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رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

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...!!!

شاهکار  هاملت،  تراژدی  از  جدیدی  نسخه  بزودی 
به  شکسپیر  ویلیام  بریتانیایی  مشهور  نویسنده  ادبی 
دو زبان فارسی و انگلیسی در تئاتر معروف برادوی 
نیویورک به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه 
به همت یک کارگردان ایرانی  دانمارکی تهیه و موسیقی 
آن توسط آهنگساز و ترانه سرای محبوب ایرانی تبار، 

»محسن نامجو« نوشته و اجرا خواهد شد.
»آرین موید« تهیه کننده، کارگردان، نویسنده و بازیگر 
بزودی  تا  دارد  نظر  در  ایرانی تبار  دانمارکی  تئاتر 
فارسی  زبان  دو  به  را  اثر شکسپیر  هاملت  نمایشنامه 
و انگلیسی در برادوی نیویورک به روی صحنه ببرد. 
قرار است جمعی از هنرمندان تئاتر برادوی برای بازی 
در این تراژدی به آرین موید بپیوندند؛ از معروف ترین 
چهره های بازیگری تئاتر برادوی که در پروژه هاملت 
آقای موید ظاهر خواهند شد، می توان از »شری رنه 
بازیگر  اریسون«  »امیر  و  استاک«  »مایکا  اسکات«، 
تئاتر »فهرست  این در  از  برد که پیش  نام  ایرانی تبار 
نمایش  است.  کرده  نقش  ایفای  لیست(  )بلک  سیاه« 
زبان های  از  تلفیقی  مویدی  آرین  روایت  به  هاملت 
ایرانی  فارسی و انگلیسی خواهد بود و برای فضای 

یک قرن پیش تنطیم شده است.
به گزارش هفته نامه نیویورکی ورایتی، چندی پیش 
تولید و اجرای این نمایشنامه در پرده ای از ابهام قرار 
گرفته بود زیرا با صدور فرمان مهاجرتی رییس جمهور 
اکثریت  جمعیت  با  کشور  هفت  اتباع  که  ترامپ 

مسلمان )شامل ایران( را برای ورود به ایاالت متحده 
منع می کرد، ممکن بود برخی عوامل ایرانی این تئاتر 
نتوانند به گروه بپیوندند که از مهم ترین آن ها می توان 
از »محمد عاقبتیان« هنرمند تحصیل کرده دانشگاه ییل 

نام برد.  

آرین موید که تهیه تراژدی هاملت را بر عهده دارد، 
36 ساله و متولد ایران است. پیش از این او به خاطر 
ایفای نقش کاراکتر »موسی« در نمایشنامه »ببر بنگال 
بهترین  نامزد   ،2011 سال  در  بغداد«  باغ وحش  در 
بازیگر مرد جشنواره معتبر تئاتر تونی شده بود.       

در  آمریکایی  ایرانی  وکالی  انجمن 
اقدامی تحسین برانگیز با پدید آوردن 
میدان عمل، طی انتخابات جدید خود 
تیمی از وکالی جوان ایرانی تبار را به 
مهم  انجمن  این  مدیره  هیئت  عنوان 
برگزید تا از این رهگذر فرصت احیا، 

نوآوری و افزایش قدرت تاثیرگذاری 
این حوزه امور وکالتی جامعه ایرانیان 
بیشتر  وقتی  مهم  این  آورد.  فراهم  را 
خودنمایی می کند که دریابیم وکالی 
چنین  اجرای  با  ایرانی  صاحب نام 
اخیر  انتخابات  جریان  در  تصمیمی 

انجمن وکالی ایرانی آمریکایی پیشگام 
جوانگرایی در یکی از مهمترین رده های 
تخصصی جامعه ایرانیان آمریکا بوده اند.
این  از جزئیات  بیشتر  دانستن  برای 
انتخابات به ادامه مطلب در صفحه 2 

مراجعه نمایید:

هاملتدرتئاتربرادویبهروایتهنرمندانایرانیتبار

62

انتخاباتانجمنوکالیایرانیآمریکاییبرگزارشد:

IALAپیشگامجوانگراییدرجامعه
ایرانیانآمریکا

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
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http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42485&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42022
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37365&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2


2IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:62  - APR,14 , 2017 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و دوم- شماره 62  - آدینه  14  آپریل  2017

در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

درباره  که  است  سینمایی  فیلم  نام  روز«  »شش 
اسالمی  جمهوری  سفارت  اشغال  واقعی  ماجرای 
است.  شده  ساخته   ،1980 سال  در  درلندن  ایران 
آگهی  نخستین  اخیرا  فیلم،  این  سازنده  کمپانی 
تبلیغاتی )تریلر( آن را برای عالقمندان منتشر کرده 

است.
نوشته  و  فریزر«  »توا  ساخته  روز  شش  سینمایی 
پیگات  »تیم  آن  در  که  است  استندرینگ«  »گلن 
اسمیث«، »ابی کارنیش« و »جیمی بل« ایفای نقش 
می کنند. داستان فیلم، واقعی و بر اساس اشغال و 
گروگانگیری 26 نفر در سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در جنوب کنزینگتون لندن به مدت شش روز 

توسط تروریست ها است.
 10 چهارشنبه  روز  در  روز«  »شش  واقعه 
اردیبهشت 13۵9 )30 آوریل 1980( توسط شش 
بغداد  از  عراقی  گذرنامه های  با  که  عرب  جوان 
از  و  الشهید  گروه  را  خود  و  بودند  آمده  لندن  به 
آغاز  می نامیدند،  طرفداران خودمختاری خوزستان 
جمهوری  سفارت  روزه  شش  اشغال  به  و  شد 
اسالمی ایران در لندن انجامید. این ماجرا در نهایت 
روز  در   )SAS( بریتانیا  ویژه  نیروهای  دخالت  با 

1۵ اردیبهشت و با کشته شدن ۵ نفر و دستگیری 
یک نفر از اشغالگران و آزادی 26 گروگان به پایان 
سازمان  عضو  را  خود  گاهی  گروگانگیرها  رسید. 
اعضای  گاه  و  ایران  مسلمان  عرب  خلق  سیاسی 

عربستان  آزادی  برای  انقالبی  دموکراتیک  جبهه 
)خوزستان( معرفی می کردند.

قرار است اکران عمومی فیلم سینمایی شش روز 
در بریتانیا در روز چهارم آگوست 2017 آغاز شود.

ادامه از صفحه اول:
در انتخابات اخیر انجمن وکالی ایرانی آمریکایی 
این  اعضای  شد،  منتشر  آپریل  دهم  آن  نتایج  که 
ساله  دو  دوره  برای  ایرانی  جامعه  در  مهم  سازمان 
 2017 جون  اول  از  که  خود  آینده)2018/2017( 
آغاز خواهد شد، به شرح زیر گروهی از چهره های 
اداره هیئت مدیره  انجمن را برای  این  جوان عضو 

برگزیدند:
خانم موري احمدي با احتساب حداکثر آرا به سمت 
پرزیدنت  عنوان  به  عاملي  شانتل  پرزیدنت،خانم 
منتخب، اقای هومن کاظمي در سمت منشي هیئت 
مدیره و همچنین خانم فاطمه بني هاشمي نیز برای 

تصدی سمت خزانه داری انتخاب شدند.
همچنین شرکت کنندگان در این انتخابات، با رای 
انجمن  مدیره  هیئت  در  عضویت  مسئولیت  خود 
به  آینده  دوسال  برای  را  آمریکایی  ایرانی  وکالی 
وکالی منتخب خود:  آزاده دادگستر گیلبرت، هایده 
ضرابي، کاوه هروي، کیوان شاکري و شوکا رسولي 

واگذار کردند.
انتخاب یک هیئت مدیره جوان، فعال و حقوقدان 
جدای از به رخ کشیدن توانایی بالقوه جامعه ایرانیان 
کرده  تحصیل  مستعد،  نیروهای  تربیت  در  آمریکا 
نشانگر دانش و  اجتماعی،  دارای موقعیت ممتاز  و 
ایاالت  به  ایرانی  مهاجران  پیشین  نسل  آینده نگری 
ایرانیان  متحده آمریکاست که زمینه رشد اجتماعی 

به  دادن  میدان  از  و  آورده  فراهم  را  کشور  این  در 
جوانان همواره استقبال کرده اند.

به  تبریک  ایرانشهر ضمن  نامه  خبرگزاری و هفته 
هیئت مدیره جدید انجمن وکالی ایرانی از زحمات 
محکم  جایگاه  پیشبرد  برای  پیشین  مدیره  هیئت 
قدرشناسی  آمریکا  ایرانیان  جامعه  برای  قانونی 

می کند.

اشغالسفارتایراندرلندنرویپردهسینما

انجمنوکالیایرانیآمریکاییپیشگامدرجوانگرایی

به بهانه نود و هفتمین سالگرد تولد احسان یارشاطر به تاریخ 14 فروردین 
1299 )سوم آپریل1920( در همدان

دکتر یارشاطر بنیان گذار مرکز مطالعات ایران شناسی و استاد بازنشسته 
مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک است.

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

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده روز 
سه شنبه گفت کره شمالی با برنامه ساخت سالح 
چین  از  و  می گردد«  دردسر  »دنبال  خود  هسته ای 
خواست برای کمک به توقف این سیاست پیونگ 

یانگ اقدام کند.

چین  »اگر  نوشت  توئیتر  در  ترامپ  پرزیدنت 
نه،  اگر  بگیرد، عالی خواهد شد.  به کمک  تصمیم 
خواهیم  حل  آنها  بدون  را  شمالی  کره  مشکل  ما 
کرد !« وی البته توضیح نداد واشنگتن چه اقداماتی 

ممکن است انجام دهد.
گذشته  هفته  دیدار  در  کرد  اعالم  همچنین  وی 
به  رئیس جمهوری چین،  پینگ  با شی جین  خود 
او گفته است توافق تجاری پکن با واشنگتن، برای 
چین »بسیار بهتر خواهد بود ... اگر آنها مشکل کره 

شمالی را حل کنند!«
کرده  اعالم  شنبه  سه  روز  در  پیشتر  شمالی  کره 
یو  هواپیمابر  ناو  انتقال  از  پس  آمریکا  اگر  بود 
به آب های شبه جزیرۀ کره  اس اس کارل وینِسن 

متقابل  اقدامات  به  یانگ  پیونگ  کند،  نظامی  اقدام 
شدیدی دست خواهد زد.

برای  که  کرد  اعالم  همچنین  شمالی  کره 
پاسخگویی به هر نوع اعالن جنگ از سوی ایاالت 
متحده کامال آمادگی دارد و در عین حال واشنگتن 

را متهم به »بی مسئولیتی« و »حماقت« کرد.
هرگز  ما  گفت،  کی.آر.تی  تلویزیون  خبر  گوینده 
اقدامات  اما قویترین  التماس نمی کنیم،  برای صلح 
نیروی  با  تا  بکار می بریم  را علیه تحریک کننده ها 
راهی  به  کرده،  دفاع  خود  از  پرقدرت  سالح های 
ایاالت  ما  باشیم.  برگزیده ایم وفادار  برای خود  که 
اقدامات  فاجعه بار  عواقب  مسئول  کاماًل  را  متحده 

ظالمانه اش می دانیم.

آنچه  دلیل  به  سفید  کاخ  سخنگوی  اسپایسر  شان 
از  شد،  خوانده  معنی  ادای  برای  مناسب  نا  سخنان 
بودند  کرده  احساس  که  کسانی  نیز  و  خبرنگاران 
 7 است  کرده  انکار  را  هوالکاست  تلخ  واقعه  وی 

عذرخواهی کرد.
جنجال از آنجا شروع شد که روز سه شنبه سخنگوی 
کاخ سفید با رد این نظر آقای پوتین که حمله اخیر 
آمریکا به سوریه را با حمله سال 2003 ایاالت متحده 
اقداماتی  اسد  بود، گفت رژیم  تشبیه کرده  به عراق 

کرده که کمتر رژیمی انجام می دهد.

مانند  منفوری  شخص  حتی  گفت،  اسپایسر  شان 
شیمیایی  سالح  از  که  نبود  پست  آنقدر  هم  هیلتر 

استفاده کند.
واکنش  با  زود  خیلی  اسپایسر  آقای  اظهارنظر  این 

خبرنگاران مواجه شد.
چون هیتلر علیه یهودیان در هولوکاست از اتاق های 
گاز استفاده کرده بود. اسپایسر در توضیح سخنانش 
گفت منظورش استفاده از حمله شیمیایی علیه ملت 

خودش بود.
انکار  به  را  اسپایسر  رسانه ها  برخی  اینحال  با 

هولوکاست متهم کردند که سخنگوی کاخ سفید از 
اظهاراتش عذرخواهی کرد. 

در پی به راه افتادن کمپین اعتراضی در شبکه های 
اجتماعی بر علیه یک تبلیغ دئودورانت برند »نیوآ«، 
تجاری  مالک عالمت  آلمان  »بایرسدورف«  شرکت 
واکنش  گرفت.  تبلیغ  این  حذف  به  تصمیم  نیوآ 
این  به  نسبت  فیس بوک  ایرانی تبار  کاربران  از  یکی 

موضوع، خبرساز شد.
تبلیغاتی  آگهی  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
»اینوزبل«  نام  با  نیوآ  برند  معروف  دئودورانت 
روز  در  نیوآ  خاورمیانه ای  اینترنتی  پایگاه  برگه  در 
افتادن  راه  به  باعث   ،2017 آوریل  سوم  دوشنبه 
موجی از اعتراضات مردمی در شبکه های اجتماعی 
آگهی  این  علیه  آمده  بوجود  کمپین  فشار  و  شد 
منتسب به نژادپرستی موجب حذف آن پس از 48 
بایرسدورف  کمپانی  توسط  انتشار  زمان  از  ساعت 
مالک برند نیوآ و پوزش خواهی رسمی این شرکت 
این  در  شد.  نیوآ  محصوالت  مصرف کنندگان  از 
به   »White is purity« شعار  تبلیغاتی  آگهی 

معنای سفیدی خلوص یا پاکی است، استفاده شده 
که به نظر معترضان با توجه به لوگوی سیاه و سفید 
دئودورانت اینوزبل، تداعی کننده برتری نژاد سفید در 
برابر سیاه است. پس از انتشار این آگهی، هواداران 
کردن  توییت  با  نیز  یهود  پاد  نژادپرست  گروه های 
قورباغه ای  کارتونی  شخصیت  »په په«  از  تصویری 
منتسب به پاد یهودیت از آگهی نیوآ حمایت کرده و 

به آن خوش آمد گفتند. 
یکی از خبرسازترین کامنت هایی که در شبکه های 
شد،  نوشته  نیوآ  آگهی  به  اعتراض  برای  اجتماعی 
پرمون«  »لیال  نام  با  ایرانی تبار  خانم  یک  به  مربوط 
وبگاه  به  خطاب  که  است  فیس بوک  کاربران  از 
خاورمیانه ای نیوآ می نویسد: »این )آگهی( برای برگه 
فیس بوک خاورمیانه )نیوآ( خوب است؟ واقعا؟ پس 
قاعدتا رنگ پرستی )کنایه از نژادپرستی( هم در آن 
فرهنگ ها مشکلی ندارد؟« خانم پرمون از دنور در 

ایالت کلرادو این پیام را منتشر کرده است.

14 ماه پس از فوت قاضی آنتونین اسکالیا، دیوان 
حالت  به  قاضی   9 با  دیگر  بار  یک  آمریکا  عالی 

تکمیل درآمد.
این هفته نیل گورساچ گزینه رئیس جمهور ترامپ 
اختیار گرفتن کرسی  برای در  آمریکا  توسط سنای 
قاضی دیوان عالی ایاالت متحده، در کاخ سفید به 

عنوان صد و سیزدهمین قاضی دیوان عالی، سوگند 
یاد کرد.

جداگانه  مراسم  دو  در  عالی  دیوان  جدید  قاضی 
توسط  سوگند  مراسم  اولین  کرد.  یاد  سوگند 
شکل  به  و  آمریکا  عالی  دیوان  رئیس  رابرتز  جان 
خصوصی انجام شد و دومین مراسم توسط قاضی 

آنتونی کندی در باغ گل رز کاخ سفید و با حضور 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری و مایک پنس معاون 

ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد.
قاضی نیل گورساچ تمایالت محافظه کارانه دارد و 
با احتساب رای او بار دیگر محافظه کاران در دیوان 

عالی رای اکثریت را در دست گرفتند.

کاندیداتورییکحقوقدانایرانیتباربراینمایندگیکنگره
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جوان  دان  حقوق  و  مدنی  فعال  همدانچی،  کیا 
کاندیدای  را  خود  کالیفرنیا  جنوب  ساکن  ایرانی 
به  یابی  راه  برای   2018 انتخاباتی  های  رقابت 
از  که  او  است.  کرده  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
حزب دمکرات کاندید شده و قرار است در حوزه 

انتخابیه ارواین وارد عرصه انتخابات شود
استادان  از  نفر   2 گذشته  هفته  از  که  آن  از  پس 
عنوان  به  حقوق  رشته  در  ارواین  دانشگاه 
مي مي  با  رقابت  براي  را  خود  نامزدي  دموکرات، 
 4۵ منطقه  از  کنگره  جمهوري خواه  نماینده  والترز 
 Kia( براي سال 2018 اعالم کردند، کیا همدانچي
Hamadanchy( نیز روز  6 آپریل به طور رسمي 
نامزدي خود را به عنوان یک دموکرات براي رقابت 
او در  نمود.  اعالم  با مي مي  والترز در سال 2018 
بیانیه مطبوعاتي خود مي گوید که مي مي والترز در 
و  است  ترامپ  دانالد  پیرو  درصد   100 دادن  راي 
باشد  نماینده اي داشته  منطقه 4۵ شایسته است که 
باشد  دهندگان  راي  تمامي  نظرات  پاسخگوي  که 

دانالد  از سوي  که  مهاجران  ورود  ممنوعیت  به  و 
ترامپ وضع مي شود، واکنش داشته باشد و از این 
روي من وارد انتخابات مي شوم .کیا همدانچي که 
در یک خانواده مهاجر ایراني رشد کرده است در 

فارغ التحصیل  میشیگان  دانشگاه  از  حقوق  رشته 
کمیته هاي  در  تاکنون   2010 سال  از  و  است  شده 
براون و  با سناتور ِشرود  بهداشت، آموزش و کار 

سناتور تام هارکین همکاري کرده است.

از  کنگره  جمهوري خواه  نماینده  باکر،  رورا  دینا 
هانتینگتون بیچ ارنج کانتي روز6آپریل اعالم کرد که 
در دیدار خود با دانالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
قرعه کشي  حذف  با  که  است  کرده  پیشنهاد  او  به 
التاري مهاجرت که هر سال انجام مي شود و ۵0000 
این  مي گردند،  کارت  گرین  دریافت  به  موفق  نفر 
امکان را به ثروتمندان بدهد که هر نفر با پرداخت 
سپس  و  آمریکا  در  اقامت  کارت  دالر،   1000000
شهروندي آمریکا را دریافت نمایند و از این راه ، 
برابر مرز مکزیک و  دیوار در  هزینه درست کردن 

آمریکا  نیز فراهم شود.
دینا رورا باکر به رئیس جمهور ترامپ گفته است 
براي  الیحه  صورت  به  زودي  به  را  پیشنهاد  این 

راي گیري به مجلس ارائه خواهد کرد.
راه  از  سال  هر  آمریکا  دولت  که  کرد  اشاره  باید 
قرعه کشي، به ۵0000 نفر از شهروندان کشورهایي 
دائم  اقامت  دارند،   کمتری  مهاجر  آمریکا  در  که 

مي دهد و یکي از این کشور ها، ایران است.
این نماینده جمهوری  خواه کنگره ایاالت متحده، 
که در دوران انتخابات از طرفداران سر سخت رییس 

جمهوری دانالد ترامپ بوده است، در این دیدار 4۵ 
دقیقه اي درباره ابعاد اجرایی سیاست خارجي ترامپ 

نیز گفتگو کرده است.

پرزیدنتترامپ:کرهشمالیدنبالدردسرمیگردد

اظهاراتجنجالیسخنگویکاخسفیدبهعذرخواهیانجامید

اعتراضکاربرایرانیفیسبوکبرایحذفتبلیغنژادپرستانهنیوآ

قاضینهمدیوانعالیباادایسوگندآغاربهکارکرد
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به علت تحقیقات پلیس در مورد وقوع یک جنایت، بخشی از بزرگراه 10 در 
منطقه سن برناندینو مسدود گردید.

دستگاه  یک  راننده  گزارش  دنبال  به  کالیفرنیا،  راه  پلیس  گزارش  اساس  بر 
جرثقیل مبنی بر مشاهده جسد یک زن در داخل یک دستگاه خودوری شورلت 
در باند شرقی اتوبان 10 در این منطقه، به محل اعزام و این بخش از بزرگراه 

برای ساعاتی بسته باقی ماند.
به گفته پلیس جسد متعلق به زنی بیست و چند ساله بوده که احتماال به قتل 

رسیده است.
در خبری دیگر نیز پلیس لس آنجلس اعالم کرد در حال تحقیقات بر روی مرد 
دیگری است که در منطقه شرق لس آنجلس بر اثر یک تیر اندازی به قتل رسیده 
است. بر اساس این گزارش ای تیراندازی در ساعات بامدادی سه شنبه 11 اوریل 

در خیابان هرفورد درایو روی داده است.
بنا بر اعالم پلیس این مرد پس از یک مشاجره خانوادگی و خروج از خانه 

مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جسد او در پیاده روی یک خانه مسکونی پیدا 
شده است.

گزارش مذکور هویت فرد کشته شده و مظنونین احتمالی را منتشر نکرده است.

مدیر یک استخر معروف در شهر بورلی هیلز که زمانی به مجموعه های فیلم 
سازی هالیوود همکاری می کرد برای این منظور که بتواند بار دیگر روی پای 

خود بایستد تقاضای کمک کرده است.
بنا بر این خبر، استوند پیترسون که برای سال های طوالنی مدیریت مجموعه 
ورزشی شاهزاده پول ساید و هتل کابانا کینگ را برعهده داشته 1۵ سال پس از 

بازنشستگی در مسیر بی خانمانی قرار گرفته است.
وی که اکنون 86 ساله است برای مدت 40 سال مدیریت مکان های مذکور را 
برعهده داشت و پس از فروش منزل خود با مشکالت مالیاتی فراوانی مواجه 
گردید و هم اکنون شبانه روز را در خودوری شخصی خود می گذراند و تنها 

وعده غذایی که می تواند روزانه بخورد مقداری میوه و سبزیجات است.
آوری  جمع  دنبال  به  کرده اند  اعالم  فرد  این  از  کنندگان  حمایت  شده  گفته 

کمکی به مبلغ 6000 دالر هستند تا در مراحل اولیه بتوانند پول ودیعه یک خانه 
و پناهگاه را برای او فراهم آورند. 

برای  با جریمه 6000 دالری  کالیفرنیا،  ماری جوانا در  آزادی  کمپین مخالفان 
روبرو  انتخابات  موضوع  در  آنها  کردن  هزینه  و  مالی  قوانین  نکردن  رعایت 

شده اند.
این کمپین که در ماه نوامبر 2016 کوشش کرد تا الیحه 64 را شکست دهد و 
فرصت ندهد ماری جوانا برای نیازهای گذران اوقات فراغت تصویب و قانونی 
درکالیفرنیا  متوازن  سیاسی  عملکرد  بر  نظارت  هیئت  تصمیم  اساس  بر  گردد، 

ناگزیر است این جریمه را بپردازد. 
یکی از تخلفات این کمپین که از سوی مشاوران پیشین باراک اوباما رهبری 
می شد، نام نبردن از یکی از حامیان مالی، هنرمند ساکن پنسیلوانیا ژولیت شاور 
است که 1 میلیون و 300 هزار دالر کمک مالی برای هزینه های این گروه در 

کایفرنیا پرداخته است.
الیحه 64 در ماه نوامبر 2016، با ۵7 درصد رای موافق تصویب شد.

جریمه  دالر  می بایست3۵00  نیز  دیگر  مخالف  سازمان  یک  که  حالی  در 
بپردازد چرا که از اعالم نام کسانی که آگهی های تبلیغاتی باالی ۵0 هزار دالر را 

پرداخته اند، خودداری کرده است.

پس از فاجعه تیراندازی مرگبار در مدرسه ابتدایی در شهر سن برناندینو که به 
کشته شدن آموزگار و یک دانش آموز و خودکشی فرد ضارب انجامید، پلیس 

مشخصات قربانیان این حادثه را اعالم کرد.
و  مددکاری  سازمان های  و  پرورش  و  آموزش  اداره  که  است  حالی  در  این 
تماس  آنها  با  آموزان  دانش  روانی  شرایط  بهبود  برای  مشاوران  از  شماری 
گرفته اند تا آنان را در پذیرش این سوگ و همراهی در این وحشت یاری دهند.
از سوی دیگر پلیس اعالم نمود که معلم کشته شده کارن اسمیت نام داشته که 
با سدریک اندرسون ۵3 ساله ) فرد ضارب( پس از یک پیشینه که همانا گذراندن 
دوره نظامی بوده، در ژانویه 2017 ازدواج کرده و با هم در خانه ای در ریور 

ساید زندگی می کردند.
بارها  پلیس  به گفته  از سال های دور می شناختند  را  نفر که یکدیگر  این دو 

مشکالت و درگیری های خشونت بار خانگی داشته اند.
گفتنی است سدریک اندرسون که پس از شلیک به کارن اسمیت جان خود را 
نیز گرفته است یک واعظ مذهبی و موعظه گر دینی بود، کسی که هرگز فکر 

نمی کرد دست به این کشتار بزند.
در این فاجعه یک دانش آموز پسر 8 ساله نیز کشته شده و یک دانش آموز 

دیگر مجروح و بستری است.

حزب دموکرات کالیفرنیا به موازات ایالت هایی چون نوادا، اورگان و واشنگتن 
که در آنها هیالری کلینتون برتری خود را در بسیاری از مناطق نشان داده است، 
برنامه ای را طراحی کرده اند تا در انتخابات 2018 کنگره، این مناطق را از دست 

جمهوری خواهان بربایند.
در ایالت کالیفرنیا 7 منطقه برای کنگره شناسایی شده است که نماینده کنگره 
در آن منطقه از جمهوری خواهان است و در انتخابات 2016 ساکنان آن شهرها 

به هیالری کلینتون رای داده اند.
در صورت  هستند.  گو  دیه  سن  و  کانتی  اورنج  لس آنجلس،  در  مناطق  این 
پیروزی این کارزار، دموکرات ها خواهند توانست بار دیگر اثریت کنگره را در 

2018 در دست بگیرند.
بن ری لوزان نماینده دموکرات از نیو مکزیکو رهبری این کمپین را بر عهده 
گرفته و از پیشکسوتانی چون داری اسراگو که در سال 1996 دموکرات ها را به 

اکثریت رساند نیز خواسته تا به این کمپین یاری دهد.
در  روه  نا  دی  و  گو  دیه  سن  ویستای  در  آیسا  دارل  نمایندگی  کرسی های 

هانینگتون بیچ نیز شامل این اهداف قلمداد می شوند. 

سشنز  جف  از  نامه ای  طی  قانونگذاران  مجلس  در  کالیفرنیا  ایالت  رهبران 
دادستان کل امریکا و ژنرال جان کلی وزیر امنیت داخلی این کشور خواسته اند 
که قوانین و مقررات ایالتی در مورد منع ماموران فدرال در اجرای قوانین نسبت 

به اخراج مهاجران را مورد توجه قرار دهند.
در این نامه که از سوی وکیل خصوصی شرکت حقوقی کاوینگتون و برلینگ 
کالیفرنیا  نمایندگان  مجلس  و  سنا  رهبران  از  نمایندگی  به  است  شده  نوشته 
هشدار داده شده که این ایالت اتهامات و حمالت دولت فدرال در مورد ایالت 
کالیفرنیا و رهبران آن را از نظر قانونی بی پاسخ نخواهد گذاشت و از هر راه 

ممکن قانونی به آن واکنش نشان خواهد داد.
گفتنی است پیش از این جف سشنز و جان کلی به رئیس دیوان عالی قضائی 

کالیفرنیا قاضی تانی کائیل ساکایی در نامه ای نصیحت کرده بودند که به تالش 
خالف  بر  آنان  دستگیری  عدم  و  قانونی  غیر  مهاجران  آزادی  مورد  در  خود 

خواسته دولت فدرال پایان دهد. 

انسدادبزرگراه10پسازکشفیکجسد

معرفیقربانیانحادثهمرگبارمدرسهسنبرناندینو

برنامهریزیدموکراتهابرایانتخابات2018

بیخانمانیپسازادارهمعروفتریناستخربورلیهیلز

محکومیتبرایکمپینمخالفانآزادیماریجوانا

نامهرهبرانسنایکالیفرنیابهوزارتامنیتداخلی
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خبرگزاریایرانشهر

خبرهایایرانیانخارجازایرانرا
منعکسومنتشرمیکند

جری براون فرماندار کالیفرنیا تولد 79 سالگی خود را در لس آنجلس در حالی 
جشن گرفت که هر دو مجالس ایالتی کالیفرنیا تصویب بودجه ۵2 میلیارد دالری 
در مورد ساخت و مرمت جاده های این ایالت را به او هدیه کرده و تنها در انتظار 

امضای او هستند.
تامین  کالیفرنیا  اهالی  بنزین  مصرف  بر  مالیات  افزایش  راه  از  که  بودجه ای 

خواهد شد و یک دوره ده ساله را شامل می شود.
افزون بر مراسم جشن تولد، جری براون با شماری از فرمانداران ایاالت کشور 
مکزیک و کنسولگری این کشور در لس آنجلس نیز به منظور گسترش روابط 
اقتصادی دیدار کرده بود و آنها نیز یک کیک تولد سنتی ویژه التین تبارها را 

برای او آماده کرده بودند.
ماه جاری  در  کالیفرنیا  بنزین در سنای  بر  مالیات  افزایش  گفتنی است طرح 

میالدی به تصویب قانونگذاران رسیده است.

موسسه منافع عمومی در اوکلند با انتشار گزارش 
پژوهشی خود در مورد رشد بی رویه مدارس غیر 
دولتی که چارتر اسکول خوانده می شود هشدار داد.
شمار  که  این  با  که  است  آمده  گزارش  این  در 
مدرسه  در  شرکت  سن  لحاظ  از  محصل  کودکان 
در  مدارس  این  افزایش  شاهد  ولی  می یابد  کاهش 

لس آنجلس هستیم.
از محل  ایالتی  بودجه  با  این گونه مدارس گرچه 
ولی  می شوند  اداره  مردم  پرداختی  مالیات های 
بسیاری از مقررات سنتی مدارس دولتی را تبعیت و 

اجرا نمی کنند.
در مدارس دولتی هنگامی یک مدرسه کالس های 
بنا  را  تازه ای  ساختمان  و  می دهد  افزایش  را  خود 

می کند که نیاز داشته باشد و معیار تنها افزایش شمار 
دانش آموزان نیست.

در همین حال گردانندگان چارتر اسکول، اتحادیه 
است  کرده  متهم  نیز  را  دولتی  مدارس  آموزگاران 
که  چرا  پرداخته اند،  را  گزارش  این  تهیه  هزینه  که 

مخالف گسترش این گونه مدارس هستند.
غیر  مدرسه   4۵0 حاضر  حال  در  می شود  گفته 
انتفایی یا چارتر اسکول در لس آنجلس وجود دارد 
و حتی در مناطق کم در آمد نیز تعداد این مدارس 

رو به افزایش است.

موسسه فاکس قرن بیست و یکم تحقیق در مورد اتهام مزاحت جنسی از سوی 
بیل اوریلی مجری برنامه های تلویزیونی فاکس نیوز را نسبت به وندی والش 

مجری برنامه های رادیویی در کی اف ای آغاز کرد.
این موضوع را لیزا بلوم وکیل وندی والش در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان 
ادعا کرده است که به سبب خودداری از برقراری ارتباط جنسی با بیل اوریلی 

از ارتقا مقام و داشتن شغل در فاکس نیوز محروم شده است.
با اینکه ودی والش به طور رسمی به دادگاه شکایت نکرده و اعالم جرم ننموده 

است اما نام او در توافق نامه 13 میلیون دالری علیه بیل اوریلی آمده است.
اما در عین حال وندی والش گفته هیچ گونه تقاضای مالی ندارد.

گفتنی است کی اف ای یک رادیو دست راستی است که بر روی موج متوسط 
640 ای ام در لس آنجلس پخش می شود

به  زینگر  شوار  آرنولد  کالیفرنیا،  پیشین  فرماندار 
فرماندار ایالت اوهایو، جان کِي سیچ پیشنهاد کرد که 
به  ترامپ  دانالد  برابر  در  دیگر  بار   2020 سال  در 

عنوان نامزد ریاست جمهوري، به رقابت بپردازد.
او در سخنان خود اشاره مي کند که در سال 2016 
نیز از جان کي سیچ براي ریاست جمهوري حمایت 
کرده است . باال گرفتن انتقادهاي آرنولد شوار زینگر 
جمهوري  ریاست  آغاز  از  ترامپ  دانالد  به  نسبت 

ترامپ و فرمان هاي ویژه ترامپ نسبت به مهاجران 
6 کشور و پافشاري بر ساختن دیوار جدي تر شده 
است.دانالد ترامپ نیز همواده در برابر عموم، ناتواني 
آرنولد را در ارائه برنامه تلویزیوني و از دست دادن 
تماشاگران به تمسخر گرفته است آرنولد و ترامپ 
در گذشته دوستان خوبي در معامالت امالک بودند 
و حتي ترامپ از آرنولد براي فرمانداري  کالیفرنیا 

حمایت کرده بود.

ایالتي  مجلس  نماینده   )Phil Ting( تینگ  فیل 
کالیفرنیا از سان فرانسیسکو در جلسه مجلس خطاب 
به اداره دریافت مالیات بر فروش در کالیفرنیا گفت که 
شما اعتماد مردم را نسبت به خود دچار آسیب کردید و 
کوتاهي شما در گردآوري 60 میلیارد دالر مالیات ساالنه، 

زیان بزرگي از نظر بودجه بر کالیفرنیا وارد می نماید.

سخنان فیل تینگ پس از بررسي هاي اداره مالي ایالیت 
اداره، در جلسه کمیته  این  انتشار گزارش  کالیفرنیا و 
بودجه مجلس نمایندگان که ریاست آن را خود فیل 

تینگ به عهده داشته، بیان شده است.
او در این جلسه اشاره کرد در شرایطي که کارمندان 
اداره دریافت مالیات باید به مسئولیت و وظیفه خود 

مبني بر دریافت مالیات مي پرداختند از سوي این اداره 
به کارهاي دیگر گماشته شده اند، که نمونه آن کنترل 

پارکینگ و مراجعه کنندگان است.
باید یادآوري کرد که بنابر همین گزارش ، 113 نفر از کارمندان 
اداره دریافت مالیات به وظیفه اي دیگر در این سازمان مشغول 

بوده اند و این آسیبي به مالیات دهندگان است.

یک سازمان غیرانتفاعي علیه مهاجران غیر قانوني که در 
ماه گذشته با نام American children First از سوي 
جوزف ترنر به ثبت رسیده است، به نمایندگي از سوي 
سازمان غیرانتفاعي مزبور،درخواستي را در سن برناردینو 
کانتي به ثبت رسانده است تا مراحل نخست جمع آوري 
امضا براي قرار گرفتن در برگه هاي راي را طي کند و در 

انتخابات عمومي ممنوع کردن ورود دانش آموزان مهاجر 
غیرقانوني را به راي عموم در سن برناردینو بگذارد.

پیش از آن که پرزیدنت دانالد ترامپ موضوع دیوار 
لوحه  سر  در  را  مکزیک  و  آمریکا  بین  مایلي   2000
شعارهاي انتخاباتي 2016 خود قرار دهد جوزف ترنر و 
دیگر مخالفان مهاجران غیرقانوني در سال هاي 2004 و 

2006 نیز سازمان هاي غیرانتفاعي مشابهي علیه مهاجران به 
ثبت رسانده بود در سال 2016، 42 درصد راي دهندگان 
در سن برناردینو کانتي و 44 درصد راي دهندگان در ریو 
رساید کانتي به دانالد ترامپ راي داده اند و گردآوري 3200 
امضا براي این که این موضوع به راي گذاشته شود، بسیار 

آسان خواهد بود.

دومین فارغ التحصیل دانشکده حقوق هاروارد نیز اعالم 
کرد که در انتخابات سال 2018 به رقابت با مي مي والترز 

جمهوري خواه خواهد پرداخت.
دِی و مین  )Dave Min (که 41 سال دارد و در دانشگاه 
ارواین حقوق درس مي دهد و کره اي تبار است گفت 
اعالم ممنوعیت ورود مسلمانان مهاجر به آمریکا از سوي 

پرزیدنت دانالد ترامپ، او را برانگیخته است که در دفاع از 
ارزش هاي آمریکاي مهاجر پذیر در فراهم کردن فرصت 
اقتصادي و اجتماعي و گسترش روا داري، وارد مبارزات 
 ،) )Katie Porterانتخاباتي شود. هفته گذشته کتي پورتر
نخستین استاد دانشگاه رشته حقوق در دانشگاه ارواین بود 

که ورود خود را براي رقابت با مي مي والترز اعالم کرد.

پروفسور پورتر، که دانش آموخته دانشگاه هاروارد است 
مورد حمایت سناتور الیزابت وارن است که با یکدیگر 
کتاب مشترکي در دوران دانشجویي او، نگاشته اند. پروفسور 
پورتر که مورد حمایت کامال هریس، سناتورکالیفرنیا و 
سناتور الیزابت وارن است ،شانس خود را بیشتر  از دِي و 

مین مي داند.

ساحل  در  اتمی  نخاله های  کردن  انبار  شرایط  به  رسیدگی  به  مربوط  دادگاه 
کالیفرنیا در نیروگاه هسته ای اونفارو در مسیر اورنج کانتی به سن دیه گو به هفته 

آینده موکول شد.
در سال 201۵ پس از آنکه اجازه ساختن انبارهای زباله های اتمی برای مدت 
20 سال تصویب و صادر شد، شکایت شهروندان برای پیشگیری از این انباره ای 

اتمی جهت توقف ساختن و ذخیره آنها به دادگاه رسید.
بر  مبنی  الزم  مدارک  است  نتوانسته  کالیفرنیا  سواحل  بر  نظارت  کمیسیون 
بی خطر بودن آن به دادگاه را ارائه کند و از سوی دیگر شرکت برق ادیسون که 
این اجازه را برای ساخت انباره ها در دست دارد نیز نتواسته شواهدی دال بر 

عدم خطرساز بودن آنها را تهیه نماید.
کنشگران محیط زیست می گویند در صورت طغیان آب اقیانوس و روانه شدن 
اقیانوس آرام ساخته شده، همگان در خطر  اتمی که در ساحل  نیروگاه  به  آن 

خواهند بود. 

جشنتولد79سالگیجریبراوندرلسآنجلس

رشدبیرویهمدارسغیردولتینگرانکنندهاست

آغازتحقیقاتدربارهمزاحمتهایجنسیبیلاوریلی

پیشنهادفرماندارپیشینکالیفرنیابهفرمانداراوهایو

اعتراضکنگرهایالتیبهفعالیتادارهمالیاتدرکالیفرنیا

تالشیکگروهتندروبرایممنوعیتتحصیلکودکانغیرآمریکاییدرکالیفرنیا

دومینفارغالتحصیلهارواردکاندیدایانتخابات2018درکالیفرنیا

دادگاهانبارزبالههایاتمیدرکالیفرنیابهتعویقافتاد

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه25فروردین/14آوریل
1279 خورشیدی )1900 میالدی(

زاد روز محمد حجازی، نویسنده، رمان نویس، 
و  سیاستمدار  مترجم،  نمایشنامه نویس، 

روزنامه نگار ایرانی 
 مجموعه کتاب های محمد حجازی )از انتشارات 
شرکت کتاب( در شرکت کتاب موجود می باشند 

1281 خورشیدی )1902 میالدی(
زادروز ابوالحسن صبا - موسیقیدان و نخستین 

تدوین گر نت در موسیقی ایرانی
  کتاب های نت استاد در شرکت کتاب موجود اند 

1291 خورشیدی )1912 میالدی(
سرور مهکامه، شاعر ایرانی در الهیجان به دنیا 
آمد )او در شمار هیئت رییسه ی نخستین کنگره 

نویسندگان ایران در سال 132۵ بود(
13۵2 خورشیدی )1973 میالدی(

استاد   - قشمه ای  محی الدین  مهدی  درگذشت 
فلسفه در دانشگاه و مفسر قرآن کریم

13۵7خورشیدی )1978میالدی(
و  وزیر  نخست   – علم  امیراسداهلل  درگذشت 

وزیر دربار پهلوی
 کتاب های اوریژینال یادداشت های اسداهلل علم 
به کوشش دکتر عالیخانی و از انتشارات آیبکس 

در شرکت کتاب موجود می باشند.

1368 خورشیدی )1989 میالدی(
درگذشت اکبر داناپرست استاد و دانشمند علوم 

ریاضی 
الباقیه ابوریحان بیرونی به کوشش   کتاب آثار 
شادروان داناپرست در شرکت کتاب موجود است 

شنبه26فروردین/15آوریل
1240 خورشیدی )1861 میالدی(

زادروز عماُدالُکتّاب استاد خوشنویس، شاعر و 
عضو کمیته مجازات در قزوین 

1307 خورشیدی )1928 میالدی(
هوایی  نیروی  خلبان  جهانبانی  نادر  زادروز 

شاهنشاهی ایران و پدر آکروجت ایران
1309 خورشیدی )1930 میالدی(

و  سینما  بازیگر  کشاورز،  محمدعلی  زادروز   
تئاتر ایران. 

1324 خورشیدی )194۵ میالدی(
مدیریت  به  کودک«  پرورش  »جمعیت  تشکیل 

نصرت مشیری
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

و  معمار  هنرمند،  مقصودلو،  بهروز  درگذشت 
مستندساز ایرانی در سن 60 سالگی بر اثر سکته 

قلبی در بیمارستان کسری در تهران.

یکشنبه27فروردین/16آوریل
133۵خورشیدی )19۵6میالدی(

نفت  استخراج  میزان  کنسرسیوم،  تصمیم  به 
ایران، دو و نیم میلیون تن افزایش یافت

1337 خورشیدی )19۵8 میالدی(
نخستین کارخانه ی داروسازی )تولید دارو( در 

ایران آغاز به کار کرد
138۵ خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت پوپک گلدره بازیگر سینما و تلویزیون 
در تهران

1387 خورشیدی )2008 میالدی(
درگذشت پروین دولت آبادی شاعر نام آشنای 

کودکان ایران در سن 84 سالگی در ایران. 

دوشنبه28فروردین/17آوریل
1246 خورشیدی

زادروز  حسن خان نوری اسفندیاری )محتشم 
السلطنه( دریوش مازندران،خوشنویس ونماینده 
مردم تهران در مجلس شورای ملی- از آثار او: 

اخالق محتشمی، علل بدبختی و عالج آن. 
1336 خورشیدی )19۵7میالدی(

زادروز فریده خردمند، قصه نویس
1338 خورشیدی )19۵9میالدی(

زادروز مجید مجیدی، کارگردان، فیلمنامه نویس 
و بازیگر ایرانی

1340 خورشیدی )1961 میالدی(
ساختمان بنای رآکتور اتمی دانشگاه تهران آغاز 

شد
1389 خورشیدی )2010 میالدی(

ایرانی  پژوهشگر  و  نویسنده  شفا  شجاع الدین 
شامگاه جمعه 28 فروردین در سن 92 سالگی در 

پاریس درگذشت.
 شجاع الدین شفا در سال 1297 هجری شمسی 
متولد شد.  قم  فرهیخته در شهر  در خانوادهای 
به  فارسی  ادبیات  رشته  در  تهران  دانشگاه  در 
تحصیل پرداخت و تحصیالت خود را در بیروت 
ادبیات  رشته  در  دکترا  درجه  اخذ  تا  پاریس  و 

تطبیقی ادامه داد.
آقای شفا در دوران پیش از انقالب پست های 
فرهنگی باالیی داشت. او مدتی دبیرکل شورای 
ملی  کتابخانه  ریاست  و  بود  سلطنتی  فرهنگی 

پهلوی را بر عهده داشت.
گفته اند که برخی از متون معروف منسوب به 
محمدرضا شاه پهلوی مانند کتاب »انقالب سفید« 
و بسیاری از نطق های معروف او مانند سخنرانی 
جشنهای  مراسم  در  کبیر  کوروش  به  خطاب 

2۵00 ساله به قلم آقای شفا بوده است.
در  به ویژه  انقالب  از  پس  شفا  الدین  شجاع 
عرصه فرهنگ و ادب با نظام اسالمی به مبارزه 
پرداخت و در جدال با موازین اعتقادی جمهوری 

اسالمی چند کتاب منتشر کرد.
1389 خورشیدی )2010 میالدی(

هژبر یزدانی از چهره های سرشناس و ثروتمند 
سال های پیش از انقالب، در سن 76 سالگی در 

کاستاریکا در گذشت.
1390 خورشیدی )2011 میالدی(

تولیدکننده  و  طراح  پاکزاد،  بیژن  درگذشت 
و  مردانه  لباس های  ایرانی-آمریکایی  سرشناس 
در لس  بیمارستانی  در  مغزی  براثر سکته  عطر، 

آنجلس.
139۵ خورشیدی )2016 میالدی(

ایرانی  پژوهشگر  عناصری،  جابر  درگذشت 
تعزیه، هنرهای نمایشی و فرهنگ عامه و استاد 
دانشگاه در سن 71 سالگی. از او بیش از چهل 

کتاب در زمینه فرهنگ عامه و تعزیه به جا مانده 
بر  ایران  اساطیر  »شناخت  به  می توان  که  است 
اساس طومار نقاالن«، »فرهنگ و پژوهش«، »نسیم 

خاطرات« و.... اشاره کرد.

سهشنبه29فروردین/18آوریل

1327 خورشیدی ) 1948میالدی(
منتقد  نویس،  قصه  شمیسا،  سیروس  زادروز  

ادبی و پژوهشگر
1360 خورشیدی )1981میالدی(

مهراوه شریفی نیا، بازیگر سینما
137۵ خورشیدی)1996میالدی(

درگذشت جالل مقدم، بازیگر سینما و تئاتر

چهارشنبه30فروردین/19آوریل

1321 خورشیدی )1942 میالدی(
ایران اعلم، عنوان نخستین استاد زن در دانشکده 

پزشکی را به دست آورد.
1349 خورشیدی)1960 میالدی(

ادیب و شاعر و  تربتی،  درگذشت محمدجواد 
مدیر روزنامه پوالد.

13۵4 خورشیدی )197۵ میالدی(
تیرباران هفت تن از چریک های فدایی خلق و 
دو تن از اعضای مجاهدین خلق در زندان اوین: 
محمد چوپان زاده، جلیل افشار، عزیز سرمدی، 
مشعوف  ظریفی،   ضیاء  حسن  جزنی،  بیژن 
خلق(،   فداییان  )از  سورکی  عباس  و  کالنتری، 
)از  خوشدل  جوان  مصطفی  و  ذواالنوار  کاظم 

مجاهدین خلق(.
138۵ خورشیدی )2006 میالدی(

استاد  نوازنده  باربد  احمد  استاد  درگذشت 
ایرانی و نوازنده برجسته تار در  موسیقی اصیل 

تهران.
138۵ خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی 
در سن 61 سالگی در پی عمل جراحی در ستون 
فقرات، در آلمان  و در ایران به خاک سپرده شد. 
از آثار وی: طرح کتابخانه ملی ایران، ساختمان 
آب  ملی  موزه  صادرات،  توسعه  بانک  مرکزی 

ایران و...
138۵ خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت دکتر ابوالحسن فرهودی در پاریس، 
استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
در  ایمونولوژی  تخصصی  فوق  رشته  بنیانگذار 

ایران
1389 خورشیدی )2010 میالدی(

باتجربه  بازیگر   ، )نادره(  خیرآبادی،  حمیده 
سینما و تلویزیون ایران و مادر ثریا قاسمی، دیگر 
در  سالگی   86 در  ایرانی،  سرشناس  هنرپیشنه 

تهران درگذشت.

پنجشنبه31فروردین/20آوریل

13۵4 خورشیدی )197۵ میالدی(
نه  »فرار  درباره  امنیتی،  مقامات  اعالمیه   پخش 
تن از ماجراجویان زندانی از زندان اوین و کشته 

شدن آن ها به ضرب گلوله ی مأموران«

روزشمارتاریخ،فرهنگوهنرایران
14تا20آپریل)25تا31فروردین(

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

این هفته شهروند ایرانشهر به احترام خوانندگان گرامی تیزهوش و نکته سنج 
این نشریه، دو خبر را بدون هیچگونه دخل و تصرفی بازنشر کرده و منتظر پیدا 

کردن ارتباط آن ها توسط شما می نشیند.
البته هر دو خبر جدی است و هیچ شوخی و طنزی هم در کار نیست! 

***
خبر اول:

به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران، حضرت آیت 
اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی در دوازدهمین همایش بین المللی دکترین 
مهدویت در قم اظهار کرد: یکی از دالیل موفقیت رهبر معظم انقالب هم ارتباط 
نزدیک ایشان با امام زمان )عج( در همین مسجد مبارک ]مسجد جمکران[ است.

خبر دوم:
در  مي رود  شمار  به  پاسداران  سپاه  داخلي  نشریه  که  نشریه صبح صادق 
وقت  در  زمان)عج(  امام  دارد  احتمال  که  است  داده  هشدار  خود  سرمقاله 
ظهور معتاد باشد و به سبب اعتیادش نتواند رسالتی که خداوند بر عهده او 
گذاشته است را انجام دهد. نویسنده این مقاله ادعا کرده بسیاری از زایرین 
چاه جمکران از طبقه بیسواد جامعه هستند که متاسفانه تعداد زیادی از آنان 
نیز به انواع مواد مخدر معتاد هستند. نویسنده ادامه مي دهد که این افراد چون 
استطاعت مالی ندارند، وقتی برای گرفتن حاجت به چاه جمکران می روند، 
عوض انداختن پول در چاه، انواع مواد مخدر را به درون چاه می ریزند که 
همین موضوع سبب نگرانی شدید علما شده و آنان بیم این دارند که امام زمان 
با مصرف این مواد افیونی معتاد شده باشند و چه بسا تاخیر ظهور ایشان تا 
کنون نیز به دلیل همین وابستگی ایشان به مواد مخدر باشد. این نشریه در پایان 
می افزاید: جا دارد که مسئولین امر نظارت و کنترل بیشتری بر روی زایرین 

داشته باشند تا هیچ موادی به درون چاه انداخته نشود زیرا احتمال دارد که 
امام زمان معتاد شده باشند.

***
پ.ن: البته بعدا که خبر دوم مثل بمب ترکید و کلی انتقاد از نشریه صبح 
صادق شد، سردبیر آن هفته نامه برادران سپاهی مجبور به تکذیب سرمقاله شان 
شد ولی چه سود که بمب ترکیده را نمی توان جمع کرد...؛ و درضمن به دلیل 
خبر دوم، احتماال تولیت آستان قدس مسجد جمکران به یکی از تراست های 

بزرگ توزیع و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده!

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایاتبازاربینالخبرین

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43011
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
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خبرگزاریایرانشهر

خبرهایایرانیانخارجازایرانرا
منعکسومنتشرمیکند

نقد و نظر:           

آیاآدمهابهتدریجفاسدمیشوند؟

جایزهپولیتزربهخاطرنشراسنادپاناما

آب  حوضچۀ  وارد  می خواهند  آدم ها  وقتی 
را  شگرد  دو  این  از  یکی  احتماالً  شوند،  سرد 

می گیرند به کار 
پایشان  شصت  انگشت  نوک  اول  عده ای   *
با  را  پایشان  مچ  تا  بعد  می کنند،  آب  توی  را 
ذره ذره  تا  می برند  حوضچه  داخل  مکافات 
بدنشان داخل آب شود و کاماًل در آب غوطه ور 

شوند.
داخل  می زنند  شیرجه  ناگهان  هم  برخی  و   *

می کنند. راحت  را  همه  خیال  و  آب 
***

حاال اگر چیزی که آدم ها واردش می شوند، نه 
کدام یک  باشد،  فساد  بلکه  سرد،  آب  حوضچه 
کرد؟  خواهند  انتخاب  را  راهکار  دو  این  از 
فساد  سبب،  همین  به  اول.  راه  می گویند  اغلب 
خطرناک«ترسیم  »سراشیبی  یک  مثل  معموالً 
غیراخالقِی  کارهای  هرچه  به طوری که  می شود، 
یا  شخص  یک  شوند،  تلنبار  هم  روی  کوچک 
دولت،  یا  حکومت  یک  حتی  و  سازمان  یک 

کرد. خواهد  سقوط  آن  در  بیشتر  به مرور، 
اما تحقیق جدیدی که در مجلۀ سایکولوژیکال 
ماه  در   )Psychological Science(ساینس
می کند  استدالل  است  شده  چاپ   2017 ژانویه 
غیرمنتظره،  به طرزی  افراد،  اینکه  احتمال  که 
از  بیشتر  دهند  انجام  غیراخالقی  به غایت  کاری 
پس  شوند؛  کار  آن  مهیای  به مرور  که  است  این 
بیشتر  فساد  استخر  در  زدن  »شیرجه«  احتمال 

است!
قالب  در  شرکت کنندگان  تحقیق،  این  طی 
پول ها  که  کسی  می کردند.  مزایده  بازی  نوعی 
تقلبی(  یا  واقعی  پول های  آزمایش،  به  )بسته 
بازی  را  دولتی  مقامی  نقش  می کرد  پخش  را 
مدیران  نقش  در  نیز  دهندگان  پیشنهاد   و  می کرد 
شرکت های ساختمانی بودند. برخی از بازیگران 
مقام  آن  به  که  می کردند  پیدا  را  فرصت  این 
برخوردار  امتیاز  نوعی  از  تا  بدهند  دولتی رشوه 
می توانستند  مدیران  حالت،  یک  در  شوند. 
آن  به  را  خصوصی  تفریحی  مسافرت  یک  فوراً 
مراحل  همۀ  ابتدای  از  تا  بدهند،  رشوه  مسئول 
آن ها  دیگر،  حالتی  در  باشند.  داشته  امتیاز  بازی 
دهند  رشوه  مرحله  دو  در  وی  به  می توانستند 
و،  کنند  دعوت  مهمانی  به  را  وی  ابتدا  )یعنی 
به  را  تفریحی  مسافرتی  به  رفتن  مدتی،  از  پس 
به مدیران  این شیوۀ دوم  وی پیشنهاد کنند(؛ که 
امتیاز  به  زمان  طول  در  که  می داد  انتخاب  حق 
بسنده  محدود  امتیاز  یک  به  یا  برسند،  بزرگ 

. کنند
پول های  آن ها  نه تنها  آزمایش،  آخرین  در 
آن  به  اگر  بلکه  می شدند،  برنده  را  واقعی 
دیگر  دست  از  پول  می دادند،  رشوه  مسئول 
موقعیت های  تمام  در  می شد.  خارج  رقبایشان 
به جای  افراد،  که  بود  بیشتر  احتمال  این  فوق، 
بخرند،  به  مرور  را  دولتی  مسئول  آن  اینکه 
این  بدهند.  وی  به  سنگینی  رشوۀ  بی معطلی 
جایزه ای  آوردن  به  دست  برای  طالیی  فرصت 
از  عالی تر  غیراخالقی-  قیمتی  به  -البته  بزرگ 

بشوند. بی خیالش  که  بود  آن 
شد،  انجام  بازی  از  پس  که  نظرخواهی ای  در 
رفتاری  به  مثابۀ  را  رفتارشان  رشوه دهندگان 
می دانستند  آن ها  بنابراین  کردند.  توصیف  فاسد 
صورت  هر  به  اما  است،  اشتباه  کار  این  که 
ناهماهنگِی  موقعیت  آن  احتماالً  دادند.  انجامش 

شناختی ای را به بار آورده بود؛ اکثر مردم اعتقاد 
اگر  پس  هستند،  اخالقی ای  آدم های  که  دارند 
با  را  آن  بایست  بکنند،  غیراخالقی  کاری 

دهند. وفق  هویتشان 
افراد  اگر  که  می کنند  اظهار  تحقیقات  برخی 
رفتارهای  خطرناِک  سراشیبی  در  به تدریج 
وفق  از  گونه  این  گیرند،  قرار  غیراخالقی 
معقول  که  پیداست  شد.  خواهد  آسان تر  دادن ها 
توجیه  از  آسان تر  اخالقی  ناچیز  تخلِف  ساختن 
تلنبار  تخلف ها  این  هرچه  است.  سنگین  تخلفی 
شوند، معیارهای اخالقی افراد نیز در طول زمان 
را  رفتارشان  حتی  دیگر  تاجایی که  می روند  آب 
دیگری  تحقیقات  دانست.  نخواهند  غیراخالقی 
رشوه خواری  که  است  شیوه  بدین  می گویند  هم 

می شود. عادی  سازمان ها  در 
اما این هم ممکن است که شاید توجیه خطای 
که  خطاهایی  از  روان شناختی،  به لحاظ  یک باره، 

باشد. آسان تر  شده اند  تکرار  چندبار 
سایکولوژیکال  مجلۀ  در  تحقیق  این  مؤلفان 
شاید  یک باره  »خطاهای  می نویسند:  ساینس 
بردن  از یک طرف، و لذت  بودن،  میان اخالقی 
کمتری  تنش  دیگر،  طرف  از  تقلب،  مزایای  از 

بیاورند«. به وجود 
ممکن است کسی شیرجه زدن در رشوه خواری 
است  شده  انجام  یک بار  که  چیزی  به مثابۀ  را، 
اما  نداند.  شخصیتش  حقیقِی  نشانگر  گذشته،  و 
با  باید  شخص  خطرناک،  سراشیبی  موقعیت  در 

بیاید. کنار  پی درپی  رشوه های 
تحقیق  مؤلف  ون لَنگ،  ام.  ای.  پائول 
آمستردام،  در   VU دانشگاه  استاد  و  فوق 
رفتار  تا  دارند  جالبی  توانایی  »افراد  می نویسد: 
تا  آزادیم  ما  کنند.  توجیه  را  شبهه آمیزشان 
اخالقی  اصول  چارچوب  در  را  خودمان  اعمال 
بیشتری  ›ابعاد‹  می توانیم  معموالً  و  بگذاریم؛ 
اما  کنیم.  توجیه  را  اعمالمان  تا  کنیم  اضافه  هم 
اساسی  عنصری  میان،  این  در  بودن،  معقول 
که:  می آوریم  خودمحورانه  استداللی  یا  است. 
کار  همین  دقیقا  بودند،  ما  به جای  دیگران  »اگر 

می کردند«. را 
دادند  ترتیب  به گونه ای  را  تحقیق  این  محققان 
فرصت  دو  خطرناک،  سراشیبی  موقعیت  در  که، 
پیش  دیگری،  از  پس  یکی  درست  دادن،  رشوه 
افراد  بین کارهای غیراخالقی  اگر  بیاید؛ چرا که 
دیگری  به طرز  آن ها  است  ممکن  بیفتد،  فاصله 
مجازاتی  بازی  این  در  عالوه براین،  کنند.  رفتار 
اینکه، شاید، گناه تلقی  برای رشوه خواری –جز 

می گوید:  تحقیق  این  نشد.  گرفته  نظر  در  شود- 
نظام های  در  شدید  رشوه خواری   »اینکه 
همچنان  می آیند  پدید  چطور  مجازات  گوناگون 

نیست.« مشخص 
دانشگاه  در  اقتصاد  مدرسه  استاد  ِسرا،  دنیال 
که   ،Southern Methodist University
می  است،  کرده  تحقیق  رشوه خواری  دربارۀ 
رشوه خواری  فرهنگی  و  اجتماعی  »ابعاد  گوید: 
کشوری  در  اگر  است.  جاافتاده  فوق  تحقیق  از 
به طوری که  شود،  فراگیر  رشوه خواری 
و  بمانند  بی مجازات  معموال  ناچیز  رشوه های 
بسیار  احتمال  به  شوند،  پذیرفته  نیز  جامعه  در 
سطح  رشوه های  گرفتن  به  زیادی  افراد  قوی، 
چیزی  چنین  آیا  شد.  خواهند  مشغول  پایین 
فرصتش  اگر  که،  نمی برد  این سمت  به  را  مردم 
نیز  کالن تر  رشوه های  به سمت  باشند،  داشته  را 
معتقد  و  ›نه‹  می گوید  ظاهرا  تحقیق  این  بروند؟ 
اینکه  به جای  می دهند  ترجیح  افراد  که  است 
به طور  اما  یک بار  بگیرند  رشوه  کم کم  چندبار 
البته که دراین باره  انجام دهند.  این کار را  کالن 

نشده ام.« متقاعد 
بازی  آن  در  داد -و  انجام  ِسرا  که  تحقیقی  در 
مجلۀ  در  که  آنچه  مشابه  را،  رشوه خواری ای 
گرفت-  به کار  آمد،  ساینس  سایکولوژیکال 
قرار  جامعه  قضاوت  مورد  می دانستند  اگر  افراد 
بدهند،  رشوه  که  بود  کمتر  احتمالش  می گیرند، 
سالم تر  کشور  فرهنگ  با  آن ها  اگر  فقط  البته 
هم  اجتماعی  قضاوت  وگرنه  می بودند،  همدل 

نمی بخشید. سودی 
وی  می کند.  اشاره  هم  نقص  این  به  ون لَنگ 

می نویسد:
است  ممکن  خطرناک  سراشیبی  موقعیِت  »این 
صرفًا  نه  و  باشد  اجتماعی  فرایندی  گاهی 

فردی«. فرایندی 
هم ِسرا و هم ون لَنگ گفتند که تحقیق بیشتری 
الزم است تا گره از این  گونه مسائل باز کنیم و 
وسوسۀ  از  که  باشد  عاقالنه تر  افراد  برای  شاید 
اجتناب  طالیی  فرصت های  این  شمردن  غنیمت  
بیافتند.  گیر  می ترسند  که  افرادی  البته  کنند، 
فساد  اگر  که  داد  نشان   2009 سال  در  تحقیقی 
سازمان های  اینکه  احتمال  شود،  زیاد  به مرور 
از  بیشتر  کنند  تأیید  را  رشوه خواری  بازرسی 
دفعه،  یک  بزرگی،  تغییر  که  بود  خواهد  زمانی 
شیرجۀ  باالخره،  دهد.  رخ  شخصی  رفتار  در 

می کند. پا  به  بزرگی  جنجال  ناگهانی 

در  خبرنگاری  جایزه  مهم ترین  را  پولیتزر 
دنیای  از  فراتر  که  جایزه ای  می دانند.  جهان 
تئاتر  و  موسیقی  ادبیات،  حوزه های  رسانه ای، 
این  پولیتز  جایزه  برندگان  برمی گیرد.  در  نیز  را 

شدند. تعیین  دوره 
افشاگر  خبرنگاران  بین المللی  شبکه 
آمریکایی  رسانه ای  شرکت  )واشنگتن(، 
»میامی  روزنامه  و  )ساکارامنتو(  مک کالتچی 
آن خود  از  را  پولیتزر  امسال  جایزه   21 هارالد« 

کردند.
انتشار  دلیل  به  تحقیقگر  خبرنگاران  انجمن 
مقوله  در  یافت،  شهرت  پاناما«  »اسناد  به  آنچه 
به  موفق  روشنگر«  و  افشاگرانه  »گزارش دهی 
 2016 پولیتزر شد. در آوریل سال  کسب جایزه 
به  مختلف  کشورهای  رسانه های  خبرنگاران 
اقدام  هزار شرکت صوری   200 نام  کردن  فاش 
بنگاه  توسط  مالیاتی  فرار  منظور  به  که  نمودند 

بودند. شده  تشکیل  فونسکا  موساک  حقوقی 
نخبگان  و  بلندپایه  سیاستمداران  از  بسیاری 
که  بودند  کسانی  بین  در  ورزش  و  هنر  جهان 
امور  در  جعلی  شرکت های  این  از  استفاده  با 
دست  مالیاتی  فرار  و  پولشویی  به  مربوط 

شتند. دا
سایتونگ«  »زوددویچه  آلمانی  روزنامه  گرچه 
اسناد  انتشار  در  فعال  رسانه های  جمله  از  نیز 
خبرنگاران  به  تنها  پولیتزر  جایزه  اما  بود،  پاناما 
پولیتزر،  جایزه  مدیر  گرفت.  تعلق  آمریکایی 
این  در  که  رسانه هایی  همه  از  اما  پراید،  مایک 

کرد. قدردانی  بودند،  کرده  فعالیت  عرصه 
ترامپ پیرامون  گزارش دهی 

پست«  »واشنگتن  روزنامه  از  فارنتهولد  دیوید 

درباره  افشاگرانه اش  گزارش های  دلیل  به  نیز 
پولیتزر  جایزه  دریافت  به  موفق  ترامپ  دونالد 

شد. ملی«  »گزارش دهی  رشته  در 
افشاگرانه  گزارش های  انتشار  با  فارنتهولد 
ترامپ  شخصی  تصویرسازی  که  داد  نشان  خود 
از خود به عنوان یک فرد سخاوتمند، با حقیقت 
پست«  »واشنگتن  خبرنگار  این  نیست.  همخوان 
نشان  ترامپ  پیرامون  گزارشی  در  که  بود  کسی 
دالر  هزار   20 آمریکا  کنونی  جمهور  رئیس  داد 
از سازمان خیریه متعلق به خود را صرف خرید 

از خودش کرده است. بزرگ  پرتره  یک 
را  ویدیویی  از  بخش هایی  جمله  از  فارنتهولد 
ترامپ  ناشایست  رفتار  از  نشان  که  کرد  منتشر 
ویدیویی  داشت.   200۵ سال  در  زنان  قبال  در 

داشت. زیادی  رسانه ای  بازتاب  که 
»گزارش  رشته  به  مربوط  جایزه  گذشته  آن  از 
»نیویورک  روزنامه  از  مقاله ای  به  خارجی« 

شیوه های  پیرامون  مقاله ای  رسید.  تایمز« 
برای  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین،  والدیمیر 

جهان. در  روسیه  نفوذ  افزایش 
»وال استریت  روزنامه  مفسر  نونان،  پگی 
از  را  سال  تفسیر  بهترین  جایزه  نیز  ژورنال« 

آن خود کرد.
به  نسبت  پولیتزر  جایزه  مدیر  پراید،  مایک 
رویکردی  خبرنگاری  دنیای  تحوالت  و  تغییر 
نقش  درباره  او  دارد.  خوش بینانه  و  مثبت 
بر  اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  تاثیر  و 
دوره  در  »ما  گفت:  خبرنگاری  فعالیت های 
در  بلکه  نداریم،  قرار  خبرنگاری  شکست 

هستیم.« انقالب  یک  میانه های 
خبرنگاران  پولیتزر،  جایزه  مدیر  باور  به 
و  امکانات  از  اینترنت  شکرانه  به  امروزه روز 

می برند. بهره  خود  کار  برای  نوینی  افزارهای 
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نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

دلقکبهاریواپوزیسیونسازیعاریتی

ثبتناماحمدینژادواحتمالایستقلبیخامنهای

مي خواهد  انتخابات،  این  بهاري  دلقک  نژاد  احمدی 
سمبل بد فرمانی درون حکومتی باشد و بارها نشان داده 
بود که چقدر بدفرمانی و دهن کجي به مقامات باال را 

دوست دارد.
او این بار اما با ثبت نام برای ریاست جمهوری رسما 
عهد شکني کرده و نمایش کذبي به راه انداخته.  البته 
به  مشایي  رحیم  آوردن  با  هم  سال 1388  در  تر  قبل 

میدان به نوعي دیگر سرکشي کرده بود.
همراهان  آن  و  کننده  مشمئز  خنده  آن  با  آمدن اش 
طوطي زبان کرکس چشم، نشان داد تاریخ یوم الحساب 
خود را در فرجام خویش ندارد. بلکه هر روز مي تواند 

یوم الحساب تاریخ باشد. 
گذشته،  منکران  که  باشد  روزی  می تواند  روز  هر 
شرمگنانه به اعتراف بنشیند و دیوانگان دیروز، عاقالن 

قدر نشناخته امروز گردند. 
 او که زمانی کاریکاتور یک رییس جمهور بود حاال 
که  او  است،  معترضین  رهبر  کاریکاتور  بلواي  در  اما 
باتوم و خاشاک بود، حال به شمایل  نماد کهریزک و 

سوداگران در آمده.
اسباب  و  عاریتی  پیشینش  نقش  نیز چون  نقش  این 
تمسخر است با این حال او آمده است زیرا سنت زمین 
و تاریخ این است که هر صدا که به سمت کوه عبرت 

مردمان می رود دوباره باز می گردد. 
البته احمدی نژاد به لحاظ سیاسی کار درستی انجام 
داده. او ادعا دارد که ما هم پایگاهی داریم و می خواهیم 
حضورمان را نشان دهیم و سهممان را از سفره انقالب 
بگیریم. می خواهد مثال نظام را به چالش بکشد که یا ما 

هم باید باشیم یا اینکه ما اپوزیسیون خواهیم بود! 
را اصالح طلبان حکومتی می کنند  اشتباه  اینجا  آري 
که با خوش فرمانی تقلیل مطالبات، طرح آشتي ملي، 
فرستادن جهانگیري به عنوان رابط و هزار خوش رقصي 
فرمایشي به جای معرفی کاندیداهای اصلی خود، سعی 
کرده اند خود را به محافظه کاران میانه رو نزدیک کنند 
نوری  ناطق  و  روحانی  مطلوبشان  کاندیدای  نهایتا  و 
باشد. وقتی ممنوع البیان ها تبعیت مي کنند، وقتي صالت 
ظهر به افق دماوند یک مرتبه رکعت یک به دو محو 
و منع مي شوند و به وقت تشهد ظهور مي کنند، وقتي 
مبرا مي کنند،  را  اعتدالیون  طبار  از  اعدام  اهلل هاي  آیت 

اما رئیسي را تنها مرکز ثقل هیئت مرگ جلوه مي دهند، 
عاقبت خوشي از این سپهر سیاست به منزل نمي برند. 

نمي شود، نمي توان جنایت کار اصالح طلبي را از سایر 
جانیان تمیز داد، نمي شود رئیسي را »آیت اهلل قتل عام« 

خواند و پور محمدي را به خبرگان و مجلس فرستاد.
از خرداد 76 به بعد سالهاست که شعور جوانان ایران 
نوین، ملعبه دست نزاع سیاسي زرگري میان همین اغیار 

شده است. 
به مرگ  قاعده  بر  این مرحله  در  نژاد  احمدی  بازی 
از  او  است.  استوار  شوند،  راضی  تب  به  تا  می گیرم 
ردصالحیت بقایی اطمینان کافی دارد و اکنون خودش 
کاندیدا شده تا قدرت چانه زنی را برای تایید صالحیت 
نگهبان.  شورای  با  معامله  نوعی  دهد،  افزایش  بقایی 
می خواهد به اصولگرایان،  شورای نگهبان و حتی رهبر 
جمهوری اسالمی بگوید برای انصراف خودش، بقایی 
را تایید کنند. تایید صالحیت بقایی صرفا معطوف به 
کسب نتیجه در انتخابات نیست. احمدی نژاد می خواهد 
تا  کند  استفاده  ابزار  یک  عنوان  به  تایید صالحیت  از 
بگوید هرچه درباره دولت او گفته اند، دروغ بوده است.
صالحیت  رد  اگر  حتي  اوصاف،  این  همه  با  حال 
احمدي نژاد تف سر باالیي هزینه دار نیز براي نظام باشد 

هزینه اش از رد صالحیت هاشمي بیشتر نیست. 
اما در این ورطه، سوال اصلي من، مِن بازي خورده این 
است که تا زماني که اصالح طلبان، خاتمی یا تاجزاده 
را کاندیدا نکنند و کاندیدای آنها رد صالحیت نشود، اما 
احمدی نژاد و بقایی ثبت نام کنند و رد صالحیت شوند، 
چه کسی اپوزیوسیون درون نظام خواهد بود؟ احمدی 

نژادی ها یا اصالحاتی ها؟ 
__ بعد التحریر:

روي سخن ام با تحریم کنندگان ابدي و ازلي هر گونه 
که  آنها  است،  اسالمي  رژیم  چارچوب  در  انتخابات 
سالهاست از ایران دور بوده اند، آنها که خالصانه و در 
کمال میهن پرستي راه نجات ایران را در نا فرماني مدني 
و عقب راندن رژیم از دست یابي به هر گونه مشروعیت 

قانوني مي دانند.
از من به عنوان یک نماینده کوچک از نسلي بشنوید 
که براي نخستین بار در زمان انتخابات دولت هفتم و 
دوره خاتمي به سن و حق راي رسید، من یکي از آن 

جمعیت 40 میلیوني هستم که بعد از انقالب ۵7 به دنیا 
آمد. من یکي از آن میلیون هایم که به غایت زجر کشید، 
به حد محروم شد، مچاله و خرد و خاکشیر شد و از 
زماني که به عقل نسبي رسید، سودایي جز مخالفت با 

سیستم موجود در سر نداشته و ندارد.
تورنتو،  پاریس،  در  که  شمایي  بدانید  یقین  به  اما   
لس آنجلس و لندن نشسته اي و مردمانی که برای بهتر 
شدن شرایط روزمره شان و برون شدن از استیصال شان  
را  به روحاني راي دهند  امروز مي خواهند  در شرایط 
گوسفند و بي شعور و فریب خورده خطاب مي کني، 

عمل ات نه اخالقي است نه منطبق با منطق و واقعیت.
به  مي روند  تنها  که  کساني  از  دسته  آن  حتي  من 
کاندیداي مغضوب خامنه اي راي دهند را باور ندارم، اما 
آنها را به معتقد بودن به استمرار رژیم متهم نخواهم کرد.
می کنند  شرکت  انتخابات  در  که  کسانی  همه   اگر 
باید  بنابراین  مي دانید  جمهوری  اسالمی  حامیان  را 
و  دارد  مردمی  پایگاه  اسالمی  جمهوری  که  پذیرفت 
به  مردم  هل دادن  گذاشت.  احترام  مردم  رای  به  باید 
حامیان  را  رای دهندگان  و  جمهوری اسالمی  دامان 
جمهوری اسالمی دانستن نه با واقعیت منطبق است و 

نه با مصلحت سیاسی.
ایران نوین ایراني نیست که در سال ۵7 یا در سال هاي 
جنگ ترک کرده اید، سرعت تغییر سیاسي، اجتماعي و 
فرهنگي آنقدر فزاینده ست که من حتي در این اندک 
سال مهاجرت جرات و دانش مشارکتي خود را در آن 

حد نمي بینم که نظر قطعي صادر کنم.
بیرون رفت  برای  که  مردمی  حساب  نوین  ایران  در 
همین  به  و  مي روند  موجود  نابسامان  وضعیت  از 
اصالح طلبان و اعتدالیون شکست خورده پیزوري، راي 
رای می دهند را جدا از حساب رژیم مي دانم. چون این 
تشخیص، این مهم، این ادراک تنها به ریاضت زندگي، 
درگیري  و  عاطفي،  تجارب  اجتماعي،  مشارکت  کار، 
به دست  امروز  رواني، خانوادگي و فردي در اجتماع 
مي آید. این مردم چاره اي نمي بینند جز اینکه از جنگ 
قدرت میان دو حزب قالبي موجود، تنها به نفع بهروزي 
خود بهره برداري کنند و اندکي امروز تا فردا را نفس 

بکشند.

این مطلب طنز نیست، بلکه موید به ارتباط معناداری 
ثبت نام  برای  احمدی نژاد  محمود  اقدام  بین  که  است 
کاندیداتوری ریاست جمهوری و انتشار اخبار محرمانه ای 

درباره وضعیت جسمانی علی خامنه ای در افکار عمومی، 
مطرح می شود.

درست ساعاتی پس از آنکه احمدی نژاد اقدام به ثبت نام 
در فهرست کاندیداهای ریاست جمهوری در تهران کرد، 
یک مرکز خبری در پاریس که پیش از این نیز اطالعات 
ذی قیمتی درباره موضوعات داخلی ایران از جمله منع 
احمدی نژاد از کاندیداتوری توسط خامنه ای را افشا کرده 
بود، مدعی شد اطالعاتی مهم و جدی از سالمت رهبر 

رژیم ساالمی را در دست دارد.
تنها به  فاصله ای کوتاه یک منبع نزدیک به گروه پزشکی 
رهبر جمهوری اسالمی نیز با وخیم گزارش کردن وضعیت 
»آمدنیوز«  خبری  وب سایت  به  خامنه ای  علی  عمومی 
گفت که  درمان های جدید در مداوای سرطان وی دیگر 
جوابگوی روند درمانی نیست و به نظر نمی رسد او تا پایان 
سال جاری بتواند در برابر بیماری سرطان پروستات خود 

مقاومت کند.
وب سایت آمد نیوز همان مرکز خبری است که پیشتر 
حساب های رییس قوه قضاییه را افشا کرد که به ماجرای 
بازداشت محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ایران انجامید.
آمد نیوز در خبری که منتشر کرد نوشته بود: »هر چند که 
تیم پزشکی دست از تالش برنداشته ولی سرطان تمام بدن 
رهبر جمهوری اسالمی را فرا گرفته و گویا خود اعضای 
تیم پزشکی نیز اذعان دارند که دیگر تالش برای جلوگیری 

از گسترش سرطان بیهوده است.«
فیگارو در پاریس اما بار دیگر به پیشبینی زمستان سال 
201۵ خود باز می گردد که آن زمان امید به زنده ماندن علی 

خامنه ای را  تنها تا 2 سال محتمل دانسته بود.
این منبع دریافت و نظر خود را نه پیشگویی یا ستاره بینی که 
رهیافتی علمی از گفتگو با متخصصان سرطان دانسته و نوشته بود :

»خامنه ای در مرحله چهارم بیماری سرطان پروستات قرار 
دارد و متاستازها )سلول های سرطانی( به دیگر نقاط بدن 
پخش شده اند و این به معنای آن است که بیماری به دیگر 
بخش های بدن او نیز سرایت کرده است حال با توجه به 
اینکه خامنه ای 76 ساله است، از نظر پزشکان امید زنده 

ماندن او حدود 2 سال دیگر به پایان می رسد.«
واقعیت  میدان  به  احتمال  مرز  از  اکنون  سال  دو  این 
رسیده است و آرایش سیاسی داخل ایران نشان می دهد 
علی خامنه ای به درستی از فرا رسیدن مرگ مطلع است و 

می کوشد صحنه سیاسی پس از مرگش را طراحی کند. از 
حذف هاشمی گرفته تا تحقیر خاتمی، از زیر فشار گذاشتن 
روحانی گرفته تا بال و پر دادن به رییسی و از همه مهمتر 
برنامه ای که این دیکتاتور تهران نشین برای مهار کودتای 

احتمالی سپاهی ها در فردای مرگش دارد.
جغرافیای  این  کجای  در  نژاد  احمدی  دید  باید  حال 

سیاسی می ایستد؟
احمدی نژاد به درستی می داند تنها فاصله او تا محاکمه 
و زندان به جرم غارت دارایی ها مردم ایران مرگ خامنه ای 
است که دست گروه های دیگر را برای نقره داغ کردن وی 
بازخواهد گذاشت و در حقیقت او پیش از فروپاشی رژیم 
اسالمی باید پاسخگو کرده هایش باشد. از سوی دیگر او نیز 
به مانند برخی از عالی رتبه ترین مقامات رژیم در جریان 
مجموعه ای از محرمانه ترین اطالعات و کانال های ارتباطی 
قرار دارد که اگرچه مردم از آن محرومند، اما سرنوشت 
زندگی آنان را رقم می زند. کاناال هایی که نشت کوچک 
اطالعات از آنها به اخباری در منابع پاریسی و یا وب سایت 

های تحلیلی، تبدیل می شود.
حاال احمدی نژاد از رازی با خبر است که با هزار صورت 
سازی و ظاهر فریبی از یک ملت مخفی شده است. علی 
خامنه ای ممکن است برای انتخابات ریاست جمهوری 
زنده باشد اما رییس جمهور جدید هرکه هست در تثبیت 
قدرت جانشین خامنه ای بیشتر نقش دارد تا در استمرار 

حیات او.
میدان خالی از رقیب که سال هاست روش حذفی رژیم 
اسالمی در ایران به آن دامن زده، اکنون زمینه یک رویارویی 

کامل را فراهم آورده است.
بازماندگان هاشمی ناموفق از تالش برای رساندن نوه 
روح اهلل! به قدرت و تنها دست آویزشان روحانی شیادی که 
دیگر وعده های 100 روزه نمی دهد... در حالی که خوب 
می داند هم او و هم رهبری که حکم او را تنفیذ کرده است 

تنها همین 100 روز را فرصت دارند.
با این حال خامنه ای می کوشد تا نشان دهد در آستانه 
اگر  و  ندارد  خارجی  اپوزیسیون  از  هراسی  هیچ  مرگ 
دردسری هم باشد آن را باید در »فتنه« و »انحراف« جستجو 
کرد. فتنه و انحرافی که در حقیقت روی دیگر سکه قدرت 
مطلقه او در سه دهه گذشته بوده است و نه آنجا که او و 

امامش! رسمیتی ندارند. 

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41293&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=32714&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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یادداشت های وارده:            

ترجمه - امیر رنجبر:

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- مطیع - اپراي کوچک

2- واحد پول قطر - کمک کردن - فراموشي
3- طالي قالبي - تجهیز شده - فروتن و متواضع

4- هزار کیلو - شاب - گاز جوشکاري
5- ضمیر اشاره - تیراندازي - زیر پا مانده
6- نمونه - برائت خواستن - مایع حیات
7- سخنان بیهوده - شاغول - شب عرب

8- لباس شنا - قورباغه درختي - ضمیر جمع - ناموس
9- پایتخت اتریش - پر حرف - مزد کار و زحمت

10- باران اندک - شکسته بند - ضروري
11- شالوده - خیاالت - صداي زنبور

12- جیره - خانه ییالقي - صحنه نمایش
13- مورد استعمال - ترن - نژاد

14- کثرت آمد و شد - از توابع بوشهر - وسعت
15- از شهرهاي یزد - از انواع پدید های جوی که بیشتر 

در مناطق کوهپایه ای رویت می شود

عمودي:
1- ملک - اثر آلکساندر دوما - غم و غصه

2- مکار - بزک - پناهگاه
3- بنوسیاه - همترازي کامپیوتري - زیاده روي

4- خاندان - رزم آور - پارچه زري
5- زینت رو - او - سخن یاوه - شهري در خراسان قدیم

6- از شهرهاي کردستان - پست گلزن تیم
7- هادي - گاو باز آمریکایي - خرس آسماني

8- شکاف - درخت سدر - سپر - از مشتقات نفت
9- حرف ندا - فرزندان یتیم - نامزد

10- خودکامگي - از شهرهاي زیبا و پرجمعیت ایالت 
فلوریدا

11- طالي سیاه - رود اروپایي - دشنام - طایفه ایراني
12- چیره شدن - پایتخت کانادا - عضو دونده

13- کاسه کوچک - پر - بیدار ماندن
14- زعفران - خبر گزاري ایران - حمام بخار

15- کالبد - قند سفید - مخفي

UCLAابتکارجراحانایرانیآمریکایی
واقعیت مجازی یا Virtual Reality که به اختصار با 
حروف VR نمایش داده می شود، عبارت است از تالش 
بشر برای برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و فضای 
مثل  پایین  هزینه  با  فضاهایی  کردن  وملموس  مجازی 
پرواز و یا حتی شبیه سازی عمل جراحی؛ در حقیقت، 
واقعیت مجازی یک فناوری نوین است که به کاربر امکان 
می دهد تا با یک محیط شبیه سازی شده رایانه ای اندرکنش 
گام های  نخستین  برای  و  اکنون  باشد.  داشته  )تعامل( 
جدی بشر، جراحان ایرانی تبار مغز و اعصاب دانشگاه 
UCLA در لس آنجلس از این تکنولوژی مدرن برای 

درمان بیماران  بهره می برند.
وبگاه خبری دیلی بروین گزارش مفصلی در این باره 
ایرانی  اول  طراز  حراج  دو  معرفی  به  و  کرده  منتشر 
آمریکایی در همین زمینه پرداخته است که خالصه آن را 

با یکدیگر مرور می کنیم:

دکتر آریا فالح
او جراح مغز و اعصاب کودکان است و با عینک ویژه 
واقعیت مجازی به چشم و ابزار مخصوص خود برای دو 
عمل جراحی مغز از راه دور دیده می شود. دکتر فالح با 
دقت بسیار با استفاده از آن چه با عینک واقعیت مجازی 
مشاهده می کند و یک اسکن سه بعدی قدرتمند، بدنبال 

یک تومور در اعماق مغز یک بیمار است.
دکتر آریا فالح می گوید: »واقعیت مجازی به عنوان یک 
روش نوین جراحی، حدود دو سال پیش معرفی شد و به 
راحتی باعث شده تا پیش از اقدام به عمل جراحی اصلی 
بر روی بیمار، بتوانیم یک عمل تمرینی بر روی اسکن 
ویژگی های  از  یکی  باشیم.  داشته  بیمار  مغز  سه بعدی 
اصلی واقعیت مجازی این است که می توانیم جزییات 
محل مورد نظر در مغز را بسیار بزرگتر و دقیق تر از آن چه 
پیش از این وجود داشت، مشاهده کنیم تا به بافت های 

سالم اطراف، آسیبی وارد نشود.«
دیگر  مانند  واقعیت مجازی  است،  معتقد  دکتر فالح 
استفاده همه  بزودی مورد  نوین در پزشکی  روش های 
همکارانش قرار خواهد گرفت، درست مانند فناوری لیزر 
که پس از گذشت یک دهه از عمر آن، اکنون یکی از 
پرکاربردترین متدهای اعمال جراحی است اما استفاده از 
این روش ممکن است باعث آسیب زدن به بافت های 
اطراف محل مورد جراحی شود و طول مدت بهبودی و 

درمان زیاد شود.
دکتر فالح درباره استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی 
نشان دهم  دیگران  به  که  کار من است  »این  می گوید: 
بیماران مغز و اعصاب بویژه مبتالیان به صرع  چگونه 

می توانند به سرعت بهبود یابند.«   
موارد  بیشتر  »در  می افزاید:  پایان  در  فالح  آریا  دکتر 
سخت ترین راه درمان، داروست ولی گاه عمل جراحی 

آسان تر و سریع تر است.«

دکتر نادر پوراتیان
این جراح متخصص مغز و اعصاب بر روی بیماری های 
عصبی و روانی کار می کند. دکتر نادر پوراتیان با استفاده 
از شبیه سازی ژرفای مغز و شناسایی برخی از نقاط ویژه 
آن پیش از اقدام به عمل جراحی، به موفقیت در بهبود 
عملکرد سیستم اعصاب مبتالیان به بیماری های روانی و 

عصبی، کمک شایانی کرده است.
دکتر پوراتیان می گوید: »از لحاظ تاریخی، در گذشته 
از  بعضی  شناسایی  در  اعصاب  و  مغز  متخصصین 
در  روانی  و  عصبی  بیماری های  با  که  مغز  بخش های 
ارتباط بود، مشکالت زیادی داشتند اما امروز با استفاده از 
فناوری واقعیت مجازی به آسانی با استفاده از نرم افزارهای 
رایانه ای می توان با یک کاوشگر مجازی هر قسمتی از مغز 
را انتخاب کرد و بافت مورد نظر و عملکرد آن را رصد 

کرد.«
تکنولوژی  بزرگ  حسن  درباره  پوراتیان  نادر  دکتر 
واقعیت مجازی در جراحی های مغز و اعصاب معتقد 
است: »بسیاری از بیماران از این که ممکن است به بافت 
شود،  وارد  آسیب  جراحی  عمل  هنگام  در  مغزی شان 
نگران هستند اما اکنون متخصصان با استفاده از فناوری 
شبیه سازی ژرفای مغز که تقریبا دو دهه پیش اختراع شده، 
می توانند در هر دو زمینه تحریک یا تعدیل فعالیت های 
الکتریکی مغز و اعصاب بدون آسیب رساندن به بافت  

آن ها عمل کنند.«
دکتر پوراتیان می افزاید: »بوسیله شبیه ساز ژرفای مغز 
نیاز  مورد  الکتریکی  امواج  فرکانس  و  مقدار  می توان 
بافت مورد نظر  تثبیت  یا تعدیل و  به راه اندازی  برای 
استفاده  با  سپس  و  کرد  مشخص  را  مغزی  یا  عصبی 

از امواج الکتریکی فرکانس پایین، بافت را تحریک و 
فعال کرد. این روش )شبیه سازی ژرفای مغزی( برای 
پارکینسون  بیماری  پیشروی  از  جلوگیری  یا  درمان 
بسیار موفقیت آمیز بوده است و برای بیماری هایی مانند 
موفقیتی  مزمن،  دردهای  و  تورت  )سندروم(  نشانگان 
حدود 20 تا 2۵ درصد داشته است؛ ضمن آن که برای 
گام هایی  متد،  این  بوسیله  نیز  صرع  بیماری  درمان 
برداشته شده است. معموال دوره درمانی بوسیله استفاده 
از واقعیت مجازی و شبیه ساز ژرفای مغز حدود یکی 

دو سال طول می کشد.«
 Second« با شرکت  از همکاری  پوراتیان  نادر  دکتر 
Sight« مستقر در لس آنجلس گفت که با بهبود و توسعه 
شبیه ساز ژرفای مغز بوسیله این کمپانی، کمک به نابینایان 
با هدف بازگرداندن بینایی به آنان دنبال می شود؛ البته این 
موضوع درباره نابینایانی است که مشکل قطع ارتباطات 
مرکز  و  شبکیه چشم  بین  الکتریکی عصبی  پالس های 

بینایی مغز دارند.
به این متخصصین ایرانی تبار جراحی مغز و اعصاب 
به عنوان  لرنر«  »جیسون  دکتر  یوسی ال ای،  دانشگاه 
کودکان  اعصاب  و  مغز  جراح  و  الکتروفیزیولوژیست 
کمک می کند. او متخصص استفاده از الکترو- انسفالوگرام 
اعصاب  و  مغز  الکتریکی  فعالیت  تشخیص  دستگاه  یا 
است و معموال به دکتر آریا فالح برای آماده سازی امور 
عمل جراحی یاری می رساند. دکتر لرنر می گوید، او به 
باعث  که  بیمار  مغز  از  بخشی  تعیین  برای  فالح  دکتر 
تشنج و یا دیگر نارسایی های مغزی و عصبی شده است، 
کمک می کند تا برای برش زدن آن قسمت و انجام عمل 
جراحی بر روی آن آماده شود. همسر دکتر لرنر به بیماری 
بتواند به بیماران  تا  امیدوار است  صرع مبتالست و او 

صرعی برای درمان شان کمک کند.

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=29839&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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در دنیای دانش و هنر:

روندکاهشسطحیخدرشمالگانادامهدارد

آخرخطبرایویندوزویستا

روند  کرد  اعالم  »ناسا«  به  وابسته  مطالعاتی  نهاد 
کاهش سطح یخ دریای منطقه شمالگان، در زمستان 
بار دیگر رکورد شکست به وضعیتی  سال گذشته، 
این در  از زمستان 201۵ رسید؛  قبلی  آمار  از  بدتر 
بهار  از  یخ ها  آب شدن  طبیعی  فصل  که  حالی ست 

آغاز خواهد شد.
به گفته مرکز اطالعات برف و یخ، سازمانی وابسته 
شناور  یخ   میزان  متحده،  ایاالت  فضایی  آژانس  به 
منطقه شمالگان 3۵ هزار مایل مربع کاهش پیدا کرده 
و در هفتم ماه مارس )دو هفته پیش از پایان زمستان( 
به ۵.۵7 میلیون مایل مربع رسیده است: رقمی کم تر 
از آخرین رکورد از کاهش بی سابقه پیشین، که دو 

سال پیش ثبت شده بود.
در  فعلی  بی سابقه  کاهش  می گویند  دانشمندان 
آغاز شده است  تابستان  و  بهار  فصل  که  حالی ست 
که خود فصل طبیعی آب شدن یخ ها است و در سال 
جاری ممکن است بر سطح »دریاهای از یخ تهی« 

بیافزاید.
مارک سرز، مدیر »مرکز اطالعات برف و یخ« به 
از دست  اکنون در حال  »ما  خبرنگاران گفته است 

دادن یخ ها)ی قطبی( در تمام فصول سال هستیم«.
نبوده  بهتر  نیز  وضعیت در قطب دیگر کره زمین 
است؛ در منطقه جنوبگان که در حال حاضر فصل 
آب شدن یخ ها را پشت سر می گذرد، مقدار یخ های 
سوابق  که  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  شده،  آب 

و  کاهش  روند  البته  بود.  می دهند،  نشان  ثبت شده 
افزایش سطح یخ در جنوبگان روند مشخصی ندارد، 
برخالف منطقه شمالگان که کاهش سطح یخ روندی 

ثابت پیدا کرده است.
مجموعه ای  پژوهشگران،  و  دانشمندان  منظر  از 
گرم شدن  همچنین  و  طبیعی  اقلیمی  پدیده های  از 
زمین که ناشی از فعالیت بشر توصیف می شود، به 

وضعیت فعلی یخ دریا انجامیده است.
مارک سرز می گوید زمستان 2016 و 2017، به طور 
غیرمعمولی گرم بود، و شمالگان با سه موج گرمای 

شدید روبه رو شد.
خاطر  به  البته  که  بسته است  یخ  آب   ، یخ دریا 
روی  آب،  چگالی  با  مقایسه  در  یخ،  کمتر  چگالی 
سطح آب شناور می ماند. شمالگان منطقه ای پیرامون 

روسیه،  کشور  از  قسمت هایی  است؛  جنوب  قطب 
ایالت آالسکا، گرینلند یا کانادا، نیز مناطقی در شمال 
اقیانوس شمالگانی  فنالند، همچنین  نروژ، سوئد و 
)یا اقیانوس منجمد شمالی( را در بر می گیرد. قطب 
شمال مساحتی در حدود 17 درصد کره زمین را در 

بر می گیرد.
به  می تواند  قطبی  یخ های  و  یخسارها  شدن  آب  
آن ها  مورد  در  دانشمندان  که  بیانجامد  پدیده هایی 
باال آمدن سطح دریاها  برای نمونه  هشدار داده اند؛ 
که می تواند مناطقی از کره زمین را زیر آب ببرد. دو 
سال پیش دانشمندان هشدار داده بودند که آب شدن 
مناطق  به سوی  آن ها  حرکت  و  یخسارها،  و  یخ ها 
کره  چرخش  »کندی  باعث  کم عرض  جغرافیایی 

زمین شده است«.

ویستا  ویندوز  از  مایکروسافت  پشتیبانی  اتمام  با 
از  »یکی  به  ویستا  ویندوز  میالدی  جاری  ماه  در 
تبدیل  جهان  عامل   سیستم های  خطرناک ترین« 

خواهد شد.
آوریل   11 از  که  است  کرده  اعالم  مایکروسافت 
ویندوز  از  خود  پشتیبانی  کامل  صورت  به   ،2017

ویستا را قطع کرده است.
توسط  ویستا  ویندوز  از  پشتیبانی  توقف  این 
مایکروسافت به این معنی است مایکروسافت هیچ 
به روزرسانی امنیتی برای ویندوز ویستا ارائه نمی کند 
و این عامل سبب می شود ویندوز ویستا در معرض 
حمالت مختلف توسط هکرها و خرابکاران سایبری 
قرار گیرد. عالوه بر این مرورگر اینترنت اکسپلور 9 
هم دیگر توسط مایکروسافت پشتیبانی نمی شود و 
اگر از این مرورگر استفاده کنید، حساب های آنالین 
و همچنان رایانه خود را در معرض حمالت سایبری 

مختلف قرار خواهید داد.
به  نباید  این سیستم عامل  کاربران  دلیل  به همین 

هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از ویندوز ویستا 
استفاده کنند و باید ویندوز خود را به نسخه باالتر 

ویندوز یعنی 8 و یا 10 ارتقا دهند.
سیستم عامل های  محبوب ترین  از  هیچ گاه  ویستا 
نبوده است و به همین دلیل بسیاری  مایکروسافت 
 7 ویندوز  به  قبال  را  ویستا  ویندوز  کاربران  از 

به روزرسانی کرده بودند.

تمامی  که  است  امیدوار  مایکروسافت  اکنون  هم 
 10 ویندوز  به  ویستا  ویندوز  باقی مانده   کاربران 
مهاجرت کنند. این شرکت برای تشویق بیشتر افراد، 
فقط  را   10 ویندوز  به  ویستا  از  مهاجرت  هزینه ی 
با این  14.9۵ دالر تعیین کرده است. عالوه بر این، 
تغییر کاربران از یک سیستم عامل مدرن بهره خواهند 

برد.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19498&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10358
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهایهفته:

ازآدینه14آپریل2017
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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاریایرانشهر
خبرهایایرانیانخارجازایرانرامنعکسو

منتشرمیکند

http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=a2e8a852-aca3-4078-a412-3f13d9ad15e8
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=cbd985b4-25bf-42a0-98ce-512aa586707e
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=cbd985b4-25bf-42a0-98ce-512aa586707e
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=06ba350c-1ce1-429e-a880-beb4f33d47d8
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=311c704f-d335-498f-8de7-6b9d473c4f93
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=17f20033-af88-4ec3-a13f-3d6f93bed9f6
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=30675449-aaa8-421d-bc57-6dd88e132c46
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=320d2e8b-3ac4-4350-9c6d-d82d77e8e9ab
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=c26ee56e-427f-4bda-bc74-697cec5f2d99
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس 
که روز یکشنبه 9 آپریل 2017 منتشر شده است صرحتا گفته: 
»تغییر در رژیم در ایران تنها با یک »خیزش عمومی« امکان پذیر 
است« و نسبت به ایجاد این تغییر در دوران ریاست جمهوری 

دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده است.
شاهزاده رضا پهلوی معتقد است که بر خالف ادعای برخی 
از سیاستمداران و اندیشمندان اسالمی، رژیم حاکم بر ایران ساز 
و کار اصالح پذیری از داخل را ندارد و افزوده است: »متاسفانه 
این رژیم غیر قابل اصالح است، زیرا بر اساس همان قوانین و 
مقرراتی که توسط خود رژیم وضع شده، اجازه هر نوع حرکت 

اصالح طلبی از مدعیان آن سلب شده است.«
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، هر نوع تغییر در آن نظام مستلزم 
اقداماتی مانند اعتصاب های کارگران و کارمندان، جنبش مردمی 
و نافرمانی مدنی است که منبع و منشاء آن باید در داخل باشد، 

چون این رژیم داوطلبانه قدرت را رها نمی کند.
ایرن رهبر سیاسی می گوید، همچنین اعضای سپاه پاسداران 

باید اطمینان یابند که »همگی اعدام و تیرباران نمی شوند.«

به باور او، مهم ترین نکته این است که دولت های غربی فاصله 
خود را حفظ کرده و تهدید به عملیات نظامی نکنند.

شاهزاده رضا پهلوی به خبرگزاری آسیوشیتدپرس گفته که 
جانشین رژیم اسالمی در ایران باید مشخصات یک حکومت 

لیبرال تمام عیار را داشته باشد.
شاهزاده افزوده تمرکز خود را در حال حاضر بر »آزاد« ساختن 
ایران نهاده و بدون به خطر انداختن مصالح و استقالل ایران هر 
وسیله  ای کمک خواهد گرفت و هر کسی که »مایل به دست 
دادن با ماست«، چه آمریکا باشد یا عربستان سعودی، اسرائیل و 

دیگران را مد نظر قرار خواهد داد.
او اضافه کرد: »معتقدم که هسته نظام آینده ایران باید بر اساس 
نظامی سکوالر و دموکراتیک استوار باشد، که مهمترین اصل آن 
جدایی دین از سیاست است. چون بدون آن دمکراسی واقعی 
بی معنی ست. مردم ایران با گوشت و پوست شان درک می 
کنند که رژیمئاسالمی تار و پود ایران و فرهنگ ایرانی را دریده 
و هویت ایرانی ما را از بین برده است، که از دید من با تاریخ مان 

درآمیخته است.«

شاهزادهرضاپهلویخواهانخیزشعمومی
درایرانباحمایتآمریکاشد
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