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یک  طی  ترامپ،  دونالد  پرزیدنت 
دستور اجرایی صدور هر گونه ویزا 
برای شهروندان ایران و چند کشور 
 ۳۰ مدت  برای  کم  دست  را  دیگر 

روز ممنوع کرد.
بر اساس متن این »دستور اجرایی«، 
این تصمیم شامل ویزاهای مهاجرت 
بر  اما  می شود  غیرمهاجرت  و 
گرین  دارای  که  کسانی  وضعیت 
آمریکا  شهروندی  یا  آمریکا  کارت 

هستند اثری نخواهد داشت.
بر  همچنین  جدید  سازوکار 
شهروندان ایران که در آمریکا هستند 
هم تاثیری ندارد. اما اگر فرد از آمریکا 
خارج شود، حتی مانند دانشجویان، 
دفعات  )تعدد  اینتری  مولتی  ویزای 
اجازه  وی  به  باشد،  داشته  ورود( 

ورود مجدد داده نخواهد شد.
تاریخ  قبل  تا  که  هم  کسانی  کلیه 
اما  گرفته  ویزا   2۰16 ژانویه   25
وارد آمریکا نشده اندنیز مشمول این 
به  توانند  قانون هستند و فعال نمی 

آمریکا سفر کنند.
در  شده  مطرح  مستندات  به  بنا 
رسانه های بین المللی بخشی از متن 
این  از  حکایت  اجرایی  دستور  این 
دارد که ممنوعیت ۳۰ روزه صدور 
ویزا برای کشورهای خاص، قابلیت 

دائمی شدن را دارد.
در بخش هایی دیگر از فرمان رییس 
از  پناهجویان  پذیرش  جمهوری، 
جمله پناهجویان ایرانی در ترکیه و 
سایر کشورها از طریق سازمان ملل 
و دیگر کانال ها به مدت 12۰ روز، 

متوقف شده است.
اندازی تشکیالتی  با راه  نیز  نایاک 
با  تا  کوشد  می  مجازی  فضای  در 
دامن زدن به نگرانی ایرانیان از آنها 
آقای  تصمیم  این  علیه  بر  بخواهد 
شوند  فعالیت  عرصه  وارد  ترامپ 
ولی بر اساس مندرجات منتشر شده 
از روابط پشت پرده این گروه بعید 
به نظر می رسد این کمپین با هدف 
کمک به ایرانیان امریکا شکل گرفته 

باشد.
کارشناسان امور مهاجرت می گویند 
در حالی که دفاع از حقوق مهاجرتی 
است  مشروع  آمریکا  در  ایرانیان 
ولی شهروندان مراقب باشند در دام 
برای  البی گری  به  متهم  گروه های 

جمهوری اسالمی نیافتند .

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

ورود ایرانیان به آمریکا   ممنوع شد

در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

 2۳ شامگاه  که  مراسمی  طی  هیلز  بورلی  شهرداری 
ژانویه 2۰17 )4 بهمن ماه 1۳95( در سالن شهرداری 
پاس سی و هشت سال تالش  به  برپا شد  این شهر 
مستمر در زمینه حقوق بشر برای ایران، کلید طالیی 
به  را  هیلز«  بورلی  افتخاری  »شهروند  لقب  و  شهر 

شاهزاده رضا پهلوی اهدا کرد.
در این مراسم مجلل که مقامات رسمی شهر بورلی 
گروهی  و  آنجلس  لس  شهرداری  از  مهمانانی  هیلز، 
ایرانیان  جامعه  هنری  و  فرهنگی  سیاسی،  نخبگان  از 
جان  هیلز  بورلی  شهردار  داشتند،  حضور  نیز  آمریکا 
)John A. Mirisch( طی سخنان کوتاهی  میریش 
ضمن خوش آمد گویی به ریاست شورای ملی ایران 
هیلز  »بورلی  گفت:  مراسم  این  رتبه  عالی  مهمانان  و 
افتخار را داشته است که میزبان برجسته  همواره این 
ترین چهره های عالم هنر، فرهنگ و سیاست باشد و 
امروز نیز چنین است.« آقای میریش در ادامه با اشاره 
به سابقه تاریخی تمدن ایرانی و پیشینه باستانی ایرانیان 
افزود امروز نیز جامعه ایرانیان آمریکا خصوصا ایرانیان 
ساکن دربورلی هیلز سفرای حقیقی آن تمدن ارزشمند 

باستانی هستند.«
شهر  شورای  نمایندگان  از  چند  تنی  همراهی  به  او 
بورلی هیلز کلید طالیی و شهروندی افتخاری این شهر 

را به شاهزاده رضا پهلوی  تقدیم کردند.
کوتاه  سخنان  ابتدای  در  نیز  پهلوی  رضا  شاهزاده 

احترام  به  تا  خواست  حضار  از  مراسم  این  در  خود 
در  پالسکو  ساختمان  دلخراش  حادثه  جانباختگان 
دیده در  قهرمان آسیب  نشانان  آتش  تهران، خصوصا 
این سانحه یک دقیقه سکوت کنند و سپس گفت در 
دنیای امروز و در پناه دموکراسی شاهد پیشرفت همه 
جانبه ممالکی هستیم که مردم در آن نقش جدی در 
اداره کشور، شهر و محل زندگی خود دارند و اظهار 
امیدواری کرد جهان صدای تحول خواهی مردم ایران 
را به درستی شنیده و با پشتیبانی از ساختارهای مدنی 
در ایران برای مردم ایران این فرصت را فراهم آورند 

تا در پناه انتخابات آزاد، حق تعیین سرنوشت سیاسی 
خود را بار دیگر بازیابند.

بورلی هیلز گران قیمت ترین شهر آمریکا در جنوب 
غرب ایالت کالیفرنیا و در دل کالنشهر لس آنجلس واقع 
است و بسیاری از مشهورترین بازیگران سینمای هالیوود، 
خوانندگان و دیگر هنرمندان آمریکایی در این شهر اقامت 
دارند. شهروندی افتخاری این شهر که با شهر کن در فرانسه 
پیمان خواهر خواندگی دارد، امتیازی ویژه است که پیش از 
این نیز در مواردی معدود به برجسته ترین چهره های جهان 

در دنیای هنر، فرهنگ و سیاست اهدا شده است.

شهروندی افتخاری بورلی هیلز برای شاهزاده رضا پهلوی

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

پیام  یک  در  اسرائیل  نخست وزیر  نتانیاهو  بنیامین 
ویدئویی مردم ایران را مورد خطاب قرار داده و از دوستی 
مردمان ایران و اسرائیل گفته است و یادآور شده است 
که در شرایط کنونی حکومتی ظالم می کوشد این مردم را 

تحت سلطه خود نگه دارد.
آقای نتانیاهو در این پیام که به زبان انگلیسی و با زیر 
نویس فارسی منتشر شده، گفته است که می داند مردم 
ایران دوست دارند آزادانه در اینترنت گردش کنند، و 
ناچار نباشند برای دسترسی به ویدئوهایی شبیه به پیام 
ویدئویی او، با استفاده از وی پی ان سانسور اینترنتی را 

دور بزنند.
او به »تاریخ پرافتخار« و »فرهنگ غنی« مردم ایران اشاره 
کرده، و همزمان ابراز تأسف کرده است که مردم ایران 

»توسط یک استبداد دینی به زنجیر کشیده شده اند«.
آزاد«  »ایران  یک  آن  از  پس  اسرائیل  نخست وزیر 
»بی هیچ  می توانند  مردم  آن  در  که  کرده  توصیف  را 
محدودیتی رشد کنند و شکوفا شوند«، و یادآور شده که 
در شرایط کنونی »حکومتی ظالم می کوشد آنها را تحت 

سلطه خود نگه دارد«.
آقای نتانیاهو پس از آن به کشته شدن »جوانان تشنه 

تغییر« در جریان اعتراض های خیابانی سال ۸۸ و به ویژه 
ندا آقاسلطان اشاره کرده، و گفته است نفس های آخر ندا 

از یاد نخواهد رفت.
نخست وزیر اسرائیل در ادامه این پیام ویدئویی یادآور 
شده که »این رژیم بی رحم، همچنان مردم ایران را از 
آزادی محروم نگه داشته«، »از حضور هزاران نامزد در 
رقابت های انتخاباتی جلوگیری می کند«، »ثروتی را که 
حق فقراست می دزدد تا هزینه یک عامل کشتار جمعی 
همچون بشار اسد را بدهد« و »با تکرار هر روزه خواست 
نابودی اسرائیل«، امیدوار است که بین دو مردم دو کشور 

»عداوت را نهادینه کند«.
نتانیاهو سپس خطاب به مردم ایران تأکید کرده »این 

اشتباه است. ما دوست شما هستیم و نه دشمن شما«.
و  ایران  مردم  بین  همواره  اسرائیل  که  است  اوگفته 
را  ایران  قائل است و حکومت  تمایز  ایران  حکومت 
»بی رحم و ستیزه جو« توصیف کرده و تأکید کرده است 

که مردم ایران این گونه نیستند.
نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرده که مردم ایران 
و اسرائیل روزی بار دیگر آزادانه در »تهران و اصفهان، و 
تل آویو و اورشلیم« با یکدیگر دیدار کنند، و تأکید کرده 

که »متعصبان نباید پیروز شوند و بی رحمی آنها نباید بر 
مهربانی ما چیره شود«.

او تصریح کرده که مردمان ایران و اسرائیل »می توانند 
دست در دست هم در جهت آینده ای صلح آمیزتر و 

سرشار از امید بیشتر برای هر دو ملت فعالیت کنند«.
نخست وزیر اسرائیل در پایان یادآور شده که »ما باید 
بر ترور و استبداد فائق آییم، و اطمینان حاصل کنیم که 

آزادی و دوستی، پیروز نهایی خواهد بود«.

خبر  اعالم  با  همزمان  پهلوی  رضا  شاهزاده 
شده  مفقود  نشان  آتش  هفتمین  درگذشت  قطعی 
یک  در  حضور  با  پالسکو  ساختمان  حادثه  در 
پشتیبانی  آمریکا خواستار  نشانی در  ایستگاه آتش 
از  کشورها  دیگر  و  آمریکا  نشانان  آتش  صنفی 

ایرانی خود شد. همتایان 
از  پیروی  به  که  حالی  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
ابراز همدردی مردم ایران با اهدای دسته گلی به 
یاد آتش نشانان جان باخته ایرانی در یک ایستگاه 
آتش نشانی در آمریکا حاضر شده بود در گفتگو 
حکومت  که  حالی  »در  گفت:  ایستگاه  فرمانده  با 
خرید  هزینه  دالر  ها  میلیون  ایران  در  اسالمی 
های  ماشین  جمله  از  شورش  ضد  آالت  ماشین 
اعتراضی  تجمعات  کردن  متفرق  برای  پاش  آب 
نیاز  مورد  تجهیزات  نیست  حاضر  کند،  می  مردم 
سازمان آتش نشانی را تهیه و به روز رسانی کند.«
برخی  به  اشاره  با  ایران،  ملی  شورای  ریاست 
تصاویر منتشر شده در خصوص حادثه پالسکو و 
را  آنان  مردم  که  ایرانی  نشانان  آتش  فشانی  جان 
قهرمانان بی نشان لقب داده اند گفت: »تالش آنان 
در  انسانی  واالی  های  ارزش  بودن  زنده  نشانگر 
جامعه ایرانی حتی زیر سلطه یکی از ناکارآمدترین 
حکومت های جهان است و همین مهم که احترام 

به اصول انسانی برای زندگی مسالمت آمیز است 
پل پیوند ملت ایران و سایر ملل جهان است.«

را  قهرمان  نشانان  آتش  پهلوی  رضا  شاهزاده 
ایران  فداکار  و  بزرگ  ملت  حقیقی  نمایندگان 
دانست و خطاب به آتش نشانان آمریکایی گفت: 
»شما در خبرها نام ایران را همراه با اسامی رهبران 
با  رژیم سیاسی این کشور می شنوید که مترادف 
و  کشورها  دیگر  برای  نابودی  خواست  اعدام، 

آتش زدن پرچم کشور شماست. اما حقیقت مردم 
انسان دوست است که  این جوانان غیور و  ایران 
دیگر  نجات  به  جانشان  با  کمبودها  همه  رغم  به 

انسان ها می شتابند«
با  همراه  آمریکایی  نشانان  آتش  مراسم  این  در 
وی  همراهان  از  گروهی  و  پهلوی  رضا  شاهزاده 
سکوت  دقیقه  یک  پالسکو  حادثه  قربانیان  یاد  به 

کردند.

پیام نخست وزیر اسرائیل به مردم ایران

درخواست شاهزاده رضا پهلوی از آتش نشانان آمریکا کنند

علی دشتی پژوهش گر، روزنامه نگار، دیپلمات ایرانی، از اعضای مجلس 
شورای ملی و مجلس سنای ایران در دوره ای از سلسله پهلوی

یادبود درگذشت او در ۲8 دیماه ۱360 خورشیدی 
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
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سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(
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پالسکو نخستین ساختمان تجاری بزرگ و مدرن با ده ها واحد فروشگاهی بود و 
به عبارتی دیگر اولین مرکز خرید )شاپینگ مال( ایران به شمار می آمد. این نخست 
به  بود.  نیز  کشور  به روز شدن شهری  و  نوسازی  نماد جنبش  ایران،  بلندمرتبه 
عنوان نسل جدید، بسیاری از ما ساختمان های مدرن را به بازارهای سنتی قدیمی، 
فرسوده و بدبو ترجیح می دادیم. مسلما باعث افتخار یهودیان ایران بود که این بنای 
به یاد ماندنی بدست یک فرد یهودی ساخته شده بود اما بزرگان و ریش سفیدان 
جامعه یهودیان ایرانی نگران پیامدها و واکنش های احتمالی برخی از مسلمانان 

بودند که به این دستاورد یهودی حسادت می ورزیدند.
بر اساس قوانین قدیمی شرع اسالمی، هیچیک از یهودیان یا غیرمسلمانان دیگر 
حق ساخت و ساز ساختمان های بلندتر از بناهای مسلمانان را ندارند. با اینکه 
بود   قانون شرع مسکوت گذاشته شده  این  در زمان ساخت ساختمان پالسکو 
ولی رسماً باطل نشده و با گذشت تنها یک نسل، هنوز احساسات ضدیهودی و 

نژادپرستانه مربوطه در جامعه زنده بود.
قوانین  اهل ذمه  در صدر اسالم طوری طراحی شده بود که هیچ گاه غیرمسلمانان 
نکنند و تحمیل قدرت مسلمانان   پیدا  برتری  بر مسلمانان  )از جمله کفارذّمی( 
تضمین گردد. با این توضیح، هیچ چیز برای مالها توهین آمیزتر از این نبود که 
ساختمانی بدست یک یهودی در "بالد اسالمی" ایران ساخته شود که بلندترین 
سازه آن کشور باشد و از همه بناهای مسلمانان بلندتر.  بر اساس گفتهء برخی از 
روحانیون ارشد، یکی از دالیل انقالب اسالمی 1979 آن بود که مالها بتوانند به 
برابری و مساوات بین مسلمانان و غیرمسلمانان پایان دهند و روحانیت بار دیگر 

بتواند بر مبنای قوانین شریعت حکومت کند.
در 19 ژانویه 2۰17، همانطور که بهت زده به تماشای فیلم های خبری فروریختن 
ساختمان پالسکو  نشسته بودم، در حالتی افسرده بی اختیار صحنه های سقوط 
برج های دوقلوی نیویورک در سال 2۰۰1 جلوی چشمانم رژه رفت، اما خاطرات 

تحقیرآمیز احساسات ضد یهودی در ایران را نیز به یاد آوردم ...
یک شب، شاید در سال 1964،  در حالی که  از بازار بدبوی ماهی  فروشان 
خیابان استانبول خارج می شدیم و پدرم ما را از میان شلوغی جمعیت پر شور 
و خوشحال به سمت یک تاکسی که کمی دورتر در وسط خیابان ایستاده بود 
می کشید، می توانستم از بین بدن های بزرگساالن قد بلند، زبانه های آتش که سراسر 
ببینم.  ساختمان رو برو را در بر گرفته  و سر به آسمان می کشید را به خوبی 
تعدادی از مردم با رقص و بشکن چنین شعار می دادند: »القانیان آتیش گرفته - 
القانیان آتیش گرفته«! حتی به عنوان یک کودک خردسال نیز نمی توانستم باور کنم 

که چگونه می توان از آتش گرفتن یک ساختمان خوشحال بود.
 در نهایت به تاکسی رسیدیم  و پدرم، ما را با فشار سوار ماشین کرد اما از راننده 
خبری نبود. راننده تاکسی در حالی که  در خیابان به خودرویش تکیه داده و به 
تماشای آتش سوزی ایستاده بود، در پاسخ به اصرار پدرم گفت: »چه عجله ای 
داری؟  بذار سوختن ساختمان جهودا  را  تماشا کنیم !«. در آن لحظه پدرم با یک 
اشاره ، ما را به سکوت دعوت کرد و این نخستین تجربه من از برخورد ضدیهودی 

شهروندان تهرانی بود.
کمی بعد معلوم شد که آتش سوزی مربوط به بنای کناری ساختمان القانیان،  یعنی 
ملک قدیمی "سینما تهران" بوده است. جمعیت آنقدر امیدوار و هیجان زده بود 
که واقعیت را بر اساس آرزوی خود مشاهده می کرد و شاید هم به امید سرایت 
کردن آتش به ساختمان منفور مجاور، راضی به قربانی شدن بنای سینما تهران بود!
قلب من از مرگ ده ها تن از آتش نشانان در این آتش سوزی وحشتناک یا آنان که 
در زیر آوار سقوط پالسکو جان خود را از دست دادند، به درد آمده است. اینها 
جوانان حرفه ای و شجاعی بودند که داوطلبانه برای کمک و نجات همنوعان خود 
به داخل ساختمان پالسکو رفتند و هرگز بازنگشتند. عالوه بر از دست رفتن این 
زندگی ها، مورد غم انگیز دیگرمحو شدن یکی از آخرین آثار به سرقت رفته جامعه 

یهودیان ایرانی از چهره تهران است.

در  پالسکو  ساختمان  نقشه  و  طرح 
تیم  عضو  پدرم  شد.  انجام  نیویورک 
یک  حدود  و  بود  آرشیتکت  مشاور 
با  و  زندگي مي کرد  نیویورک   در  سال 
تیم طراحي ساختمان پالسکو همکاري 
مي کرد. نقش او بیشتر در این بود که با 
توجه به مصالح ساختماني موجود در آن 
زمان ایران راهنمایي هاي الزم را بنماید.

او یکي از کساني بود که عامل »آب« و 
انعکاس شاپینگ مال را در آن بر اساس 
چهل  مانند  ایراني  معماري   سنت هاي 
مي توان  که  کرد  مطرح  اصفهان  ستون 
در عکس هاي به جا مانده از ساختمان 
مالحظه کرد. سقف شیشه ای  ساختمان 

نیز از ایده ها و طرح هاي او بود که ده سال پیش از ساخته شدن ساختمان پالسکو 
مطرح کرده بود. موضوع فقط زیبایی سقف شیشه ای نبود بلکه پوشش بیشتر گنبد 

با شیشه از نظر استحکام  ساختمان نیز مورد توجه بود.
این خاطرات برگرفته  از گفتگوهایم با شادروان پدرم بود. من یادم مي آید که در 

زمان کودکي )4 تا5 سالگي( در نیویورک زندگي کرده ام.
یک یاد آوري را الزم میبینم که پدرم بعدها بیشتر از کاري که براي پالسکو کرد 
درگیر در ساختمان آلومینیوم شد که یکي از نخستین آسمان خراش هایي بود که 

او به عنوان مهندس مشاور آرشیتکت خدمت کرد.
از آثار دیگر این آرشیتکت برجسته در ایران : ساختمان 1۳ طبقه ذوب آهن - 
شمال شرقی خیابان پهلوی و خیابان تخت جمشید، ساخته شده در سال 1۳45 
خورشیدی)1966 میالدی( رونمای شیشه ای با رنگ آبی ساختمان متعلق به آقای 

داوود کاشانی و جنب آن ساختمان 14 طبقه ای منصور سینایی.
دو ساختمان دو قلو در خیابان پهلوی جنب خیابان هروی، روبروی سینما امپایر 
که متعلق به آقای نجات کهن بود که به وسیله کارخانه ذوب آهن خریداری شد 
و پشت این ساختمان ها، ساختمان بلند دیگری بود که به آقای صیون القانیان تعلق 
داشت. پدر بزرگ راوی )استاد عزیز بنایان( سازنده دو ساختمان دو قلوی در ضلع 

جنوبی میدان حسن آباد بود که متعلق به حاج حبیب القانیان بود.

کار  با  که  اند  داده  نشان  جا  این  به خوبی  یهود ستیزان حکومتی 
آفرین یهودی چه معامله ای باید کرد و چه معامله ای کرده اند!

جالب این جاست که آیت اهلل طالقانی نیز از همین قماش آخوندهای 
حکومتی بوده است که مخالف با این ساختمان بوده و جالب تر این 
که فرزندان آیت اهلل طالقانی در طی اعالمیه ای تکذیب کرده اند که 

طالقانی با این پروژه مخالفتی داشته است.
بدون تردید مسئولیت قتل آتش نشانان به خون خفته و ساکنان 
بیاران  آتش  و  گجسته   خامنه ای  و  خمینی  با  پالسکو  ساختمان 
القانیان وحکم به مصادره   بی کفایت شان  که حکم به اعدام حبیب 

اموالش داده بودند می باشد..

روایتی از مهندس بنایان
خاطرات عزیز بنایان فرزند جهانگیر بنایان آرشیتکت )متولد 22 فوریه  

1914 درگذشت لوس انجلس 20 دسامبر 2008 (:

خاطرات من از پالسکو
فریار نیکبخت- فعال سیاسی:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42517&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
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درکانون خبر:

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

دوره  آخرین  که  کالیفرنیا  فرماندار  براون  جری 
 24 شنبه  سه  روز  می  گذراند،  را  خود  فرمانداری 
هر  روند  طبق  بر  را  خود  ساالنه  سخنرانی  ژانویه 
مجلس  دو  سناتورهای  و  نمایندگان  برابر  در  سال 

ایالتی کالیفرنیا در شهر ساکرامنتو ایراد کرد.
براون در این سخنرانی با بهره گیری از فرصت های 
کالیفرنیا  فرمانداری  مواضع  اظهار  در  خود  پایانی 
ترامپ  دونالد  سیاست های  با  خود  مخالفت های 
همگانی  درمانی  بیمه  زیست،  محیط  زمینه های  در 
اوباماکر و کمک به مهاجران غیرقانونی را اعالم کرد.
اظهار داشت: »کالیفرنیا  او در سخنان خود موکدا 
زمان  در  نه  کرد،  نخواهد  پشت  مهاجران  به  هرگز 

حاضر و نه هیچ زمان دیگر.«
براون در ادامه وعده داد که با تمام توان ا زمردم 
کالیفرنیا در برابر امواج ساتع شده از دگرگونی های 

واشنگتن و کاخ سفید دفاع خواهد کرد. 

وی در رابطه با موضوع مهاجران با صدایی رساتر و 
محکم تر از همیشه گفته است:«بگذارید صراحتا بگویم 
که ما از همگان حمایت خواهیم کرد از مرد و زن، پیر 
و کودک که برای ساختن زندگی بهتر به کالیفرنیا آمده 

است و به این ایالت خدمت کرده است.«
وی همچنین دفاع خود از طرح تنظیم خانواده و 

استمرار دفاتر کنترل بارداری و مراقبت های زنان را 
اعالم کرده است.

جری براون در حالی این اظهارات را عنوان کرد که 
بودجه کالیفرنیا با کسری 6 میلیارد دالری روبروست 
این  افزایش  نیز دغدغه  و کاهش کمک های فدرال 

کسری را بیشتر می  کند. 

در جریان رای گیری مجلس سنای امریکا برای 
تصدی  جهت  پومپئو  مایک  صالحیت  احراز 
دو  امریکا،  مرکزی  اطالعات  سازمان  ریاست 
سناتور اهل ایالت کالیفرنیا دو رای متضاد به ثبت 

رساندند.
اختالف  با  پمپئو  که  گیری  رای  این  پروسه  در 
۳2 رای در سنا  به    66 اکثریت  با   آرا و  فراوان 
تایید شد، دایان فاین استاین سناتور پیشکسوت و 
با تجربه کالیفرنیا به پمپئو رای مثبت داد و درباره 
علت این اقدام گفت:«  پمپئو وعده داده در زمینه 
کند.  پیروی  قوانین  از  شکنجه  و  خشونت  اعمال 
او همچنین می  خواهد سنای امریکا را در رابطه با 
آخرین تالش های دولت جدید در راستای تفاهم 

نامه اتمی ایران آگاه کند.«
دموکرات  هریس  کامال  همزمان  حال  همین  در 
به  سنا  در  را  خود  کاری  روزهای  نخستین  که 
اظهار  است  کرده  آغاز  کالیفرنیا  سناتور  عنوان 
دوران  در  پمپئو  مایک  اینکه  وجود  با  داشت:« 
نمایندگی اش در کنگره امریکا خدمات ارزنده و 
مثبتی ارائه کرده، ولی با توجه به سابقه نا مناسب 
شیوه های  از  گیری  بهره  و  شکنجه  اعمال  در  او 

خشونت بار به او رای منفی می  دهم«
از  یکی   9۰ دهه  در  پمپئو  مایک  است  گفتنی 
بوده  متادیتا  شیوه  دهندگان  اموزش  و  مدرسان 
کار  به  اطالعاتی  سازمان های  توسط  که  است 

می  شود. گرفته 

اعالم  لس آنجلس  شهری  متروی  مسئوالن 
با  همزمان  و  ژانویه   21 شنبه  روز  در  که  کردند 
نفر  هزار   592 حدود  زنان،  راهپیمایی  برگزارش 
از ایستگاه های مختلف و خطوط ترن این سامانه 
سوی  به  آمد  و  رفت  مسیرهای  در  نقل  و  حمل 

استفاده کرده اند. مرکز شهر 
به گفته جان فاسانا مدیر ارشد متروی لس آنجلس 
جمعیتی  برابر  دو  از  بیش  مسافرین  از  این حجم 
از  شنبه  روزهای  در  معمول  طور  به  که  است 

طریق مترو جابه جا می  شوند.
وی افزوده است به طور معمول 2۳2 هزار نفر، 

مسافرین مترو در روزهای شنبه هستند.
این  از  خوشحالی  ابراز  ضمن  همچین  فاسانا 
هرگونه  از  نظر  »صرف  است  کرده  عنوان  مطلب 
امیز  صلح  تجمعات  مشاهده  سیاسی،  مناسبات 
امری هیجان  احقاق حقوق خود  برای  شهروندان 

است.« انگیز 
پایان اضافه کرد که در جریان برگزاری  وی در 
خشونت  مورد  هیچ  ساعته  چند  راهپیمایی  این 
علیرغم  و  است  نداده  رخ  خرابکارانه ای  و  آمیز 
از  همگان  مترو،  ایستگاه های  در  مردم  ازدحام 
رضایت  موجود  امکانات  و  دسترسی  عمومیت 

داشته اند.
شبکه   گزارش  از  نقل  به  است  ذکر  به  الزم 
ژانویه،   21 شنبه  روز  در  نفر  هزار   75۰  ،ABC
یک روز پس از ادای سوگند دونالد ترامپ رئیس 
جمهور جدید امریکا، به حمایت از جنبش آزادی 
مرکز  در  اقلیت ها  و  زنان  طلبی  حق  و  خواهی 

کردند.  تجمع  شهر لس آنجلس 
که  بود  این  راهپیمایی  در  کنندگان  شرکت  پیام 

مهاجرت،  مذهب،  قومیت،  نژاد،  از  نظر  »صرف 
اقتصادی  وضعیت  سن،  جنسی،  گرایشات 
حقوق  از  بخشی  زنان  حقوق  معلولیت،«  یا 

انسان ها ست.
از  آمریکا  دیگر  شهر  چندین  در  همزمان 
کشور  این  پایتخت  سی  دی  واشنگتن  جمله 
از  پس  که  گفت  صورت  مشابهی  راهپیمایی  نیز 

لس آنجلس دومین تجمع بزرگ زنان بود.

کالیفرنیا  نقاط  اکثر  در  باران  بارش های  میزان 
این  طبیعی  بارش های  میزان  درصد   ۳۰۰ از  بیش 

ایالت در ماه ژانویه اعالم شده است. 
وقوع  و  فراوان  باران  بارش  این خبر،  اساس  بر 
 ۳۰۰ افزایش  به  گذشته  هفته های  طی  طوفان 
منطقه  این  بارش  میزان  متوسط  حد  در  درصدی 
منجر  محیطی  زیست  گیری های  انداز  حیث  از 

شده است.
از  که  آبی  جاری  سال  ابتدای  از  می  شود  گفته 
در  باران  بارش  تاکنون حدود  می  شود  آغاز  اکتبر 
تخمین  اینچ  دهم   ۳ و   4 آنجلس  لس  شهر  مرکز 
زده شده که کمتر از نیم اینچ از متوسط استاندارد 

این فصل به حساب می  رود.
بنا به اندازه گیری های حاصل آمده، حجم باران 
روزهای اخیر در ماه ژانویه در شهرهای سانتا انا 

و وودلند هیلز به دلیل تفاوت سطح زمین با سایر 
نقاط و قرارگیری این نواحی در فواصل میان دره 

ای، بسیار بیشتر از مدت مشابه در 15 سال اخیر 
بوده است.

به عنوان  ژانویه  بسرا در روز سه شنبه 24  حاویر 
ایالت  کل  دادستان  برای سمت  تبار  التین  نخستین 

کالیفرنیا سوگند یاد کرد.
نمایندگی  از  اینکه  از  دقیقه پس  بسرا چند  حاویر 
کنگره آمریکا کناره گیری کرد، در برابر جری براون 
فرماندار کالیفرنیا ایستاد و برای تصدی دادستانی کل 

این ایالت متعهد شد.
بسرا که 5۸ سال دارد نخستین التین تباری است که 
از شهر لس آنجلس برای این مقام برگزیده شده است.
در  اکنون  که  می  شود  هریس  کامال  جایگزین  وی 
را  کالیفرنیا  ایالت  دموکرات  کرسی  امریکا  سنای 

نمایندگی می  کند.
بر همسرش  بسرا عالوه  مراسم سوگند حاویر  در 
مادر  و  پدر  دخترانش،  و  سز  ری  کارولینا  دکتر 

مکزیکی تبار او نیز حضور داشتند.
بسرا  12 دوره در مجلس نمایندگان امریکا، سمت 
از  و  بر عهده داشت  را  نمایندگی شهر لس آنجلس 
هم اکنون 16 نفر برای رقابت در جایگزینی او اقدام 

کرده اند.
به  مرتبط  گرایشات  با  سرا  به  حاویر  است  گفتنی 
هم حزبی  هریس  کامال  جایگزین  دموکرات  حزب 

خود شد و این در حالی است که کامال هریس نیز 
جای خالی باربارا باکسر سناتور دموکرات در سنای 

امریکا را پر کرده است. 

فرماندار کالیفرنیا با سیا ست های  ترامپ مخالفت می کند

CIA آرای متضاد سناتورهای کالیفرنیا برای ریاست

مترو در خدمت تظاهرکنندگان حقوق زنان در لس آنجلس

بارش باران تا سه برابر میانگین معمول در کالیفرنیا

دادستان جدید کالیفرنیا آغاز به کار کرد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34797&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42187&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=20283&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

شهر  در  جدید  شده  وضع  قوانین  طبق  بر 
پارک  خودروی  در  افراد  خوابیدن  لس آنجلس، 
شده در خیابان های این شهر از روز 6 فوریه2۰17  

بود.  ممنوع خواهد 
شد  خواهد  عملیاتی  حالی  در  قانون  این 
از  فراوانی  شمار  برای  بسیاری  مشکالت  که 
بی خانمان ها به وجود می  آورد چرا که بسیاری از 
آنان از اتومبیل ها به عنوان پناهگاه یا جای خواب 
استفاده می  کردند و برخی از آنها نیز با بهره گیری 
از خودورها به عنوان خانه سیار با پارک کردن آن 
به  به ویژه در نواحی مرکزی لس آنجلس شب را 

می  رساندند.  صبح 
الزم به ذکر است تاکنون گذراندن شب و خواب 
روز هشتم  در  اما  نداشت  قانونی  منع  در خودرو 
مثبت خود الیحه ای  با رای  کالیفرنیا  اهالی  نوامبر 
را به تصویب رساندند که بر اساس آن بودجه ای 
یک  تجهیز  و  ساخت  برای  دالری  میلیارد   1.2
داده  تخصیص  بی خانمان  افراد  برای  هزار سرپناه 

خواهد شد. 
مشابه  است  قرار  سرپناه  از  باال  تعداد  این 
طبقه  چند  صورت  به  و  موقت  اقامت  متل های 

تحت نظارت شهرداری احداث شوند.

نزدیک  لس آنجلس  شهر  می  افزاید  گزارش  این 
داده  جای  خود  در  بی خانمان  نفر  هزار   2۸ به 
است که شماری از آنها در 66۰۰ دستگاه اتومبیل 

می  کنند. زندگی 

موفق  لس آنجلس  در  کار  تازه  نشان  آتش  یک 
شنبه شب  داشت سه  نظر  در  که  مردی  شد جان 
قصد  به  هالیوود  هوایی  پل  از   2۰17 ژانویه   24

خودکشی سقوط کند را نجات دهد. 
حدود  در  جوان  مردی  پلیس،  گزارش  طبق  بر 
به  تهدید  با  شنبه،  سه  روز  بعدازظهر   5 ساعت 
در  هوایی  پل  یک  از  را  خود  دارد  قصد  اینکه 
محدوده بزرگراه 1۰1 در حوالی منطقه هالیوود به 
پائین پرتاب کند، ماموران پلیس و آتش نشانی را 
به محل کشاند و عملیات متقاعد سازی این جوان 
خروجی  محدوده  در   1۰1 بزرگره  که  شد  باعث 

سان ست تا هالیوود برای ساعاتی مسدود شود.
تازه  نشان  آتش  فریسر  کنت  حال،  همین  در 
اداره آتش  به استخدام  ماه است   4 تنها  کاری که 
نشانی در آمده و در زمان وقوع این حادثه نیز در 
خارج از ساعت کاری و وظیفه خود قرار داشته، 
با حضور اتفاقی در مسیر این اتفاق قرار می  گیرد 
و با وجود حضور ماموران کارکشته آتش نشانی، 
خود را به فرد تحت خطر رسانده و توانسته است 

که او را از تصمیم به خودکشی منصرف کند.
آتش  اداره  در  مربوطه  مدیر بخش  گفته می  شود 
کنت  تشویق  برای  اقدام،  این  راستای  در  نشانی 

فریسر، درجه کاری او را ارتقا بخشیده است.
دفعات  به  سال گذشته  در  خودکشی  موضوع 

مامریت  راهی  لس آنجلس  شهر  امدادی  نیروهای 
که  کسانی  کلیه  معمول  صورت  به  است.  کرده 
اقدام به خود کشی می کنند بعد از نجات موظف 
به تکمیل دوره های روان درمانی برای جلوگیری 

از تکرار این حادثه مشابه هستند.

 2۸ زنی  دنبال  به  لس آنجلس  محلی  مقامات 
ساله هستند که اخیرا از ایالت کلرادو به کالیفرنیا 

مهاجرت کرده، اما به تازگی مفقود شده است. 
آپارتمان  در  بار  آخرین  برای  استیسی  لین  لورا 
در  بارهم  خیابان   ۳6۰۰ شماره  پالک  در  خود 

یونیورسال سیتی دیده شده است.
با  رنگ  مشکی  آکورا  خودوری  یک  او صاحب 

پالک کلرادو است.
پلیس  به  لورا  اتاقی  هم  گزارش،  این  اساس  بر 
گفت که از روز کشنبه 22 ژانویه او را ندیده است. 

این در حالی است که پلیس در روز دوشنبه 2۳ 
تلفن همراه مفقوده را در دره های  ژانویه، گوشی 
گلدن پارک در شهر سانتا کالریتا پیدا کرده است.
دستی،  تلفن  از  ها  تماس  آخرین  ردیابی  بر  بنا 
دنور  شهر  در  اش  خانواده  با  بار  آخرین  لورا 

صحبت کرده بود.
به  که  زمانی  از  او  لورا،  خانواده  گفته  به 
از گذشته  بیشتر  بود،  کرده  مکان  نقل  لس آنجلس 

با پدر، مادر و خواهرش در تماس بوده است.
در آخرین اقدام، خانواده فرد مفقود تعداد باالیی 
پارک  حوالی  در  لورا  مشخصات  ذکر  با  اعالمیه 

مذبور در سانتا کالریتا پخش کرده اند.
و  فوت   5 آبی،  چشم های  با  استیسی  لین  لورا 

۸ اینچ قد و 1۳۰ پوند وزن توصیف شده است.
تا  از شهروندان خواسته است  پلیس لس آنجلس 
در صورت برخورد با این مشخصات و یا هرگونه 
آگاهی  پلیس  نهادهای  به  نزدیک  و  مشابه  مورد 

گزارش داده شود. 

یک زن روز سه شنبه 24 ژانویه در منطقه النگ 
 77 اثر یک سانحه تصادف رانندگی، مادر  بر  بیچ 
ساله خود را از دست داد. این در حالی است که 
جرم  وقوع  محل  از  بالفاصله  نیز  خاطی  راننده 

است. گریخته 
بنا بر این گزارش مقتول خود در شرایط جسمانی 
نداشته  مساعدی  عمومی  و سالمت  نبوده  مناسبی 
مشخصا  قانونی،  پزشکی  گزارش  بر  بنا  اما  است 
به دلیل جراحات ناگهانی تصادف جان خود را از 

دست داده است.
به خرید  مادرش  با  همراه  می  گوید  مقتول  دختر 
فروشگاه  در  خود  که  زمانی  و  بود  رفته  روزانه 
مشغول پرداخت بوده است، مادرش در راه رسیدن 
فرد  اصابت خودوری  مورد  به خودروی شخصی 

خاطی قرار گرفته است.
تصاویر  که  است  صدد  در  بیچ  النگ  پلیس 

وقوع  محل  اطراف  امنیتی  بسته  مدار  دوربین های 
جرم را بررسی کند.

منجر  که  نقره ای  کمپاکت  خودوری  ی  راننده 

طبق  بر  و  است  متواری  شده  کهنسال  زن  قتل  به 
وی  ردیابی  از  اثری  هنوز  پلیس،  گزارش  آخرین 

در دست نمی باشد. 

با  را  امسال  ژانویه  کالیفرنیا  در   Mammoth Mountain ارتفاعات 
رکوردی تازه از انباشتگی بی سابقه برف به پایان خواهد رساند. 

بنا بر این خبر، ارتفاع برف در مراکز نزدیک به قله های اصلی از روز اول 
ماه ژانویه تا روز 25 ام به 246 اینچ رسیده است.

با  و  اخیر  ریزش های  و  ها  اثر طوفان  بر  که  است  رقمی جدید  میزان  این 
شده  ثبت  پیشین  برف های  سطوح  روی  بر  اینچی   1۳۸ افزایش  به  توجه 

است.
از  که  ماموت  در  واقع  تفریحی  باالبرهای مجموعه  که  است  در حالی  این 
بودند،  شده  مدفون  برف  سهمگین  ریزش  دلیل  به  و  ژانویه   21 شنبه  روز 
مجددا از روز سه شنبه 24 ژانویه کار عبور دادن افراد در این کوهستان را 

از سر گرفتند. 

ممنوعیت خوابیدن در خودرو های پارک شده 

آتش نشان قهرمان لس آنجلس ترفیع گرفت

پلیس به دنبال یک دخترگمشده کلورادویی

راننده تصادف مرگبار النگ بیچ متواری شد

Mammoth Mountain رکورد تازه بارش برف

کامپيوتربرنامه آموزشی علوم کاربردی 
 شرکت کتاب

 نام دوره ساعت و تعداد جلسات آموزش شهريه دوره

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  ی آشنايی با رايانهمبان

دالر٥٤۰ )جلسههجده(ساعت ۳٦  و مکينتاشسيستم عامل ويندوز   

دالر۳۰۰ )ده جلسه(ساعت ۲۰   اينترنت 

دالر٤٥۰ )پانزده جلسه(ساعت ۳۰   
نرم افزار اداری

Microsoft World 
و تايپ فارسی و التين

دالر۳۰۰ )ده جلسه(ساعت ۲۰   
نرم افزار اداری

Microsoft Excel 

دالر۲۱۰ )هفت جلسه(ساعت ۱٤   
نرم افزار اداری

Microsoft PowerPoint 

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰   
نرم افزار اداری

Microsoft Access 

دالر۳٦۰ )دوازده جلسه(ساعت ۲٤   
مبانی طراحی گرافيک

و
Photoshop 

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  کابردیآشنايی با برنامه های 
کامپيوتر، موبايل و تبلت

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  آشنايی با تعمير و نگهداری از 
و جمع آوری سيستمسخت افزار کامپيوتر  

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  آشنايی با رزومه نويسی، 
 کاريابی اينترنتی و مصاحبه کاری

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  های اينترنتیها و برنامهآشنايی با سايت 
 ضروری و خريد آنالين

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  آشنايی با سيستم عامل اندرويد 
 برای موبايل و تبلت

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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آدینه 8 بهمن/27 ژانویه
1۳4۸ خورشیدی ) 197۰ میالدی(

درگذشت سیدحسن تقی زاده - آخرین بازمانده 
رجال مشروطیت

1۳57 خورشیدی ) 1979 میالدی(
حزب دمکرات کردستان اعالم کرد که خواستار 

تجزیه نیست
)واحد  دانشگاهیان  ملی  سازمان  اعضای 
کرمانشاه( در مراسم بازگشایی دانشکده  علوم، 
را  دانشگاه  رییس  معتمدوزیری  فریدون  دکتر 

برکنار کردند.
1۳۸9 خورشیدی ) 2۰11 میالدی(

درگذشت داریوش همایون در سن ۸2 سالگی 
در ژنو سوئیس. او وزیراطالعات دولتهای هویدا 
از  و  آیندگان  روزنامه  سردبیر  و  آموزگار  و 
رهبران مشروطه طلب بودکه سا لها در خارج از 
کشور به مبارزه و روشنگری پرداخت و با انجام 
متعدد و شرکت در  مقاالت  نوشتن  مصاحبه ها، 
را  نظام اسالمی  با  مبارزه  راه  جلسات گوناگون 

پیش گرفت.

شنبه 9 بهمن/28 ژانویه
1۳15 خورشیدی ) 19۳7 میالدی(

زادروز مجید روشنگر، ناشر و سردبیر »بررسي 
کتاب« و »کاکتوس«

1۳57 خورشیدی ) 1979 میالدی(
اشغال سفارت دانمارک توسط دانشجویان ایرانی

1۳۸5 خورشیدی ) 2۰۰7 میالدی(
نویسنده،  شاعر،  ابطحی،  محمود  درگذشت 
ادیب و پژوهشگر در سن ۸۰ سالگی در لندن. او 
داماد سیدضیاءالدین طباطبایی شخصیت برجسته 

دوران رضاشاه 

یکشنبه 10 بهمن/29 ژانویه
1۳۰4 خورشیدی ) 1926 میالدی(

شاعر  »آینده«  شاهرودی،  اسماعیل  زادروز 

معاصر در دامغان
1۳1۸ خورشیدی ) 194۰ میالدی(

در  سالگی   ۳6 در  ارانی  تقی  دکتر  درگذشت 
مرام  ترویج  اتهام  به  وی  تهران-  قصر  زندان 

کمونیستی به ده سال زندان محکوم شده بود

1۳4۳ خورشیدی ) 1965 میالدی(
کل  شهربانی  رییس  نصیری  اهلل  نعمت  سپهبد 
رییس  و  وزیر  نخست  معاون  سمت  به  کشور 

سازمان اطالعات و امنیت کشور منصوب شد
1۳4۸ خورشیدی ) 197۰ میالدی(

شهردار-  مشیرهمایون  اهلل  حبیب  درگذشت 
نوازنده و موسیقیدان

1۳52 خورشیدی ) 1974 میالدی(
 -  « الدوله  مطیع   « حجازي  محمد  درگذشت 

سناتور و نویسنده 
1۳66 خورشیدی ) 19۸۸ میالدی(

درگذشت امیرناصر افتتاح - نوازنده تنبک

دوشنبه 11 بهمن/30 ژانویه
1۳2۰ خورشیدی ) 1942 میالدی(

انتشار نخستین شماره روزنامه مردم به سردبیری 
عباس نراقی و هیئت

1۳94 خورشیدی )2۰16 میالدی(
درگذشت مصطفی اسالمیه، نویسنده و مترجم 
ایرانی بر اثر سکته قلبی در سن 74 سالگی در 

تهران.
 

سه شنبه 12 بهمن/31 ژانویه
1۳۳2 خورشیدی ) 1954 میالدی (

انتقاد شدید آیت اهلل کاشانی از انتخابات مجلس 
و دولت زاهدی

1۳46 خورشیدی ) 196۸ میالدی(
شاهنشاهی  تشریفات  ریاست  به  قریب  هرمز 

منصوب شد
1۳57 خورشیدی ) 1979 میالدی(

باز گشت خمینی بعد از 15 سال تبعید به ایران

چهارشنبه 13 بهمن/1 فوریه
12۸4 خورشیدی ) 19۰6 میالدی(

زادروز بزرگ علوی - نویسنده در تهران
کتابهای زنده یاد بزرگ علوی در شرکت کتاب 

موجودند
1۳51 خورشیدی ) 197۳ میالدی(

زادروز علیرضا قربانی، خواننده
آثار علیرضا قربانی در شرکت کتاب موجودند

1۳56 خورشیدی ) 197۸ میالدی(
محمدرضا شاه و فرح پهلوی برای یک دیدار 

رسمی عازم هندوستان شدند
1۳۸5 خورشیدی ) 2۰۰7 میالدی(

صدیقی  )فرامرز  یاحقی  پرویز  درگذشت 
پارسی( نوازنده مشهور و بینظیر ویولن در منزل 
مسکونی خود در تهران یاحقی متولد سال 1۳14 
در تهران بود. وی از 1۸ سالگی به دعوت داود 
پیرنیا همکاری خود را با برنامه گلها، با ساختن 
آهنگی به نام امید دل من کجایی، با صدای بنان، 

آغاز کرد.
گلها  برنامه  تکنوازان  بهترین  از  یکی  یاحقی 
وسازنده صدها اثر زیبای موسیقی بود که با صدای 

خوانندگان نام آور موسیقی ایرانی اجرا شده بود.
و  تکنوازی  اثر  چندین  اخیر  سالهای  در  وی 
منتشر  را  وطوبی  نیاز  و  راز  از جمله  همنوازی 
کتاب  شرکت  در  یاحقی  پرویز  بود.آثار  کرده 

موجودند
پنجشنبه 14 بهمن/2 فوریه

1۳27 خورشیدی ) 1949 میالدی(
تظاهرات شدید دانشجویان در تهران برای الغای 

قرارداد نفت و تعطیل بانک شاهی
1۳51 خورشیدی ) 197۳ میالدی(

درگذشت سپهبد مرتضی یزدان پناه - سناتور، 
رییس بازرسی شاهنشاهی ورییس شورای عالی 

بانک سپه
1۳57 خورشیدی ) 1979 میالدی(

تحت  ایران  بحران  درباره  کتاب  اولین  انتشار 
عنوان » ایران بر ضد شاه » در پاریس. نویسنده 
این کتاب : احمد فاروقی از نویسندگان روزنامه 

لوموند
1۳74 خورشیدی ) 1996 میالدی(

درگذشت سیاوش کسرایی - شاعر معاصر در 
وین )اتریش(

اساس  بر  که  آثاری  و  کسرایی  سیاوش  آثار 
اشعاراو از سوی باقی هنرمندان آفریده شده اند 

در شرکت کتاب موجودند.

1۳۸1 خورشیدی ) 2۰۰۳ میالدی(
درگذشت پروفسور یحیی عدل استاد جراحی و 

پایه گذار جراحی نوین در ایران
1۳94 خورشیدی )2۰16 میالدی(

محقق  مهدوی،  هوشنگ  عبدالرضا  درگذشت 
تاریخ روابط خارجی ایران، نویسنده و دیپلمات 

پیشین ایرانی در سن ۸5 سالگی در تهران.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
27 ژانویه تا 2 فوریه   )8 تا 14 بهمن(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

نسخه فارسی کتاب »نا انسانیت«
دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعه ای 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 می بینیم، نه فقط ناله های دلخراش شان را می شنویم، نه فقط باقیمانده های آن ها را لمس می کنیم، نه فقط می توانیم غذاهایی را که آن 

مفلوکان می خورده اند بچشیم، بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس می کنیم.  
ایرانشهر  هر هفته یک صفحه از این »نا انسانیت« هولناک را برای آن که نه فراموش شود و نه تکرار به چاپ می رساند.

فرمانده کل اس اس
محرمانه

به : فرمانده عالی اس اس و رئیس پلیس اوستلند
رئیس دفتر اصلی امور اقتصادی و اداری اس اس

1- دستور می دهم تمام یهودیان باقی مانده در گتوهای ناحیه اوستلند را در 
اردوگاه های کار اجباری گرد آورید.

2- از تاریخ اول اوت 1943 بیرون بردن یهودیان از اردوگاه کار اجباری به 
منظور کار ) بیرون از اردوگاه( به دستور من ممنوع است .

3- یک اردوگاه اجباری باید در ریگا بنا شود و تمام تولید پوشاک و وسایلی 
که اینک ارتش در بیرون از این جا تهیه می کند به آن اردوگاه منتقل شود . 
تمام شرکت های خصوصی باید حذف شوند . کارگاه ها باید فقط کارگاه های 
اردوگاه باشند. از رئیس دفتر اصلی امور اقتصادی و اداری اس اس می خواهم 
نظارت کند که در اثر این سامان دهی جدید، کمبودی در تولید نیازمندی های 

ارتش پیش نیاید .
4- آن عده از اسرای یهودی گتوها که به آنها نیازی نمی رود باید به شرق 

فرستاده شوند.
5- هر چند مرد یهودی را که ممکن است باید به اردوگاه کار اجباری در منطقه 

سنگ های نفت زا برد تا به استخراج نفت از این سنگ ها بپردازند.
6- تاریخ تعیین شده برای سامان دهی جدید اردوگاه های کار اجباری اول 

اوت 1943 است .
هایل هیتلر

2403-NO/ ،ه.هیملر /مدارک دادگاه نورمبرگ
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دیپلمات ارشد اسرائیلی در گفتگو با ایرانشهر:
 باید بین نگرش اسرائیل به مردم ایران و رژیم 

حاکم بر آن تفاوت قائل شد

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

مصاحبه:                                      گفتگو: کارمل مالمد         

مصاحبه ای  فرصت  به تازگی  ایرانشهر  خبرگزاری 
اختصاصی با »سم گرونبرگ« سرکنسول اسراییل در 
منطقه جنوب باختری ایاالت متحده آمریکا را بدست 
انجام  مالمد«  »کارمل  توسط  گفتگو  این  که  آورد 
شده است. یکی از الویت های اصلی آقای گرونبرگ 
مستقر  اسراییل  کنسول گری  دفاتر  در  همکارانش  و 
و  آگاهی  ارتقای  و  توسعه  لس انجلس،  کالنشهر  در 
ارتباط با جوامع مختلفی است که در کالیفرنیا زندگی 
مقیم جنوب  ایرانیان  برجسته  بویژه جامعه  کنند  می 
کالیفرنیا. در گفتگویی که با آقای گرونبرگ انجام دادیم 
درباره ایده های ایشان برای ساخت و ایجاد پل روابط 
دوستانه با آمریکایی های ایرانی تبار محلی و اسراییل و 
چگونگی آن از راه کسب و کار، هنر، موسیقی، فناوری 
و ارتباطات فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختیم. 
ایشان همچنین نقطه نظراتش را درباره نگرش اکثریت 
مردم اسراییل به آنان که امروز در ایران زندگی می کنند 
و نیز اسراییلی هایی که میراث ایرانی تبار دارند، بیان کرد.

*شما چند ماهی است که در لس انجلس تشریف 
مختلفی  جوامع  و  گروه ها  درباره  اکنون  و  دارید 
نیز همکاری و  این منطقه ساکن هستند و  که در 
زمینه هایی  در  اسراییلی ها  و  اسراییل  با  روابطشان 
مانند فرهنگ، غذا، هنر، موسیقی، اقتصاد، فناوری، 
مسایل  سایر  و  پرورش  و  آموزش  آب،  امنیت، 
اشراف پیدا کرده اید. برنامه شما برای رسیدگی به 
امور جامعه محلی ایرانیان مقیم لس انجلس چیست؟

اینجا  در  که  است  ماه  چهار  مدت  به  من  بله   -
هستم و همه چیز برایم فوق العاده بوده است. از من 
به خوبی توسط این جامعه بزرگ استقبال شده است. 
در لس انجلس تنوع انواع جوامع وجود دارد و گاهی 
اجتماعات تو در تویی در جامعه بزرگتر دیده می شود. 
از  جوامع  این  با  روابط  توسعه  ما  کنسولگری  برای 
گسترش  و  ایجاد  و  است  برخوردار  ویژه ای  الویت 
ارتباطات جدید با جامعه محلی ایرانیان در اینجا به 
دالیل زیادی، برای ما اهمیت خاصی دارد. پیش از این، 
ما فرصت دیدارهای گرم و دوستانه ای با جامعه ایرانیان 
یهودی در اینجا داشته ایم اما من دوست دارم تا درباره 
جامعه بزرگتر و فراگیر ایرانی تبارهای لس انجلس بیشتر 
و بهتر اطالعات کسب کرده و بدانم. من می خواهم به 
دیدار و گفتگو با گروه های گوناگون ایرانیان از طریق 
مالقات با رهبران، فعاالن مدنی، انجمن ها، فدراسیون 
می خواهم  همچنین  من  بپردازم.  آنان  سازمان های  و 
در گردهمایی های جوامع ایرانی تبار و نیز فعالیت های 

مردمی و اجتماعی آن ها شرکت کنم.   
 

*می دانیم که ایران و اسراییل از اوایل دهه 1950 تا 
انقالب 1979 روابط دیپلماتیک تنگاتنگ و مبادالت 
فرهنگی و تجاری بسیار گسترده و عمیقی با یکدیگر 
داشته اند. به همین ترتیب اسراییل اکنون خانه بیش 
که صددرصد  است  افرادی  از  نفر  یکصدهزار  از 
خون ایرانی دارند یا ارثی از ایران برده اند. آیا شما 
می توانید نظر اکثریت اسراییلی ها را درباره ایرانیانی 
که در داخل کشور )ایران( یا خارج از آن زندگی 
می کنند را بیان کنید؟ و آیا شما فکر می کنید که 

اسراییلی ها نسبت به ایرانیان نفرت دارند؟  
به  اسراییل  بین نگرش  بسیار مهم است که  این   -

مردم ایران از یک سو و رژیم حاکم بر آن در سوی 
اسراییل  مردم  احساسات  شویم.  قایل  تفاوت  دیگر 
گفتار  و  رفتار  و  اسالمی  درباره حکومت جمهوری 
سران آن بسیار خشم آلود است زیرا اقدامات این رژیم 
در حمایت و تامین مالی تروریسم دولتی، آرمان های 
هسته ای نظامی و اعالم نظرشان درباره محو اسراییل 
از روی نقشه جهان باعث بوجود آمدن این احساس 
خشم و نگرانی در اسراییلی هاست اما در مورد مردم 
متفاوت  کامال  اسراییل  ملت  و  دولت  نگرش  ایران، 
است؛ می خواهم بگویم در میان اسراییلی ها احساس 
عالی بسیار گرم و صمیمانه و حتی عاشقانه نسبت 
دارد.  بی شماری  دارد که دالیل  ایران وجود  به مردم 
نخست این واقعیت است که جوامع یهودی ایرانی بیش 
از 2۰۰۰ سال است که در آن سرزمین زندگی می کنند 
و بسیاری از آداب و سنت های ما از آموزه هایی است 
که از نهادهای مستقر در ایران به اسراییلی ها منتقل شده 
مانند تلمود یهودی؛ بنابراین با توجه به تاریخ ژرف 
و غنی یهودیت که از ایران می آید بصورت خودکار 
پیوند محکم و ناگسستنی بین ما و ایرانیان بوجود آورده 
است. من معتقدم که بسیاری از اسراییلی ها احساس 
همدلی و نزدیکی نسبت به مردم ایران دارند که امروز 
تحت سلطه رژیم فعلی جمهوری اسالمی قرار دارند. 
چند سال پیش کمپینی در فیس بوک با عنوان »اسراییل 
عاشق ایران است« به راه افتاد که هدف آن نشان دادن 
عالقمندی مردم اسراییل به ایرانیان بود و اینکه آنها 
نمی خواهند آسیبی به مردم ایران وارد شود و هیچ چیز 

برای مقابله با آنان از طرف اسراییلی ها وجود ندارد.

ادیانی  مذهبی  اماکن  استقرار  محل  اسراییل   *
گاه  که  است  بهایی  و  مسیحیت  اسالم،  همچون 
است.  داشته  ترس هایی وجود  آن ها  امنیت  درباره 
و  اماکن  این  از  حفاظت  برای  اسراییل  دولت 
ایرانی آمریکایی هایی که برای زیارت و سیاحت این 
اماکن به اسراییل می روند، چه اقداماتی انجام داده 

است؟
با اینکه اسراییل به عنوان یک کشور با دولت یهودی 
مذهبی  و  قومی  اقلیت های  دارای  اما  شده  تعریف 
گوناگونی است که همگی توسط حکومت اسراییل 
محافظت می شوند و اسراییل مفتخر است که حدود 
2۰ درصد از جمعیتش را اقلیت های قومی – مذهبی 
تشکیل می دهند. این افتخار کشور اسراییل نشاندهنده 
احترام  ادیان  آزادی  به  ما  که  است  واقعیت  این 
می گذاریم.  اسراییل قاطعانه حفاظت از اماکن مقدس 
همه ادیان را وظیفه خود می داند. به طور مثال اگر به 
وضعیت شهر اورشلیم )بیت المقدس( پیش از اتحاد 
بخش های آن در سال 1967 نگاه کنید، هیچکدام از 
اماکن مقدس یهودیت، مسیحیت و اسالم در آن شهر 
تحت محافظت قرار نداشت و برخی از این مکان ها 
به روی عموم بسته بود. مسلما اگر حکومت دیگری 
در اورشلیم وجود داشت، وضعیت این اماکن مقدس 

نمی توانست مشابه امروز باشد.

* اسراییل بیش از یک میلیون نفر شهروند عرب 
دارد که یهودی نیستند؛ اعراب دروزی، مسیحی و 
مسلمان چه نقش عمده ای در جامعه امروزی اسراییل 

بر عهده دارند؟

بسیاری از مردم دنیا نمی دانند و حتی تصور نمی کنند 
که در بسیاری از بخش های مختلف جامعه اسراییل 
شهروندان غیر یهودی وجود دارند که از کابینه دولت 
و  آموزش  تحصیالت،  صنعت،  تا  گرفته  منتخب 
غیره فعالیت می کنند. نمونه های زیادی از این دست 
می توان بر شمرد؛ اگر نگاهی به مجلس اسراییل بکنید، 
نمایندگان غیریهود در آن می بینید که آزادانه با همکاران 
خود می نشینند و درباره مسایل کشوری و خاورمیانه به 
بحث و گفتگو می پردازند.  برخی قضات دیوان عالی 
انتظامی  کشور، بعضی فرماندهان عالی رتبه نظامی و 
نیز غیر یهودی اند. بسیاری از آنان مسلمان، مسیحی و 
دروزی هستند. ما اکنون قائم مقام وزیر در کابینه دولت 
اسراییل داریم که »ایوب کارا« نام دارد و دروزی است.  
این نمونه ها نشان می دهد که برای اقلیت غیریهودی 
فرصت های یکسان و بیشتری برای پیشرفت در جامعه 

اسراییل وجود دارد.

*کالیفرنیا طی چند سال اخیر با یکی از بدترین 
بحران های کمبود آب و خشکسالی کم سابقه ای در 
تاریخ خود روبرو بوده و نیز می دانیم که اسراییل در 
فناوری های غلبه بر خشکسالی و نوآوری در این 
زمینه پیشتاز بوده است؛ چگونه شرکت های اسراییلی 
با دولت و شهرداری های محلی کالیفرنیا جهت رفع 

مشکل کمبود آب همکاری می کنند؟
در سال 2۰14 توافقنامه تاریخی بین اسراییل و ایالت 
امضا شد که همکاری در مسایلی همچون  کالیفرنیا 
را  غیره  و  سایبری  امنیت  کشاورزی،  آب،  فناوری 
شامل می شود. در این چارچوب مسئله آب جایگاه 
اسراییل  است.  شده  پرداخته  آن  به  که  دارد  ویژه ای 
و  آب  بازیافت  فناوری  زمینه  در  پیشرویی  کشور 
مطالعات در مورد لوله  های سوراخ دار زیرزمینی آب 
برای انتقال و آبیاری است. شرکت های اسراییلی زیادی 
و  کرده  جلوگیری  آب  اتالف  از  قادرند  که  هستند 
مصرف بهینه و دوباره آن را در مقیاس های مختلف 
انجام دهند. همچنین یک واحد نمک زدایی در خارج 
از سن دیه گو توسط شرکتی اسراییلی راه اندازی شده که 
به دولت ایالتی کمک خواهد کرد که آب شور دریا را به 
آب شیرین قابل شرب تبدیل کند. کمپانی های اسراییلی 
با همکاری شرکت های آمریکایی و دولت محلی با 
استفاده از تخصص و تجارب خود کمک خواهند کرد 
تا در مقابل خشکسالی در کالیفرنیا وضعیت بهتر و با 

ثبات تری ایجاد شود.

*کشور شما، اسراییل، یکی از پیشروان فناوری 
امنیت سایبری در سطح بین المللی است. هر روز 
درباره حمالت هکرها به سامانه  و شبکه های محلی 
و  می خوانیم  اخباری  متحده  ایاالت  در  ملی  و 
می شنویم. چگونه اسراییل و کمپانی های اسراییلی 
به شرکت های لس انجلس و دولت محلی در اینباره 
عصر  در  این که  به  توجه  با  کرد؟  خواهند  کمک 
جدید امنیت سایبری یکی از مهم ترین امور زندگی 

روزمره ماست.
- اسراییل مفتخر است که در زمینه امنیت سایبری 
دومین کشور صاحب نام این فناوری در جهان است. 
حداقل حدود بیست درصد از سرمایه گذاری درباره 
امنیت و اطالعات سایبری در دنیا متعلق به شرکت های 
اسراییلی است. در اسراییل امنیت سایبری یک الویت 
این مورد  در  دانشگاهی  حتی  بطوری که  است  مهم 
تاسیس شده که محل مطالعه و آموزش افراد مستعد و 
صادرات این دانش به دیگر نقاط جهان است. متاسفانه 
شرکت های  همکاری  جزییات  درباره  نمی توانم 
اسراییلی با مقامات لس انجلس در مورد این موضوع 
صحبت کنم اما فعالیت ها روز به روز افزایش می یابد و 

در مسیر حل مسایل امنیت سایبری پیش می رود.

*کنسولگری اسراییل در سال 2012 میزبان یک 
کنسرت بزرگ با هنرنمایی »ریتا« خواننده محبوب 
ایرانیان  کم نظیر  استقبال  با  که  بود  ایرانی اسراییلی 
ساکن لس انجلس روبرو شد. آیا برنامه مشابه دیگری 

در نظر دارید؟
- خوشحالم که به اطالع شما برسانم در تاریخ 29 
ژانویه جاری، ریتا به لس انجلس باز خواهد گشت و 
به اجرای برنامه خواهد پرداخت. ما در اینباره بسیار 
جنبه های  یا  و  موسیقی  اجرای  و  هستیم  هیجان زده 
برای مردمی که ممکن  از اسراییل را  فرهنگی دیگر 
است به طور کامل در این مورد آگاهی نداشته باشند 

را الزم می دانیم.

مردم  نادرست  تصور  بزرگترین  درباره  شما   *
خاورمیانه و پس زمینه ذهنی شان در مورد اسراییلی ها 

چه فکر می کنید و چرا این تفکرات اشتباه است؟
من فکر می کنم بیشتر مردم خاورمیانه ای که خارج 
اسراییلی ها  اسراییل زندگی می کنند، نمی دانند که  از 
آن ها  هستند.  و حساسی  مردمان خونگرم  چه  واقعا 
عاری  و  بسیار جدی  ملتی  اسراییلی ها  می کنند  فکر 
از احساسات اند که هر روز برای زنده ماندن در یک 
منطقه خشن و خطرناک در تالش و تقال هستند اما 
هنگامی که به اسراییل بیایند و از شهرهای ما بازدید 
کنند، شگفت زده شده و با مردمی خونگرم، حساس و 

دوست داشتنی روبرو خواهند شد.
با سپاس از شما سرکنسول گرونبرگ برای وقتی 
با  اختصاصی  گفتگو  این  در  و  کردید  که صرف 
خبرگزاری ایرانشهر شرکت کرده و نقطه نظرات خود 
را با جامعه ایرانیان جنوب کالیفرنیا در میان گذاشتید.
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خبرگزاری ایرانشهر

شما  هم می توانید رویدادهای محلی 
خود را با هموطنانتان درمیان بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

حسرت تاریخی نسلی که روی خوش آزادی را ندید

یک برآورد و جمع بندي از چند مشاهده  حضوری 
افراد مختلف از تجمع روز تحلیف دونالد ترامپ و 

تظاهرات زنان در روز پس از آن:
- حاضران در تجمِع حامیان ترامپ در روز تحلیف 
در  ترامپ  به  معترضاِن  جمعیت  یک سومِ  از  کمتر 
تظاهرات زنان در واشنگتن )بیش از ششصد هزارنفر = 
بزرگ ترین تجمع اعتراضی قرن 21 در آمریکا( بودند. 
مسیرِ رژه ی روز تحلیف کم جمعیت بود و حتی هنگام 
نداشتند.  شوری  چندان  حامیانش  هم  ترامپ  عبورِ 
تقریبا همه  حامیان ترامپ آمریکایی و اکثریت قریب به 
اتفاق شان آرام، سفیدپوست، مسیحی، میان سال و همراه 
خانواده بودند. گویی حامیان ترامپ کمتر از مخالفاِن 
جوان و پرانرژِی ترامپ میل به اظهار و ابرازِ هویت 
سیاسی شان داشتند. در مقابل در تظاهرات ضِد ترامِپ 
نژادی  تکثر  به وضوح  فردای روز تحلیف،  زنان در 
روز  عصرِ  در  می شد.  دیده  بیشتری  شورِ  و  ِسنی  و 
تحلیف هم مخالفاِن ترامپ پارک ها و فضاهای عمومی 
و  اعتراضی  و حضور  موسیقی  با  را  واشنگتن  مرکز 
سرگرم کننده شان و پخِش آبجو و محصوالت مفرح به 
نوعی کارناوال جوانانه، سرخوشانه و هیپیانه تبدیل کرده 
بودند. در موارد متعدد گارد ضد شورش با مخالفان 
ترامپ درگیر می شد و البته مخالفان ترامپ نیز بعضا از 
این درگیری لذت می بردند و مواجهه  سرخوشانه ای با 
این برخوردها داشتند. چند گاز اشک آور هم شلیک شد 

و تعدادی از مخالفان نیز بازداشت کوتاه مدت شدند. 
در  زنان  تظاهراِت  در  یک سوم حاضران  - حداقل 
واشنگتن را مردان تشکیل می دادند. نشانه ای از توفیق 
فمینیست ها در قانع و همراه کردن بخش بزرگی از 
مردان برای بسط عدالت جنسیتی. حضور میلیون ها مرد 
در تظاهرات زنان در سراسر جهان در این روز شاهدی 
بود بر این که بخش بزرگ تری از مردان باور کرده اند که 
جامعه  ای که از نظر جنسیتی عادالنه تر است، برای همه، 
از جمله مردان، جامعه  بهتری است )چه در ساحت 
روابط عاشقانه و دوستی و خانواده و چه در عرصه  
این  دین(.  اقتصاد و سیاست و علم و فن و هنر و 
یارگیرِی بیشتر از مردان به افزایش سرعت و قدرت 
جنبش زنان برای کاهش تبعیض های جنسیتی کمک 

می کند. 
جمعِی  مداخله   از  خوبی  نمونه   زنان  تظاهرات   -
سیاسی ای بود که به هم افزایِی انواع اشکاِل سرکوب، 
سلطه و تبعیض توجه داشت. محور پیام ها و شعارهای 
اما  بود،  زنان  علیه  تبعیض  و  زنان  حقوق  تجمع، 
اعتراض به سایر انواِع تبعیض علیه مهاجران، مسلمانان، 
هم  جنسی  اقلیت های  و  فرودستان  رنگین پوستان، 
شعارها  و  تریبون  پشت  اجراهای  و  سخنرانی ها  در 

عالی  نمونه ای  بود.  پررنگ  حاضران  پالکاردهای  و 
از  نفر  پنج  مثال  شمول گرا«.  و  تقاطعی  »فمینیسم  از 
سخنرانان و هنرمندانی که پشت تریبون حاضر شدند 
زنان مسلمان بودند )از جمله یک رپر مسلمان(، گرچه 
زنان مسلمان تنها یک درصد  جامعه  آمریکا را تشکیل 
می دهند. اغلب سایر سخنرانان زن هم یا رنگین پوست 
و  کارگر  یا  اقلیت های جنسی  از  یا   مهاجر  یا  بودند 
کم درآمد یا قربانی خشونت. برای شمول گراتر شدِن 
تظاهرات، همه  سخنرانی ها هم به طور زنده به زبان 
ناشنوایان ترجمه و بر پرده های بزرِگ مسیر تظاهرات 

نمایش داده می شد.
بود.  جهانی  و  فراملی  رویدادی  زنان  تظاهرات   -
اوال در همین تجمع واشنگتن درصد قابل توجهی از 
جمعیت را ملیت های دیگر و مهاجران تشکیل می دادند 
و تظاهرات واشنگتن به واسطه  رسانه ها توسط صدها 
ثانیا، در همین  و  نفر در جهان دیده می شد.  میلیون 
روز در 6۳7 شهر دیگر در سراسر جهان نیز تظاهرات 
ضدترامِپ زنان با شعارها، پیام ها و پالکاردهای مشابه 
ملبورن  تا  کنیا  نایروبی  و  از کلکته هند  برگزار شد، 
استرالیا و اربیل عراق.  تظاهرات اعتراضي 21 ژانویه 
بزرگ ترین و جهانی ترین تظاهرات سیاسی قرن 21 
بوده است. نشانه ای از به هم وابستگی روزافزون ساکناِن 
و  جهانی  عمومِی  وجدان  نوعی  شکل گیری  زمین، 
فراملی و افزایش امکاناِت حمایِت گروه های پیشرو در 
هر کشور از گروه های پیشروی سایر کشورها و کمک 
به کاهش انواع تبعیض در کشورهای دیگر. شبکه های 
اجتماعی آن الیِن جهانی و رسانه های فراملی تسهیل گر 

این همبستگی فرامرزی شده اند. 
پالکاردهای  و  شعارها  طنِز  و  خالقیت  میزان   -
بود.  چشمگیر  تظاهرات  در  حاضران  دست ساز 
اظهارات سخیف،  از  برگرفته  اکثرشان هم  درون مایه  
جنسی و زن ستیزانه  ترامپ در دوره  تبلیغات انتخابات. 
مثال کاله های گربه ای و صورتی دست باف صدها هزار 
رسوایی  در  ترامپ  جمله   به  شرکت کنندگان  از  نفر 
شعارها  از  زیادی  تعداد  و  می زد  کنایه  اتوبوسی اش 
کوچک  اندازه   به  هم  نگارانه  ظریف  پالکاردهای  و 
مناظره های  در  که  داشت  اشاره  ترامپ  دست های 
رقابت های مقدماتی انتخابات طرح شده بود. فضای 
عمومی تجمع و شعارها، پالکاردها و سخنرانی ها هم 
اعتراِض  نوعی  بود.  طنزآمیز  و  امید  و  پرخنده   گرم، 
نه  و  امیدبخش  و  شادان  نفس،  به  اعتماد  با  سیاسی 

افسرده و عصبی.
- مدیریت برنامه ها و جمعیت و تکنولوژِی برگزاری 
تظاهرات نسبتا پیشرفته بود. عواملی از این دست کمک 
حاضران  برای  تظاهرات  این  تجربه ی  که  بود  کرده 
برنامه  های  شود:  خاطره سازتر  و  لذت بخش  خوش، 
و  گیرا  متنوع،  تریبون؛ سخنرانی های  غنِی  و  جذاب 
تاثیرگذارِ فعاالن مدنی، قربانیان انواع تبعیض، هنرمندان 
محبوب و فعاالن سیاسی با متن های قوی ای که معلوم 
بود با حمایت یک اتاق فکرِ حرفه ای تنظیم شده اند؛ 
و  موسیقی  زنده ی  و  انرژی بخش  مهیج،  اجراهای 
شعرخوانی؛ انتظاماِت قوی؛ سرویس هاي بهداشتي سیار 
پرتعداد؛ بلندگوها و پرده های نمایِش بزرگ پرشمار که 
در طول چند کیلومترِی خیابان استقالل و اطراف امکان 

شنیدن و دیدن برنامه های جایگاه مرکزی را به صدها 
هزار تظاهرکننده می داد؛ و دادِن فضا و آزادِی کامل 
برای نمایش تکثر و تنوع چشمگیر جمعیت و شعارها 
کاله های  رنگ  وحدت  عین  در  پالکاردهایشان  و 
شرکت کننده  صدهاهزار  همکاری  صورتی.  گربه ای 
با برگزارکنندگان و مدنیت شان و احترام شان به دیگر 
تظاهرکنندگان نیز به چشم می آمد. مثال علی رغم تراکم 
شدید جمعیت، حتی یک بار هم ندیدم کسی دیگری را 
هل بدهد و عصبانی کند و برخورد خشنی داشته باشد. 
جای سوزن انداختن نبوده، اما شرکت کنندگان به شدت 
مراقب حفظ حریم تن و معذب نشدن دیگران بودند 
و با احترام و مالحظه گری ای دیدنی حرکت می کردند. 
لبخندهای  و  برخوردها  مهربان،  و  پرامید  نگاه های 
محبت آمیز مردم به هم نیز فضای دلپذیر و بدون تنشی 
از  برای حاضران ساخته بود. در یک مورد که یکی 
حاضران از حال رفته بود، مردم به سرعت بین جمعیِت 
متر و طول  با عرض یک  شدیدا فشرده   یک کوچه  
چند صدمتر باز کردند تا امداد رسانان سریعا بتوانند 
خودشان را به او برسانند و با برانکارد به آمبوالنس 
منتقل کنند. تظاهرات زنان جز شکوه جمعیتی، شکوه 

اخالقی و بلوغی امیدبخش هم داشت.
نیم  و  ماه  دو  واشنگتن  در  زنان  تظاهرات  برای   -
مشارکت  با  قدرتمند  مردمی  سازماندهی  و  بسیج 
در  مردم  حضور  بود.  شده  انجام  داوطلب  هزاران 
تجمع هم هیچ گونه هزینه  سیاسی نداشت و حتی یک 
مورد بازداشت و درگیری با پلیس در طول تظاهرات 
گزارش نشد. امکانات مدیریت جمعیت و آزادی شعار 
و استفاده از انواع پالکارد دست ساز نیز قابل توجه بود. 

***
بعد التحریر:

حدودِ  در  ابعادی  کم سابقه  و  باشکوه  تجمِع  این   
یک سوم تجمع های مشابه در تهران در سال ۸۸ نبود 
ولي چه دردناک است وقتي بزرگترین رستاخیز مردمي 
بخواهد در نبود آزادي هاي مدني و فقدان حقوق بشر 

میدان گیري کند.
روز شنبه در میان زنان و مردان معترض در مرکز شهر 
لس آنجلس نخست به دو ملیتي و دو خانگي این روح 
پي بردم که هر چه ناگوار در این دو خانه رخ دهد، مرا 
پریشان مي کند. این دوگانه که در حال شکل دادن نوع 
جدیدي از درون مایه ماست، مایي که از ناسیونالیسم 
به آرامي عبور مي کنیم و رستگاري خود را در خیر 

جمعي مي بینیم. 
دوم به حسرت تاریخي نسلي پي بردم که هرگز روي 
خوش آزادي ندید، هرگز نفهمید حرف زدن، نوشتن و 
نفس کشیدن بدون گزمه ارعاب و تبر استبداد چه معنا 
مي دهد؛ آن روز یاد همه هم نسالن ام در خاک اسیر را 
گرامي داشتم و اي کاش حتي براي یک بار آنها نیز به 
سان من رهایي را لمس کنند و قدغن ها را فریاد بزنند.

***

در  مراسم  دو  هاي  تحلیل  و  آمار،مشاهدات   *
واشنگتن  تایمز،  نیویورک  هاي  روزنامه  از  واشنگتن 

پست و دیلي نیوز گردآوري شده اند.

بقیه از صفحه 9
در صورت خودداری رییس جمهوری از امضاء و 
تعطیل بودن کنگره و در نتیجه قادر نبودن به عودت 
مصوبه به کنگره در فاصله ده روز، مصوبه عمال باطل 
خواهد شد. این روِش لغِو مصوبات کنگره از سوی 

رییس جمهوری را »وتوی جیبی« نام داده اند.
اوباما،  به  ایسا  ساله  ده  تمدید  مصوبه  ابالغ  هنگام 
کنگره آمریکا در تعطیالت سال نو بسر می برد، و اوباما 
قادر بود به بهانه تعطیلی کنگره و بعد از انقضاء ده روز 
و عدم امکان  عودت دادن مصوبه، موجب لغو آن شود.
با اطالع از قصد اوباما، شماری از نمایندگان کنگره، 
خود را از تعطیالت فصلی محروم ساخته و در کنگره 
باقی ماندند و با دایر نگاه داشتن مجلس مانع از به 
نتیجه رسیدن  »وتوی جیبی« ایسا شدند، که به نوبه 
خود نشانه عزم راسخ کنگره برای ادامه و تشدید جنگ 
سرد با حکومت اسالمی ایران در دولت ترامپ است.

ایسا علیه برجام
وقت  جمهوری  رییس  که  است  معامله ای  برجام 
آمریکا بر آن امضاء گذاشته و ایسا قانونی است که به 
تصویب قانون گذاران آمریکا رسیده و حتی با وجود 
دارای  آمریکا،  اساسی  قانون  مطابق  اوباما،  خودداری 

اعتبار مساوی با هر قانون دیگری است.
به این دلیل ساده، و با وجود تالش جمهوری اسالمی 
برای نشان دادن مغایرت آن با توافق اتمی، تمدید ایسا 
ناقض برجام به شمار نمی رود و از نظر قانونی در مکان 

خاص خود قرار دارد.
دونالد ترامپ نیز، با وجود انتقادات تند گذشته از 
توافق اتمی با جمهوری اسالمی، ضرورتی برای بی 
حرمتی به مفاد معامله ای که رییس دولت پیش از او با 

یک دولت خارجی به عمل آورده  نمی بیند.
در این چارچوب فکری، قابل تصور است که دولت 
ترامپ نظارت بر اجرای دقیق تعهدات ایران در رابطه 
با برجام را تشدید، و همزمان، ارائه امتیازات تعریف 
نشده در برجام را به جمهوری اسالمی محدود ساخته 

یا قطع کند.
صدور مجوز فروش یک فروند ایرباس آ-۳21 به 
امتیازهایی بود که وزارت خزانه داری  ایران از جمله 
آمریکا در آخرین روزهای عمر دولت اوباما در اختیار 

دولت روحانی قرار داد.
روشن نیست که وزارت خزانه داری دولت ترامپ 

تا  فروش  برای  مشابه  مجوزهای  صدور  به  نسبت 
یک صد فروند ایرباس دیگر که قرار است در صورت 
تامین منابع مالی طی سال های آینده به ایران تحویل 

شود، شتاب مشابه به خرج دهد.
خزانه داری  وزارت  تابع  سازمان  که  که  »اوفک« 
عهده  بر  را  خارجی  منابع  کنترل  وظیفه  آمریکاست 
دارد و مسئولیت اصلی آن اعمال محدودیت و تحریم 
علیه افراد و کشور های خارجی، یا لغو آنها، هم سو با 

هدف های سیاست خارجی واشنگتن است.
در هر حال، تمام نشانه ها حاکی است که سیاست 
خارجی دولت ترامپ در رابطه با جمهوری اسالمی 

متفاوت با سیاست خارجی اوباما خواهد بود.
دارای  منحصرا  که  رسانه ای  تهدیدهای  وجود  با 
ایران،  از  خارج  نمی توان  و  است  داخلی  مصرف 
بخصوص نزد دولت تازه در واشنگتن، برای آن گوش 
شنوایی یافت، جمهوری اسالمی نه مایل و نه قادر به 

سوزاندن برجام است.
رهبران جمهوری اسالمی درک می کنند که خروج 
تالفی جویانه،  اقدامات  گرفتن  پی  بدون  برجام  از 
تصمیمی بی حاصل و ابلهانه است. مبادرت به اقدامات 

تالفی جویانه بعد از خروج، به طور مثال تولید اورانیوم 
پیمان منع  یا ترک  از ۳.5 درصد، و  باالتر  با غلظت 
از  مرحله ای  تی(،  پی  )ان  اتمی  گسترش سالح های 
عملیات خصمانه خارجی را نیز تحریک خواهد کرد 

که تحمل آنها برای جمهوری اسالمی متصور نیست.
از  استفاده  گلوله،  یک  حتی  شلیک  به  نیاز  بدون 
از »استاکس نت«  پیشرفته تر  ویروس های کامپیوتری 
برای حمله سایبری، به شیوه ای مخرب تر از آنچه در 
سال 2۰12 علیه تاسیسات اتمی جمهوری اسالمی به 
کار گرفته شد، به کار گرفتن قدرت نرم، به خدمت 
علیه حکومت  تبلیغات  و  رسانه ای  ابزارهای  گرفتن 
اقتصادی،  و  مالی  فشارهای  اعمال  با  موازی  تهران، 
می تواند در طول جنگ سرد مورد توجه قرار گرفته 
و ظرفیت های باقی مانده حکومت تهران را به شدت 

کاهش دهد.
مفهوم آغاز این مرحله از تالفی جویی و جنگ سرد 
در دولت ترامپ، قرار گرفتن امنیت حکومت مذهبی 
ایران بر روی لبه ی تیغ و استقبال رهبران آن از خطر 

واژگونی است.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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روی میز تحریریه:              رضا تقی زاده - کیهان لندن

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- اوضاع جوي یک منطقه - پایتخت هائیتي

2- حکایتگر - شتر دو کوهان - طاحونه
3- طمع - اثر امیل زوال - تعمیر - مزه ملس

4- خوبي ها - الهه ماه سومریان - نداي درویشان
5- وجود دارد - سنگ انداز - از القاب اروپایي

6- چیستان - شهر لرستان - ماه پرتابي
7- واحد بوکس - آهنگ نظامي - اثر امیل زوال

8- امر گفتن - النگو - راه رفتن کودکانه - عالمت مفعولي
9- کمیاب - جانور تک سلولي - ورم پوست سوخته

10- بشر - لقب یونانی داریوش شاه ایران - سوار
11- نامی برای دختران و تیره ای برای گل ها - از شهرهاي 

آذربایجان شرقي - زنبور عسل
12- مایه ماست - شایان - عصبي مزاج

13- پایتخت ایتالیا - رود مقدس آلمان - زندانیان - نام آذري
14- همجوش - ناس - غرش شیر

15- مخترع دماسنج - تازه کار

عمودي :
1- لقبی برای نعش کش - اثر جک لندن

2- مفتش - رگ گیاه - دیکته
3- ضمیر فرانسوي - گاز مرداب - شهر گیالن - زمین ترکي

4- گل شب بو - خورجین - پرده سینما
5- آشنا به کار - شهر چهارمحال بختیاري - دریاي اقیانوس 

اطلس
6- رنگ دریا - شغال - رام

7- بانو - لعاب نشاسته - بیماري کم خوني
8- بید - از ماه هاي رومي - سمک - لخت و برهنه

9- مکار - قباحت - خوابیدن
10- زعفران - هواي گرفته - رازقي

11- قرض - باربر شهري - همسر خشایارشاه
12- کاله گیس - ماه بزرگ وتمام - عقیم

13- چهارمن تبریز - حالل الک - دایر و برقرار - دریاي 
عرب

14- پیک - فالني - از پادشاهان مصر
15- از شهرهاي خراسان - از شهرهاي لرستان

معرفی سالح های انتخابی دونالد ترامپ در جنگ 
سرد علیه جمهوری اسالمی

ماه عسل یک ساله اتمی تهران و واشنگتن با آغاز کار 
دولت ترامپ پایان گرفته و دوران سه ساله مناسبات 
کاری ایران و آمریکا به دلیل شروع »جنگ سرد« پیرامون 
نحوه ی اجرای »برجام« و همچنین رفتارهای منطقه ای 
جمهوری اسالمی، عالوه بر موارد نقض حقوق بشر و 
حمایت از »گروه های تروریستی«، می تواند جای خود 
را به مرحله ای خصومت بار و متشنج با نتایجی نامعلوم 

بدهد.
توافق اتمی که به عنوان سند بده بستان و یا معامله 
سیاسی بین دولت اسالمی ایران و شش قدرت بزرگ 
جهان، از جمله آمریکا، صورت گرفته فاقد وزن حقوقی 

در ابعاد یک قرارداد رسمی است.
رای  به  شدن  آماده  از  پس  چنانچه  برجام،  سند 
قانون گذاران آمریکا گذاشته می شد، نه تنها مورد تائید 
کنگره قرار نمی گرفت، بلکه به دلیل رای منفی و از 
دست رفتن وجاهت قانونی، دولت حتی در حد یک 

توافق کاری نیز قادر به امضاء و اجرای آن نمی شد.
دولت آمریکا از سوی قانون گذاران مکلف شد ه بود 
پس از آماده شدن سند و پیش از امضاء، مفاد آن را برای 
یک بررسی شصت روزه در اختیار کنگره قرار دهد. 
پارلمانی و سوء استفاده  از ترفندهای  با استفاده  تنها 
سنا  مجلس  مقررات  از  دمکرات  حزب  سناتورهای 
برای حق سخن گفتن، و اتالف وقت 6۰ روزه، دولت 
اوباما قادر به پیشگیری از به رای گذاشتن برجام در 
کنگره و ناگزیر استفاده از آن تنها به عنوان یک »توافق 

دولتی« گردید.

سال  نخستین  پایان  و  جاری  سال  ژانویه  ماه  در 
اجرای برجام، کنگره با در نظر داشتن ادامه حرکت های 
خصومت آمیز حکومت اسالمی ایران در قبال آمریکا و 
در منطقه، همچنین تشدید اقدامات ضد حقوق بشری 
حکومت تهران، به صورت متحد الشکل به تمدید ده 
ساله تحریم هایی رای داد که در زمان خود نقطه عطف 
تاریخی در اعمال فشارهای بین المللی علیه نظام حاکم 

بر ایران بود.
دونالد ترامپ که روز جمعه 2۰ ژانویه 2۰17 به عنوان 
چهل و پنجمین رییس جمهوری آمریکا سوگند یاد 
منتقد  انتخاباتی خود همواره  مبارزات  کرد، در طول 

آتشین توافق اتمی دولت اوباما با تهران بود.
همکاران ارشد ترامپ  نیز در کاخ سفید و دولت 
تازه، از جمله مایکل فلین مشاور امنیت ملی، جیمز 
تیلرسون  رکس  و  دفاع  وزارت  تصدی  نامزد  متیس 
نامزد تصدی وزارت خارجه، نه تنها در گذشته برجام 
را مکرر مورد انتقاد قرار داده اند که در فرصت های 
گوناگون به مخالفت و انتقاد از عملکردهای حکومت 

اسالمی ایران برخاسته اند.
رییس  نزد  ذهنی  پیش درآمد  این  داشتن  نظر  در  با 
اشتیاق  آمریکا، همچنین  تازه  و اعضای ارشد دولت 
کنگره برای مقابله با رفتارهای غیر متعارف حکومت 
اسالمی، بازگشت مناسبات انتقادی ایران و آمریکا به 
وضعیت سال 1995 و قرار گرفتن در وضعیت جنگ 
سرد اجتناب ناپذیر به نظر می رسد؛ شرایطی که انتظار 
می رود متحدین منطقه ای واشنگتن، از جمله عربستان 

و اسرائیل نیز از آن استقبال کنند.

آغاز جنگ سرد
در ماه مه سال 1995 و زمان رییس جمهوری بیل 
کلینتون، به منظور مقابله با رفتارهای دو حکومت غیر 
متعارف و ضد غرب ایران و لیبی، قانون محدود ساختن 
دو کشور ) ایلسا( به منظور اعمال محدودیت هایی علیه 

آنها به تصویب کنگره رسید.
در ماه سپتامبر همان سال به پیشنهاد الفونسو داماتو، 
سناتور جمهوری خواه نیویورک، به منظور تشدید ایلسا 
و محروم ساختن حکومت اسالمی از درآمدهای نفتی 
بیشتر و پیشگیری از هزینه کردن آنها در تحریکات 
منطقه ای و اقدامات تروریستی، طرح تحریم خارجی 
نفت ایران به تصویب کنگره رسید و پس از امضای 

کلینتون قانونی شد.
ایلسا  از مفاد  لیبی  روز ۳۰ ماه سپتامبر سال 2۰۰6 
حذف و قانون یاد شده »ایسا« خوانده شد، که محدود 

به اعمال تحریم ها علیه ایران بود.
توافق اتمی برجام که با دور زدن کنگره آمریکا در ماه 
ژانویه سال 2۰16 به اجرا گذاشته شد، با لغو تحریم ها 

علیه ایران، عمال قانون  ایسا را به حاشیه راند.
یک سال بعد، در ژانویه سال 2۰17، کنگره با وجود 
مخالفت اوباما، در یک اتفاق نظر تاریخی، ایسا را از زیر 

بار برجام بیرون کشید و به آن جان تازه داد.
پیشنهاد تمدید 1۰ ساله تحریم های »ایسا« که یک 
سال طوالنی تر از عمر لغو تحریم های ناشی از اجرای 
با  »برجام« خواهد بود، در مجلس نمایندگان آمریکا 
اکثریت 419 در برابر 1 و در مجلس سنا با اکثریت 99 
در برابر 1 رأی )متعلق به بابی سندرز سناتور چپ گرای 
حزب دمکرات و رقیب انتخاباتی هیالری کلینتون که به 
جمهوری اسالمی و مصدق عالقمند است( به تصویب 

رسید.
شصت  از  )باالتر  قاطع  اکثریت  دلیل  به  که  اوباما 
درصد( قادر به رد مصوبه کنگره با توسل به حق وتو 

نبود، از امضاء و ابالغ آن خودداری کرد.
فراز  یک،  فصل  آمریکا،  اساسی  قانون  مفاد  بر  بنا 
هفتم، در مورد نحوه تصویب قوانین و ابالغ و اجرای 
آن، به رییس جمهوری 1۰ روز فرصت داده می شود 
که مصوبات کنگره را امضاء و به آن شکل قانونی و 
اجرایی بخشیده و یا با بازگرداندن آن به کنگره خواستار 

اصالح مصوبه بشود.
ادامه در صفحه 8

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسی زبانان شما را 

می بینند

در دنیای علوم و فنون:

آی فون همچنان بی رقیب در صدر اسمارت فون ها
انتوتو بنچمارک )AnTuTu BenchMark( که 
یکی از معتبرترین بررسی های گوشی های جهان را 
بر  را  سال 2۰16  گوشی های  برترین  می دهد  انجام 
این اساس گوشی  بر  اساس کارایی معرفی کرد که 
آی فون هفت پالس، )با 1۸1 هزار امتیاز( اول، آی فون 
هفت )با 172 هزار امتیاز( دوم، و وان پالس ۳تی )با 

16۳ هزار امتیاز( سوم شده است.
به ترتیب  اندرویدی  تلفن  گوشی های  بخش  در 
وان پالس ۳تی )با 16۳ هزار امتیاز(، لئیکو پرو سه )با 
159 هزار امتیاز( و موتو زد ساخت شرکت موتورال 
)با 14۸ هزار امتیاز( در مکان های اول تا سوم قرار 

دارند.
در بخش گوشی ها و تبلت های آی او اس هم آی پد 
آی فون  امتیاز(،  هزار   194( اول  اینچی،   12.9 پرو 
پالس هفت، دوم )1۸1 هزار امتیاز( و آیپد پرو9.7 

اینچی، سوم )17۳ هزار امتیاز( شده اند.
هفت  آی فون  در  تغییرات  پرهیاهوترین  از  یکی 
طرفی  از  است  صدا  میلی متری   ۳.5 جک  حذف 
وارد  آی فون هفت  به گوشی  که  ایرادهایی  از  یکی 
می شود به صفحه نمایش آن بازمی گردد. در این مدل 
از همان صفحه نمایش 5.5 اینچی نسل قبل با وضوح 

فول اچ دی بهره برده شده است.
بسیار  قیمت  با  گوشی های  در  اینکه  به  توجه  با 
پایین تر شاهد وضوح تصویری باالتری هستیم انتظار 
وجود  پالس   7 آی فون  در  تصویر  کیفیت  افزایش 
بودن  بی کیفیت  بر  دلیل  پایین  وضوح  البته  داشت. 
این صفحه نمایش نیست. اپل در این پنل از طیف 
وسیع تری از رنگ ها بهره برده تا رنگ های بیشتری 
توسط آن به نمایش درآیند و از طرفی تراکم پیکسلی 
به  و  است  مناسب  بسیار  عادی  برای چشم  نیز  آن 

سختی می توان در آن پیکسل ها را مشاهده کرد.
بزرگ ترین  از  یکی  7پالس  آی فون  دوربین های 
از  یکی  زده اند.  رقم  را  گوشی  این  در  تغییرات 
با  قیاس  در  6اس  آی فون  ضعف های  بزرگ ترین 
رقبایی همچون گلکسی اس7 در محیط های تاریک 
بازتر  دیافراگم  با  آی فون 7پالس  اما  بود.  کم نور  و 

استفاده  با  این ضعف را برطرف کرده است.   )1.۸(
از ویژگی های جدید، آی فون 7پالس در محیط های 
کم نور به صورت محسوسی بهتر از آیفون 6اس است.
کند  عمل  متفاوت  کرده  سعی  اپل  که  جایی  اما 
است.  7پالس  آی فون  در  دوربین  دو  از  استفاده 
دارای  میلی متری   2۸ لنز  بر  عالوه  7پالس  آی فون 
زاویه دید باز )واید(، لنز تله فوتو 56 میلی متری با اف 
2.۸ نیز دارد. این دو لنز به صورت همزمان با یکدیگر 
عمل می کنند به این ترتیب که کاربر می تواند با رفتن 
به گزینه لنز تله فوتو، بزرگ نمایی اپیتکال دوبرابری را 

در دست داشته باشد.
انتوتو بنچمارک برای رسیدن به نتیجه نهایی بهترین 
بررسی  را  بازار  گوشی های  تمام  سال،  گوشی های 
کرده و هر مدل بیش از دو هزار بار مورد آزمایش 

قرار گرفته است.
محصول  حذف  اندرویدی  گوشی های  رده  در 
پرچمدار سامسونگ یعنی گلکسی نوت هفت به دلیل 
آتش سوزی راه را برای رسیدن دیگر گوشی ها برای 
رسیدن به جایگاه اول هموار کرده بود. این گوشی 
احتماالً اگر دچار آتش سوزی نمی شد با قابلیت های 

بهترین گوشی سال 2۰16  چشمگیرش می توانست 
باشد.

سامسونگ، شرکت  هفت  نوت  گلکسی  نبود  در 
سری  سومین  در  شد  موفق  وان پالس  تازه تأسیس 
از گوشی های پرچمدار خود با نام وان پالس ۳تی 
از تمامی سازندگان گوشی اندرویدی پیشی گیرد. 
استفاده   ۸21 اسنپدراگون  پردازنده  از  گوشی  این 
می کند و طراحی بدنه آن هم بسیار شبیه به آی فون 

است.
این گوشی با اینکه از نظر فنی از گوشی های دیگر 
بازار جلوتر است اما قیمت کمتری دارد و با قیمت 
حدود 4۰۰ دالر با حافظه 64 گیگابایتی و با قیمت 
47۰ دالر در نسخه 12۸ گیگابایتی در بازار عرضه 

می شود.
پیکسل  گوشی  عرضه  با  داشتند  انتظار  بسیاری 
توسط شرکت گوگل این گوشی بتواند بهترین گوشی 
برخی  از  گزارش ها  برخی  اما  سال شود  اندرویدی 
خرابی ها دراین گوشی ها، کار را برای پیکسل سخت 
پیکسل در جایگاه دهمین گوشی  این حال  با  کرد. 

اندرویدی سال 2۰16 قرار گرفته است.

یوجین سرنان، فضانورد آمریکایی، آخرین انسانی که 
بر کره ماه قدم گذاشت، در سن ۸2 سالگی درگذشت.

یوجین اندرو سرنان، متولد مارس 19۳4، 16 ژانویه در 
بیمارستانی در هیوستون درگذشت.

او سه بار عازم فضا شده بود -از جمله دو بار به ماه- و 
اگر تالش های سختش نبود، ممکن بود بخت قدم زدن 

روی قمر زمین را هرگز به دست نیاورد.
آخرین ماموریت سرنان، با آپولو 17، به دسامبر 1972 
باز می گردد. وقتی با هریسون اشمیت بر قمر زمین فرود 
آمد، موقع خروج از فضاپیمای ناسا، گفت »قدم گذاشتن 
بر ماه را به همه کسانی تقدیم می کنیم که این کار را 

ممکن ساختند… خدای من! باورنکردنی ست«.
سرنان یکی از سه فضانوردی بود که تا کنون موفق 
شده اند دو بار به ماه سفر کنند. دو فضانورد دیگر جان 
یانگ و جیم الول بودند. پیش از ماموریت آپولو 17 او 

با آپولو 1۰ عازم فضا شده بود.
اما آنچه نام سرنان را سر زبان ها انداخته، نه فقط قدم 
زدن بر کره ماه که تالش های فراوان و ثابت قدم بودن در 

برآورده کردن رویاهایش بود.
سرنان در شیکاگو، در خانواده ای متولد شد که هیچ 
یک تحصیالت دانشگانی نداشتند. اما او بیش از یک 
و  برق  مهندسی  جمله  از  گرفت:  دانشگاهی  مدرک 

کارشنانی ارشد در مهندسی هوافضا.
جمع  به  و  شد،  دریایی«  »هوانورد   195۸ سال  در 
افسران زبده ای پیوست که مجاز به پرواز برای نیروی 
دریایی، تفنگداران دریایی و گارد ساحلی آمریکا هستند.

یوجین سرنان که عاشق پرواز بود، اما به پرواز زیر 
جو زمین قانع نبود. او در سال 196۳ در جمع گروه 
سوم فضانوردان ناسا برای شرکت در پروژه »جمنای« و 

»آپولو« انتخاب شد.
پروژه فضایی جمنای به سال ها دهه 6۰ میالدی و 
می گردد.  باز  شوروی  و  آمریکا  فضایی  رقابت های 
بهینه سازی  برای  آپولو،  پروژه  از  پیش  که  پروژه ای 

فناوری و تکنیک های فضایی اجرا شده بود.
پروژه آپولو در دوره ریاست جمهوری آیزنهاور آغاز به 
کار کرد و در دوره جان اف کندی نیز ادامه یافت. کندی 
که سخت حامی رفت وبرگشت سالم انسان به ماه بود، 

در یک سخنرانی به تاکید از آن دفاع کرد.
نیل  زمان  از  انجام شد،  که  پروژه ای  مجموع 6  در 
آرمسترانگ تا یوجین سرنان، 12 نفر روی ماه قدم زدند. 
نخستین انسان هایی که موفق شدند بر جرم آسمانی 

دیگری به جز زمین، گام بگذارند.
از  یکی  از  »ان پی آر«،  آمریکا  همگانی  رادیو 
گفت وگوهای سرنان نقل کرده است که »پدرم همیشه 
می گفت: برو بیرون و همه تالشت را بکن. هیچ وقت 
بهتر از همه، در همه چیز نخواهی بود… فقط بهترین 
تالشت را بکن و روزی می آید، که خودت، خودت را 

حیرت زده می کنی«.

نقش  اینترنتی،  پایگاه های  و  اجتماعی  شبکه های 
مهمی در تعیین معیارهای زیبایی جوانان بازی می کنند. 
تصویری که این رسانه ها به عنوان »هیکل ایده آل« ارائه 
می دهند، همیشه با اصول تغذیه سالم و مفید هم خوان 
یا    #Pro-Ana مانند  پایگاه هایی  برعکس  نیست. 
به کم خوری و  با تشویق جوانان   thinspiration#
گرفتن رژیم های سخت، کاربران خود را به مرز مرگ 

ناشی از گرسنگی سوق می دهند.
»آنا« در این عبارت مخفف بیماری »آنورکسیا نروزا« 
یا بی اشتهایی عصبی است و دومین عبارت هم از دو 

است.  تشکیل شده  »الهام«  و  »الغری«  انگلیسی  واژه 
کسانی که در این پایگاه ها گردهم آمده اند، برای بیماری 
بی اشتهایی عصبی به عنوان راه و رسم غالب در زندگی 

تبلیغ می کنند.
»خانم های الغر  مانند  عنوان هایی  با  نوشته ها  اغلب 
عزیز« شروع می شود و با شعارهایی نظیر »مقاوم باش و 
به نخوردن و گرسنگی  ادامه بده« پایان می گیرد. کاربرانی 
که در اتاق گفت وگوی »Pro-Ana#« گردهم می آیند، 
گه گاه برای خود هدفی هم تعیین می کنند: از جمله این 
که مثال برای مدتی در روز تنها ۸۰۰ گرم کالری به بدن 

خود برسانند. یکی از شعارهای این پایگاه که کاربران 
باید آن را سرمشق خود قرار دهند، این است: »الغر 

بودن، مهم تر از سالم  بودن است.« 
در پایگاه های یادشده در اینستاگرام یا شبکه های فیسبوک 
و توئیتر اغلب عکس هایی منتشر می شوند که کاربران، 
اعضای بدن خود را که در اثر گرسنگی تغییر شکل داده اند 
)استخوان های ترقوه، لگن و دنده های بیرون زده( با افتخار 
به تماشا می گذارند و دیگران را تشویق می کنند که از آنان 
پیروی کنند. البته اینستاگرام چندی است که انتشار این 

گونه عکس ها را ممنوع اعالم کرده است.

مور  پاتریک  همسرش  و  ساله(   57( چانگ  یوآن 
)6۰ ساله( نه تنها دو ویروس جدید تومور را کشف 
می توان  که  کرده اند  ابداع  روش هایی  بلکه  کرده اند، 

تومورهای جدید را شناسایی کرد.
را  معمولی  سلول های  می توانند  ویروس ها  این 

این  دانشمندان  کنند.  تبدیل  توموری  سلول های  به 
دگردیسی را »حادثه ای بیولوژیک« می نامند. تکثیر این 
ویروس ها در سلول های توموری متوقف می شود و 
خاصیت های ژنتیکی آنها نیز با سلول توموری از بین 

می رود.
»حوادث  این  پیدایش  شرایط  محقق  دو  این 
بیولوژیکی« را تحقیق می کنند و همچنین می کوشند به 
این موضوع پی ببرند که این حوادث چه تاثیری بر کل 

تحقیقات در ارتباط با سرطان دارند.
یوان چانگ استاد رشته آسیب شناسی )پاتولوژی( در 
انستیتوی سرطان در دانشگاه پیتسبورگ است و شوهر 
او پاتریک مور نیز همانجا مدیر برنامه ویروس شناسی 
سرطان است. این دو بیش از 25 سال است با هم کار 

می کنند.
جایزه  این  اهدای  دلیل  اِرلیش  پاول  بنیاد  مسئوالن 

انسانی  ِهرپِس  ویروس  »کشف  را  مور  و  چانگ  به 
HHV-۸ و ویروس مرکل - پولیوما )MCV(« اعالم

کردند. این بنیاد در ادامه نوشته است که چانگ و مور 
در تحقیقات خود نشان داده اند که ویروس ها می توانند 

عامل پیدایش تومورها باشند.
HHV-۸ عامل یکی از انوع سرطان است که به طور

عمده در بیماران مبتال به ایدز دیده می شود. عالمت 
آن نیز لکه های قرمز تیره ایست که روی پوست بدن 
ظاهر می شوند. این نوع تومور سرطانی در کشورهای 
ایدز باالست،  به  آنها شمار مبتالیان  آفریقایی که در 

بسیار شایع است.
 جایزه »پاول ارلیش و لودویک دارمشتِتار« روز 14 
مارس سال جاری میالدی )2۰17( طی مراسمی در 
کلیسای »پاول« در شهر فرانکفورت آلمان به این دو 

محقق آمریکایی اهدا خواهد شد.

درگذشت آخرین انسانی که بر ماه قدم گذاشت

ترند قرن 21: »الغر بودن، مهم تر از سالم بودن است«

جایزه به دو پزشک به خاطر کشف ویروس های سرطانی
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

event@08.net رویدادهای هفته:

 از آدینه 27 ژانویه 2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

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.

event@08.net

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.08tickets.com/tickets/fared-shafinury-into-the-night-34071#buy
http://www.08tickets.com/tickets/razor-s-edge-the-legacy-of-iranian-actresses-33017#buy
http://www.08tickets.com/tickets/farima-shahraz-concert-35193#buy
http://www.08tickets.com/tickets/radio-hamrah-28886#buy
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=4d71fcb9-8952-4635-b628-80410816bd35
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=4030e2a1-4346-4d4e-8537-1e9e33ecd900
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از عباس شیرمحمدی، 
عکاس ایرانی مقیم آمریکا برای عکسی که از مراسم تحلیف 
وی در بیستم ماه ژانویه گرفته است، با انتشار یک توییت 

تشکر کرده است.
عباس شیرمحمدی که متولد یزد است از 41 سال پیش 
رسمی  عکاس  سال ها  او  است.  کرده  مهاجرت  آمریکا  به 
هیالری کلینتون بوده و از سیاستمداران مشهوری مانند بیل 
کلینتون، رونالد ریگان و نلسون ماندال به طور اختصاصی 
ادای  مراسم  دوره   1۰ از  عکاسی  او  است.  کرده  عکاسی 

سوگند روسای جمهور آمریکا را در کارنامه خود دارد.
در مراسم روز سوگند رییس جمهور ترامپ، ستاد برگزاری 
به او سفارش داده بود که عکس پانورامای مراسم تحلیف 

دونالد ترامپ را بگیرد.
آقای شیرمحمدی در گفت وگویی با رسانه ها گفته بود که 
این عکس را با یک دوربین صد ساله گرفته و پیشتر با همین 
دوربین از مراسم تحلیف روسای جمهور پیشین آمریکا از 

زمان رونالد ریگان تا کنون عکاسی کرده است.

مراسم  در  کنندگان  میزان شرکت  که  شایعه  این  با طرح 
کم ارزیابی شده بود ولی عکس رسمی آقای شیر محمدی 
جمعیتی بیشتر را نشان می دهد، وی هرگونه اتهام دستکاری 
در این عکس را رد کرد و گفت که این عکس دقیقا همان 
او  است.  بوده  آن  شاهد  که خود  می دهد  نشان  را  چیزی 
جمعیت حاضر در مراسم تحلیف آقای ترامپ را بین ۸۰۰ 

تا 9۰۰ هزار نفر برآورد کرده است.
مراسم  اجرای  از  پس  ساعاتی  تنها  محمدی  شیر  آقای 
سوگند، مشاهدات عینی خود از این روز ویژه و مقایسه آن با 
مراسم ادای سوگند روسای جمهور پیشین را در مصاحبه ای 
شنیدنی با علیرضا میبدی مطرح کرد و آقای میبدی نیز با 
با  تحلیف  روز  مراسم  از  ابعادی  از  هوشمندانه  سواالتی 
عباس شیر محمدی سخن گفت که از دید رسانه ها معموال 

دور می ماند.
خانم  رسمی  عکاس  روزگاری  که  محمدی  شیر  عباس 
کلینتون بود حاال و در مراسم تحلیف رقیب او، عکس رسمی 

پانارومای این رویداد را برای ثبت در تاریخ گرفته است.

پرزیدنت ترامپ از عکاس ایرانی  مراسم 
تحلیف خود قدر دانی کرد
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