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رایگان
FREE

رودی بختیار روزنامه نگار سرشناس 
سالگرد  نهمین  در  آمریکایی  ایرانی 
به  نوروز  جهانی  کمیسیون  تاسیس 
غیر  این سازمان  عنوان سفیر جدید 
آمریکا  متحده  ایاالت  از  انتفاعی 

انتخاب شد.
 کمیسیون جهانی نوروز با اعضایی 
از 19 کشور جهان تشکیل شده است.

دوره  ریاست  که  نوروز  کمیسیون 
کنشگر  کیان  گیسو  را  آن  حاضر 
عهده  به  ایرانی آمریکایی  فرهنگی 
پیشنهاد و  به  دارد در سال 2008 و 
حمایت پرزیدنت جرج بوش رییس 
با  و  متحده  ایاالت  اسبق  جمهور 
حمایت مستقیم لورا بوش بانوی اول 
وقت آمریکا تاسیس شد و هدف آن 

مثبت و  تغییرات  ایجاد  برای  تالش 
ملموس در زندگی مردم کشورهای 
حوزه تمدنی نوروز، اعم از سالمت، 
توسعه  و  زیست  محیط  آموزش، 
مناسبات فرهنگی با دیگر ملل جهان 

عنوان شده است.
در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت 
نوروز  جهانی  کمیسیون  نیز  اوباما 
فعالیت گسترده ای داشت و نخستین 
همایش بزرگ جهانی نوروز در سال 
2010 به میزبانی این نهاد فرا ملیتی در 
ساختمان کولیج از مجموعه کتابخانه 

کنگره در واشنگتن  برگزار شد.
چهره هایی  گذشته  سال های  در 
مطرحی از جامعه ایرانیان آمریکا مانند 
گیسو کیان، انوشه انصاری، لیال فروهر، 

فریدون ناظم و احمد کریمی حکاک 
سفیری  مسئولیت  پذیرش  افتخار 

کمیسیون نوروز را داشته اند.
سفیر  جدید ترین  بختیار  رودی 
متحده  ایاالت  در  نوروز  کمیسیون 
آمریکاست که طی مراسمی در هفته 
در  ترکیه  سفارت  محل  در  گذشته 
سفیر  اتفاق  به  و  سی  دی  واشنگتن 
آلبتکین از ترکیه و ونوس صفایی از 
ایران به عنوان سفیران این کمیسیون 

جهانی سوگند یاد کردند.
امسال و در آستانه نوروز 1396 هنوز 
مشخص نیست رییس جمهور جدید 
آمریکا، سنت دو رییس جمهور پیش 
از خود، در ارسال پیام نوروزی را ادامه 

خواهد داد یا خیر؟

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

رودی بختیار  سفیر  ایاالت متحده  در 
کمیسیون جهانی نوروز 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...!!!

کارمند یک بار مشروب فروشی که محل دستگیری 
قاتل یک مرد هندی در حمله ای ظاهرا نژادی بود در 
تماس با پلیس امریکا گفته که مظنون به قتل از تیراندازی 
و قتل »دو ایرانی« صحبت کرده است. پلیس از هشدار به 
ساکنین شهر اوالت واقع در ایالت کانزاس خبر می دهد.
آدام پورینتون ۵1 ساله یک مرد هندی را روز چهارشنبه 
کانزاس  در  واقع  اوالت  شهر  در  ای  میکده  در  پیش 
این  در  آمریکایی هم  کشت. یک هندی دیگر و یک 
یک  در  بعد  ساعت  پنج  مظنون  شدند.  زخمی  حمله 
بار مشروب فروشی در 130 کیلومتری آنجا در ایالت 
میزوری دستگیر شد. کارمند همین بار بود که اطالعات 

تازه را به پلیس داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس صدای ضبط شده 
مرکز تماس های اضطراری 911 پلیس و اورژانس در 
بخش هنری کانزاس نشان می دهد که کارمند بار محل 
دستگیری مظنون به پلیس گفته بود که بدون به صدا 
در آوردن آژیر به ساختمان نزدیک شوند چون مظنون 

ممکن است »وحشت کند« و »اتفاق بدی بیافتد.«
سرینیواس کوچیبوتال روز چهارشنبه پس از تیراندازی 
جان باخت. آلوک ماداسانی دوست آقای کوچیبوتال که 
او هم هندی است و یک آمریکایی در این حمله زخمی 

شدند.
آدام پورینتون قرار بود روز دوشنبه در دادگاه حاضر 
شود. او به قتل درجه یک و تالش برای قتل درجه یک 

متهم شده است.

شاهدان عینی به روزنامه »کانزاس سیتی استار« گفتند 
»از کشور من  فریاد زد:  تیراندازی  از  پیش  که مهاجم 
بیرون بروید.« یک کارمند بارهم گفت که مهاجم پیش از 

تیراندازی فحش های نژادی می داد.
کارمند محل دستگیری پورینتون در تماس با 911 گفت 
که مردی به این میکده آمده و گفته »کار خیلی بدی« 
کرده و حاال درحال گریز از چنگ پلیس است. او گفت: 
»او از من پرسید آیا می تواند پیش من و شوهرم بماند و 

نخواهد گفت چه کرده. من سوال پیچش کردم و او بعد 
گفت اگر قبول کنم که خانه ما بماند خواهد گفت که چه 
کرده. باالخره به حرف آمد و گفت که به دو ایرانی در 

اوالت تیراندازی کرده و آنها را کشته.«
مقام ها هنوز در مورد انگیزه احتمالی حمله اظهار نظر 
نکرده اند. گفته می شود که مجروح دیگر به نام ایان 
مهاجم  کردن  متوقف  برای  ظاهرا  ساله   2۴ گریلوی 

مداخله کرده بود.

احتمال حمله نژادی به ایرانیان در ایالت کانزاس

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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در آستانه نوروز 1396 خورشیدی:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21465&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37365&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42485&Status=2
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

شرکت رسانه ای »یو اس نیوز اند ورلد ریپورت« هفته 
گذشته در گزارشی ده ایالت برتر آمریکا برای زندگی 

را معرفی کرد.
این گزارش منعکس کننده نظرات شهروندان است 
و از افراد درباره بهترین جنبه ایالت محل سکونتشان 

سوال کرده است:
بهداشت و سالمت و تحصیل مهمترین شاخص های 
مطرح شده هستند، زیرساخت، جرم و سیستم تادیب، 
فرصت، اقتصاد و دولت نیز فاکتورهای بعدی مورد 

اهمیت به شمار می روند.
جمعیت  دلیل  به  ماساچوست  ایالت  اساس  براین 
تحصیل کرده و فرصت های شغلی مناسب با درآمد 
مکفی و سیستم بهداشت و درمان در صدر فهرست 

برترین ایالت های آمریکا برای زندگی  است.
نیوهمپشایر به دلیل برابری نژادی در تحصیل و برابری 

جنسیتی در مناسبات شغلی در مقام دوم قرار دارد.
و  دالور  مریلند،  نیویورک،  ایالت های  همچنین 

ورمونت جزو ایالت های خوب قرار گرفته اند.
ایالت های جنوبی آمریکا در فهرست جدید درخششی 
نداشتند. می سی سی پی و لوئیزیانا در قعر جدول هستند.
با این وجود وضعیت امنیت، دولت شفاف، مسکن 

ارزان و بدهی پایین تحصیلی از جنبه های مورد پسند 
ساکنین آنها بوده است.

کالیفرنیا با اینکه از لحاظ شاخصه های تحصیلی و 
دلیل  به  اما  دارد  خوبی  رتبه  نژادی  برابری  موقیعت 
گرانی مسکن و هزینه سرسامآور زندگی رتبه خوبی در 

این فهرست ندارد به گونه ای که متوسط هزینه زندگی 
در کالیفرنیا از دوبرابر میانگین هزینه زندگی در نیمی از 

ایالت ّای آمریکا باالتر است.
تگزاس، کارولینای جنوبی و ایالت سردسیر آالسکا نیز 

جزو ایالت های بد طبقه بندی شده اند.

الشن مرادی ابدی، استاد بزرگ شطرنج ایران که 
مدتی بود در اعتراض به شرایط رژیم اسالمی در 
)فیده(  شطرنج  جهانی  فدراسیون  پرچم  با  ایران، 
با تکمیل  المللی شرکت می کرد،  بین  در مسابقات 
در  او  پروفایل  حاال  آمریکا،  به  مهاجرت  مراحل 
مرادی،  الشن  و  کرده  تغییر  فیده  رسمی  وبسایت 

شطرنج بازی از آمریکا معرفی شده است.
 331 رتبه  در  حاضر  حال  در  که  مرادی  آقای 
صنعتی  دانشگاه  آموخته  دانش  دارد،  قرار  جهانی 
شریف است و برای ادامه تحصیل به آمریکا آمده 
طریق  از  کشور  این  به  تا  گرفت  تصمیم  اما  بود. 

اهدای اقامت به نخبگان، مهاجرت کند.
استاد بزرگ شطرنج دیگر  در روزهای اخیر یک 
درخشانی،  درسا  تصاویر  بود.  شده  خبرساز  هم 
در  اسالمی  بدون حجاب  که  بزرگ شطرنج  استاد 
حاضر  جبل الطارق  شطرنج  بین المللی  مسابقات 
شده بود با واکنش شدید مقامات مسئول در ایران 
مواجه شد و رئیس فدراسیون شطرنج ایران گفت 
که او امکان حضور در تیم ملی ایران را از دست 

خواهد داد.

کوشیده  همواره  ایران  در  اسالمی  رژیم  مقامات 
ملی  های  پیروزی  و  ها  فعالیت  فضا سازی  با  اند 
قهرمانان ایران را به نام دستاوردهای رژیم ثبت و 
و  ایران  در  ورزشی  های  فدراسیون  کنند.  عرضه 
جهانی  مسابقات  در  ایران  ورزشی  نمایندگان  نیز 

اطالعات  وزارت  نمایندگان  از  گروهی  با  همواره 
کنترل  حال  در  حراست  ماموران  پوشش  تحت 
شدید هستند. این شرایط نزدیک به شرایط حضور 
نمایندگان ورزشی کره شمالی در میادین بین المللی 

است.

بهترین و بدترین ایالت های آمریکا برای زندگی

استادبزرگ شطرنج ایران به آمریکا مهاجرت کرد

اصغر فرهادی که در اعتراض به دستور اجرایی پرزیدنت ترامپ در زمینه 
ورود اتباع کشورهای هفتگانه به آمریکا نیامد، اسکار گرفت و انوشه انصاری 
متنی از وی را در مخالفت با این دستور در مراسم اسکار خواند که آنرا غیر 

انسانی توصیف می کرد.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44615&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
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در کانون خبر:

روز دوشنبه 27 فوریه در ساعت ۴/۴0 پس از نیمروز، 
پس از دریافت تهدید تلفنی، مدرسه کودکان یهودی در 
ارواین ارنج کانتی که 1000 دانش آموز دارد، تعطیل شد 
و جستجو از سوی پلیس و FBI در محوطه این مرکز 
آموزشی و فرهنگی آغاز شد و پس از ساعت ها جستجو، 

نشانی از بمب یافته نشد.
مدرسه Turbot V Torah که در مرکز فرهنگی 
مراج در جامعه یهودی ارنج کانتی در شهر ارواین قرار 
دارد در روز دوشنبه 3 تلفن دریافت کرده بود که تهدید 

به بمب گذاری بوده است.
هنوز روشن نیست که آیا این تهدید، بخشی از موج 
تهدید های برنامه ریزی شده سراسری در آمریکاست که 
علیه مراکز یهودی و مدارس یهودیان در روز دوشنبه 

انجام گرفته است و یا انگیزه دیگری دارد.
که  کسانی  است  کرده  درخواست  ارواین،  پلیس 
آگاهی از این تهدید دارند با مقامات پلیس در ارواین 

تماس بگیرند.
تهدید مراکز یهودی در آمریکا و حمله به گورستان 
یهودیان و تخریب سنگ مزارهای آن موجی از واکنش ها 

را در آمریکا برانگیخته است.
رییس جمهور ترامپ در آغاز نخستین سخنرانی رسمی 
خود در کنگره آمریکا که شامگاه سه شنبه 28 فوریه انجام 
شد، ضمن محکوم کردن حمالت و تهدیدهای اخیر به 
مراکز یهودی آمریکا گفت: »ما کشوری هستیم که در 

زمان نفرت و تباهی از هر نوعی که باشد، متحد می ماند.«
آقای ترامپ همچنین در واکنشی دیگر گفته بود »یهود 

ستیزی وحشتناک است و باید متوقف شود.«
تا کنون مراکز یهودی در ایالت های ایندیانا، پنسیلوانیا و 
نیویورک و مدارس یهودی در مریلند و ویرجینیا هدف 

این تهدیدها بوده اند.
پیشتر در ماه فوریه نیز انجمن مراکز یهودی آمریکا 
اعالم کرد 11 مرکز یهودی تهدید بمب دریافت کرده اند.
در نخستین مورد مهاجمان حدود 200 سنگ مزار را در 
گورستان یهودیان در شهر »یونیورسیتی سیتی« در مجاورت 

سنت لوییس در ایالت میزوری را تخریب کردند. 

موج دوم حمالت بامداد یکشنبه گذشته، در آرامگاه 
یهودیان در فیالدلفیا مرکز ایالت پنسیلوانیا صورت گرفت 
که قدمت برخی از قبرها در آرامگاه »بیت کارمل« بیش از 

یکصد سال بوده است.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز بعد از 
شکسته شدن سنگ قبرهای یهودیان در سنت لوئیس، 
در سفری به ایالت میزوری، به محل رفته و شخصاً در 

پاکسازی این آرامگاه شرکت کرد.
آقای پنس در دیدار با یهودیان سنت لوئیس گفت که 
دولت ترامپ این »اقدامات هولناک« را تحمل نخواهد 

کرد.

است  قرار  که  ساله   60 میرمحله«  عزیزی  »رقیه 
مهاجرت  اداره  به  اخراج شود،  کانادا  از  به زودی 
کانادا اعالم کرده که چنانچه او به ایران برگردانده 
برایش صادر شود.  اعدام  دارد حکم  احتمال  شود 
پناهنده  را  خود  دروغ  به  وی  است  معتقد  کانادا 

سیاسی معرفی کرده است.
عزیزی  رقیه   ،»CBC« خبری   شبکه  گزارش  به 
کانادا  به  اینکه  از  قبل  پیش  سال   ۵ محله  میر 
دلیل  به  ایران  زندان  در  سال  سه  کند؛  مهاجرت 

»فعالیت سیاسی« بازداشت بوده.
جریان  در  او  »همسر  میرمحله،  خانم  گفته  به 
جمهوری  عوامل  دست  به   67 سال  اعدام های 
می گوید:  او  است«.  شده  اعدام  ایران  در  اسالمی 
»که هیچ حقی در ایران نداشته و حتی نمی توانسته 

به سر مزارهمسرش برود«.
در  شرکت  علت  »به  می افزاید:  عزیزی  خانم 

اسالمی  جمهوری  علیه  مجاهدین  گروه  تظاهرات 
شود  برگردانده  ایران  به  اگر  اتاوا،  و  مونترال  در 

احتمال شکنجه و اعدام وی وجود دارد«.
اداره مهاجرت کانادا ماه گذشته تقاضای پناهندگی 
به  او  چنانچه  کرده  »اعالم  که  تصمیمی  در  را  او 
ایران فرستاده شود جانش در امان است«،  تقاضای 

پناهندگی عزیزی را رد کرد.
اما خانم عزیزی که در مرکز بازداشت پناهجویان 
در »الوال« به سر می برد دوباره درخواست تجدید 
نظر در مورد پرونده پناهندگی اش از اداره مهاجرت 

کانادا کرده است.
دختر او »سحر بهرامی« در حالی که بسیار نگران 
دیابت،  بیماری  از  مادرش  که  گفته  است  مادرش 

فشارخون، درد کمر و اضطراب رنج می برد.
بود چنانچه در  پیشتر گفته  »مادرش  او می گوید: 
ایران زندانی شود، اعتصاب غذا کرده و داروهایش 
بسیار  او  اعدام  از  من  کرد.  نخواهد  استفاده  را 

نگرانم«.
اداره مهاجرت کانادا به دلیل محرمانه بودن پرونده 
اعالم  اما  نداده.  نظری  هیچگونه  تاکنون  عزیزی، 
پناهندگی  متقاصیان  امنیت  و  سالمتی  که  کرده اند 

بسیار جدی گرفته می شود.
وکیل او »استفان والویس« گفته که گروه مجاهدین 
خشونت  به  خود  سیاسی  فعالیت  های  در  چون 
پناهندگی  تقاضای  دلیل  این  به  شده اند،  متوسل 

خانم عزیزی رد شده است.

واکنش ها به اولین سخنرانی ترامپ در کنگره

دعوت از دانشجوی ایرانی برای شرکت در نشست کنگره کالیفرنیا
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میچ مک کانل سناتور جمهوریخواه و رهبر اکثریت سنا 
پس از سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره آمریکا گفت در 
جریان این اولین سخنرانی، ترامپ در نشست مشترک 

کنگره »رئیس جمهور« شد.
مک کانل که منتقد توئیت های صریح ترامپ است 
سخنرانی اخیر او را موفقیتی بزرگ خواند و پیش بینی 
کرد که میزان مقبولیت ترامپ پس از این در نظرسنجی ها 

افزایش یابد.
میچ مک کانل گفت »برای کسانی که جمهوریخواه 
نیستند و به رئیس جمهوری و برنامه اش متعهدند، دونالد 
ترامپ امشب رئیس جمهور شد و به نظر من این نکته 
را در نظرسنجی های آینده سی.ان.ان درباره رشد اقبال 

عمومی خواهیم دید.«
مک کانل بویژه به ادای احترام پر احساس ترامپ به 
کرین اوئن، همسر رایان اوئن تفنگدار دریایی آمریکا که 

در یمن کشته شد اشاره داشت.
دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود در کنگره در 
ستایش از فداکاری های سربازانی که به خانه بازنگشتند 
از حاضرین خواست تا به خانم اوئن و همسرش ادای 

احترام کنند و حاضرین در 
سالن برای مدتی طوالنی و 

ممتد برای او کف زدند.
تحلیگر  یک  جونز،  ون 
سی.ان.ان،  خبری  شبکه 
اوباما  باراک  سابق  مشاور 
و از منتقدان ترامپ این را 
خارق  »لحظات  جمله  از 
العاده ای« توصیف کرده که 
آمریکا  سیاسی  در صحنه 
و  ایم  بوده  شاهد  تاکنون 
ترامپ  که  کرد  تصریح 
»در آن لحظه بود که رئیس 

جمهوری آمریکا شد.«
نانسی پلوسی رهبر اقلیت مجلس نمایندگان در بیانیه ای 
گفت »نطق رئیس جمهوری با واقعیت رفتاری او کامال 

تضاد داشت.«
یک  مانند  جمهوری  »رئیس  گفت:  پلوسی  خانم 
پوپولیست سخن می گوید. او ادعا می کند که آمریکا را 

امن تر می سازد اما امنیت کشورمان را تضعیف کرده و 
جنگ ما در مقابله با تروریسم را با رفتارهای خطرناک، بی 

صالحیت و غیرقانونی دولتش تضعیف ساخته است.«
سناتور چاک شومر رهبر دموکرات های سنا نیز سخنان 
ترامپ را پوپولیستی خواند و گفت نحوه حاکمیت او 

کامال متفاوت از سخنانش است.

ایاالت  کنگره  نماینده  بانوی  چو«  »جودی  دکتر 
رییس جمهور  مهاجرتی  فرمان  علیرغم  متحده 
به  پیوستن  برای  ایرانی  دانشجوی  یک  از  ترامپ، 
کنگره  دوره  هفتمین  و  بیست  در  شرکت  و  وی 

سالیانه ایالتی کالیفرنیا دعوت به عمل آورده است.
به گزارش وبگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی بی اس 
دموکرات  نماینده  چو  دکتر  خانم  لس انجلس، 
آمریکایی چینی تبار  زن  نخستین  که  کالیفرنیا  ایالت 
به عنوان  است،  متحده  ایاالت  کنگره  مجلس  تاریخ 
برگزارکننده بیست و هفتمین کنگره منطقه کالیفرنیا 
که شامل پاسادینا، ارکادیا و مونتری پارک می شود، 
مهمانی ویژه برای پیوستن به خود و شرکت در این 
کالیفرنیا  ایالتی  کنگره  است.  کرده  دعوت  همایش 

روز پنجشنبه دوم مارس برگزار خواهد شد.
»سارا یارجانی« دانشجوی 3۵ ساله فارغ التحصیل 
علوم  آموزشی  موسسه  در  هم اکنون  که  ایران  از 
مشغول  کالیفرنیا  جنوب  انسینیتاس  شهر  انسانی 
دکتر  خانم  ویژه  مهمان  است،  پژوهش  و  مطالعه 
منطقه  کنگره  دوره  هفتمین  و  بیست  در  چو 
کالیفرنیا خواهد بود. این دعوت در حالی صورت 
می گیرد که خانم یارجانی که اقامت دایم اتریش را 
متحده  ایاالت  در  دانشجویی  روادید  با  و  داراست 
مشغول به ادامه تحصیل است، روز 27 ژانویه سال 
جاری و درست چند ساعت پس از صدور فرمان 
تروریستی«  حمالت  برابر  در  آمریکا  از  »حفاظت 
رییس جمهور دونالد ترامپ، به مدت 23 ساعت در 
فرودگاه بین المللی لس انجلس )ال ای اکس( متوقف 
و از ورودش به خاک ایاالت متحده جلوگیری شد 
و در نهایت به وین بازگردانده شده بود. البته هشت 

روز بعد و پس از تعلیق فرمان مهاجرتی پرزیدنت 
سارا  واشینگتن،  ایالت  قاضی  یک  توسط  ترامپ 
به  تا  بازگردد  لس انجلس  به  توانست  یارجانی 

خانواده خود بپیوندد.
از  کنگره  نماینده  یک  که  چو  جودی  دکتر  خانم 
در  هم حزبی هایش  مانند  و  است  دمکرات  حزب 
ترامپ  دونالد  سیاست های  جدی  منتقد  کالیفرنیا 
محسوب می شود با انتشار بیانه ای درباره دعوت از 
خانم سارا یارجانی، از ایده خود در این مورد دفاع 
کرد. در بخشی از این بیانیه خانم دکتر چو می گوید: 
به  کشورها  از  برخی  مسلمانان  ورود  »ممنوعیت 
ایاالت متحده، سیاستی غیرآمریکایی است که ریشه 
با  کشور  یک  از  کسی  اگر  که  دارد  اعتقاد  این  در 
اکثریت مسلمان باشد، برای آمریکا تهدیدی امنیتی 
به حساب می آید. سارا یک مثال از واقعیتی است 

تنها تهدیدی  نه  ترامپ  که برخالف دستور دونالد 
امنیتی نیست بلکه مانند بسیاری دیگر از دانشجویان 
و پژوهندگان علم از کشورهای مسلمان در ایاالت 
می  آمریکا  جامعه  به  کمک  و  رشد  باعث  متحده 
موجب  وی  مشابه  دانش پژوهان  سایر  و  او  شوند. 
جلوگیری  می شوند.  ما  پرورش  و  آموزش  ارتقای 
از ورود دانشجویان فقط به دلیل ملیت شان غیرقابل 
را  یارجانی  سارا  خانم  افتخار  با  من  است.  قبول 
مشترک  جلسه  در  شرکت  برای  مهمان  به عنوان 
ترامپ  آقای  می کنم.  دعوت  کالیفرنیا  ایالتی  کنگره 
افراد  به  آسیب هایی  چه  وی  فرمان  که  ببیند  باید 
و فرصت های آنان برای یاری به این کشور، وارد 
کرده است و نیز چگونه باعث ضربه زدن به آزادی 
و این باور شده است که ما هرگز به دین، ملیت و 

نژاد افراد توجهی نداریم.«

تهدیدات تروریستی علیه یهودیان به کالیفرنیا  رسید

احتمال اخراج یک ایرانی از کانادا قوت گرفت

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=706&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&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
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در جریان همایش جمهوری خواهان در ساکرامنتو که در ساختمان جدید این 
حزب برپا شده بود، جمهوریخواهان با شادمانی پیروزی دونالد ترامپ به عنوان 
ریاست جمهوری و داشتن کنترل بر هر دو مجلس سنا و نمایندگان در واشنگتن 

را جشن گرفتند.
در این همایش ۴ قطعنامه به تصویب رسید که از سوی تی پارتی یا دست 

راستی رین بخش حزب ارائه شده بود.
کشور  هفت  شهروندان  ورود  ممنوعیت  طرح  از  حمایت  در  قطعنامه ها  این 
اوباما، مخالفت  بیمه درمانی  ایران، توقف  با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله 
و  پناهجویان  پناهگاه همه  عنوان  به  کالیفرنیا  در خواندن  دموکرات ها  با طرح 

افزایش مالیات بنزین از سوی فرماندار جری براون در سال جاری بوده است.

دیون نونز نماینده جمهوریخواه کنگره امریکا از شهر توالر کالیفرنیا و رئیس 
این هفته تقاضای گزینش  امنیت مجلس نمایندگان در  کمیته دائمی آگاهی و 
دادستان ویژه برای تحقیق در مورد رابطه شماری از اعضای کابینه دونالد ترامپ 

با روسیه را رد کرد.
این درخواست از سوی دارل ایسا نماینده جمهوریخواه کنگره از شهر ویستای 
سن دیه گو و رئیس کمیته نظارت بر دولت در مجلس و در مورد جف سشنز 
دادستان کل امریکا و درخواست در جهت پیشگیری از دخالت او ارائه شده بود.
بنا بر این خبر دارل ایسا درخواست کرده بود که این دادستان ِویژه، مستقل و 

خارج از حوزه نظارتی جف سشنز باشد.
دوین نونز اما گزینش هرگونه دادستان ویژه را مسدود نموده است. 

ساختمان های  صاحبان  برای  نام  ثبت  مهلت 
مسکونی تک واحدی و متزلزلی که در اقصی نقاط 
کالیفرنیا در مسیر زمین لرزه هستند باپایان ماه فوریه 

به پایان رسید. 
با اقدام به ثبت نام، صاحبین این امالک می توانستند 
سازی  مقاوم  برای  ایالتی  کمک  دالر   3000 از 

زیرساخت های ساختمان خود بهره بگیرند.
مسئوالن این طرح ایالتی با یک سازمان غیر انتفایی 
به طور مشترک بودجه آن را تامین کرده و برآورد 
کرده اند که در سال جاری 2000 نفر در این طرح 

نام نویسی کرده باشند.
بر طبق این گزارش در سال گذشته 1600 نفر برای 

دریافت این کمک ثبت نام کرده بودند.
گرفته  نظر  در  بودجه  کل  افزاید  می  گزارش  این 
شده برای سال جاری 6 میلیون دالر است که نسبت 
به سال گذشته 1/2 میلیون دالر افزایش یافته است.

این  در  کالیفرنیا  نگاری  لرزه  موسسه  اعالم  بر  بنا 
ایالت 1/2 میلیون خانه مسکونی تک واحدی وجود 
دارد که نیاز مبرم به مقاوم سازی در برابر زمین لرزه 

دارند.
بر آورد نیاز هر یک از امالک در حدود ۵000 دالر 

تخمین زده شده است. 

سقوط یک فروند هواپیمای سبک به روی خانه های مسکونی در شهر ریور 
ساید به کشته شدن ۴ نفر و مجروح شدن 2 تن دیگر منجر شد. 

 )Cessna( مایکل مور رییس اداره آتش نشانی شهر می گوید هواپیمای مدل
سسنا 310 از فرودگاه محلی ریورساید در سن حوزه در شمال کالیفرنیا برخاسته 
و روی دو خانه مسکونی سقوط کرد. بعد از سقوط هواپیما آتش گرفت. به 
گفته مایکل مور، این حادثه جان چهار نفر را گرفت، اما بنا به اخبار متناقض و 

وخامت حال مجروحین هنوز تعداد دقیق قربانیان روشن نیست.
در گزارشی دیگر از شبکه سی ان ان مسئوالن محلی ریور ساید گفته اند روز 
پس از وقوع حادثه، پیکر نیمه جان زنی دیگر نیز از اتاق خواب یکی از منازل 

آسیب دیده پیدا شده که بیش از 80 درصد سوختگی حاد دارد. 
خانواده  یک  هواپیما  این  در  که  گفته اند  همچنین  نشانی  آتش  اداره  مقامات 

حضور داشته که از گردش تفریحی باز می گشته اند. 
در حال حاضر گروهی ویژه مشغول تحقیق برای کشف دالیل وقوع حادثه 

هستند.
هواپیمای مدل )Cessna( سسنا 310 یک هواگرد ساخِت کارخانه سسنا در 
این  از سال 19۵۴تا سال1980 ساخته می شد.  آمریکا است که  ایاالت متحده 
هواگرد برای نخستین بار در 3 ژانویه 19۵۴ میالدی مورد استفاده قرار گرفت و 

در حال حاضر از این هواپیمای دو ملخه بیشتر در کالس های آموزش خلبانی و 
نیز سفرهای تفریحی برای افرادی که عالقمند به ماجراجویی های هوایی هستند، 

استفاده می شود.

مردی میانسال بعد از ظهر روز سه شنبه 28 فوریه در محله مابین آناهایم و 
استانتون به ضرب گلوله کشته شد.

مرگبار  تیراندازی  است  گفته  باره  این  در  کانتی  اورنج  منطقه  ارشد  کالنتر 
حوالی1۵:30 در تقاطع خیابان دیل و توپ در حومه شهر استانتون گزارش شد. 
جسد قربانی، که نامش فاش نشده، پس از تیراندازی در کنار یک بلوک دور 

افتاده و پرت نزدیکی آناهایم پیدا شده است.
دنبال  به  که  کرده چرا  توصیف  بسیار مشکوک  را  کانتی حادثه  اورنج  پلیس 
بازجویی و تحقیقات از اطرافیان و همسایگان قربانی، هیچ گونه مدرکی دال بر 

وجود عداوت و یا سابقه درگیری یافت نشده است.
با وجود تمامی  پایان به خبرنگاران گفته است  کالنتر ارشد اورنج کانتی در 
ادامه خواهد  افشای حقیقت  برای  پلیس  تحقیقات  پرونده،  این  در  کور  نقاط 

داشت.

با پایین آمدن آب ذخیره شده پشت سد اورویل به 838 فوت، روز دوشنبه 
27 فوریه پاکسازی دریچه های پشت سرریزها از گل و الی و خاشاک، روانه 
سازی آب از سرریزها متوقف شد تا بتوانند با تالش بیشتر سطح آن را تا 860 

فوت پایین آورند.
گفتنی است با توجه به آب شدن برف کوهستان ها و روانه شدن آن به پشت 
سد و همچنین باال آمدن سطح آب دریا تا آینده نزدیک، ماموران اداره تامین 
آب کالیفرنیا می بایست تمامی تالش خود را برای تعمیر بخش هایی از سرریز 
و پاکسازی دریچه ها متمرکز کنند تا در هنگام باران و توفان های احتمالی آینده 
دچار گرفتاری روانه شدن سیالب که به جابه جایی 100 هزار نفر از خانه های 

اطراف منجر شد، نیانجامد.  

مخالفت جمهوریخواهان با افزایش مالیات بر مصرف بنزین

سقوط یک هواپیما در منطقه مسکونی ریور ساید

تیر اندازی مرگ بار در آناهایم

طرح »تفتیش مستقل« دموکرات ها از کابیه ترامپ متوقف شد

ثبت منازل غیر مقاوم در برابر زلزله به اتمام رسید

هشدار محدوده خطر  برای سد اورویلبر طرف شد

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=4380&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

نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در برابر اعضای دو مجلس سنا و نمایندگان 
از  تن  ده ها  که  آن شد  به  منجر  گردید  برگزار  فوریه  ماه  آخرین شب  در  که 
مانده و  اتمام کالس ها در مدرسه  از  UCLA حتی پس  دانشگاه  دانشجویان 

پخش زنده سخنرانی را از شبکه ان بی سی تماشا کنند.
این دانشجویان پس از پایان سخنرانی اظهار داشتند که علی رغم مخالفت و 
تضاد شدید عقیدتی با رئیس جمهور امریکا کنجکاو هستند تا نقطه نظرات وی 

را بیشتر شنیده و با آنها آشنا شوند. 
که  اند  بوده  مهاجران هفت کشوری  از جمله  مذکور  دانشجویان  از  بسیاری 

مشمول محدودیت های مسافرتی شده بودند. 
برخی از آنها نیز با بیان اینکه فلسفه عباراتی چون »روح آمریکایی« و »اقتصاد 
دپارتمان های  کمک  با   UCLAدانشگاه که  افزوده اند  نمی یابند  در  را  پایه ای« 
آموزشی  کارگاه های  یا  دارد ورک شاپ  نظر  در  اقتصاد  علوم  و  انسانی  علوم 

ترتیب دهد تا دانشجویان را با اهداف پست واقع گرایانه امریکای امروز آشنا 
کرده و جوانب منفی و مثبت آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

یکی از آموزگاران سابق منطقه آموزشی شهر سانتا 
رابطه  برقراری  فیلیپین،  کشور  به  سفر  دلیل  به  آنا 
اخاذی  و  فیلمبرداری  جوان،  دختر  دو  با  جنسی 
فدرال  زندان  در  به 190 سال حبس  آنان جمعا  از 

محکوم شد.
یک  توسط  نوامبر  ماه  در  ساله   66 روبن  رابرت 
هیئت منصفه فدرال به اتهام دو فقره ارتکاب رفتار 
جنسی غیر قانونی در یک مکان خارجی، سه فقره 
تولید پورنوگرافی کودکان و دو فقره اقدام به انتشار 

پورنوگرافی کودکان مجرم شناخته شد.
دادگاه فدرال رفتار او را شنیع، بی رحمانه و غیر 
انسانی خواند و دستور داد که کلیه فعالیت های وی 
از سال 1992 تا 2003 که به صورت تمام وقت به 
تدریس در دبیرستان ها مشغول بود را مورد بررسی 
قرار دهند چرا که احتمال وجود پرونده پورنوگرافی 

در آن زمان نیز باال است.
دارد  امکان  هنوز  می گویند  نیز  پلیس  مقامات 

قربانیان دیگری نیز وجود داشته باشند به همین دلیل 
می بایست روند ارجاع پرونده روبن به زندان فدرال 
انتقال او با سرعت کمتری انجام شود تا پرونده  و 

و روند دادرسی شاکیان احتمالی نیز بررسی گردد.
در  روبن  آقای  برای  قضایی  بخشودگی  امکان 

مرحله فعلی پرونده غیر ممکن خواهد بود. 

شهر  در  فوریه   28 سه شنبه شب  مرگبار  تصادف 
فولرتون دو کشته برجای گذاشت.

بنا به گزارش پلیس احتمال می رود دو خودروی 
لنکستر و لکسوس در حال یک مسابقه رالی خیابانی 
بوده اند که راننده لکسوس کنترل خود را از دست 
لنکستر  خودروی  به  شدن  کوبیده  از  پس  و  داده 

به یک درخت در  نزدیک هر دو  در فاصله بسیار 
خیابان رز کرنس اصابت کرده و رانندگان نیز پس 
از وقوع تصادف به دلیل عدم دسترسی و قفل شدن 
محبوس  ماشین  در  ساعت ها  ها،  پنجره  و  درب 

شدند.
در  فولرتون  شهر  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 

گزارش خود می افزاید بلوار رز کرنس در نزدیکی 
مسابقات  پیست  به  تبدیل  بلوار  اسلید  تقاطع 

خیابانی برای جوانان عاشق سرعت شده است.
رعایت  ضمن  رانندگان  که  داده اند  هشدار  آنها 
رالی  هرگونه  برگزاری  از  رانندگی  در  احتیاط 

خیابانی اجتناب کنند.

دو رهبر دموکرات مجلس های نمایندگان و سنای 
ارسال  با  رِندون،  آنتونی  و  لیون  دِ  کِوین  کالیفرنیا، 
فدرال  گمرک های  و  مهاجرت  اداره  به  نامه ای 
درخواست کردند کپی دستورها و فرامین در مورد 
در  گذشته  ماه  یک  در  که  را  مهاجران  گردآوری 
در  علنی  و  شفاف  طور  به  یافته،  شدت  کالیفرنیا 

اختیار آنان که نماینده مردم هستند قرار دهند.
کارزار گردآوری مهاجران غیرقانونی در ماه فوریه 
حرکت های  از  نمادی  مجلس  نماینده  دو  این  را 
شدت گرفته، پس از شعار های انتخاباتی و گزینش 
دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور می دانند که با 
دستور ویژه رئیس جمهور و یادداشت ژنرال جان 

کِلی، وزیر امنیت ملی در زمینه  گردآوری مهاجران 
دموکرات  دو  این  تالش  است.  آمده  در  عمل  به 
در  کردن  کمین  آیا  که  شود  روشن  که  است  این 
و  بیمارستان ها  کلیسا ها،  مدارس،  ورودی  در  کنار 
از  مهاجران  دستگیری  برای  محالت  ساختمان های 

روی چه دستور و مبنایی انجام شده است.

قاضی دادگاه فدرال این هفته، حکم ابتدایی خود 
را نسبت محو یادداشت های وبالگ هواداران اسحله 
ایالت کالیفرنیا بر اساس  را به سود آنان و بر علیه 
بیان  اصل یکم متمم قانون اساسی مبتنی بر آزادی 

صادر کرد. 
در این وبالگ، هواداران اسلحه، نام و نشانی منزل و 
شماره تلفن تمامی نمایندگان مجلس ایالت کالیفرنیا 

داده  اسلحه،  قانون محدودیت  به  مثبت  رای  که  را 
و  گذاشته  عموم  اختیار  در  و  نموده  منتشر  بودند، 
نوشته است که این قانون گذاران نمی خواهند شما 
اسلحه داشته باشید و می خواهند شما را در صورتی 

که از این قانون اطاعت نکنید مجرم بشناسند.
رسیدن  از  پس   Word Press اینترنتی  شرکت 
این  برگ،  النون  کاترین  گذاران  قانون  وکیل  نامه 

نوشته را از تارنما حذف کرد و پس از آن بود که با 
پشتیبانی ائتالف سیاست های حمل اسلحه، شکایتی 
به   The Real write winger  وبالگ سوی  از 
اصل  برخالف  را  تصمیم  این  و  شد  تسلیم  دادگاه 
یک متمم قانون اساسی دانست و قاضی فدرال نیز 
این  و  اسلحه  دارندگان  نفع  به  نخست  مرحله  در 

وبالگ رای داد. 

ایالت  از  را  شکایتی  لس  آنجلس  کانتی 
منطقه  بندی  نقشه  تغییر  برای  کالیفرنیا 
موجب  به  و  کرده  تسلیم  دادگاه  به  انتخاباتی 
باطل  منطقه بندی  این  که  است  نموده  تقاضا  آن 
بازگردد.  به  زوند کار به همان شیوه گذشته  و 
اساسی  قانون  برخالف   9۵8  SB قانون  زیرا 

کالیفرنیاست. ایالت 
سناتور  سوی  از   2016 اکتبر  در  الیحه  این 

بل گاردن در مجلس سنا  از شهر  ریکاردو الرا 
کالیفرنیا  فرماندار  امضا  به  و  تصویب  و  مطرح 
است  درآمده  اجرا  به  و  رسیده  براون  جری 
این  می شود.  لس آنجلس  کانتی  شامل  تنها  و 
را  بسرا  حاویر  کالیفرنیا،  کل  دادستان  شکایت 

می دهد. قرار  قانون  این  از  دفاع  موضع  در 
در هنگام رای گیری در اکتبر 2016، ۵2 درصد 
جمهوریخواه  درصد   19 و  دموکرات  عنوان  به 

 2۵ و  کوچک  احزاب  دیگر  برای  درصد   ۴ و 
حزبی  هیچ  به  بستگی  اعالم  بدون  درصد، 
سرشماری  براساس  بودندو  کرده  ثبت نام 
 ۴0 از  بیش  شهرها  از  شماری  ساکنان   ،2010
منطقه بندی  در  که  هستند  تبار  التین  درصد 
التین  نمایندگان  داشتن  برای  شانسی  پیشین 
شانس  قانون  این  اسای  بر  و  نداشتند  تبار 

می آورند. دست  به  بیشتری 

رستوران های ساب وی)subway( مدتی طوالنی 
است که به عنوان یکی از سالم ترین گزینه های فست 
فوود مورد ستایش قرار دارد، اما یک گزارش جدید 
در کانادا منجر به ایجاد تردید درباره مرغ مصرفی در 

این مجموعه از رستوران ها شده است.
در تحقیقات گروهی از متخصصین صنایع غذایی 
از دانشگاه های نرنت در کانادا و چند مرکز پژوهشی  
دیگر، مرغ مصرفی در ساب وی در کنار مشابه آن 
استفاده  وندیز  یا  دونالد  مک  رستوران های  در  که 

میشود، مورد مقایسه قرار گرفته است.
در میان فروشگاه های زنجیره ای میزان استفاده از 
گوشت خالص مرغ بین  8۴ و 90 درصد یافت شد. 
در حالی که گوشت خالص مصرف در ساب وی 

تنها ۵3.6 درصد آنالیز شده است.
با احتساب ارقام این تحقیق، ساب وی برای افرادی 
محتویات  و  مرغ  تازه  گوشت  صرف  دنبال  به  که 
اصلی آن هستند، گزینه چندان مناسبی نخواهد بود.

این تحقیق می افزاید عالوه بر این ساب وی با شیوه ای 
مقرون به صرفه و با افزودن پروتئین غیر طبیعی به ژن 

مرغ، دی ان ای آن را از 100 درصد آنچه به طور طبیعی 
اشباع شده به شدت کاهش می دهد.

کارشناسان کانادایی می گویند با وجود این شواهد 
همچنان می توان به عناصر طبیعی و سبزیجات تازه 

دلخوش  وی  ساب  رستوران های  مصرفی  مواد  در 
بود اما در مورد مرغ می توان گفت که از لحاظ کیفی 
تفاوتی با نحوه ارائه سایر فست فوود ها ندارد بلکه 

در برخی جهات  به مراتب زیان بار تر است. 

اجتماع دانشجویان UCLA در زمان سخنرانی پرزیدنت ترامپ

سکس در فیلیپین، مجازات در آمریکا

رالی خیابانی به تصادف مرگبار انجامید

تالش رهبران دموکرات کنگره برای مقابله با اخراج مهاجران

حکم اولیه دادگاه هواداران اسلحه صادر شد

تغییر مجدد نقشه انتخاباتی در کالیفرنیا

تحقیقات تازه درباره کیفیت ساندویچ های ساب وی

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه 13 اسفند/3 مارچ

1326 خورشیدی ) 19۴8 میالدی(
دانشگاه،  استاد  سیاح،  فاطمه  دکتر  درگذشت 

نویسنده و پژوهشگر
کتاب نقد و سیاحت این پژوهشگر در شرکت 

کتاب موجود است.

13۴8 خورشیدی ) 1970 میالدی(
و  سینما  تئاتر،  هنرپیشه  بهرام،  آ  پانته   زادروز 

مجموعه های تلویزیونی

13۴8 خورشیدی ) 1970 میالدی(
زادروز مرجان محتشم، هنرپیشه سینما

شنبه 14 اسفند/4 مارچ

13۴۵ خورشیدی ) 1967 میالدی(
درگذشت دکتر محمد مصدق - نخست وزیر، 

در تبعیدگاه خود، احمدآباد
 کتاب »سوداگري با تاریخ« جلد نخست نوشته 
محمد امینی در پاسخ به کتاب در پاسخ به کتاب 
» دکتر مصدق - آسیب شناسی یک شکست » 
نوشته علی میرفطروس ازسوی انتشارات شرکت 

کتاب منتشر شده است. 

 
یکشنبه 15 اسفند/5 مارچ

13۴1 خورشیدی ) 1963 میالدی(
زادروز رضا چایچی، شاعر

13۵3 خورشیدی ) 197۵ میالدی(
امضای پیمان نامه 197۵ الجزایر- قراردادی میان 
کشورهای ایران و عراق که خط مرزی ایران و 

عراق در آبهای اروندرود را تعیین کرده است
1373 خورشیدی ) 199۵ میالدی(

درگذشت عباس زریاب خویی، محقق و مترجم
139۴ خورشیدی )2016 میالدی(

زنده  همسر  زاده  مصباح  فروغ  بانو  درگذشت 
یاد دکتر مصطفی مصباح زاده بنیانگذار موسسه 
کیهان در سن 90 سالگی در شهر لس آنجلس. 
از  روز  زن  معروف  مجله  امتیاز  صاحب  وی 
انتشارات کیهان در فعالیت های مطبوعاتی پیش 

از انقالب ۵7 بود.

دوشنبه 16 اسفند/6 مارچ

1333 خورشیدی ) 19۵۵ میالدی(
زادروز حافظ موسوی، شاعر

13۵1 خورشیدی ) 1973 میالدی(

)وابسته  ایران  هنر  و  ادب  فرهنگستان  تأسیس 
به وزارت فرهنگ و هنر( به ریاست دکتر پرویز 

خانلری
1368 خورشیدی ) 1990 میالدی(

درگذشت حسین قوامی )فاخته(، هنرمند آواز

سه شنبه 17 اسفند/7 مارچ

1367 خورشیدی ) 1989 میالدی(
درگذشت علیرضا خواجه نوری - نوازنده

1329 خورشیدی ) 19۵1 میالدی(
وزیر  نخست  آرا،  رزم   حاجیعلی  سپهبد  ترور 
صفوی،  دستورنواب  به  پهلوی  شاه  محمدرضا 
تروریست های  از گروه  توسط خلیل طهماسبی 

اسالمی

138۴ خورشیدی ) 2006 میالدی(
درگذشت عباس شاپوری، آهنگساز

چهارشنبه 18 اسفند/8 مارچ

127۵ خورشیدی ) 1897 میالدی(
درگذشت سید جمال الدین اسدآبادی، اندیشمند 

و فعال سیاسی اسالمی
13۵8 خورشیدی ) 1980 میالدی(

و  کارگردان   - محتشم  اهلل  نصرت  درگذشت 
بازیگر تئاتر و سینما

1371 خورشیدی ) 1993 میالدی(
و  نوازنده   - عبادی  احمد  استاد  درگذشت 

موسیقیدان
آثار موسیقی استاد عبادی در مرکز موسیقی و 

فیلم ایران شرکت کتاب موجود است
1367 خورشیدی ) 1989 میالدی(

درگذشت دکتر عباس ریاضی کرمانی - استاد 
نجوم و هیئت دانشگاه

1390 خورشیدی ) 2011 میالدی(
درگذشت ایرج افشار ایرانشناس برجسته 

کتابشناس  و  ایرانشناس  محقق،  افشار  ایرج 
او  درتاریخ 16 مهر 130۴ در تهران متولد شد. 
موقوفات  بنیادگذار  افشار  محمود  دکتر  فرزند 
استادان  از  یکی  و  یزدی  افشار  محمود  دکتر 
پرونده  اسکندرنامه،  است.  دارالفنون  مدرسه 
صالح، گاه شماری درایران قدیم، ریاض الفردوس 
و جستارها درباره نسخه خطی از جمله نزدیک 
به 300 عنوان کتاب منتشرشده او در زمینه های 

تصحیح، تألیف و ترجمه هستند.
شرکت  در  یگانه  پژوهشگر  این  بی بدیل  آثار 

کتاب موجود است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
3 تا 9 مارچ   )13 تا 19 اسفند(

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.

هیتلر نابودی کامل یهودیان را نوشداروی 
دردهای ملت آلمان می دانست 

»پاکی نژادی، برای او باالترین ارزش بود، باالتر از همه معیارهای 
اخالقی، و چون از این لحاظ اخالقگرای مطلق بود نابودسازی بی حد 
و مرز از او بر می آمد. و برای آن که به افرادش دستور دهد به شیوه و 
میزانی آدم بکشند که در عمل اتفاق افتاد، موفق شد یهودیان و سایر 
دشمنانش را »جنایتکار« جلوه دهد. این امر تناقض جالبی با این واقعیت 
دارد که او آیین تمام کشور و بخشی از یک قاره را به گونه ای دگرگون 

کرد که دست به جنایتی بزرگ زدند.«
»هیتلر در تمام دوران کارش » مساله یهودیان« را فاجعه بار می دید 
و هولوکاست نتیجه منطقی این دیدگاه او بود. دستورهای عملیاتی او 
شفاهی بود، ولی همیشه هیلمر و دیگران با اختیارات قاطع خود به 
آن استناد می کردند و با همان فرمول معمول: »خواست پیشوا«، »اراده 
پیشوا«، »با توافق پیشوا«، »این فرمان من است که خواست پیشوا نیز 

هست«.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2


7 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:56  - MAR, 3 , 2017 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و دوم- شماره 56  - آدینه  3  مارچ  2017

www.iranshahrnewsagency.com

حکایت پرفراز و نشیب سگ ژرمن شپرد

کمتر سگی در دنیا وجود دارد که چون سگ نژاد ژرمن شپرد یا سگ چوپان 
)Schäferhund( آلمانی حکایت پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشته باشد.

سگ جهانی  سازمان  استاندارد  در  نژادش  که   سگی 
 )FCI( که به اختصار )Fédération Cynologique Internationale( 

نامیده می شود با شماره 166 به ثبت رسیده است.

ماکس فون اشتفانیز، افسر ارتش آلمان در یک مانور نظامی، شاهد همکاری بینظیر 
یک سگ گله با چوپان در جمع آوری گوسفندان بود. او در 1۵ ژانویه 1898 سگی 
را در فرانکفورت با نام "هکتور فون لینکس راین" خریداری کرد که بعدا نام اش به 
"هورانت فون گراف رات" تغییر یافت. این سگ پدر جد تمام سگ های نژاد ژرمن 

شپرد است که با سگ ماده ای با نام "ماری فون گراف رات" جفت گیری کرد.

خصوصیات بی نظیر سگ ژرمن شپرد باعث شد تا توجه نظامیان را به خود 
جلب کند و از آن در عرصه نگبهانی، پیام رسانی در خطوط مقدم، اعالم خطر در 

قبال بمب های شیمیایی و امدادرسانی استفاده شود.
این روند موجب شد تا تونایی های عملیاتی این نژاد سگ به سیرعت تقویت 

شده و به کار گرفته شود.

"کِنل کلوب"  تا  انگلیس باعث شد  آلمان و  بین  در جنگ جهانی اول دشمنی 
)Kennel club( نام ژرمن شپرد را در منابع رسمی خود خط زده و به "سگ گرگی 
الزاس" )Alsatian Wolf Dog( تغییر دهد. تصمیم کلوب سگ انگلیس در سال 
1977 ملغی شد و حاال باز هم از نام ژرمن شپرد که جوائز بسیاری را هم در هر رقابت 

این کلوپ کسب می کند، استفاده می شود.

 ،)Heinrich Stalling( استالینگ"  "هاینریش  اول  جهانی  جنگ  از  پس 
که صاحب یک انتشاراتی و رئیس انجمن تربیت سگ های امدادرسان در شهر 
اولدنبورگ آلمان بود در سال 1916 اولین مدرسه تربیت سگ ها برای راهنمایی 
نابینایان را بنیاد نهاد که سگ های ژرمن شپرد جزو اولین سگ هایی بودند که در 

خدمت نابینایان درآمدند.

دولت استرالیا در سال 1929 اعالم کرد که "بخاطر احتمال ترکیب نژادی ژرمن 
شپرد و سگ دینگو" ورود ژرمن شپرد به استرالیا ممنوع است.

دینگو )عکس( گونه ای سگ وحشی منحصر به استرالیا است. قانونی که در ابتدا 
برای ۵ سال وضع شده بود باالخره پس از نزدیک به ۵0 سال بعد در سال 197۴ 

لغو شد.

در دوران رژیم نازی ها، سگ ژرمن شپرد تبدیل به یکی از نمادهای "نژاد برتر" شد. 
هیتلر، هیملر و اکثر ژنرال های ارتش سگ ژرمن شپرد نگهداری می کردند.در دوران 
جنگ جهانی دوم بیش از 30 هزار سگ ژرمن شپرد در خدمت ماشین جنگی هیتلر 
قرار گرفت و وظیفه نگهبانی از اردوگاه های کار اجباری و اردوگاه های مرگ به آن ها 
سپرده شد. این سگ ها در مناطق تحت اشغال و جبهه های جنگ نیز به کار گرفته شدند.

ماکس اشتفانیز از همان آغاز سگ ژرمن شپرد را بر اساس موی زبر، بلند یا صاف و 
همچنین رنگ آن را سیاه، سفید، قرمز و زرد، خاکستری و یا ترکبیی دسته بندی کرده بود. 
بیهوده نیست که در سال 1933، درست زمانی که حاکمان آلمان از "ایدئولوژی نژادی" ابزار 
سرکوب ساختند، رنگ سفید نیز از نژاد سگ ژرمن شپرد حذف شد. این سگ در سال 

2011 با نام "سگ چوپان سفید سوئیسی" به ثبت رسید.

این سگ با اسم "سینا" در کوه های آلپ برای یافتن مدفون شدگان در زیر برف تعلیم 
داده شده است.

 در گذشته بخصوص در کوه های سوئیس از سگ های نژاد "سنت برنارد" برای اینکار 
استفاده می شد که به علت سرعت و چاالکی بیشتر، سگ های ژرمن شپرد جایگزین  آن ها 

شدند.

در 118 سالگی که از عمر نژاد سگ ژرمن شپرد می گذرد، جمجمه، پوزه و قفسه 
سینه آن قدری بزرگتر شده اما در عوض کمر و باسن این سگ اندکی شیب دار شده 
است. )عکس: اوتی فوم هاوس زیگلمایر در جشن تولد یک صد سالگی سگ نژاد 
ژرمن شپرد. این سگ مادر سگی است که در فیلم پلیسی "کمیسر رکس" ایفای نقش 

کرده بود.(

اشتفانیز در سال 1899 در شهر کارلسروهه انجمن "سگ چوپان" )ژرمن شپرد( را 
بنا نهاد. تا آن زمان اکثر سگ های چوپان در آلمان از نژادهای منطقه ای بودند. تا اینکه 
این نژاد جدید برای نخستین بار در یک نمایشگاه در شهر دورتموند توجه عمومی را 
به خود جلب کرد. ماکس فون اشتفانیز می خواست نژادی از سگ های چوپان را تولید 
کند که باهوش، وظیفه شناس، فرمانبردار، کاری، چابک، با شهامت و با استقامت باشند.

اشتفانیز و همکارش آرتور مایر سال ها بر روی سگ نژاد ژرمن شپرد تحقیق 
و کار کردند که حاصل این تحقیقات در کتابی هزار صفحه ای به چاپ رسیده 
است. گرچه سگ ژرمن شپرد قرار بود سگ چوپان باشد، اما خصوصیات آن 

باعث شد تا به سرعت در دیگر بخش ها نیز از آن استفاده شود.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

مصاحبه:                                                

ژرمن شپرد قرار بود سگ چوپان باشد، اما در دشمنی بین انگلیس و آلمان نام اش را انگلیسی ها عوض کردند، ورودش به استرالیا ممنوع شد و در جنگ دوم 
نازی ها از آن سو استفاده کردند. سگ باهوشی که حاال وظیفه اش در دنیا کمک رسانی است.
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شما  هم می توانید رویدادهای محلی خود را با 
هموطنانتان درمیان بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

از آن داستان نویس نیجریایی تا این کاله سفید سوری 

چیره دست  داستان نویس  آدیچی،  نگزي  چیماماندا 
دوران ما، جایی در کتاب معرکه امریکانا می نویسد که 
ایفملو، زن جوان قهرمان داستانش، صبحی گوشی تلفن 
را قطع می کند و تصمیم می گیرد با لهجه  خودش حرف 

بزند.
ایفملو از نیجریه به آمریکا مهاجرت کرده است، تا جان 
بکند و درس بخواند و چیزی بسازد. ایفملو هم مثل کرور 
کرور مهاجر دیگر جان می کند که  شبیه آمریکایی ها 
شود. به جای برنج پخته شده در آب نارگیل و آغشته به 
ادویه های تند، از بال مرغ کبابی و سس باربکیو لذت ببرد، 
فک و دهان را هی با بدبختی جوری بچرخاند که کلمات 
را شبیه آمریکایی تلفظ کند، شبیه آن ها لباس بپوشد، جان 
بکند مثل آن ها از تفریحات آمریکایی لذت ببرد و نتایج 

مسابقات فوتبال آمریکایی برایش مهم باشد و ...
بعد یک روز خسته از این جان کندن، از شنیدن این 
»تعریف« که واو! بهت نمیاد نیجریه ای باشی و واو! یو 
ساوند توتالی آمریکن، گوشی تلفن را قطع کرد، شرم 
در تک تک رگ های تنش جاری شد و با خودش فکر 
کرد چرا این مردم فکر می کنند »ساوند امریکن« تعریف 

است، موفقیت است، فتح قله  است؟
با خودش فکر کرد آه بله! این قله پوچ را فتح کردی، 
انقدر لب و دهان را به زور چرخاندی و آنقدر تقلید 
کردی که حاال »یو ساوند توتالی امریکن« و هیچ فتحی، 

پوچ تر از این نبوده و نیست.
ناگهان دید دیگر انگار صدایش را نمی شناسد، لهجه اش 
برای خودش غریبه است. بعد تصمیم گرفت به این 
تقالی پوچ پایان دهد، از آن روز با لهجه  غلیظ نیجریه ای 
خودش حرف زد. بدون تقال، بدون جان کندن، بدون 
دست وپا زدن برای این که »توتالی امریکن«باشد و از 

ریشه  هایش فرار کند.
 چیماماندا آدیچی پنهان نمی کند که شخصیت ایفملو 
تا حد قابل توجهی برمبنای سرگذشت شخصی خودش 
خلق شده است. اگر مصاحبه یا سخنرانی از او دیده 
باشید، می بینید که دایره  واژگان انگلیسی اش غبطه برانگیز 

است و انگلیسی او بسیار شیوا و غنی است.

این  گرفت  تصمیم  و  شد  بیدار  صبح  روز  یک  او 
ماسک  و تقال را دور بریزد و انگلیسی را با لهجه  واقعی 
خودش، با رگ و ریشه  خودش، حرف بزند و لهجه  
غلیظ نیجریه ای او، قدرت مند است و بر جان می نشیند. 
درست مثل لباس ها و سربندهای رنگارنگ زیبایش که 
قوس وقزح سرزمین اش، نیجریه، در تاروپودش ریشه 

دوانده است. 
یکی از آن بزنگاه هایی که آدم ها را بسان اشک چشم، 
آدم ها  که  است  وقتی  می اندازد،  از چشمم  لحظه  در 
به هردلیلی، هر کجا، هر کسی را به دلیل لهجه اش مسخره 
کنند، دست بیاندازند، از لهجه دیگری ایراد بگیرند و 
بخواهند تلفظ او را اصالح کنند. عمق جهالت باور به امر 
ابلهانه ی نژادپرستانه و سرکوب گر و پوچی به اسم »لهجه 
استاندارد« است و خط کش در دست که آدم ها را به این 

»استاندارد«هدایت کنند.
آدمی است که فکر می کند حرف زدن  آن  رقت بار 
»با لهجه ایرانی« یا لهجه هندی یا لهجه داهاتی کسی، 
»اسباب آبروریزی«شده است و آدم ها را براساس لهجه 

قضاوت و طبقه بندی می کند.
بدتر آن  که معیارهایی دارد تباه و فکر می کند آدم ها 
»موفق« نیستند، چون »سی ساله آمریکاست، لهجه اش 
هنوز اینقدر کج وکوله است.« بعضی از این دسته  رقت بار 
هم از زمان مراسم اسکار به این سو خیلی »معذب و 
احساس  درون شان  مشایخی  جمشید  و  شرمنده اند« 
می کند باید عذرخواه باشد، چون لهجه  انوشه انصاری 

»چقدر کج وکوله و ایرونی« بود.
آن چه از مراسم اسکار  در خاطر من خواهد ماند و 
برایم به غایت دوست داشتنی بود، »لهجه ایرانی« انوشه 
انصاری بود و موهایی که به سادگی پشت سر بسته بود، 
همان گویشي که همراه با هول خوردن شیرین از پیروزي 

بسیار ملموس شده بود.
 و متن بیانیه  سوری شریفی از اهالی »کاله سفیدها«که 
نتوانسته بود به مراسم بیاید و در اول متن اش از قرآن اش، 
باورش و اعتقادش نقل قول آورد: »اگر کسی یک نفر را 

نجات دهد، همه  مردم را نجات داده است.«

فیلم »کاله سفیدها« مستندی از امدادرسانان سوری 
است که انسانیت را دوباره معنا بخشیدند. آنها در میان 
شعله های جهنمی که بشار اسد و همپیمانانش در سوریه 
برافروختند، برای نجات جان انسان ها از جان گذشتگی 
کردند. اسکار بهترین مستند برای کاله سفید ها بار دیگر 
افکارعمومی را متوجه فاجعه سوریه می کند، آن هم به 
واسطه فیلمی که غمگنانه تمامی لحظات و بازیگرانش 
واقعی هستند. فیلمی که متاسفانه صحنه های خونین و 
تکان دهنده اش با کارگردانی سرداران ایرانی رقم خورده 

است. 
در این سال ها تمام تالش شبه مخالفان داعش این 
بود که وجود کاله سفیدها را انکار کنند یا اینکه آنها 
را بخشی از نیروهای داعش و جهادی ها معرفی کنند. 
روایتی که تنها در میان فارسی زبانان بی اطالع خریدار 
داشت درحالیکه رسانه های مستقل با »کاله سفیدها« و 

جانفشانی های آنها آشنا بودند.
اگر در یک جمله میخواهید بدانید »کاله سفیدها« چه 
کسانی بوده اند، آتش نشانان ساختمان پالسکو را به 
یاد آورید و بعد تصور کنید به جای ساختمان پالسکو، 
هزاران ساختمان پالسکو فرو ریزد؛ و به جای حادثه 
آتش سوزی، بمباران جنگنده ها ساختمان ها را منهدم 
کند؛ و به جای حادثه ای در یک روز، بیش از هزار روز 
حمالت هوایی ادامه داشته باشد و در میان این جهنم بی 
پایان، آتش نشانانی باشند که برای بیرون کشیدن کودکان 
و زنان از زیر آوار، جان خود را فدای امدادرسانی کنند: 
بزرگی  برابر  در  اسکار  و  است  سفید«  »کاله  آنها  نام 
کارشان کوچک است.  بر مبنای آخرین آماری که در 
مراسم اسکار اعالم شد، آنها تاکنون جان بیش از هشتاد 

هزار انسان را نجات داده اند. 
کاش روزی اصغر فرهادی فیلمی برای سوریه بسازد، 
سومین جایزه اسکارش را برای آن فیلم بگیرد و در 
هنگام دریافت جایزه، خود به نمایندگی از »ایران آزاد« بر 
روی صحنه رود و آنرا به نمایندگی از مردم ایران و پیش 
دستي برای جبران تاریخی ما به سوری ها هدیه دهد. آن 

لحظه تاریخی ام آرزوست.

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=41751&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=4033&Status=2
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روی میز تحریریه:            

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- سهل - اثر توماس هریس

2- از کوه هاي مهم ایران - پایتخت فلزي - مقصدش 
دریاست!

3- ترس - قصه گوي - دوستداران
4- خالو - برقرار - انرژي زا

5- عالمت مفعولي - ناموس - الهه عقل - گوشت ترکي
6- کمر بند مسیحي - پاییز - ویران

7- دوست داشتن - زادن - خرم
8- تصدیق فارسي - چهارچوب عکس - فراموشي - 

جاذبه
9- سالح زنبور - رسوم - اسم مردانه ایرانی

10- آشنا - کوچکترین عدد چهار رقمي - میوه پخته
11- مخفف مکیدن - از مرکبات - خواب کودکانه - 

نوعي حافظه جانبي
12- نژاد کشور مصر - پول نامشروع - سمبل

13- نشان و مدال - عرصه بکس - شیوا
14- دوستي و محبت - کاسه - نژاد کشور ایران

15- پسته شامي - از انواع ماشین

عمودي :
1- حیوان مسابقه - نگهبان تاکستان - دلدار

2- از شهرهاي استان فارس - درشکه هندي - نفي تازي
3- اشاره - از ادویه ها - ماده ها

4- رشد و نمو - واحد طول انگلیسي - مسافر سرزمین 
عجایب

5- گزند - رییس دربار - نام
6- چین  و  چروک - واقعه - اسرار آمیز

7- گرد - دانا - دریاي عربی
8- جلسه - پول آسیایي - پرفسور حیوانات - چرم براق

9- جنس به ظاهر قوي! - پیدا کردن - خدایي
10- نوید و مژده - منطقه تفریحي کرج - لوله تنفسي

11- رقیب خانمها! - شکارگاه - ترمز کشتي
12- کینه توزي و انتقام - کبوتر صحرایي - عدد قهرمان

13- زین و برگ اسب - پیدا و ظاهر - آهسته
ایندیانا - از  ایالت  14- ضمیر غائب - رودخانه اي در 

شهرهاي کرمان
15- راهنمایي - سب - خرس ترکي

ایران به چنین جهنمی تبدیل شده

برای درک حقیقت جاری در خیابان های وطنی باید 
چشم ها را از برج های بلند باالی شمیران بیرون کشید 
و گذاشت جدای از صورتی که حکومت دوست دارد 
به خارج نشین ها نشان دهد، در دل جامعه بچرخد تا 
واقعیت هایی را ببیند که حقیقت ایران امروز و جامعه 

آن است.
این چهار پرده که برایتان روایت می کنم حقیقت ایران 
است در هفته دوم اسفند 13۵9 خورشیدی! تعجب 

نکنید اینجا قرون وسطی نیست:

1. نماینده مجلس از زاهدان میگه چه اشکالی داره 
مردمی که ندارن برن کلیه و کبد و هرچی که میشه 
بدون اون هم چهار صبا زندگی کرد بفروشند؟دیگه 
طوری شده که از مرحله انکار و ماله کشی گذشته دارن 
راهکار میدن که خیلی رسمی و تابلودار بیزنسی بشه 
و بیاد به چرخه اقتصاد مقاومتی و بتونن اگه بشه ازش 
مالیاتی هم بگیرین!به زبان دیگر تامین بازار لوازم یدکی 
پولدارها از شکل بازار سیاه دربیاد و شکل بهداشتی 

تری به خودش بگیره!
2.یک وانت نیسان شهرداری کنترلش از دست راننده 
خارج شده زده چند نفر رو زیر گرفته! کجا؟ جردن 
و فرمانیه؟ نه آقا اونجا اگه از کنترل هم خارج بشه 
کسی نیست که بهش بزنی یا اینکه همه تو ماشینهای با 

شونزده ایربگ اگه تانک هم از روشون رد بشه اتفاقی 
براشون نمیوفته! مولوی بوده! و قربانیان هم یک سری 
دستفروش و کارگر فصلی و چرخی های بازار! از اونها 
که کسی رو ندارن که حتی بلد باشه اینجور وقتها باید 

بره کجا و از کی چطور شکایت کنه!
3.شب عیده و اون کارگرانی که در طول سال خبر 
اعتصاب و تجمع آنان برای دریافت حقوق عقب افتاده 
رو )که دیگه خبرش از فرط تکرار کسل کننده شده( 
میخونید همچنان حقوق نگرفتن عیدی و پاداش که 
پیشکش!فرض میکنیم اینها مشکل اجاره خونه ندارند 
تلفن یک  فقط قبضهای ماهانه آب و برق و گاز و 
نزدیک  باشن  کم مصرف  اگه  تازه  نفره  سه  خانواده 
دویست تومن میشه یعنی یک چیزی هم باید بزارن 
روی یارانه ای که تازه اگه بهشون تعلق بگیره که فقط 
قبضهایی که شامل حذف یارانه شدن رو بدن!خورد 
اگه  بزنید  حدس  خودتون  رو  معمولی  خوراک  و 
دستی توی خرج دارید پوشاک هم که برای اینها جزو 

اینها خوشبختها  خدمات لوکس محسوب میشه!تازه 
هستن که باالخره کار داشتن و حقوقی طلبکار هستن 

بیکارها که باید بشینن سینه دیوار آفتاب بخورن!
۴.آقا ناصر شصت سالشه کارگر انباره کمر درد داره 
میگم مگه  ندارم  پولشو  میگه  میگم چرا  دکتر  نمیره 
پولشو  با همون دفترچه  اتفاقن  میگه  نداری  دفترچه 
ندارم چون دفترچه بیمه ها ارزشش برای دکترها شده 
در حد دفترچه خاطرات خیلی جاها قبولش نمیکنن 
مرخصی هم ندارم که چهارصبح پاشم نوبت بگیرم 
که شاید ظهر نوبتم بشه و تازه اگه بگه عمل کن از 
کجا بیارم بدم!باید کلیه ام رو بفروشم کمرم رو عمل 
کنم! آقا ناصر همچنان مجبوره که با کمر درد بار بلند 
کنه بهش میگم عید میری شهرستان؟در حالی که چرخ 
بارشو هل میده میگه چه عیدی کدوم عید؟عید برای 
من وقتی است که بتونم ماهانه یک پولی بدم به پسرم 
که شیش ماهه حقوق نگرفته که القل زن و بچه اش از 

گشنگی نمیرن!

امید حنیف - روزنامه نگار از ایران:

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 دانش و هنر:

شهبانو فرح پهلوی: ما می خواستیم پیشرفت کنیم
وب سایت مرکز سلطنتی برتانیا طی گزارشی که به 
دالیل عدم ارسال گنجینه هنری تهران برای نمایش 
گفتگوی  از  هایی  بخش  است،  پرداخته  آلمان  در 
را  پهلوی  فرح  با شهبانو  اشپیگل  آلمانی  نامه  هفته 
منتشر کرده است. بخشی هایی از این مقاله بلند را 

در زیر مطالعه کنید:
هنوز  تهران  معاصر  هنرهای  موزه  زیرزمین  در 
مجموعه ای از تصاویر و عکس هایی از زمان سلطنت 
پهلوی موجود است که از دید عمومی پنهان مانده 
و توسط مقامات جمهوری اسالمی مهر و موم شده 
است. این تصاویر صحنه هایی را نمایش می دهد که 
در آن ها مردان درحال رقص با موسیقی شاد، زنان 
سخنرانی  سالن  در  نشسته  زیبا  شب  لباس های  با 
دانشگاه ها، زوج های جوان شیک پوش با بهره مندی 
از همه آنچه مظهر یک زندگی آرام و مرفه است، 
تواند  می  راحتی  به  عکس ها  این  می شود.  دیده 
نشاندهنده زندگی در یک کشور غربی باشد اما در 
حقیقت نمایشی از زندگانی مردم ایران در دهه آخر 
حکومت شاهنشاهی پهلوی است که بعدها در سال 

1979 بوسیله انقالب اسالمی سرنگون شد.
»والتر  آلمان  امورخارجه  وزیر   201۵ سال  در 
با  داشت،  ایران  به  که  سفری  در  اشتاین مایر« 
اجازه  تا  کرد  توافق  اسالمی  جمهوری  مقامات 
برای  تصویری  ارزشمند  کلکسیون  این  دهند 
نمایش در کنار دیگر آثار هنرمندان ایرانی در موزه 
Gemäldegalerie برلین در معرض دید همگانی 
قرار گیرد؛ این نمایشگاه راهی برای آشتی ایران و 
ایجاد گفتگو و  با  تا  بود  غرب در نظر گرفته شده 
سال  دو  به  نزدیک  اما  شود  ایجاد  نزدیکی  تفاهم، 
قول  علیرغم  اسالمی  جمهوری  مقامات  که  است 
مساعدی که در این باره داده بودند، از صدور مجوز 
باز  سر  آلمان  به  آن ها  فرستادن  و  آثار  این  خروج 
انبار  در  ارزشمند  آرشیو  این  همچنان  و  می زنند 
موزه هنرهای معاصر تهران از دید عموم پنهان مانده 

است.
عکس های این کلکسیون توسط خانم »ژیال دژم« 
هنرمند عکاس ایرانی گرفته شده که بخشی از گالری 
تصویری تهیه شده بوسیله ملکه سابق ایران، »شهبانو 
فرح پهلوی« است که شامل آثار زیادی از هنرمندان 
دیگر ایرانی در آن زمان است؛ این همه فقط بخشی 
ارایه تصویری  درباره  ایران  از چشم انداز شهبانوی 
به  مترقی  و  مدرن  کشور  یک  به عنوان  وطنش  از 
و  جهان وطنی  فرهنگی  مرکز  یک  ایجاد  جهانیان، 
قطبی برای ارایه هنرهای معاصر ایرانی به مردم دنیا 
بوده است. گردآوری این مجموعه های هنری توسط 
شهبانو فرح پهلوی در نهایت منجر به افتتاح موزه 

هنرهای معاصر تهران شد.
در مصاحبه ای اختصاصی با مجله هفتگی اشپیگل، 
مجوز  از صدور  ناامیدی  ابراز  با  ایران  سابق  ملکه 

فرستادن آرشیو تصویری اشاره شده به آلمان برای 
نمایش عمومی توسط حکومت جمهوری اسالمی، 
اطمینان داد که در صورت راه اندازی این نمایشگاه، 
فرهنگی شرکت خواهد  مراسم  این  در  یقین  به  او 
این واقعه فرهنگی- افزود که  ایران  کرد. شهبانوی 
در  ایران  مردم  زندگی  وضعیت  از  پنجره ای  هنری 
زمان سلطنت پهلوی را به روی جهانیان باز خواهد 
فعلی  زندگانی  با  را  آن  بارز  تفاوت های  و  کرد 
را  اسالمی  ایرانیان تحت حکومت رژیم جمهوری 
اشپیگل  به  پهلوی  داد. شهبانو فرح  نمایش خواهد 
گفت، او بر این باور است که آیت اهلل ها نگران این 
این تصاویر  نمایش  برای  دادن  اجازه  با  که  هستند 
مربوط به دوران شاه، جوانان ببینند و بفهمند که چه 
تفاوت های فاحشی بین زندگی مردم ایران پیش و 

پس از وقوع انقالب اسالمی وجود داشته است. 
ملکه سابق ایران می گوید: »بسیاری از ملت ایران 
هنوز درباره شوهر من )شاهنشاه محمدرضا پهلوی( 
می دهد  امید  و  انرژی  من  به  این  می زنند.  حرف 
ایران به یاد زمان  که مردم در کوچه و خیابان های 
حکومت شاهنشاهی هستنند. خیلی از جوانان بویژه 
طریق  از  آمده اند  دنیا  به  انقالب  از  پس  که  آنان 
با حال  اینترنت  و  ماهواره ای  تلویزیونی  شبکه های 
ایران آشنا شده اند و در  و هوای دوران پهلوی در 
این باره آموخته اند؛ آن ها می دانند که چه اتفاقاتی در 
کشورشان افتاده تا به شکل امروزی درآمده و پدر و 
مادرهای شان را مسئول وضعیت بوجود آمده فعلی 
می دانند و آنان را به همین خاطر سرزنش می کنند.«       
شهبانو فرح پهلوی در بخش دیگری از مصاحبه با 
اشپیگل درباره جاه طلبی ها و آرزوهای بلندپروازانه 
برای  پهلوی  و تالش  ایران  برای  آریامهر  شاهنشاه 
آبادانی، ترقی و مدرنیزه کردن کشور که  پیشرفت، 
سخن  نامید،  سفید«  »انقالب  را  آن  فقید  شاهنشاه 
گفت؛ انقالب سفید شاه شامل پروژه های پیشرویی 
بود که باعث پیشرفت ایران می شد مانند اصالحات 
مالکیت زمین، گسترش حقوق زنان )از جمله اعطای 

حق رای(، بهبود آموزش و پرورش، همگانی کردن 
درمان و بهداشت، ملی کردن جنگل ها و منابع آب 
و ...؛ شاه و همسرش خواستار »پیشرفت ایران زمین« 

بودند.
ملکه سابق ایران از تاریخ غنی کشورش پیش از 
اسالم گفت و برای مثال به »منشور آزادی کوروش 
تاریخ  در  بار  نخستین  برای  که  کرد  اشاره  بزرگ« 
به  افراد  همه  برای  عدالت  و  برابری  حق  بشریت 
الگوبرداری  برای  مبنایی  و  شده  شناخته  رسمیت 
است.  بوده  متحد  ملل  سازمان  بشر  اعالمیه حقوق 
»ایران یک کشور محافظه کار  تاکید می کند:  شهبانو 

نیست.«
شهبانو فرح پهلوی با وجود دفاع از شاه و نحوه 
اشتباهات شان  برخی  به  ایران،  مردم  بر  او  رهبری 
انقالب 1979 شد.  باعث وقوع  اعتراف می کند که 
ملکه سابق ایران معتقد است که شاه نمی خواست در 
برابر قیام مخالفانش به زور و سرکوب خشونت آمیز 
سلطنت  تخت  و  تاج  از  نگهداری  و  شود  متوصل 
می گوید،  شهبانو  نمی پسندید.  بوسیله خونریزی  را 
شکنجه و اعدام مخالفان یا بدون اطالع شاه بوده و 
یا آن ها را تایید و پشتیبانی نمی کرده است. به همین 
که  فرهنگی  و  دموکراتیک  اصالحات  نیز  ترتیب 
شاهنشاه ایران اعمال و دنبال می کرد نیز پروسه ای 
بلند مدت و آهسته بود که به مذاق عناصر محافظه کار 
جامعه ایران بویژه روحانیت خوش نمی آمد و آنان 

را خشمگین می کرد.
شهبانو فرح پهلوی علیرغم سال های سختی که در 
تبعید اجباری و دور از وطن گذرانده و دو تن از 
فرزندانش، شاهزاده لیال و شاهزاده علی رضا را در 
همین مدت از دست داده، نسبت به آینده کشورش، 
ایران، خوش بین است و می گوید: »در تاریخ طوالنی 
کشور ما، بارها شاهد حمله مهاجمانی از دیار دیگر 
ایرانی خود  بودیم ولی کماکان هویت  به وطن مان 
را حفظ کرده ایم. ما مردم شجاعی داریم بویژه زنان 

ایرانی که از مردان شجاع ترند.«

بیش از ۴0هزار نفر در فرانسه با امضای یک طومار 
اینترنتی خواسته اند که باراک اوباما نامزد انتخابات پیش 
انتخاباتی  این یک شوخی  البته  فرانسه شود.  در  رو 
است. سازماندهندگان کمپین می گویند از کاندیداهای 

این دور انتخابات دلسردند.
 چندین پوستر از باراک اوباما در گوشه و کنار پاریس 
خودنمایی می کنند. شوخی  انتخاباتی ای که ۴ دوست 
آن را آغاز کردند، کمپینی است که از رئیس جمهور 
در  رو  پیش  انتخابات  در  می خواهد  آمریکا  پیشین 

فرانسه شرکت کند.
گردانندگان این کمپین می گویند، می خواهند با نامزد 
کردن یک رئیس جمهور خارجی حسابی سر و صدا 
راه بیندازند و فرانسوی ها را از حالت بی تفاوتی سیاسی 
این کمپین یک  امیدوارند که در  آنها  بیاورند.  بیرون 

میلیون امضا جمع کنند.
را خود  انداخته  راه   را  کمپین  این  که   گروهی 
 four thirty-something Parisians می نامد. 
آنها می گویند که این ایده یک بار موقع صرف شام 
زده  سرشان  به  انتخابات  مورد  در  سیاسی  بحث  و 
است. آنها می گویند، با خود فکر کرده اند: »چرا باید 
بخاطر ضدیت با یکی ]لوپن[ رأی دهیم؟ چرا نباید به 

کسی رأی دهیم که دوست داریم واقعا رئیس جمهور 
کشورمان باشد؟«

 خبرگزاری رویترز می نویسد هر چند رئیس جمهور سابق 
ایاالت متحده از نظر قانونی نمی تواند به عنوان یک خارجی 
در انتخابات ماه آوریل و مه )اگر انتخابات به دور دوم کشیده 
شود( شرکت کند، اما این »پتیشن« )دادخواست( آنالین 

تاکنون بیش از ۴0 هزار امضا جمع کرده است.
سازماندهندگان این کمپین می گویند که وب سایتی را 

برای کمپین خود راه انداخته اند و 17 پوستر اوباما را در 
سراسر پاریس نصب کرده اند چون از کاندیداهای این 

دوره از انتخابات دلسردند.
آوریل  ماه  در  فرانسه  جمهوری  ریاست  انتخابات 
رهبر  لوپن،  مارین  نظرسنجی ها  در  می شود.  برگزار 
حزب راستگرای جبهه ی ملی فرانسه، با 26 درصد آرا 
در برابر رقیبان خود، فرانسوا فیون و امانوئل ماکرون، 

پیشی گرفته است.

در غروب روز 26 فوریه تنها حلقه ی سرخ رنگی به 
پهنای صد کیلومتر و درازای دوازده هزار کیلومتر از 
خورشید در آسمان نیمه ی جنوبی کره ی زمین دیده 
می شود. دلیل این امر قرار گرفتن قرص کامل ماه در 

برابر این ستاره ی آتشین است.
ساکنان بخش هایی از نیمه ی جنوبی کره ی زمین مانند 
شیلی وآرژانتین غروب روز 26 فوریه، شاهد یکی از 
 2017 سال  خورشیدگرفتگی های  شگفت انگیزترین 
می شوند. در این حالت خورشید تنها به شکل حلقه ی 
آتشینی جلوه می کند که پشت قرص ماه پنهان شده 

است.
مطرح  دلیل  دو  کسوف  نوع  این  برای  کارشناسان 
می کنند. نخست این که چرخش کره ی زمین از محور 
خورشیدی )نسبت به فاصله ی خورشید با زمین( ابتدا 
7 هفته پیش آغاز شده است. در نتیجه قطر خورشید 
در این حالت از حد معمول بیشتر و حجم آن بزرگ تر 
است. در حال حاضر زمین با شتابی بیش از 366 برابر 
سرعتی که به دور خود می گردد، به گرد خورشید چرخ 
می زند. این رقم حدودا برابر با 36۵ روز خورشیدی یا 

یک سال نجومی است.

دلیل دوم وضعیت قرار گرفتن ماه در مدار چرخشی 
آن به دور خورشید نسبت به زمین است. از آن جا که 
در این حالت فاصله ی ماه تا زمین بیش از حد معمول 
نتیجه قرص ماه کوچک تر جلوه می کند.  نیست، در 
کارشناسان این دو اجرام آسمانی منظومه ی شمسی را 
به دو سکه ی یک یورویی و دو یورویی تشبیه می کنند 
که در حالت کسوف روی هم قرار بگیرند. در نتیجه 
سکه ی کوچک تر )یک یورو( نمی تواند سطح سکه ی 
بزرگ تر )دو یورو( را به تمامی بپوشاند و حلقه ای از 

سکه ی بزرگ تر دیده می شود.
نمونه ی  را  خورشیدگرفتگی  نوع  این  کارشناسان 
پیش بینی  بر  بنا  که  می کنند  ارزیابی  ابدی ای  کسوف 
ستاره شناسان در چند میلیون سال آینده رخ خواهد داد. 
زیرا فاصله ی ماه و زمین هر سال نزدیک به 3 سانتیمتر 
کمتر می شود و در نتیجه قرص ماه به تدریج تحلیل 

می رود.

درخواست از اوباما برای نامزدی در انتخابات فرانسه

گذر »کسوف ابدی« بر فراز آمریکای جنوبی

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19498&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44983&Status=2
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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 3  مارچ 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/aroosi-40745#buy
http://www.08tickets.com/tickets/radio-hamrah-28886#buy
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=7d924b0a-f3d0-48bc-a6d5-5fa40a7cab31
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=77426dea-aa86-46c1-b4ea-0032e339f3bc
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

حسن داعی تحلیلگر و کنشگر سیاسی ایرانی مقیم ایالت 
کانتیکت که پیش از این موفق شد در دادگاه فدرال، گروه 
موسوم به نایاک را به ارتباط سیستماتیک با جمهوری اسالمی 
متهم و این اتهام را با افشای ایمیل های رد و بدل شده بین 
مقامات رژیم اسالمی و اعضای نایاک به اثبات برساند در 
نمایندگان آقای  از سوی  به دریافت جایزه اسکار  واکنش 
فرهادی با دلی به درد آمده از اوضاع وطن عزیزمان ایران 

چنین نوشت:
در  شهرت،  اینهمه  با  ایرانی  شخصیت های  این  »ایکاش 
آمریکا و ایران و دیگر نقاط جهان، که به درستی از دستور 
ناپرهیزی کرده و  انتقاد می کنند، یکبار هم  اجرائی ترامپ 
از سیاست های ضد ملی و ضد ایرانی حکومت جنایتکار 
دفاع  چگونه  این  نمی دانم  من  کنند.  انتفاد  آخوند-پاسدار 
اقلیت ها و دفاع از صلح طلبی است که  از حقوق بشر و 
فقط گریبان ترامپ و بوش را می گیرد ولی برای بخشی از 

رژیم و امثال آخوند روحانی هورا می کشد؟ آقای فرهادی 
از تریبون چند میلیارد بیننده استفاده کرده و از ظلم ترامپ 
به ایرانیان گله کردند و خانم انصاری و آقای نادری هم با او 
همراهی نمودند، اما نباید از این تریبون ها یکبار هم که شده 
از ظلم و ستم رژیم ایران در حق هشتاد میلیون ایرانی سخن 
گفت؟ در آمریکا هم خطر دارد؟ منظورم خانم انصاری و 
به  فرانسه  در  است.  آمریکا  در  ایشان  مثل  ایرانی  دوستان 
اینها می گویند چپ خاوریار. می دانند کجا پز روشنفکری و 

چپگرایی بدهند که منافعشان به خطر نیفتد.«
آقای داعی خود از منتقدان سیاست های پرزیدنت ترامپ 
است و در برنامه »زمان انتخاب« به میزبانی مهدی آقازمانی 
آقای  نسنجیده  سیاست های  عواقب  به  نسبت  دفعات  به 
ترامپ هشدار داده است و گفته اینگونه سیاست ها می تواند 
به قوت گرفتن البی رژیم اسالمی در لوای مبارزه با جنگ و 

نژادپرستی و شعارهای صلح طلبانه بیانجامد.

واکنش حسن داعی به اسکار فرهادی
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37344&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38752&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43055&Status=2

