تشخیص چیست .یک ویروس است یا یک قارچ یا باکتری؟ آیا
گیاهان از سوءتغذیه رنج میبرند و یا حشرات و آفات؟
بیماریها را ارتقا دهند.
از سال  ۲۰۱۵تا کنون بیش از  ۱۰۰هزار عکس همه آنها را در این ابزار میتوان یافت و ما با تحلیل آن

میتوانیم بفهمیم که چگونه کشاورزی ایاالت متحده را
کارآمدتر کنیم».
توسعه دهندگان این اپلیکیشن میگویند که ابزار آنها
قادر به تشخیص بیش از  ۶۰بیماری است .کارشناسان
علوم خاک از دانشگاه هانوفر نیز تایید کردهاند که این
ابزار برای پیش بینی و تشخیص بیماریهای درختان و
گیاهان کارآمد و قابل اعتماد است.

رودهبند ،عضوی تازه در بدن انسان

پژوهشگران میگويند عضوی از جداره شکم را بايد
اندام جدید بدن انسان دانست.
پژوهشهای اندامشناسی جدید از ناحیه شکم و بخشی
از جداره داخلی آن که رودهبند یا حاویه()mesentery
نام دارد نشان میدهد که این عضو را باید اندام هفتاد و
نهم بدن انسان قملداد کرد.
مجلهساینتیستمینویسدرودهبندگرداگردرودهکوچک
قرار دارد و بخش تحتانی ناحیه شکم از جمله رودهها را به
بقیه بدن انسان متصل میکند .جامعه علمیتاکنون رودهبند
را یک عضو کمکی میدانست ولی جی کالوین کوفی و
همکارانش در داشنگاه لیمریک ایرلند پس از بررسی تمام
اجزا و کشف کارکردهای آن پیشنهاد دادهاند که به عنوان
اندام جدیدی از بدن انسان پذیرفته شود.
جی کالوین کوفی در بخشی از بیانیه مطبوعاتی در
دفاع از نظریه خود گفت« :ما میگوییم در بدن انسان
اندامیوجود دارد که تاکنون نقش آن به عنوان اندام
جداگانه پذیرفته نشده است .نظریههای صد سال گذشته
در شناخت و تشریح این اندام نادرست بودهاند .این
اندام برخالف نظریات قبلی حالت مجزا ندارد بلکه یک
ساختار همگون و یکپارچه است».
اولین بار در قرن نوزدهم که مشخصات رودهبند
تشریح شده بود آن را بافتی ناهمگون و پراکنده در
اطراف جداره داخلی ناحیه شکم میدانست .این نظریه
در متون پزشکی معاصر کماکان به قوت خود باقی است.
اما تحقیقات پژوهشگران دانشگاه لیمریک در ایرلند نشان
میدهد که رودهبند یک بافت یکپارچه است که تقریبا
جداره داخلی ناحیه تحتانی شکم را میپوشاند.

جی کالوین کوفی میگوید
با افزودن این عضو کمتر
شناخته شده به فهرست
اندامهایی مثل قلب ،ریه و
کبد تعداد اندامهای بدن انسان
به  ۷۹مورد خواهد رسید .در
عین حال با تمرکز تحقیقات
بیشتر در مورد رودهبند قاعدتا
راههای جدیدی برای درمان
بیماریها کشف خواهد شد.
شبکه خبری سی ان ان نیز با
اشاره به پژوهش های جدید
یادآوری میکند که لئوناردو
داوینچی معتقد بود که رودهبند یک اندام یکپارچه و
مستقل است و نظریه او قرنها معتبر بود .تا اینکه در
سال  ۱۸۸۵فردریک تروس در تحقیقات خود مدعی شد
رودهبند شامل بافتهایی است که در نقاط مختلف پوسته
داخلی شکم از جمله اطراف روده کوچک ،بخشهای
میانی روده بزرگ و بخش پایانی روده بزرگ پراکندهاند.
قبل از آن نیز دانشمند دیگری به نام کارل تولت در
سال  ۱۸۸۷موقعیت و کارکرد رودهبند به عنوان یک اندام
واحد را تشخیص داده بود ولی نظریه فردریک تروس
غالب شد و در نتیجه رودهبند هیچگاه به عنوان یک اندام
جداگانه پذیرفته نشد.
کار اصلی رودهبند متصل کردن اندامهای داخی شکم
به بدن ماست که وظیفهای دشوار و حیاتی است .یکی از
کارکردهای آن انتقال خون و مایعات لنفاوی بین رودهها و

بقیه بدن است .در عین حال رودهها را در موقعیت خاص
خود به جداره داخلی ناحیه شکم متصل میکند بدون آنکه
رودهها و پوسته شکم تماس مستقیمیداشته باشند.
جی کالوین کوفی میگوید« :حفظ رودهها در یک
چنین موقعیتی برای کارکرد آنها حیاتی است چون اگر به
جداره شکم چسبیده بودند نمیتوانستند کار انقباض و
انبساط را انجام دهند .رودهبند رودهها را در تمام شرایط،
هنگامیکه نشستهایم و یا مشغول راه رفتن هستیم ،در
موقعیتی نگاه میدارند که به عمق حفره شکم نیافتند و در
نتیجه بتوانند کار خود را بهخوبی انجام دهند».
هر چند پژوهشگران از نقش مهم رودهبند در کارکرد
رودهها ،شبکه عروق ،غدههای درونریز ،قلب و عروق
و سیستم ایمنی بدن اطالع دارند ولی تشخیص نقش
دقیق این اندام در کارکرد بدن نیازمند تحقیقات بیشتری
است.

نوکیاازاپلشکایتمیکند
خبرگزاری ایرانشهر

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

نوکیا اعالم کرده به دلیل «دزدیده شدن بسیاری از
اختراعاتش» توسط اپل از این شرکت شکایت خواهد
کرد.
به گزارش رویترز نوکیا اعالم کرده است که شرکت
اپل  ۳۲مورد حق اختراع نوکیا را نقض کرده است.
جالبتر آنکه اپل هم از نوکیا به دلیلی مشابه شکایت
کرده است.
شکایتهای نوکیا از اپل در چند دادگاه در اروپا و
آمریکا از جمله دادگاه مونیخ در حال پیگیری است.
این شکایتها شامل مواردی مانند رابط کاربری ،نرم

افزار ،آنتن ،تراشه ،پخش ویدیو و فناوری صفحات
نمایشی است.
نوکیا ادعا کرده شرکت اپل از سال  ۲۰۱۱تعداد زیادی
از فناوریهای اختراع شده توسط این شرکت را بدون
مجوز نوکیا در محصوالتش استفاده کرده است.
شرکت اپل این ادعاها را رد کرده است .این شرکت
اعالم کرده ما همیشه هزینه استفاده از اختراعات
دیگران را پرداخت کردهایم.
پس از خرید شرکت زیمنس نت وورک و خرید
آلکاتل-لوسنت در سال  ،۲۰۱۶نوکیا حاال مالک حقوقی

چندین هزار اختراع است .با خرید این شرکتها اکنون
شرکت نوکیا صاحب حق اختراعات زیادی در جهان
فناوری شده است که ارزش آن حدود  ۱۱۵میلیارد
دالر ارزیابی میشود.
شرکت نوکیا قصد دارد در سال  ۲۰۱۷به جهان
موبایل باز گردد و چندین مدل جدید را معرفی کند.
شرکت اچام دی که بوسیله مدیران سابق نوکیا اداره
میشود وظیفه بازاریابی و فروش گوشیها را به عهده
خواهد داشت و تولید و تحقیق و توسعه هم به عهده
فاکسکان خواهد بود.
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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  13ژانویه 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

event@08.net

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
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روح اهلل زم :اسناد مهمیدال بر قتل
هاشمیرفسنجانی در اختیار است

روح اهلل زم فعال سیاسی و روزنامه نگار که در فرانسه مستقر
است میگوید« :دو نفر از نزدیکان مرحوم هاشمیرفسنجانی
گفتهاند که هاشمیکشته شده است ».آقای زم خبرنگاری
است که برای نخستین بار اسناد مربوط به حسابهای
جنجالی قوه قضاییه را افشا کرد.
روح اهلل زم که خود از نزدیکان «محمدعلی زم» چهره
سرشناس فرهنگی در رژیم اسالمیاست و پیش از این
از ایران خارج شده ،به فرانسه پناهنده شده بود و پس از
رویدادهای سال  1388خورشیدی فعالیتهای خبری و
افشاگرانه متعددی داشته ،در فیسبوک خود نوشته است:
«دو نفر از نزدیکان مرحوم هاشمیرفسنجانی گفتهاند که
هاشمیکشته شده است ،از ذکر جزییات بیشتر فعال معذورم».
روایت قتل هاشمیرفسنجانی ابتدا از دهان پسر ارشد
او مهدی هاشمیو در کنار جنازه پدرش مطرح شد که با
صدای بلند فریاد میکشید« :پدرم را کشتهاند»
وزیر بهداشت ایران نیز در نخستین ساعات درج خبر
ایست قلبی هاشمیرفسنجانی ،از نیاز به بررسی در مورد

علت مرگ او گفت و اذعان کرد کوتاهی پزشکی در کار
بوده است ولی به فاصله یک ساعت از اظهار نظر نخست،
مجبور به مصاحبه مجدد شد و گفت مرگ این مقام رژیم
اسالمیطبیعی و عارضه ایست قلبی بوده است.
روح اهلل زم در خصوص فشار بر خانواده هاشمیو مالقات
علی خامنه ای با آنها نیز نوشته است« :حوالی ساعت ۱۲
شب رهبر ایران به جماران رفته ،اما پیش شرط حضور تیم
حفاظت در جماران« ،عدم حضور سیدمحمد خاتمی» بوده
است».
خبر این مالقات نیز پس از وقوع در وب سایتهای
نزدیک به سپاه منتشر شد ولی با فاصله چند ساعت از
خروجی خبرگزاری فارس و سایت تابناک به یهانه عدم
وجود منبع موثق ،حذف گردید.
روح اهلل زم پیشتر نیز اطالعات دقیقی درباره روابط پشت
پرده سران رژیم اسالمیاز جمله لیست حسابهای جنجال
ساز رییس قوه قضاییه و پروژه ترور یکی از فرماندهان سپاه
سایبری ایران را مطرح کرده بود.
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