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رایگان
FREE

ناو هواپیمابر اتمی »جورج بوش« در 
مسیر خود به آب های خلیج فارس، به 
پایگاهی در جزیره یونانی کریت در 

آب های دریای مدیترانه رسید.
این مساله تحولی چشم گیر در پی 
افزایش شدت تنش میان ایاالت متحده 
و جمهوری اسالمی پس از آن است که 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، 
متعهد به از میان بردن گروه داعش شد.
ناو  شامل  آمریکا  دریایی  کاروان 
هواپیمابر اتمی »جورج بوش« به همراه 
دو  و  جنگی  کشتی های  سوم  گروه 
رزم ناو »فلپین سی« و »هیو سیتی« و 
همچنین دو ناوشکن موشکی »البون« 
و »تراکستون«، قرار است تا پایان هفته 

آینده از تنگه هرمز عبور کند.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی 

و به نقل از یک منبع آگاه در ناوگان 
ششم نیروی دریایی آمریکا، با اینکه 
هدف این کشتی ها، حمایت از منافع 
ملی آمریکا در اروپا، منافع هم پیمانان 
در ناتو، منافع مشترک در کشورهای 
آفریقایی و خاور نزدیک و همچنین 
متحدان در ائتالف علیه داعش اعالم 
شده است، اما اعزام این تیم جنگی به 
خلیج فارس حامل پیامی مهم و عملی 

برای رهبران تهران است.
اتمی  ناو  بر  مستقر  هواپیماهای   
»جورج بوش«، قرار است ظرف این 
هفته مواضع شناسایی شده داعش در 
سوریه را بمباران کرده و پس از پایان 
ماموریت تهاجمی آنان، کاروان دریایی 
به رهبری ناو اتمی هواپیمابر جورج 
بوش، به آب های خلیج فارس راهی 

گردد.
خلیج فارس و آب راهه های منتهی به 
آن  منطقه مسئولیت ناوگان پنجم نیروی 
دریایی امریکاست و اضافه شدن یک 
ششم  ناوگان  از  تهاجمی  کامل  تیم 
مثابه  به  آن  به  متحده  ایاالت  دریایی 
تقویت توان نظامی آمریکا در مرزهای 

جنوبی ایران است.
مواضع  برخی  به  پاسخ  در  و  اخیرا 
کاخ  سخنگوی  اسالمی،  رژیم  رهبر 
که  بفهمند  باید  آنها  بود  گفته  سفید 
رییس جمهور جدیدی در کاخ سفید 

قدرت را به دست گرفته است.
»مایک  جمهوری  رییس  معاون 
توصیه  تهران  رهبران  به  نیز  پنس« 
کرده بود جدیت پرزیدنت ترامپ را 

درباره خودشان، آزمایش نکنند . 

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

 ناو هواپیمابر اتمی »جورج بوش« 
راهی آب های خلیج فارس 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...!!!

شبکه های خبری در ایالت لوئیریانا می گویند آتش سوزی 
رستوران مشعل فروزان )Flaming Torch( در منطقه 
مرفه نشین شهر نیواورلئان که مدیریت آن را یک زن 
ایرانی آمریکایی به عهده دارد، عمدی بوده است. این 
رستوران همزمان با صدور فرمان پرزیدنت ترامپ در 
در شامگاه 29  آمریکا  به  ایرانی  اتباع  ممنوعیت ورود 

ژانویه 2017 به آتش کشیده شده بود.
به گزارش شبکه تلویزیونی WWL-TV لوییزیانا، 
آتش سوزی  بودن  عمدی  احتمال  درباره  تحقیقات 
رستوران Flaming Torch ادامه دارد. زهره خالقی 
پیش  سال   14 از  که  رستوران  این  تبار  ایرانی  مدیر 
این رستوران را اداره می کند، در گفتگو با کانال چهار 
تلویزیون WWL-TV گفت که حدود ساعت هشت 
شب پس از تعطیلی رستوران در طبقه دوم ساختمان 
مشغول رسیدگی به حساب ها و موجودی انبار بود که 
ناگهان دود غلیظ تیره  رنگی همه جا را فرا گرفت و 
ایشان توانست به سختی خود را از آن مهلکه نجات 
دهد که البته مدیون پشت بام فروشگاه همسایه متصل به 

رستوران است.
زهره خالقی می افزاید: »تنها چیزی که به ذهنم رسید، این 
بود که راهی برای فرار کردن پیدا کنم. باال رفتم و از راه 
پشت بام فروشگاه همسایه خارج شدم. فضای ساختمان 
بیش از حد تاریک و دودآلود شده بود و چشمانم به 
شدت می سوخت. در همان حالت ترس و اضطراب در 
فکر دو پسرم بودم. بچه های من دو سال پیش پدرشان 

را از دست دادند و اکنون اگر من هم می مردم چه بالیی 
بر سر آن ها می آمد؟«

ماجرای  از  هیچگونه جزییاتی  نیواورلئان  آتش نشانی 
آتش سوزی رستوران مشعل فروزان منتشر نکرده است 
اما خانم خالقی می گوید تحقیقات درباره احتمال عمدی 
بودن آتش سوزی ادامه دارد و معتقد است که آتش از 
سالن پذیرایی و نه از آشپزخانه آغاز شده است. به گفته 
این حادثه مشکوک  با  رابطه  پلیس محلی در  مقامات 

سازمان آتش نشانی نیواورلئان با FBI در تماس است.
که  رسیده  خالقی  خانم  به  عینی  شاهدان  از  اخباری 
است.  آتش سوزی  این  بودن  جنایی  احتمال  بر  مبنی 
خدمه  از  نفر  دو  چیاسن«  »کایال  و  اسپیرز«  »استیسی 
رستوران Flaming Torch که از دوستان خانوادگی 

ضمن  می شوند  محسوب  نیز  خالقی  زهره  نزدیک  و 
این  دوست شان،  ماندن  سالمت  از  خوشبختی  اظهار 
آتش سوزی را پیامی برای قتل خانم خالقی می دانند. آنها 
گفتند: »این باعث تاسف است، همه ما در کنار یکدیگر 
امرار معاش ما  خانواده  بزرگی هستیم و اکنون وسیله 

)رستوران( در آتش سوخته است.«
با توجه به محدوده زمانی این رویداد که تنها با فاصله 
زمانی دو روزه از دستور رییس جمهور ترامپ رخ داده 
است و شهرت این رستوران به عنوان یک محیط ایرانی 
در منطقه مرفه نشین شهر نیواورلئان، زهره خالقی امیدوار 
است تا تحقیقات به ثمر رسیده و مسئول ماجرا پیدا و به 
دست قانون سپرده شود تا شائبه نژاد پرستانه بودن این 

رویداد برطرف گردد.

یک رستوران ایرانی در آمریکا به آتش کشیده شد

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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افزایش احتمال درگیری نظامی در خاورمیانه :

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&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=42485&Status=2
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

مرکز  بزرکترین  کتاب  شرکت  انتشارات  مدیریت 
نشر فارسی زبان در خارج از ایران از انعقاد قراردادی 
با ناشر اصلی کتاب The Field of Fight نوشته 
ژنرال مایکل فلین خبر می دهد که بر اساس آن تا 
پایان ماه جاری میالدی )فوریه 2017( ترجمه فارسی 
این اثر مهم سیاسی روانه بازار نشر آمریکا و جهان 

خواهد شد.
کتاب ۳00 صفحه ای the field of fight نوشته 
ژنرال مایکل فلین با همکاری دکتر مایکل لدین، توسط 
انتشارات St. Martins وابسته به Mcmillan  در 
جوالی201۶ منتشر شد و بالفاصله  با اطالع ژنرال 
مترجم،  ناشر،  از  کپی رایت  انحصاری  امتیاز  و  فلین 
ترجمه فارسی آن  به انتشارات شرکت کتاب در لس 
آنجلس عرضه گردید که به گفته مدیر این سازمان در 
ماه فوریه 2017 با عنوان »عرصه نبرد«  به دو صورت 
نسخه سنتی)کاغذی( و دیجیتالی )آنالین( در اختیار 

خوانندگان فارسی زبان قرار میگیرد.
از  نبرد« است و  کتاب، »عرصه  این  فارسی  عنوان 
اطالعات  افسری  دوران   :1 فصل  )مقدمه،  بخش   ۶
دشمن/  فصل۳:اتحاد  جنگیدن/  فصل2:  امنیت/   و 
منابع(  و  نتیجه  نهایت  در  و  پیروزی  فصل4:رمز 

تشکیل شده است.
ژنرال فلین که هم اکنون به عنوان مشاور امنیت ملی 

پرزیدنت دونالد ترامپ مشغول به فعالیت است، در 
این کتاب با نگاهی انتقادی، رژیم جمهوری اسالمی 
را با گروه تروریستی داعش یکسان می داند که حامی 
اصلی تروریسم در جهان امروز و از دوستان نزدیک 
گروه های تروریستی حزب اهلل و امل و القاعده است 
و رهبر جمهوری اسالمی را به خاطر عناد با آمریکا و 
خوانش استبدادی از قدرت و حمایت از بشار اسد، 
یک »شارالتان« و »شرور« معرفی می کند که اسالم 
و شریعت ساختگی، بهانه ای برای قدرت، ثروت و 
فساد آنهاست. به عبارتی وی حساب مردم و جامعه 

بطور  و  دانسته  جدا  اسالمی  جمهوری  از  را  ایران 
جدی ، خواهان فروپاشی رژیم اسالمی است. 

ترجمه این کتاب به فارسی را عرفان قانعی فرد به 
عهده داشته است که پیش از این نیز ترجمه هایی مانند 
: معمای ایرانی)کنت پوالک( ، کتاب جنگ مقدس یا 
کارزار ویرانگر )نوشته ویلیام موری و کوین وودز( و 
نیز سیاست کردها در خاورمیانه )نوشته نادر انتصار( 
را به فارسی برگردانده است. کتاب در »دامگه حادثه« 
ازاین مترجم، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر از 

شهرت بسزایی برخوردار است.

اعالم  فوریه 2017   4 شنبه  روز  نیویورک  فرماندار 
کرد نوزاد چهار ماهه ایرانی، که مبتال به مشکل قلبی 
است و تحت فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ از ورود 
به آمریکا برای معالجه منع شده بود، اکنون می تواند 
تحت وضعیت اضطراری برای درمان وارد آمریکا شود.
قلب فاطمه رشاد به تشخیص پزشکان ایرانی دچار 
ناهنجاری ساختاری بوده و دو حفره اضافی دارد. صمد 
تقی زاده، دایی او که شهروند آمریکا است و در شهر 
پورتلند ایالت اورگان زندگی می کند، می گوید حدود 
فاطمه  والدین  به  ایرانی  های  پزشک  پیش  ماه  یک 
گفتند او برای رفع مشکل قلبی اش نیاز به حداقل یک 
جراحی فوری دارد، در غیر این صورت ممکن جان 

خود را از دست بدهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از اندرو 
کیومو فرماندار نیویورک، مرکز پزشکی »مانت سینای« 
در منطقه منهتن به والدین فاطمه پیشنهاد داده بود که 

این جراحی پیچیده را انجام خواهد داد،.
سفارت  از  آمریکا،  به  سفر  برای  فاطمه  خانواده 
ایاالت متحده در امارات متحده عربی وقت مصاحبه 
برای دریافت ویزای توریستی گرفته بودند، اما فرمان 

اجرایی پرزیدنت ترامپ 
به  ویزا  صدور  منع  در 
کشورهای  شهروندان 
هفتگانه، از جمله ایران، 
جلسه  لغو  به  منجر 
مصاحبه و بازگشت آمها 

به ایران شد.
نوشته  به 
آسوشیتدپرس، فرماندار 
ای  بیانیه  در  نیویورک، 
اجازه  صدور  از  خبر 
آمریکا  به  فاطمه  سفر 
»ما  گفت:  کیومو  داد. 

به  فدرال  که دولت  متوجه شدیم  امروز خوشبختانه 
فاطمه رشاد و خانواده اش اجازه ورود به آمریکا داده 
به  المللی کمک  بین  با پروژه  ما در همکاری  است. 
پناهجویان، اطمینان حاصل می کنیم که این کودک به 

خدمات درمانی الزم دسترسی پیدا کند.«
حمایت  دولت های محلی و فدرال آمریکا از ایرانیان 
علی رغم دستور رییس جمهوری در حالی است که 

مواضع اصالح  به  نزدیک  فعاالن سیاسی  از  گروهی 
طلبان در جمهوری اسالمی در میان ایرانیان آمریکا، می 
کوشند تا با فشار بر موضع وجود تبعیض های نژادی 
و مذهبی نوعی واکنش غیر واقعی را در جامعه ایرانی 
ایجاد کنند. این گروه از کوشندگان سیاسی در دوران 
آقای اوباما رابطه تنگاتنگی با کاخ سفید پیدا کرده بودند.
الزم به یادآوری است که این نوزاد ایرانی روز سه 

شنبه 7 فوریه به امریکا وارد شد.

کتاب عرصه نبرد به فارسی منتشر شد

فرماندار نیویورک: نوزاد ایرانی با ضمانت من به آمریکا می  آید

به سان رود 
که در نشیب دره سر به سنگ می زند رونده باش 

امید هیچ معجزی ز مرده نیست
 زنده باش

                                          هوشنگ ابتهاج )ه.الف. سایه( شاعر نامدار معاصر

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

دولت فیجی یک پناهجوی ایرانی را که از اردوگاه 
پناهجویان جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو گریخته و 
قصد پناهدگی در این کشور را داشت، بازداشت کرده 

و به جزیره مانوس بازگردانده است.
به گفته مقامات رسمی دولت فیجی این پناهجوی 
برای  اخیراً  دارد  نام  سواری«  »لقمان  که  ایرانی 
درخواست ویزای حمایت به فیجی رفته بود اما  در 

مدت 10 روزه ای که باید 
تقاضای ویزا خود را ارائه 
می کرد، از اقدام خودداری 

کرده است.
این  وکیل  حال  این  با 
که  ساله   21 پناهجوی 
در هنگام بازداشت او در 
پایتخت  سووا،  از  خارج 
همراهی  را  او  فیجی، 
که  است  گفته  می کرده، 
که  این  از  قبل  موکلش 
را  خواستش  در  بتواند 
تسلیم مقام های مهاجرتی فوجی کند، بازداشت و به 

جزیره مانوس برگردانده شده است.
آقای سواری سه سال اخیر را در اردوگاهی مخصوص 
مردان در مانوس، تحت تدابیر سخت گیرانه مهاجرتی 

استرالیا به سر برده است.
این  از  خود  گزارش  در  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
سیاست های  سال  سه  پس  که  کرده  یادآوری  حادثه 

سختگیرانه دولت استرالیا در مورد طرد پناهجویان که 
اعتراض سازمان ملل را به همراه داشته، آقای سواری 
می توانست اولین پناهجویی باشد که از کشوری ثالث 

درخواست ویزای حمایت کرده است.
استرالیا آقای سواری را در اوت سال 201۳، بیش از سه 
سال پیش، به اردوگاهی که مانوس که تنها ویژه مردان 
است فرستاده بود و نهایتاً با درخواست پناهندگی اش 
پاپوآ گینه نو موافقت شد و او زندگی اش را در  در 

خارج از اردوگاه ادامه داد.
با این حال او گفته است که از سوی ساکنان محلی 
مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در مقطعی هم از سر 

فقر در خیابان زندگی کرده است.
بسیاری از کسانی که در بازداشتگاه ها و اردوگاه های 
استرالیا در جزایر اقیانوس آرام به سر می برند، می گویند 
از »خشونت و آزار و اذیت« در کشورهایی چون عراق، 

ایران و افغانستان گریخته اند.
با این حال وضعیت این پناهندگان در این بازداشتگاه ها 
انتقاد شدید سازمان ملل و سازمان های  و اردوگاه ها 

حقوق بشری را به دنبال داشته است.

در  طاهری  محمدعلی  مادر  طاهری  الملوک  عزت 
کانادا و در حالی که چشم انتظار آزادی فزرند خود بود، 
شامگاه شنبه 4 فوریه 2017 به وقت محلی درگذشت. 
پیاپی  سال  دو  برای  طاهری  الملوک  شادروان عزت 
)2015 و 201۶ میالدی( به دلیل تالش های گسترده 
اش در زمینه حقوق بشر جز ده چهره خبرساز ایرانی 

در خارج از ایران بود.
پایانی  الملوک طاهری که در سال های  بانو عزت 
عمر خود در شهر تورنتو در کانادا و به اتفاق دخترش 
و  تالش  همه  کرد،  می  زندگی  طاهری  آذردخت 
وقت خود را مصروف کوشش برای آزادی فرزندش 
محمدعلی طاهری کرده بود که در ایران و با جرایم 

واهی عقیدتی در زندان بسر می برد.
خانم طاهری علی الرغم کهولت سن و بیماری در 
این سال ها با مقامات بین المللی از جمله گزارشگران 
ویژه سازمان ملل متحد در خصوص ایران و تنی چند 
از نمایندگان دولت ها و سازمان های مدافع حقوق بشر 

دیدار داشت و مکررا از ایشان خواسته بود تا صدای 
مظلومیت فرزندش باشند که در ایران زندانی است.

این سال های غربت دخترش آذردخت  اگرچه در 
طاهری و خانواده وی، او را همراهی کردند اما انتشار 
درگذشت  خصوص  در  شده  سازماندهی  شایعات 
فرزندش در زندان، بارها قلب او را به درد آورد. این 
برخودها در قالب جریانی شکل گرفته بود که برخی 
خانواده  به  افترا  ایراد  با  آن  از  حمایت  در  مغرضان 
آنان  تاثیرگذار  تا تالش های  بودند  طاهری کوشیده 

خصوصا مادر سالخورده خانواده را در سایه قرار دهند.
خانم طاهری، مادر محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی 
در ایران در خالل سال 2015 و 201۶ میالدی علی الرغم 
سن باال و بیماری با سفر به شهرهای مختلفی در کانادا 
و آمریکا کوشیده بود  تا در مقابل صدور حکم اعدام 
برای فرزندش در ایران، توجه نهادها و شخصیت های 
جهانی را جلب نماید و به همین دلیل جز لیست ده 

چهره خبرساز ایرانی در خارج از ایران قرار گرفت.
خانواده طاهری با انتشار تصویری از آخرین روزهای 
حیات عزت الملوک طاهری در رثای او نوشتند: »با 
مادر  درگذشت  خبر  گریان  چشمی  و  شکسته  دلی 
عزیزمان بانو عزت الملوک طاهری را منتشر می کنیم 
که تا آخرین دقیقه حیات با برکتش چشم امید از آزادی 
فرزند دربندش نبست و هرچه در توان داشت صرف 
تالش برای رهایی فرزند خود نمود و حکایت ماندگار 
زندگی پر فراز و نشیب خود را به واژگان امید و آزادی 

پیوند زد تا مشعلی گردد در مسیر حق طلبی.«

احمدرضا جاللی، استاد مدعوو و پژوهشگر در »مرکز 
تحقیقات و آموزش پزشکی اضطراری و سوانح« در 
دانشگاه »پیه ُمونته شرقی« در ایتالیا، به اتهام جاسوسی 
توسط جمهوری اسالمی ایران به اعدام محکوم شده و 
بر اساس اطالعات منتشر شده قرار است این حکم تا دو 
هفتۀ دیگر به اجرا گذاشته شود. احمدرضا جاللی که 45 
سال دارد برای دیدار با خانواده اش به تهران سفر کرده 
بود و در آوریل گذشته توسط مقامات جمهوری اسالمی 

ایران دستگیر شد.
انتشار خبر محکومیت احمدرضا جاللی جوامع دانشگاهی 
ایتالیا و بلژیک را بشدت نگران ساخته است. احمدرضا 
جاللی از استادان و پژوهشگراِن دورۀ آموزش »پزشکی 
سوانح« است که مشترکاً توسط دانشگاه »وریج« در بروکسل 

و دانشگاۀ »پیه مونته شرقی« در ایتالیا اداره می شود.
کارولین پاولس، از مسئوالن ارشد دانشگاه بروکسل 
در پایگاه اینترنتی این دانشگاه نوشته است که احمدرضا 

جاللی که فعالیت های بشردوستانۀ مهمی انجام می 
دهد در دادگاهی ناعادالنه و پشت درهای بسته به اعدام 
محکوم شده است. او محکومیت دکتر جاللی را نقض 
فاحش حقوق بشر دانسته و خواستار مقابلۀ جدی با آن 

شده است.
دانشگاه بروکسل همچنین تصریح کرده است که دکتر 
جاللی حتا حق برخورداری از وکیل را نداشته است. »ایو 
هوبلو«، رییس گروه تحقیقات دانشگاه بروکسل در زمینۀ 
پزشکی، گفته است که دکتر احمدرضا جاللی هیچ فعالیت 
سیاسی نداشته و کمترین اقدامی نیز علیه حکومت اسالمی 
ایران انجام نداده است. همکاران دکتر جاللی گفته اند که 
دستگیری او با تماس های بین المللی وی در دانشگاه 
بروکسل بی ارتباط نبوده است. برخی از این تماس ها با 
دانشمندان کشورهای مخالف جمهوری اسالمی ایران از 

جمله دولت اسرائیل صورت گرفته است.
فرانچسکا دالکورته، هماهنگ کنندۀ گروۀ پژوهشی و 

آموزشی دانشگاۀ »پیه مونتۀ شرقی« نیز که احمد رضا 
جاللی در آن به کار مشغول است، »اتهام وارد شده به این 
همکارایرانی« خود را »غیر قابل قبول« خواند و خواستار 
آزادی وی شد. بگفتۀ او احمد رضا جاللی در یک طرح 
تحقیقاتی به منظور بهبود کارکرد بیمارستان ها به هنگام 
بروز سوانح طبیعی و از جمله وقوع زلزله شرکت داشته 
است. در این طرح که از حمایت اتحادیۀ اروپا برخودار 
است یک پژوهشگر اسرائیلی و چند پژوهشگر سعودی 
نیز شرکت دارند. او گفت شاید شرکت یک پژوهشگر 
اسرائیلی در این طرح، علت اتهامات وارده بر احمد رضا 

جاللی باشد
بیش از 40 هزار نفر با امضای طوماری خواستار آزادی 
دکتر احمدرضا جاللی شده اند. پزشک ایرانی تاکنون 
سه بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده و در نتیجۀ 
شکنجه های سخت ناگزیر از اعتراف به اعمال ناکرده 

شده است.

مجازات دو ایرانی سوئدی در پرونده تجاوز به نوجوانان
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دو شهروند ایرانی سوئدی ساکن گوتنبرگ)یوتوبوری( 
که با خوراندن مواد روانگردان به دختران نوجوان به آنها 
تجاوز کرده و ده ها هزار فیلم و عکس از قربانیان خود 

تهیه کرده بودند، در سوئد به زندان محکوم شدند.
به گزارش روزنامه پرتیراژ اکسپرسن چاپ استکهلم که 
ترجنه ای از آن در وب سایت خبری العربیه منعکس 
شده است، یک رستوران دار و یک جوان ایرانی به جرم 
تجاوز به دختران نوجوان و دانش آموز سوئدی، به ۶ و 
9 سال زندان محکوم شدند. مرد جوان دختران را اغفال 
کرده و آنها را به آپارتمان مرد رستوران دار می کشاند و در 

آنجا با همدیگر به قربانیانشان تجاوز می کردند.
یکی از محکومین این پرونده که یک جوان 2۶ ساله 
ایرانی ساکن شهر گوتنبورگ سوئد است و فرد محکوم 
دیگر یک رستوران دار 51 ساله ایرانی تبار و صاحب 
حداقل پنج کلوپ شبانه بزرگ و مشهور شهر گوتنبورگ 

سوئد است.
ماجرا در ماه مارس سال 201۶ آغاز شد که یک دختر 
نوجوان به پلیس اعالم نمود مورد تجاوز قرار گرفته است. 
پلیس جوان 2۶ ساله ایرانی را جهت بازجویی فراخواند 
و در جریان بازجویی و سپس تفتیش تلفن موبایل او، 41 
هزار تصویر و 1700 فیلم که توسط خود او از دختران 
نوجوان تهیه شده بود پیدا شد. به گفته پلیس بسیاری از 
فیلم ها و تصاویر موجود بدون اطالع قربانیان و بصورت 
مخفی عکسبرداری و فیلمبرداری شده است. به نوشته 
اکسپرسن یکی از فیلم های بدست آمده، افشاگر یک 
تجاوز سنگین به دو دختر 1۶ ساله است که بصورت 
مشترک توسط این دو در یکی از آپارتمان های لوکس 
متعلق به رستوران دار ایرانی در خیابان اعیان نشین و 

گران »آوه – نی« در گوتنبورگ صورت گرفته است.
محکوم 2۶ ساله که از او با نام »بردیا پژوهی« یاد شده، 
بواسطه حضور خود در لوکس ترین و گران قیمت ترین 
نایت کالب های دو شهر گوتنبورگ در سوئد و بورلی 
هیلز در آمریکا و همچنین ترتیب دادن پارتی های مجلل 
و گران مشهور بوده است. لقب این جوان در میان دست 
اندرکاران زندگی شبانه شهر گوتنبورگ »فست فیکساره« 

به معنی سازمان دهنده پارتی های شبانه است.
نوید اطلسی، رستوران دار 51 ساله ایرانی تبار و صاحب 
حداقل پنج نایت کالب بزرگ و مشهور شهر گوتنبورگ 
سوئد است. همه نایت کالب های وی پس از اعالم 
حکم دادگاه جواز فروش مشروبات الکلی خود را از 

دست داده اند. به نوشته اکسپرسن وی از ظرفشویی در 
رستوران های گوتنبرگ شروع کرده تا صاحب حداقل 

پنج نایت کالب مشهور این شهر شده است.
از  معتبر سوئدی  رسانه های  معمول،  رویه  برخالف 
جمله روزنامه پر تیراژ اکسپرسن چاپ استکهلم عکس و 
مشخصات کامل دو محکوم این پرونده را منتشر کرده اند. 
این پرونده از سوی رسانه های سوئد یکی از »بزرگترین 

پرونده های تجاوز جنسی در سوئد« لقب گرفته است.
بنا بر حکم دادگاه این دو دختر نوجوان  که مورد تجاوز 
قرار گرفته اند، ابتدا در یکی از کلوپ های شبانه متعلق به 
مرد 51 ساله بنام »ال کورازون« در گوتنبورگ با مشروب 
و همچنین داروهای روانگردان »از پا درآمده« و سپس به 
آپارتمان او برده و در آنجا در مقابل یک دوربین آی پد 

مخفی مورد تجاوز قرار گرفته اند.
دادگاه درباره وضعیت یکی از دو دختر 1۶ ساله قربانی 
این تجاوز در زمان وقوع جرم می نویسد: »او در جریان 
روند سکس کامال بیهوش است و تنها زمانی که دو متهم 
او را جابجا می کنند تکان می خورد.« این دو دختر هرگز 
تجاوز به خود را به پلیس گزارش ندادند. جریان تجاوز 
4 سال بعد و زمانی که پلیس تلفن موبایل جانی 2۶ ساله 
را بدنبال شکایت دختر نوجوان دیگری مورد تفتیش قرار 

داد فاش شد.
دختر نوجوانی که در ماه مارس 201۶ از جوان 2۶ 
ساله به پلیس شکایت برد خود در حالی که مست و 
تحت تاثیر داروهای روانگردان قرار داشت در محله واسا 

استان توسط رهگذران پیدا شد که پلیس را در جریان 
قرار دادند.

به نوشته اکسپرسن پلیس موفق شد که با استفاده از 
تصاویر و فیلم های موجود در تلفن موبایل جوان 2۶ 
ساله وی را به 8 مورد تجاوز و رستوران دار 51 ساله 
را به دو مورد تجاوز متصل کند. مشترک در هر هشت 
مورد تجاوز، نوجوان بودن قربانیان و همچنین بسر بردن 
همه آنها در حالت روان گردان بوده است. شیوه کاری 
این دو در دادگاه طرح دوستی جوان 2۶ ساله با دختران 
نوجوان، بردن آنها به داخل کلوب های شبانه بزرگساالن 
متعلق به رستوران دار 51 ساله با استفاده از نفوذ او، و 
سپس میهمان کردن نوجوانان به شامپیان و دیگر مواد 
مخدر و سپس انتقال آنها به آپارتمان لوکس مرد 51 
ساله در خیابان مشهور آوه-نی در مرکز شهر گوتنبورگ 

عنوان شده است. 
اتهامات  دادرسی  مراحل  تمامی  در  متهم  دو  هر   
تجاوز را بکلی رد کرده و در تمامی موارد با توافق 
دو طرف عنوان کرده بودند. به گفته دادستان فیلمهای 
متعددی توسط پلیس مورد بررسی قرار گرفته است 
اما دادستان تنها به طرح دادخواست در رابطه با فیلم 
ها و تصاویری بسنده کرده که وقوع تجاوز در آنها 
فوریه  ماه  است. روز جمعه 9  بوده  انکار  قابل  غیر 
جوان 2۶ ساله ایرانی به جرم هشت مورد تجاوز به 9 
سال زندان و رستوران دار 51 ساله به جرم دو مورد 

تجاوز به ۶ سال زندان محکوم شدند.

استرداد یک پناهجوی ایرانی را به جزیره مانوس

مادر محمدعلی طاهری در کانادا درگذشت

حکم اعدام برای استاد دانشگاه ایرانی بلژیکی
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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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برای پیدا کردن صاحبان 
مشاغل و نیاز به داشتن 

اطالعات از مهمترین اتفاقات 
روز در جامعه ایرانیان 

کالیفرنیا کافیست با مرکز 
اطالعات ایرانیان تماس بگیرید

818 9 08 08 08

سرویس  اتوبوس  دستگاه  یک  واژگونی  حادثه 
لنکستر  مدرسه روز سه شنبه هفتم فوریه در منطقه 
آموز  دانش  هشت  شدن  زخمی  به  لس آنجلس  در 
منجر شد که حال یکی از کودکان در این حادثه رو 

به وخامت رفت.
خودوری  دستگاه  یک  برخورد  اثر  در  حادثه  این 
 20 خیابان  تقاطع  در  مذکور  اتوبوس  با  کادیالک 

لنکستر رخ داد.

موظف  مدرسه  سرویس  گزارش،  این  اساس  بر 
بوده تا وسیله ایاب و ذهاب تعدادی دانش آموزان 
تا مدرسه ایست ساید  با شرایط خاص فیزیکی را 

فراهم کند.
یکی از کودکان در این حادثه به شدت زخمی شد 

و به بیمارستانی محلی منتقل شده است.
دچار  نیز  کادیالک  خاطی  راننده  حال  همین  در 

جراحات سنگینی شده است.

موارد  از  بسیاری  در  لنکستر  شهر  است  گفتنی 
میزبان مدارس ویژه کودکان معلول یا دبیرستان های 

مخصوص دانش آموزان خاص بوده است.

مهاجرتی رئیس جمهور  منع  فرمان  پی توقف  در 
ترامپ از سوی قاضی فدرال بسیاری از ایرانیان با 
ویزاهای معتبر که از خاک امریکا رانده شده بودند، 
امکان ورود دوباره به ایاالت متحده را پیدا کردند. 
لس آنجلس تایمز گزارش های متعددی درباره قصه 
اخیر مهاجران ایرانی مانده در پشت مرزها به چاپ 

رسانده است.
است  بوده  ایرانی  مهاجران  از  یکی  عدالت  آرین 
که در صدد بوده بتواند مادرش را که االن بیوه شده 
ببیند و به او کمک کند که ویزای آمریکا را بگیرد. 
می گوید:  ساله   42 عدالت  تایمز،  ال ای  گزارش  به 
من هربار با چهره هایی از مادر و مادربزرگم مواجه 
و  چین  برای  دلم  نمی شناسم.  را  آنها  که  می شوم 
چروک های صورت آنها تنگ می شود. برای بسیاری 
از مهاجران و خانواده هایشان 7500 مایل سفر بین 
است.  احساسی  ضرورت  یک  کالیفرنیا  و  تهران 
خانواده  و  فرهنگ  و  اجتماعی  ریشه های  همچنان 
این افراد در ایران است. هنوز سرزمین مادری این 
مهاجران پر خاطره است و دل کندن از آن سخت 
است. با این حال سفر بین ایران و آمریکا تا همین 

نبوده است و  هفته گذشته هم راحت و کم هزینه 
همیشه تحت کنترل صورت می گرفت.

به  عدالت  آرین  قصه  ادامه  در  تایمز  لس آنجلس 
سرنوشت مشابهی از سه خانواده مهاجر ایرانی دیگر 
نیز اشاره می کند که از دشواری های ناشی از دستور 

اجرایی دونالد ترامپ روایت دارند.

شایان ذکر است پیش از قاضی فدرال در سیاتل، 
اعالم  حکمی  طی  نیز  لس آنجلس  در  دادگاهی 
کرده بود که ماموران مرزی در فرودگاه بین المللی 
لس آنجلس می بایست با عدم در نظر گرفتن فرمان 
رئیس جمهور کلیه پناهجویان و اتباع هفت کشور 
مسلمان را پذیرفته و اجازه ورود آنان را صادر کنند. 

پل کورتز یکی از اعضای شورای شهر لس آنجلس 
مرکز  ارتقای  پیشنهاد  با  فوریه  هفتم  شنبه  سه  روز 
سالمندان وست وود به یک هتل مسکونی از آوارگی 

120 سالمند ساکن در این مجموعه جلوگیری کرد.
گروه  یک  که  گرفت  آن صورت  پی  در  اقدام  این 
سرمایه گذاری با ارائه پیشنهاد مالی مناسبی قصد ویران 
سازی و سرمایه گذاری مجدد در جهت ساخت و 
ساز بنای قدیمی مرکز سالمندان وست وود را داشته و 

مالک زمین را نیز اقناع کرده بودند.

در همین حال پل کورتز عضو فعال شورای شهر با 
ارائه یک طرح جدید، در راستای کمک به سکونت 
سالمندان و جلوگیری از خروج احتمالی آنها، صاحب 
ملک را قانع کرد تا با هزینه مورد نظر شورای شهر 
یعنی  پیشین  هدف  با  را  مرکز  این  و  کرده  موافقت 
نگهداری از سالمندان حفظ کرده و آن را به هتلی تازه 

ساز ومدرن مبدل کند.
اقدام کورتز توجه بسیاری از فعاالن مدنی در شهر 
لس آنجلس و اعضای ثابت شورای شهر را برانگیخت.

فروشگاه محصوالت خانگی ایکیا اعالم کرده است که به مناسبت فرا رسیدن 
ایام عاشقان )ولنتاین( از چهارشنبه هشتم فوریه حراج ویژه خود را آغاز کرده 

و تا یکشنبه 12 فوریه ادامه خواهد داد. 
مبلمان،  کلیه  که  اعالم کرد  رابطه  این  در  بربنک  ایکیا شعبه  بزرگ  فروشگاه 
میز، قالی و فرش، وسایل آشپزخانه و محصوالت تزئینی با تخفیف 25 تا 50 

درصدی به فروش می رسند.
ایکیا همچنین برای متولدین روز ولنتاین، به بهانه روز تولدشان با ارائه کارت 

شناسایی معتبر تخفیف های ویژه ای قائل خواهد شد.
فروشگاه سراسری و معتبر ایکیا اصالتا سوئدی است و به زودی سالگرد 75 

سالگی فعالیت های خود را جشن خواهد گرفت. 

یکی از زنان معلم در دبیرستانی در شهر ریورساید 
رابطه  داشتن  ظن  به  فوریه  هفتم  شنبه  سه  روز 
نامناسب با یک دختر دانش آموز دستگیر شده است.
کارمین زلینگر ۳2 ساله که خود زنی جوان است 
بوده،  کار  به  مشغول  دبیرستان  این  هنر  مدرسه  در 

روز دوشنبه در دفتر آموزش بازداشت شد.
که  کرده  اظهار  قربانی  می گوید  ساید  ریور  پلیس 
به  او  اما  باز می گردد  ماه های گذشته  به  رابطه  این 
پلیس  اختیار  افشا کرده و در  این مطلب را  تازگی 

قرار داده است.
استفاده  سو  اتهام  به  کارمین  پلیس،  گزارش  به 
فردی  که  آموز خود  دانش  اذیت  و  آزار  و  جنسی 
زیر سن قانونی 18 سال است، مورد محاکمه قرار 

می گیرد.
مدرسه  در  پیش تر  زلینگر  کارمین  سوابق،  بر  بنا 
هنر  دانشکده  همچنین  و  آناهایم  نمایشی  هنرهای 

شهر اورنج کانتی نیز تدریس کرده است. 
این معلم که به گفته شاگردانش در زمینه هنرهای 
نمایشی خصوصا بازیگری آموزگاری خوش اخالق 
و خالق است در این پرونده از خود دفاعی نکرده 

و ابعاد این اتهام نیز معین نشده است.
بر اساس قوانین حماتی در امریکا برقراری هرگونه 
رابطه جنسی در هر حد بین معلم و شاگردی که زیر 

سن قانونی 18سالگی قرار دارد ممنوع است.

کانتی  اورنج  ناحیه  آب  سازمان  مدیره  هیئت 
وضعیت  که  کرد  اعالم  فوریه  ششم  دوشنبه  روز 
جنوب  نواحی  اکثر  و  منطقه  این  در  خشکسالی 

کالیفرنیا از وضعیت هشدار خارج شده است.
منابع  سازمان  نظارتی  مسئوالن  حال  همین  در 
آب در شهر سن دیه گو نیز در اظهار نظری مشابه 
گفته اند وضع خشکسالی فزاینده و اضطراری مناطق 
جنوبی ایالت کالیفرنیا رو به بهبود و سیرابی است 
ابراز  نیز  خشکسالی  این  کامل  رفع  به  نسبت  و 

امیدواری کرده اند.
گفتنی است بارش های اخیر در جنوب کالیفرنیا به 
این منطقه را شکست  طرز چشمگیری خشکسالی 
را در  منابع ذخیره سازی سازمانی  داده و سدها و 

حد مبسوطی سیراب کرده است.
خوش  تمامی  وجود  با  که  است  حالی  در  این 
ایالتی  ارشد  مقامات  شهری،  مسئوالن  بینی های 
وضعیت  بیشتر  اطمینان  برای  است  بهتر  می گویند 
هشدار در مناطق شمالی کالیفرنیا تا ماه مارچ تمدید 

شود. 
پیشتر و در پی بارش مقادیر قابل توجهی برف در 
ارتفاعات شمال و شرق ایالُت کارشناسان با توجه 
به بارش خوب امسال گفته بودند که احتمال پایان 

وضعیت خشکسالی وجود دارد.
موجود  سرسبز  وضعیت  نیز  لس آنجلس  در 
خصوصا در حاشیه بزرگراه های 405 و 5  نشانگر 

آمادگی خاک در پذیرش باروری مجدد است.

واژگونی یک اتوبوس مدرسه در حادثه تصادف لنکستر

گزارش لس انجلس تایمز از تاثیر فرمان ترامپ بر جامعه ایرانیان کالیفرنیا

خانه سالمندان وست ساید به کار خود ادامه خواهد داد

هدیه IKEA  برای روز عاشقان

بازداشت معلم زن به جرم رابطه جنسی با یکی از شاگردانش

اعالم خروج ارونج کانتی از وضعیت بحران خشکسالی

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

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

شنبه  سه  روز  لس آنجلس  کانتی  ناظران  هیئت 
هفتم فوریه به طرحی رای داده اند که بر اساس آن 
کشت، تولید، پردازش، حمل و نقل و خرده فروشی 
در  پزشکی  غیر  و  پزشکی  موارد  در  ماری جوانا 
محدوده های ثبت نشده شهر ممنوع شود تا زمانی 
که یک چارچوب جامع نظارتی تمامی موارد مذبور 

را در خود جای دهد. 
کوچک  نواحی  وکالی  از  همچنین  هیئت  این 
در  قانونی  غیر  پخش   مرکز   70 تا  خواست 

محدوده های ثبت نشده را تعطیل کنند.
مبارزه  و مدت دار  قدیمی  قانون  پی  در  اقدام  این 
از آن صورت گرفته  ناشی  مواد مخدر و جرائم  با 

است .
 این در حالی است که مردم کالیفرنیا روز هشتم 
نوامبر 201۶ به الیحه ۶4 مبنی بر استفاده تفریحی 
از  این الیحه  و  داده  مثبت  رای  ماری جوانا  آزاد  و 
در  اجرا  مرحله  به  قاعدتا  جاری  سال  ژانویه  اول 

آمده است.

ایالتی می گویند  مقامات  در عین حال مسئوالن و 
هنوز مراتب مربوط به نحوه پخش و فروش قانونی 
بنا  و  نشده  نزدیک  عملیاتی  مرحله  به  ماری جوانا 
بر صالحدید مالی و اجتماعی زمان بر خواهد بود. 

شورای شهر لس آنجلس از تشکیل کارگروهی ویژه 
خبر داد که موظف هستند اثرات و پیامدهای فرمان 
دونالد ترامپ در فرودگاه بین المللی لس آنجلس را 

ارزیابی کنند.
کارکنان  وکیل  لس آنجلس،  مهاجران  حقوق  دبیر 
شهری ، پاتریک ام گنون، معاون مدیر اجرایی امنیت 
اعضای  از  لس آنجلس  فرودگاه  عمومی  ایمنی  و 

ارشد این کارگروه هستند.
مهاجران  منع  دستور  شهر،  شورای  بیانیه  طبق  بر 

ساده  فرمان  یک  امریکا  جمهور  رئیس  سوی  از 
در  فراوانی  منفی  و  مخرب  اثرات  و  نبود  گذرا 
به  کالیفرنیا  جنوب  هوایی  مرز  و  لس آنجلس  شهر 
از  یکی  عنوان  به  که لس آنجلس  داشت چرا  دنبال 
درگاه های مهم ایاالت متحده همواره دروازه ورود 
غرب  به  مسلمان  خصوص  به  اتباع  و  مهاجران 

امریکاست.
شورای شهر پس از تاکید بر اهمیت ماموریت این 
کارگروه مجددا از فرمان دونالد ترامپ انتقاد کرده و 

آن را بر خالف قانون اساسی و ارزش های بنیادین 
ایاالت متحده امریکا تلقی نموده است. 

ایالت  در   ،201۶ سال  آماری  داده های  انتشار 
نشانگر  عمومی،  بهداشت  اداره  سوی  از  کالیفرنیا 
مراکز  به  جوان  مراجعه کنندگان  میزان  افزایش 
فوریت های پزشکی بیمارستان ها به سبب استفاده از 
هروئین است. در این گزارش آماری ، بیمارستانها ، 
تنها در سه ماه نخست سال 201۶، شمار 412 نفر 
از جوانان 20 تا 29 سال را برای مسمومیت ناشی 
از مصرف هروئین ثبت کرده است در حالی که در 
و  نفر   1500 تنها  مراجعان  همین   2015 سال  کل 

برای سال 2012 میزان 1000 نفر ثبت شده اند و این 
برای  مراجعه   412 میزان  که  می دهد  نشان  مقایسه 
سه ماه نخست 201۶، بیش از دو برابر میزان سه ماه 

نخست 2015 است. 
در   201۶ سال  نخست  ماه  سه  همین  برای 
در  و  نفر   ۶8 به  نفر   89 از  کاهش  ریورسایدکانتی 
بوده است.  به 49  از 59  سن برناردینو کانتی کاهش 
لوس انجلس  در  و  برابر   ۳ کانتی  ارنج  در  افزایش 

کانتی 2 برابر گزارش شده است. 

رستورانی  در  فوریه   4 شنبه شب  آتش سوزی 
موسوم به کاخ سفید ارنج کانتی که خوراک رایگان 

کم درآمد  خانواده های  کودکان  اختیار  در  ایتالیایی 
می گذارد، این رستوران را که از سوی آشپز معروف 
 )Bruno Serato( و نیکوکار ایتالیایی برونوسراتو
اداره می شود از روز یکشنبه با تعطیلی روبه رو کرد. 
این آشپز نیکوکار در روز یکشنبه با اعالم اینکه نباید 
تغذیه کودکان متوقف شود از دیگران یاری خواست 
ارنج کانتی  رستوران های  از  شماری  بی درنگ  و 
آشپزخانه خود را در اختیار او قرار دادند تا از روز 

دوشنبه کودکان گرسنه نمانند. 

از  بیش  رستوران  بازسازی  برای  یکشنبه  روز  در 
 Go Fund me تارنمای  از سوی  دالر  هزار   50
در  که  یادآوری شود  است  شایسته  گردآوری شد. 
 2000 روزانه  آشپز  این  رستوران های  شهر،   15
سوی  از  او  می دهند.  رایگان  خوراک  را  کودک 
روبرتو  و  جوان  کارلوپونتی  پسرش  و  سوفیا لورن 
ایتالیایی  باجیو )Roberto Baggio(  فوتبالیست 
و بابی رایان ستاره بازی  هاکی، پیام های همدردی و 

همکاری دریافت کرد. 

عامل  مدیر   )Brian Chesky( چسکی  برایان 
شرکت معروف  Airbnb)ایر بی ان بی( که مرکز آن 
گذشته  یکشنبه  روز  دارد،  قرار  کالیفرنیا  شمال  در 
هزینه  بال  سوپر  فوتبال  مسابقه  برگزاری  زمان  در 
پیام  تا  پرداخت  را  گران قیمتی  آگهی  پرداخت 
در  ترامپ  دانالد  تصمیم  با  مخالفت  در  را  خود 
از 7 کشور و دیگر  مورد ممنوعیت سفر خارجیان 

شعارهای خارجی هراسانه او جهانی کند.
می پذیریم«  »ما  نام  که  تلویزیونی  پیام   این 
)We Accept( داشت در ۳0 ثانیه چهره مردان و 

زنان از نژادها و ملیت های گوناگون ترکیب می شود 
و بر آن نوشته می شود: مهم نیست که تو کیستی و 
از کجا هستی، چه کسی را دوست داری و یا چه 
کسی را عبادت می کنی، ما همه به یک جهان تعلق 
داریم. جهان بسیار زیباتر است، هنگامی که بیشترین 

را می پذیری.
اجرا  به  و  مطرح  ورود  ممنوعیت  که  هفته ای  در 
هتل ها  که  کرد  اعالم  چسکی  برایان  بود،  درآمده 
اختیار  در  رایگان  را  شرکت  اجاره ای  اتاق های  و 

مهاجران قرار می دهد. 

در   2024 المپیک  اجرایی  کمیته 
فوریه2017  هفتم  روز  لس آنجلس 
تا  خواست  شهر  این  شهروندان  از 
در صورت تمایل برای ارائه خدمات 
داوطلبانه در این کمیته ثبت نام کنند.
این  افرادی که در  بیانیه،  این  بر  بنا 
داوطلبانه  ناظر  کمیته  خاص  برنامه 
ثبت نام کرده به غیر از عهده گیری 
شماره  رسانی  خدمات  مسئولیت 
را  کمیته  این  دیجیتال  عضویت 

دریافت می کنند که به آنها اولویت می دهد در زمان برگزاری مسابقات المپیک 
2024 در لس آنجلس از امکانات، بلیط ها و شرایط ویژه ای نسبت به سایرین 

برخوردار شوند.
این برنامه تا کنون با استقبال صدها هزار نفر از شهروندانی روبرو شده که 

می خواهند در این رویداد بزرگ تاریخی سهمی ایفا کنند. 
برنامه  در  نام  ثبت  و  بیشتر  اطالعات  دریافت  مندان می توانند جهت  عالقه 

خدماتی کمیته المپیک 2024 لس آنجلس به وب سایت  زیر مراجعه کنند: 
www.LA24.org

سارا یارجانی دانشجوی ایرانی که با ویزای دانشجویی،  ساعاتی پس از صدور 
وارد  ژانویه   28 در  ایران  از جمله  کشور   7 ورود شهروندان  ممنوعیت  فرمان 
با هواپیما به وین  بازداشت گذرانده و سپس  آمریکا شده و 2۳ ساعت را در 
بازگردانده شده بود، پس از گذشت 8 روز و به سبب رای قاضی دادگاه مبنی 
بر توقف دستور ترامپ، روز یکشنبه در میان شادی دوستان و خویشان وارد 
فرودگاه بین المللی لوس انجلس شد تا راهی سن دیه گو شود، نه تنها با استقبال 
مردم، بلکه با دوربین های خبرنگاران روزنامه ها و تلویزیون ها روبرو شد. او در 

پاسخ به خبرنگاران از کوشش مردم و وکال سپاسگزاری کرد. 
سارا یارجانی که در سپتامبر 2015 برای ادامه تحصیل از اتریش به آمریکا آمده 
اتریش را دارد و  دائم کشور  اقامت  و دارای ویزای 2 ساله دانشجویی است، 

ایرانی بودن او، او را در طبقه بندی ممنوعیت ورود قرار داده بود. 

دنبال  به  که  لس آنجلس  شهردار  گارستی  اریک 
شهرداری  مارچ  هفتم  انتخابات  در  مجدد  گزینش 
لس آنجلس است، سه شنبه هفتم فوریه مورد تائید 
ایالت  پیشین  رئیس جمهور  اوباما  باراک  تمجید  و 

متحده قرار گرفت.
باراک اوباما اریک گارستی را یک شهردار خالق 
گفته  خود  نظر  اظهار  در  و  کرده  توصیف  مفید  و 
است: »گارستی حداقل دستمزدها را افزایش داد و به 
وضعیت اقتصادی لس آنجلس سر و سامان بخشید.«
اوباما افزوده است من با قدرت و اطمینان حمایت 
انتخاب  برای  گارستی  اریک  از  خود  جانبه  همه 
مجدد او در سمت شهردار شهر لس آنجلس را اعالم 

می کنم. 
بسیار  او  برای  اوباما  تائید  اینکه  اعالم  با  گارستی 
ارزشمند و پر افتخار است این اقدام را نخستین گام 
مثبت و موثر برای پیروزی خود در انتخابات آینده 

شهرداری دانست.
اوباما  باراک  و  گارستی  اریک  روابط  است  گفتی 
ایالت  مالی  مجموعه  زیر  در  او  که   2007 سال  از 
کالیفرنیا در دولت اوباما مشغول بود، همواره مثبت 

و دو جانبه ارزیابی شده است.
و  شهرداری  مقدماتی  انتخابات  است  ذکر  شایان 
برگزار  مارچ  هفت  روز  لس آنجلس  شهر  شورای 

خواهد شد. 

محدودیت های موقت برای فروش ماری جوانا درلس آنجلس 

کارگروه ویژه دستور ترامپ در شهرداری LA تشکیل شد

افزایش مصرف هروئین در بین جوانان در کالیفرنیا

کاخ سفید آناهایم )Anaheim W. H(در آتش سوخت

آگهی های مخالفت با سیاست ترامپ در میانه سوپر بال 2017

بازگشت به خانه در LAXاطالعیه کمیته المپیک2024

حمایت اوباما از شهردار لس  آنجلس در انتخابات 7 مارچ

کامپيوتربرنامه آموزشی علوم کاربردی 
 شرکت کتاب

 نام دوره ساعت و تعداد جلسات آموزش شهريه دوره

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  ی آشنايی با رايانهمبان

دالر٥٤۰ )جلسههجده(ساعت ۳٦  و مکينتاشسيستم عامل ويندوز   

دالر۳۰۰ )ده جلسه(ساعت ۲۰   اينترنت 

دالر٤٥۰ )پانزده جلسه(ساعت ۳۰   
نرم افزار اداری

Microsoft World 
و تايپ فارسی و التين

دالر۳۰۰ )ده جلسه(ساعت ۲۰   
نرم افزار اداری

Microsoft Excel 

دالر۲۱۰ )هفت جلسه(ساعت ۱٤   
نرم افزار اداری

Microsoft PowerPoint 

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰   
نرم افزار اداری

Microsoft Access 

دالر۳٦۰ )دوازده جلسه(ساعت ۲٤   
مبانی طراحی گرافيک

و
Photoshop 

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

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

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

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

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

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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آدینه 22 بهمن/10 فوریه
1۳2۶ خورشیدی ) 1948 میالدی(

امروز  مرد  روزنامه  مدیر  مسعود-  محمد  قتل 
درخیابان اکباتان تهران

1۳57 خورشیدی ) 1979 میالدی(
تهران صحنه جنگی خونین شد

کالنتریها، پاسگاه های ژاندارمری و قرارگا ه های 
پلیس در تصرف افراد مسلح  قرار گرفت.

ستاد ژاندارمری در میدان 24 اسفند سقوط کرد 
و به دست انقالبیون افتاد.

ساعت 10:۳0 شب شورای عالی ارتش باشرکت 
رئیس ستاد، وزیر جنگ وغالب فرماندهان تشکیل 

جلسه داد و به دنبال آن اعالم بی طرفی کرد.
شهربانی کل کشور سقوط کرد.

زندان قصر توسط نیروهای مسلح گشوده شد 
و زندانیان فرار کردند. هژبر یزدانی و محرمعلی 

خرم جزء زندانیانی بودند که فرار کردند.
زندان و پادگان جمشیدیه تصرف شد و عده ای 
از  وعده ای  شدند  متواری  محبوس  زندانیان  از 
زندانیان توسط مردم بازداشت و به مدرسه رفاه 

اعزام شدند.
دستگیرشدگان عبارت بودند از ارتشبد نصیری، 
منصور  نیک پی،  غالمرضا  صدری،  سپهبد 
منوچهر  دکتر  االسالم زاده،  شیخ  دکتر  روحانی، 

آزمون و ساالرجاف
امیرعباس هویدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال 

یافت.
صدا و سیمای ایران به دست مردم تصرف شد.

» صداي انقالب« در روی صفحه تلویزیون نقش 
بست و بدین ترتیب نظام 2500 ساله شاهنشاهی 

و آخرین سلسله سلطنتی ایران سقوط کرد.
1۳84 خورشیدی ) 200۶ میالدی(

درگذشت تیمسار دکتر احمد مدنی دبیرکل جبهه 
ملی ایران، اولین وزیر دفاع دولت موقت انقالب، 
و یکی ازشیفتگان راه آزادی ایران به علت ابتالء 

به بیماری سرطان در دنور امریکا.
1۳87 خورشیدی ) 2009 میالدی(

درگذشت منوچهر احترامی، طنزنویس برجسته 
ایرانی بر اثر عارضه قلبی در سن ۶7 سالگی در 

تهران
شنبه 23 بهمن/11 فوریه

1۳24 خورشیدی ) 194۶ میالدی(
درگذشت رضاقلی میرزا ظلی - موسیقیدان و 

آوازخوان
1۳48 خورشیدی ) 1970 میالدی(

انتصاب دکتر نصراهلل مقتدر مژدهی به ریاست 
دانشکده پزشکی تهران

یکشنبه 24 بهمن/12 فوریه
1۳45 خورشیدی ) 19۶7 میالدی(

درگذشت فروغ فرخزاد - شاعر معاصر
بدون  فرخزاد  فروغ  یاد  زنده  اشعار  مجموعه 
ایران در شرکت کتاب  از  سانسور چاپ خارج 

موجود است.
1۳4۶ خورشیدی ) 19۶8 میالدی(

انتخاب دکتر مجتهدی به ریاست دانشگاه ملی
تاریخ شفاهی  )پروژه  مجتهدی  دکتر  خاطرات 
دانشگاه هاروارد به کوشش حبیب الجوردی( در 

شرکت کتاب موجود است
1۳75 خورشیدی ) 1997 میالدی(

درگذشت مهدی مفتاح، موسیقیدان، مدرس و 

مؤلف
 دوشنبه 25 بهمن/13 فوریه
1۳۳2 خورشیدی ) 1954 میالدی(

زادروز قشنگ کامکار، نوازنده و مدرس سه تار
آثار گروه کامکارها در شرکت کتاب موجودند

1۳5۶ خورشیدی ) 1978 میالدی(
استاد  و  مزارعی - شاعر  فخرالدین  درگذشت 

دانشگاه
1۳۶7 خورشیدی ) 1989 میالدی(

ارتداد  بر  مبنی  خمینی  روح اهلل  فتوای  صدور 
سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی

1۳87 خورشیدی ) 2009 میالدی(
که  قدیمی،  آهنگساز  آهنییان  ناصر  درگذشت 
آغاسی و خانم  برای  زیادی خصوصا  آهنگهای 
سوسن و... ساخت و همچنین برادر هنرمند فقید 

افشین بود بر اثر سکته مغزی در ایران.
1۳89 خورشیدی ) 2011 میالدی(

اعتراضات جنبش سبز در تهران و شهرستانها
سه شنبه 26 بهمن/14 فوریه

1۳11 خورشیدی ) 19۳۳ میالدی(
 - الضرب  امین  آقا  حسین  حاج  درگذشت 

نماینده مجلس و رییس اتاق تجارت
1۳۳5 خورشیدی ) 1957 میالدی(

ادبی،  منتقد  پور، شاعر،  مندنی  زادروز شهریار 
و سردبیر نشریه ادبی/هنرِی »عصر پنجشنبه« در  

تهران
1۳40 خورشیدی ) 19۶2 میالدی(

در  تئاتر  بنیانگذار   - نصر  سیدعلی  درگذشت 
ایران، در سن ۶۶ سالگی

1۳57 خورشیدی ) 1979 میالدی(
فرمانده  خسروداد،  منوچهر  سرلشکر  تیرباران: 
)سرلشکر(،  ناجی  رضا  سرلشکر  هوانیروز، 
فرماندار نظامی اصفهان، ارتشبد نعم تاهلل نصیری، 
رحیمی،  مهدی  وسپهبد  ساواک  رئیس  سومین 

فرماندار نظامی تهران
1۳58 خورشیدی ) 1980 میالدی(
سمیرا مخملباف، کارگردان ایرانی

1۳۶8 خورشیدی ) 1990 میالدی(
در  ونویسنده  هنرمند  خسروی  نسیم  زادروز 

کرمانشاه
1۳8۶ خورشیدی ) 2008 میالدی(

درگذشت پروفسور امنون نتصر بر اثر بیماری 
در بیمارستانی در لوس آنجلس. پروفسور نتصر 
مبتکر  اورشلیم،  عبری  دانشگاه  ممتاز  استاد 
نگذار  بنیا  اسرائیل،  درکشور  مرکزایرانشناسی 
بخش فارسی رادیو اسرائیل، دارنده مدارک متعدد 
از دانشگاه های آمریکا، مؤلف کتب معتبر درباره 
ایران و یهودیان ایران و مورد احترام در جوامع 

علمی جهان بوده اند.
به  کتا بها که  این  پادیاوند ۳ جلدی -  کتا بهای 
سردبیري  با  و  دانشوران«  جامعه  بنیاد   « همت 
شادروان امنون نتصر به دو زبان فارسی و انگلیسی 
در لس آنجلس منتشر شده، پژوهش هایی است در 
تاریخ و فرهنگ یهودیان ایرانی، که به محدوده   
نیست،  منحصر  ایران  کشور  کنونی  جغرافیایی 
قلمرو  در  که  است  تمام سرزمین هایي  شامل  و 
شرکت  در  موجود  است/  بوده  ایرانی  فرهنگ 

کتاب
سی  با  نتصر)همراه  امنون  پروفسور  یادنامه   

دی(- موجود در شرکت کتاب

 کتاب اندیشه ها، خاطره ها و نامه ها )مجموعه ای 
از  اول  جلد  نتصر(  امنون  پروفسور  مقاالت  از 

انتشارات شرکت کتاب
چهارشنبه 27 بهمن/15 فوریه

1۳4۳ خورشیدی ) 19۶5 میالدی(
برای  پهلوی  فرح  و  شاه  محمدرضا  عزیمت 

معاینات پزشکی و استراحت به اتریش
1۳44 خورشیدی ) 19۶۶ میالدی(

درگذشت اسماعیل امیرخیزی - نویسنده و از 
مجاهدین نهضت مشروطیت

1۳49 خورشیدی ) 1971 میالدی(
پرویز راجی به سمت سفیر ایران در بریتانیای 

کبیر منصوب شد.
عنوان   با  راجی  پرویز  خاطرات  و  یادداشت ها 
خاطرات آخرین سفیر شاه در لندن  در شرکت کتاب

1۳25 خورشیدی ) 1947 میالدی(
زادروز غزاله علیزاده، نویسنده

آثار غزاله علیزاده در شرکت کتاب
1۳۳9 خورشیدی ) 19۶1 میالدی(

درگذشت مهوش خواننده
1۳71 خورشیدی ) 199۳ میالدی(

و  بازیگر،  شاعر،  اوصیاء،  پرویز  درگذشت 
خواننده

1۳81 خورشیدی ) 200۳ میالدی(
رضا ژیان، بازیگر، کارگردان و فیلمنامه نویس 

سینما، تلویزیون و تئاتر ایرانی
پنجشنبه 28 بهمن/16 فوریه

1281 میالدی ) 190۳ میالدی(
زادروز صادق هدایت - نویسنده معاصر

از  پس  و  پیش  چاپ  هدایت  صادق  کتا بهای 
انقالب در شرکت کتاب موجود است.

1297 میالدی ) 1919 میالدی(
زادروز امیرعباس هویدا نخست وزیر در دوران 

پهلوی
دکتر  نوشته  آمریکا  هویدا چاپ  معمای  کتاب 

عباس میالنی در شرکت کتاب موجود است.
1۳00 خورشیدی ) 1922 میالدی(

دکتر محمد مصدق از طرف مشیرالدوله، والی 
آذربایجان شد.

1۳24 خورشیدی) 1945 میالدی(
زادروز شهرنوش پارسی پور، نویسنده

از  پور چاپ خارج  پارسی  کتابهای شهرنوش 
ایران در شرکت کتاب موجود است
1۳49 خورشیدی) 1971 میالدی(

زادروز آرش حجازی، نویسنده، مترجم
کتا بهای پائولو کولیو با ترجمه آرش حجازی در 

شرکت کتاب موجود است.
1۳74 خورشیدی ) 199۶ میالدی(

درگذشت محمدجعفر محجوب  -  نویسنده
خطابه)از  صد  و  میرزا  ایرج  دیوان  کتابهای   
شاهنامه  از  داستانی  کتاب(-  شرکت  انتشارات 
فردوسی: رستم و سهراب ) ۶ سی دی( ، حافظ 
) 4 سی دی(، مثنوی مولوی. ) 2 سی دی( در 

شرکت کتاب موجود است
1۳75 خورشیدی ) 1997 میالدی(

درگذشت بزرگ علوی - نویسنده معاصر
1۳8۳ خورشیدی ) 2004 میالدی(

درگذشت عماد خراسانی -شاعر و غزلسرا
کتاب  شرکت  در  خراسانی  عماد  دیوان 

موجوداست.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
10 تا 16 فوریه   )22 تا 28 بهمن(

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

نسخه فارسی کتاب »نا انسانیت«
دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعه ای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که 
با ورق زدن آن، نه فقط قربانیان را می بینیم، نه فقط ناله های دلخراش شان را می شنویم، نه فقط باقیمانده های آن ها را لمس می کنیم، نه فقط می توانیم غذاهایی را که آن 

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

»هولوکاست مرگ اخالق انسانی است. تفکری تقلیل دهنده 
همانند شیطان بر دنیا حاکم بود.«

»هولوکاست یک فاجعه انسانی است. بی حرمتی و یورش 
نازی ها به خانواده بشر است.«

»واقعه غایی، راز غایی، چیزی که هرگز نه درک می شود و 
نه انتقال می یابد.«

»واقعه ای که از تاریخ فراتر می رود و به قله پلیدی می رسد.«
»هولوکاست شکست اخالقی دموکراسی است.«

»دانستن آن چه در هولوکاست بر سر انسانیت آمده است 
بسیار ضروری است، 

زیرا انسانیت را برای شخص قابل درک می کند، انسانیت 
یک نفر دیگر را.«

»چه کاستی در طبیعت انسان و جوامع انسانی است که 
واقعه ای مانند هولوکاست را ممکن می کند؟«

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
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تنها ماه 28 روزه سال در 12 پرده

گل های برفی
بهار  ندارد.  سوخت وسوز  اما  دارد،  زود  و  دیر  می گویند  که  آن گونه  بهار 
سرانجام سرما را شکست می دهد و حکمفرما می شود. یک ضرب المثل اروپایی 
می گوید هر چه برف و یخ در ماه فوریه بیشتر باشد، تابستان گرم تر خواهد بود. 

رویش گل های برفی پیام آور پایان زمستان و نزدیک شدن بهارند.  

روز اینترنت سالم
دومین روز از دومین هفته از دومین ماه سال )فوریه( در بسیاری از کشورها 
خطرات  درباره  روز  این  در  است.  شده  نام گذاری  سالم"  اینترنت  "روز 
در  امسال  بحث های  موضوع  می شود.  و گفت وگو  بحث   اینترنتی  شبکه های 

امریکا مزاحمت های سایبری است.

روز عاشقان )والنتاین(
ورزیدن  و عشق  داشتن  دوست  روز  عاشقان،  روز  والنتاین،  روز  فوریه   14
به هم هدیه می کنند.  یا شیرینی  به طور سنتی گل  این روز عشاق  است. در 
جوانان این روز را جشن می گیرند و با دادن هدیه هایی از قبیل گل، قلب، ادکلن 

و عروسک به یکدیگر اظهار عالقه می کنند.

ممکن است سرما باقی بماند
اگر چه در ماه فوریه سخن از بهار فراوان است، اما باید قبول کرد که فوریه دومین 

ماه سرد سال است.
پرندگان که در سرمای فوریه با کمبود غذا مواجه اند، با عالقه به خانه هایی می روند 

که در باغچه شان غذای پرندگان برای آنها آویزان کرده اند.

پنجاهمین مرگ فروغ  فرخزاد
ایران  سیزدهم فوریه پنجاهمین سالمرگ فروغ  فرخزاد، شاعر بزرگ معاصر 
است. فروغ  فرخزاد در سیزدهم فوریه سال 19۶7 در پی یک حادثه رانندگی 
درگذشت. فروغ فرخزاد با تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، 

جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ ثبت کرد.

مراسم اسکار
هشتاد و نهمین دوره اسکار در 2۶ فوریه در لس آنجلس برگزار می شود. فیلم 
موزیکال "الال لند" بیشترین بخت را برای پیروزی دارد. فیلم "فروشنده" اصغر 
فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بخش فیلم های غیرانگلیسی برگزیده شده 

است. اصغر فرهادی اما اعالم کرده که در مراسم اسکار شرکت نمی کند.

کارناوال های فوریه
دوستداران کارناوال در بسیاری از کشورهای جهان در ماه فوریه جشن می گیرند. 
کارناوال در این کشورها رویدادی پرهیجان و جشنی مردمی است که میلیون ها نفر در 
آن شرکت می کنند. مردم در بیش از سی کشور جهان در ماه فوریه با خالقیت و عالقه 

فراوان لباس ها و نقاب های رنگارنگ برای خود انتخاب می کنند.

روز جهانی زبان مادری
یونسکو هر سال به مناسبت روز جهانی زبان مادری )21 فوریه( در نقاط مختلف دنیا 
سمینار برگزار می کند و بر اهمیت تنوع زبانی تاکید می ورزد. یونسکو ترویج زبان های 
مادری را عامل اصلی تفاهم می داند و حذف زبان های مادری را به معنای محروم کردن 

افراد آن زبان از حق اساسی برای کسب معرفت علمی می شمارد.

روز روسای جمهور
بیستم ماه فوریه در آمریکا روز روسای جمهوری یا پرزیدنت دی و البته تعطیل است. 
مردم در این روز به افتخار رییس کشور تعطیل هستند و از دموکراسی خود که ساختار 
ریاستی دارد دفاع می کنند. روز روسای جمهور در حقیقت سالروز تولد جورج واشنگتن 

22 فوریه است که در حال حاضر به عنوان سومین دوشنبه ماه فوریه تعطیل است.

فوریه چه زود به پایان می رسد
فوریه 28 روز دارد. کم بودن روزهای این ماه به این علت است که در تقویم رومی ها 
فوریه آخرین ماه سال بوده و با پایان سال، زمین یک بار به دور خورشید می گشته 
است. بنابراین کلیه روزهای باقیمانده سال در فوریه جای می گرفتند.  در فوریه 

کارمندان ادارات دولتی کمتر کار می کنند ولی حقوق کامل می گیرند.

جشنواره ی فیلم برلین
فیلم  سینماست. شصت وهفتمین جشنواره ی  و  فیلم  ماه  آلمان  در  فوریه  ماه 
برلین )برلیناله( امسال از 9 تا 19 فوریه 2017 در پایتخت آلمان برگزار می شود.  
پل ورهوفن، فیلمساز جنجال برانگیز هلندی، ریاست هیئت داوران این دوره از 

جشنواره را به عهده دار دارد.

سالگرد وقوع انقالب زمستان 1979 در ایران
این  داد. در  ایران روی  انقالب  یازدهم فوریه سال 1979  ۳8 سال پیش در 
رسید.  قدرت  به  ایران  در  روح اهلل خمینی  رهبری  به  اسالمی  رژیم  و  رخداد 
رژیمی که در خالل اسن سال ها در غارت منابع ملی ایران و کشتار مخالفان 

سیاسی با سبوعیت عمل کرده است.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

مصاحبه:                                                

ماه فوریه ماهی زمستانی است، گرچه سرما در این ماه ادامه دارد، اما نوید بهار نیز می رسد. حوادث و مناسبت های مهم ماه فوریه در جهان چه هستند؟ گالری 
عکسی در باره برخی رویدادها و مناسبت های قابل توجه.
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خبرگزاری ایرانشهر

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

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

ربای دیوید ولپی)DAVID WOLPE( - وبسایت آتالنتیک:

دنیای ما و دنیاهایی که رویای ماست

اول: یک دنیای موازی هست که در آن در بیست و 
هشت مرداد سال سی و دو کودتا پیروز نمی شود. در آن 
دنیای موازی با مقاومتی که مردم نشان می دهند، مصدق 
در قدرت می ماند، شاه هرگز به ایران بر نمی گردد و ایران 
صاحب یک دموکراسی قدرتمند می شود. در این دنیای 
موازی ایران امروز صاحب یک دموکراسی هفتاد و چند 

ساله است.
***

دوم: یک دنیای موازی دیگری هست که در آن کودتای 
بیست و هشت مرداد پیروز می شود ولی در سال چهل 
و دو طرفداران ارتجاع سرکوب نمی شوند. در این دنیای 
موازی شاه با یادگیری از جوامع دموکراتیک با دعوت از 
مخالفین طرح انقالب سفید به یک مناظره تلویزیونی از 
آنها می خواهد دالیل مخالفت خود با اصالحات ارضی و 
حق رای زنان را برای مردم توضیح دهند و بعد رفراندم 
مجددی برگزار می کند.  در این دنیای موازی هم از 
انقالب 1۳57 خبری نیست و این روزها سومین پهلوی 

در ایران سر قدرت است.
***

سوم: یک دنیای موازی سوم هست که هم کودتا پیروز 
می شود و هم تظاهرات پانزده خرداد رخ میدهد اما سال 
پنجاه و هفت پیشنهاد بختیار در مورد تاسیس واتیکان 
اسالمی در قم پذیرفته می شود. روحانیون حکومت قم 
را به عهده می گیرند و بعد از آشنایی با مسایل زمامداری 
از تاسیس جمهوری اسالمی منصرف می شوند. در این 
دنیا هم ایران در همان سال پنجاه و هشت نظام جمهوری 

دموکراتیکی پیدا می کند.
***

آن  در  که  هست  هم  چهارمی  دنیای  یک  چهارم: 
جمهوری اسالمی تاسیس می شود ولی آقایش به حرف 
فرمان  انقالب  پیروزی  از  بعد  و  عقال گوش می دهد 

به صادق خلخالی  دنیا  این  در  عفو عمومی می دهد. 
مسوولیت اداره کارگزینی شهرداری خلخال را می دهند 
و نه قضاوت در دادگاه انقالب. در این دنیا بذر خشونت  
کاشته نمی شود. در این دنیا انرژی انقالب صرف همدلی 

و توسعه ایران و نه خرابی و انتقام می شود.
***

پنجم: یک دنیای موازی پنجم هست که در آن طالقانی 
که در خانه اش به روی همه بازبود و اهل مهربانی و عفو 
بود به آن زودی از دنیا نمی رود و می ماند و فرهنگ 
دنیا  این  در  می اندازد.  جا  مملکت  این  در  را  تسامح 
طالقانی هم جلوی انحراف مجاهدین را می گیرد هم 
جلوی خشونت انقالبیون را. در این دنیا در ایران  اسالم 

طالقانی هست، اسالم طالبانی نیست. 
***

آن  در  که  موازی ششمی هست  دنیای  یک  ششم: 
اشغال  نادان  آمریکا توسط یک مشت جوان  سفارت 
نمی شود. در آن دنیا ریگان به قدرت نمی رسد و دنیا 
جنگهای کمتری می بیند. ایران منزوی نمی شود و صدام 
هرگز جرات نمی کند به ایران حمله کند. در این دنیا 
صد ها هزار نفر قربانی جنگ نمی شوند و در این دنیا 

عباس امیرانتظام بیست و چند سال به زندان نمی افتد.
***

  هفتم: یک دنیای موازی هفتمی هست که در آن 
مجاهدین خلق در خرداد شصت اسلحه بر نمی دارند و 
به مبارزه قانونی ادامه می دهند. در این دنیا ترور های دهه 
شصت رخ نمی دهد و این همه مسوول مملکتی ترور 
نمی شوند. در این دنیا خبری از اعدام های سال شصت 
و هفت نیست. در این دنیا خانواده های زیادی داغدار 

نمی شوند.
***

هشتم: یک دنیای موازی هشتم هم هست که در آن 

جنگ بعد از آزادی خرمشهر تمام می شود.  فرماندهان 
می کنند.  بیرون  سر  از  را  عراق  اشغال  هوس  جنگ 
می دهند.  ایران  به  هنگفتی  غرامت  عربی  دولت های 
جوانهای زیادی زنده و سالم می مانند و جوانی شان 
ایران  ساختن  صزف  بعد  سال های  در  جنگ  جای 

می شود.
***

نهم: یک دنیای موازی نهم هست که در آن خاتمی 
زمین نمی خورد، فروهر کشته نمی شود، موسوی حصر 
نمی شود، دکل ها دزدیده نمی شود، کهریزکی وجود ندارد، 
دانشجوی ستاره دار نداریم، ندا هنوز موسیقی می نوازد، 
روزنامه جامعه پر پرتیراژترین روزنامه خاورمیانه است، 
احزاب سیاسی آزاد و فعالند، تلویزیون خصوصی وجود 
دارد و نشر کتاب در ایران نیاز به مجوز وزارت ارشاد یا 

هیچ کجای دیگر ندارد.
***

دهم: اما یک دنیای موازی دیگری هم هست، دنیای 
دهم، همان که من و تو، کنار همه کسانی که دوستشان 
داریم و همه کسانی که دوستشان خواهیم داشت در آن 
زندگی می کنیم. دنیایی که قسمت من و توست، دنیایی 
که ما و حاکمانمان برای خودمان ساختیم، با تصمیماتی 
که گرفتیم و نگرفتیم،  با قدم هایی که بر داشتیم و بر 
نداشتیم. در این دنیا من و تو ایستاده ایم در آستانه سالگرد 
انقالبی منفور که همین دنیا محصول آن است. دنیای ما 
اشک ها و لبخند های زیادی دیده، گریه ها و خنده های 

فراوان از سر گذرانده.
دنیای دهم تنها دنیایی است که می شناسیم. دنیایی که 

میراث قدم های پیشین ماست. 
قدم های امروز ما می تواند دنیای ما را از این که هست 

زیباتر کند، می تواند زشت تر کند.
و صد البته آیندگان قضاوت خواهند کرد.

جامعه  از  نیمی  از  بیش 
لس آنجلس  مقیم  ایرانیان 
هستند  ایرانی تباری  یهودیان 
اسالمی  انقالب  از  پس  که 
رسیدن  قدرت  به  و   1979
خمینی در ایران از کشورشان 
گریخته اند. بسیاری از آنان بعد 

از سقوط شاه، کسب و کار، استقالل و در برخی از 
موارد زندگی شان و کسانی را که دوست داشتند، از 
دست دادند. این جامعه برجسته از ایرانیان بسیار مشتاق 
و پرتحرک بالفاصله پس از این که در آمریکا ساکن 
شدند به موفقیت های زیادی در زمینه های حرفه ای و 

اقتصادی دست پیدا کردند.
درباره  پیچیده ای  احساسات  یهودی تبار  ایرانیان 
دوستان  کنار  در  آنان  از  بسیاری  دارند.  اسالم  جهان 
ایران بزرگ شده و رشد  و همسایه های مسلمان  در 
کردند و در این جا )لس آنجلس( بر حفظ دوستی شان 
با هموطنان مسلمان شان اصرار می ورزند و به  درستی 
معتقدند که خیلی از مردم ایران طرفدار غرب و تمدن 
آن هستند. ایرانیان یهودی نیز مانند بسیاری دیگر از 
هم میهنان شان در تضاد و تقابل با فرهنگ و تمدن عربی 
قرار دارند. با این حال تعداد زیادی از آن ها با توافق اتمی 
جمهوری اسالمی با قدرت های بزرگ دنیا مخالفند زیرا 
به رژیم اسالمی و رفتار دوگانه اش اطمینان ندارند و آن 
را برای منطقه خاورمیانه و به ویژه اسراییل و حامیانش 

خطرناک می دانند.
ساده لوحی بزرگترین گناه است؛

رادیکالیسم  نزدیک  از  اسراییل  قدرتمند  پشتیبانان 
یهودیان  آن جایی  که  از  کرده اند.  لمس  را  اسالمی 
اوباما در  بارک  اعتقاد داشتند، دولت  ایرانی آمریکایی 
برابر تروریسم اسالمی ضعیف عمل کرده و موضع 
در  ایرانی تباران  این  از  بسیاری  است،  داشته  انفعالی 
دونالد  کمپین  به  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات 

ترامپ رای دادند.

در یکی از جشن های بزرگ عروسی ایرانیان، نظرات 
حاضران درباره فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را جویا 
شدم. تعداد کمی از آنان درباره ممنوعیت سفر ایرانی ها 
به آمریکا ابراز پشتیبانی کردند اما بسیاری از آن ها اظهار 
مقابل  در  آمریکا  حفاظت  قانون  اصل  با  که  داشتند 
حمالت تروریستی موافق هستند و آن را ایده خوبی 
می دانند ولی باید تناقضات و اشکاالت آن رفع شود؛ به 
 هرحال معتقد بودند که آمریکا نباید در برابر دنیایی که 
آنان از آن فرار کردند ساکت و منفعل بماند اما بسیاری 
ایرانیان پس از اجرایی شدن فرمان دونالد ترامپ  از 

دچار مشکل و آزرده خاطر شده اند.
چند نفر از حاضران یهودیان ایرانی تباری را می شناختند 
که ممنوع الورود شده اند. یک ایرانی مسیحی حاضر در 
مهمانی با اشاره به یک خانم پزشک مسلمان در آن جا 
گفت که خانواده خانم دکتر دیگر نمی توانند به وی 
بپیوندند. خانم مسنی به من گفت: »فکر کن که اگر این 
قانون در سال 1979 )زمان وقوع انقالب در ایران( اجرا 

می شد، چه بالیی سر ما می آمد!«
یهودیان ایرانی تبار جامعه ای از پناهجویان در ایاالت 
متحده هستند که پیرترهای شان هنوز به زبان فارسی 
تمدن  دو  پیمایش  در  جوان ترها  و  می کنند  صحبت 
ایرانی و آمریکایی قرار دارند. جامعه ایرانیان یهودی با 
توجه به استعداد، موفقیت و ثروت شان به نظر می رسد 
در خاکی از طال کاشته شده اند و رشد کرده اند بویژه 
برای  ابزاری  که  بورلی هیلز  ایرانی آمریکایی  یهودیان 
تاسیس کمپانی های بزرگی در ایاالت متحده بوده اند، 
از »کوالکام« گرفته تا »تایندر«؛ اما در زیر این احساس 
را  مردمی  ترامپ،  دونالد  فرمان  درباره  ناخوشایند 

می بینی که در کشور خود )ایران( همه چیزشان را از 
دست داده اند، خانه شان، گذشته شان، کسب و کارشان 

و احساس امنیت شان.
بسیاری از یهودیان ایرانی تبار آمریکایی موافقند که 
هر کشوری برای حفاظت مردمش در برابر خطرهایی 
که تهدیدشان می کند از جمله تروریست های جهادی 
اسالمی باید کنترل بیشتری بر مرزهایش و افرادی که 
به آن کشور وارد می شوند اعمال کند و آمریکا نیز از 
این قاعده مستثنی نیست اما با ممنوعیت فله ای و بسته 
شدن کامل درها به روی پناهجویانی که از دست ظلم 
و ستم حکومت هایی مانند جمهوری اسالمی به ایاالت 
متحده پناه می آورند، مانند بسیاری از خودشان، مخالفند 
و این پشت درهای بسته ماندن پناهجویان واقعی را 

یک تراژدی می دانند. 
آمریکا  ساکن  یهودی  ایرانیان  از  خیلی  هرحال  به 
کنترل  قابل  با وحشت زدگی  بحران  این  که  معتقدند 
نیست. بزرگترین هدیه یهودیت برای بشریت تصویری 
است که از خدا ارایه داده  و در آن انسان ها مخلوقات 
تحت حمایت پروردگارند و هنگامی که شما کمک به 
پناهجویانی را که از ظلم و ستم به شما پناه آورده اند را 
دریغ می کنید، در حقیقت به این هدیه خیانت کرده اید. 
در این باره یک یادآوری تاریخی ضروری می نماید که 
ایاالت متحده آمریکا در زمان یهودستیزی آلمان نازی، 
سرپناه یهودیانی بود که آنان را با آغوش باز پذیرفت و 
از ظلم و ستم نجات داد. »هاینریش هاینه« شاعر یهودی 
آلمانی می گفت: »آزادی با گویش عبری سخن می گوید 
و ناقوس آزادی با همین لهجه حرف می زند.« بنابراین 

منادیان آزادی نباید در این سرزمین بیگانه باشند.

بیگانگان در سرزمین آزادی

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2


9 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:53  - FEB, 10 , 2017 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و دوم- شماره 53  - آدینه  10  فوریه  2017

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- نافي - شارع

2- سرپرست - سالح کاشتني - پارچه کت و شلوار
3- از شهرهاي مهم ایالت داکوتاي جنوبي - قیماق - مرطوب

4- زود وفوري - اثر جین اوستین - اهلي
5- نام آذري - ابدي - کمي و کاستي

6- قوت الیموت - نغمه - بیهوشي - شیریني کرمانشاهي
7- کشت باراني - حرارت - گمان - زندگي کن!

8- کرم روده - اثر پیر لوئیس
9- لخت و برهنه - جایز - مردمي - خرید وفروش

10- واحد سرعت هواپیما - زرد انگلیسي - دوستي و محبت 
- از قلل ایران

11- ملح - بد و ناپسندیده - خداي درویش
12- سازمان اطالعاتي آمریکایي - آتش - ضدعفوني کننده

13- عالمت مفعولي - باران فصلي - شم
14- وکیل - از انواع ماهي - درخت آزاد

15- کهربا - نهال

عمودي :
1- یاران - بهشت شداد - خرگوش
2- پراکنده - مدعي العموم - بیسواد

3- اثر آلفرد دوموسه - خوب وخوش - یک پنجم - دندانه 
سوهان

4- مار بي آزار - خزنده گزنده - اکسیر

5- ظاهر و آشکار - فلز چهره - رگ گیاه
6- همچنین - از بازیگران کمدي سینماي آمریکا - قرن

7- رود آرام - سقز - ترس
8- آسمان - چیز

9- واحد پول فرانسه - تخته بزرگ - بدي
10- شهر بلوچستان - از بیماریهاي خوني - ریشه

11- سهل و آسان - شهري آذري - مشایعت نظامي
12- توقف مسافر در جایي - فار - کیسه خیاطي

13- رایحه - فرشته - رنج - موش خرما
14- مورچه انگلیسی - شالق - چین  و  چروک

15- قدرت - صفحه مدار الکتریکي - ورم بناگوش

آیا خامنه ای از ترامپ ترسیده است؟
گفته های علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی در 
واکنش به سخنان و اقدامات اخیر دولت جدید ایاالت 
متحده آمریکا را باید در شمار مالیم ترین واکنش های او 

به آمریکا در سال های اخیر قلمداد کرد.
علی خامنه ای که به  گواه رفتار شناسی خلقیات او باید 
گفت ترسیده است، بدون آنکه به تحریم های جدید 
آمریکا علیه ایران اشاره کند، لبه تند حمالت خود را 
متوجه اقدامات دولت پیشین آمریکا کرد و در پاسخ به 
موج اخطارهای اخیر پرزیدنت دونالد ترامپ و اعضای 
ارشد کابینه او، تنها به این اکتفا کرد که بگوید مردم 
ایران در تظاهرات روز 22 بهمن جواب این تهدیدها 
را خواهند داد. اگرچه همه می دانیم منظور او از مزدم در 
حقیقت بسیجیان و گروه هایی هستند که به ساندیس 

خور در ادبیات سیاسی داخلی ایران شهرت دارند.
به نظر می رسد رهبران جمهوری اسالمی یا به دلیل عدم 
اطمینان از سیاست عملی پرزیدنتد ترامپ و یا به دلیل 
جدی گرفتن اخطارهای او می کوشند بر خالف روال 
سال های اخیر، با موضع گیری های محتاطانه دست کم در 
این شرایط، نفتی بر آتش زیر خاکستر روابط دو کشور 

نریزند.
آقای ترامپ، در جریان کارزار انتخاباتی خود از برجام 
به عنوان بدترین توافق تاریخ آمریکا یاد کرده و به نوعی 
هشدار داده بود که در صورت پیروزی، لغو برجام از 
اولین اقدامات او خواهد بود، با این همه، به نظر می رسد 
که دولت جدید آمریکا اکنون بیش از آنکه بر لغو برجام 
بر  فشار  دیگر  شیوه هایی  به  می کوشد  باشد،  متمرکز 
جمهوری اسالمی را افزایش دهد. شیوه هایی که آن ابایی 
از افشای قصد رهبران جدید این ابرقدرت جهانی در 
تغییر رژیم سیاسی ایران در صورت لزوم دیده نمی شود.
سخنان پل رایان، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، به 

روشنی از این رویکرد پرده بر می دارد.
او در مصاحبه ای با شبکه ان بی سی گفته: »توافق هسته ای 
برجا می ماند اما باید تحریم های جدیدی علیه ایران وضع 

شود و این کاری بود که دولت قبلی انجام نمی داد.«
خامنه ای در سپتامبر سال 2015 در نامه ای به حسن 
روحانی، با تعیین شروطی برجام را تایید کرد و در آن 
نامه به صراحت نوشت که: »در سراسر دوره  هشت ساله، 
وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای، از   
تروریسم و حقوق بشر، توسط هر یک از کشورهای 
طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و 
دولت موّظف است طبق بند ۳ مصوبه  مجلس، اقدام های 

الزم را انجام دهد و فعالیت های برجام را متوقف کند.«
 خامنه ای حتی در 2۳ نوامبر 201۶ و در آخرین ماه های 
ریاست جمهوری باراک اوباما، در واکنش به تمدید ده 
ساله تحریم های موجود علیه ایران به تندی واکنش نشان 

داد و آن را به صراحت نقض برجام خواند و گفت: 
»البته این دولتی که بنا است بیاید که هنوز نیامده؛ حاال 
او هندوانه  دربسته است و نمی دانیم حاال داخل آن چه 
در می آید، اما همین دولتی که االن وجود دارد، همین 
دولت کنونی در آمریکا، دارند برخالف آنچه تعهد کردند 
و تصمیم گیری مشترک کردند و مسئولین به ما آن وقت 
اعالم کردند، عمل می کنند. من اینجا الزم می دانم عرض 
متعددی  تخلف های  کردند،  متعددی  کارهای  بکنم 
کردند، یکی دو تا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 
ده ساله است اگر این تحریم ]تمدید[ بشود، قطعاً نقض 
برجام است -بدون تردید- و بدانند جمهوری اسالمی 

حتما در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.«
در آن زمان، هیچ تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشده 
بود و حتی دولت اوباما تضمین داد که مانع برقراری 
تحریم هایی خواهد شد که بر اساس برجام باید لغو 

شوند.

اما وزارت امور خزانه داری دولت جدید آمریکا روز 
جمعه سوم فوریه 2017، 25 شخصیت حقیقی و حقوقی 
اخیر  آزمایش موشکی  دلیل  به  را  ایرانی و غیرایرانی 
جمهوری اسالمی در فهرست تحریم های خود قرار داد.

ولی علی خامنه ای در سخنان خود مطلقا نه به این 
تحریم های جدید اشاره کرد که از نظر او نقض برجام 
محسوب می شود، و نه به اظهارات شدید اللحن دونالد 
ترامپ و دیگر اعضای بلندپایه دولت او علیه سیاست ها 

و عملکرد جمهوری اسالمی واکنش نشان داد.
رهبر جمهوری اسالمی، در مقابل، همان گونه که در 
جریان کارزارهای انتخاباتی گفته بود، بار دیگر از دونالد 
ترامپ به دلیل افشای » فساد سیاسی، اقتصادی، اخالقی 

و اجتماعی دستگاه حاکم بر آمریکا« تشکر کرد.

در  چنان  آن  ترامپ  دونالد  قبال  در  مالیم  رویکرد 
دستگاه رهبری جمهوری اسالمی فراگیر است که در 
اظهار نظری بی سابقه، محمد علی موحدی کرمانی، امام 
جمعه موقت تهران که اکنون با نظر خامنه ای ریاست 
موقت مجمع تشخیص مصحلت نظام را نیز بر عهده 
دارد، آقای ترامپ را فردی صالح معرفی کرد که در خطر 

نفوذ به گفته او خناسان قرار دارد.
فرض  با  پیش،  هفته  دو  از  کمتر  کرمانی،  موحدی 
انگاشتن اینکه دونالد ترامپ با اسالف خود متفاوت 
است و شرف انسانی و همت بلند مردانه دارد گفت: آقای 
ترامپ شما با شعار خدمت به مردم و احیای کشورتان و 
دخالت نکردن در سایر کشورها و مبارزه با تروریسم به 
کاخ سفید قدم نهاده اید؛ بکوشید به وعده های خود عمل 

کنید؛ مبادا خناسان عزم شما را تغییر دهند.
اسالمی  جمهوری  در  سیاسی  عمومی  فضای  در 
اوباما،  باراک  جمهوری  ریاست  دوران  برخالف  نیز، 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران واکنشی هیجان زده 
و یا عصبی برنیانگیخت و زمینه ای برای موضع گیری 

مقامات لشگری و کشوری علیه آمریکا فراهم نیاورد.
خیلی ها معتقدند خامنه ای و فرماندهان تحت فرمان او 
در سپاه به شدت از اقدام احتمالی دولت تازه آمریکا 
واهمه دارند و می دانند که پتانسیل دفاعی آنان هرگز 

چیزی که اعالم کرده و می کنند نیست.
اما این رویکرد محتاطانه و نسبتا مداراجویانه تا چه 
زمانی می تواند ادامه یابد؟ آیا جمهوری اسالمی برنامه 
آزمایش های موشکی خود را دست کم برای مدتی قابل 
توجه متوقف خواهد کرد؟ آیا چهره های موثر دولت 
ترامپ که به داشتن مواضع سختگیرانه در قبال ایران 
شهره اند، به توقف کوتاه مدت یا حتی میان مدت تعلیق 
آزمایش های موشکی رضایت خواهند داد و ایران را به 

تداوم رویکرد فعلی تشویق خواهند کرد؟
از همه شواهد چنین برمی آید که آزمایش های موشکی 
تنها بخشی از مجموعه ای پیچیده از مشکالت و مسایل 
برخی  جمله  از  که  آمریکاست  و  ایران  بین  موجود 
متحدان آمریکا و رقبای منطقه ای ایران نیز از تاثیرگذاری 

قابل توجهی بر آن برخوردارند.
اگر رهبران جمهوری اسالمی تا کنون شناخت چندانی 
اکنون دست کم  اما  نداشتند،  آمریکا  از دولت جدید 
می دانند که این دولت بر خالف دولت قبلی، در دادن 
اخطار و برگزیدن واژگان و لحن تند کمتر پروایی نشان 

می دهد.
شاید سوال بزرگ برای رهبران جمهوری اسالمی اکنون 
این باشد که دونالد ترامپ، در عمل نیز به اندازه سخن 
بی پروا خواهد بود؟ پاسخی که خامنه ای خوب می داند 

دانستن آن می تواند به قیمت حکومت او تمام شود.

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

می بینند

در دنیای علوم و فنون:

فراخوان دانشمندان به راهپیمایی علیه ترامپ در روز زمین
روز 22 آپریل، روز جهانی زمین است. دانشمندان 
به  اعتراض  برای  را  این روز  آمریکا  پژوهشگران  و 
کسی  گویند:ترامپ  می  آنها  برگزیده اند.  ترامپ 
است که نه به دانش تکامل وقعی می نهد و نه برای 
هشدارهای مربوط به تغییرات آب و هوایی ارزشی 

قائل است.
آن  از  علمی  حوزه  خبرنگاران  و  پژوهشگران 
اثر  در  آینده،  سال های  در  کارشان  که  دارند  واهمه 
ترامپ،  دولت  توسط  شده  وضع  محدودیت های 

لحظه به لحظه دشوارتر شود.
این واهمه هم شخص رئیس جمهور، یعنی  دلیل 
دونالد ترامپ است. کسی که دانشمندان می گویند به 
تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین باور ندارد و 
همه این هشدارها را خیال بافی می داند. حتی یک بار 
گفته است که جار و جنجال تغییرات اقلیمی ساخته و 
پرداخته ذهن چینی هاست و آن ها بر آنند که با طرح 

چنین شایعاتی، به اقتصاد آمریکا آسیب برسانند.
باعث تحرک  که  نیست  اظهارات  این  البته صرف 
افزایش  علت  است.  شده  پژوهشگران  اعتراض  و 
آمریکا  محققان  و  پژوهشگران  بین  در  اعتراضات 
تصمیماتی است که ترامپ در زمینه های علمی اتخاذ 
و  نارضایتی  باعث  تصمیمات  همین  دقیقا  و  کرده 

ناخشنودی آنان شده است.
طبق این تصمیمات آژانس دفاع از محیط زیست 
)EPA( و وزارت محیط زیست آمریکا از برگزاری 
کنفرانس های مطبوعاتی منع شده اند و به آن ها دستور 
داده شده که از به روزسازی سایت های خود اجتناب 
ورزند. فراتر از آن به مدیریت پارک ملی دستور داده 

شده که از شبکه توییتر برای خبررسانی استفاده نکند.
خود  رسمی  فعالیت  آغاز  همان  از  ترامپ  دونالد 
از  بسیاری  دشمنی  باعث  جمهور،  رئیس  مقام  در 
دانشمندان و پژوهشگران آمریکا شد. در واکنش به 
این سیاست ها و این اظهارات بود که شمار کثیری 
و  آمدند  گرد  آمریکا  پژوهشگران  و  دانشمندان  از 
کمیته ای به نام کمیته اقدام سیاسی )PAC( سازمان 

دادند.
هدف از تشکیل این کمیته این است که در انتخابات 
احراز  برای  بیشتری  نمایندگان  آنها  آمریکا،  آتی 

پست های دولتی و سیاسی به میدان روانه کنند.
»اقدام ۳14«.  است  گذاشته  را  نام خود  گروه  این 
عنوانی که برگرفته از عدد ریاضی پی، ۳،14 است. 
در بیانیه تاسیس این کمیته آمده است که آمریکا به 

خطرات  درک  به  قادر  که  دارد  نیاز  سیاستمدارانی 
راه حل  پیگیرانه  و  باشند  اقلیمی  تغییرات  از  ناشی 

برای چنین خطراتی را دنبال کنند.
بسیاری از مسئوالن، منع انتشار اخبار و به روز رسانی 
سایت های علمی را به عنوان تالشی برای بستن دهان 
دانشمندان ارزیابی کرده اند و با راه اندازی حساب های 
کاربری در توییتر، با انتشار اخبار در برابر این سیاست 

دست به مقاومت زده اند.
با شعار »دانش و نه   فعاالن جامعه علمی آمریکا 
را  برنامه ای   )Science, not Silence( سکوت« 
با عنوان  »رژه برای دفاع از دانش« در روز جهانی 
از حقایق  باور آن ها، دفاع  به  داده اند.  زمین سازمان 
و داده های علمی و آزادی بیان و پژوهش از اهمیت 

فوق العاده ای برخوردار است.

ساالنه بیش از 8 میلیون و 800 هزار نفر در جهان در 
اثر بیماری سرطان جان می سپارند. »سازمان بهداشت 
جهانی« به مناسبت روز بین المللی سرطان )4 فوریه( 
دفترچه  راهنمایی  منتشر کرد و از مسئوالن در سراسر 
جهان خواست، توصیه های کارشناسان این نهاد را در 
سه مورد »آگاهی دهی به شهروندان، تشخیص درست 
و سریع نوع بیماری و پشتیبانی مالی از بیماران« به کار 
برند تا از میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری کاسته 

شود.
کارشناسان »سازمان بهداشت جهانی« در این رابطه 
جهان  کشورهای  بهداشت  و  درمان  ادارات  از  ابتدا 
می خواهند تا کارزاری گسترده برای اطالع رسانی به 
مردم درباره  انواع گوناگون سرطان و نشانه های آن به راه 
بیاندازند. به گفته  آنان روشنگری در این زمینه، سبب 
می شود که بیماران به موقع به پزشک مراجعه کنند. آمار 
نشان می دهند که تشخیص به هنگام بیماری، درمان آن 

را آسان تر می کند.
افزون بر این در دفترچه  راهنمای »سازمان بهداشت 
جهانی« آمده است که آموزش همه جانبه  کادر پزشکی 
و پرستاری بیمارستان ها به تشخیص درست بیماری 

کمک می کند.
این امر هم چنین از هزینه  های کالن شرکت های بیمه 

که در نتیجه  تشخیص نادرست و دیرهنگام متحمل 
سال  در  که  می دهد  نشان  آمار  می کاهد.  می شوند، 
انواع  درمان  برای  دالر  میلیارد  هزار  از  بیش   ،2010

بیماری سرطان در سراسر جهان خرج شده است.    
توصیه  سوم کارشناسان نهاد بهداشتی سازمان ملل، 
در جهت حمایت مالی از بیماران و تامین هزینه های 
در  است.  درمانی  بیمه  شرکت های  سوی  از  درمانی 
این رابطه، هم چنین از شرکت های داروسازی خواسته 

شده درتعیین بهای داروهای مبارزه با سرطان، جانب 
»عدالت« را رعایت کنند و بیمار را با تحمیل هزینه های 

سنگین به سوی »فالکت اقتصادی سوق ندهند.«
در جهان ساالنه دست کم 14 میلیون نفر به بیماری 
سرطان مبتال می شوند. تا سال 20۳0 این میزان به 21 
میلیون نفر افزایش خواهد یافت. بنا به تخمین سازمان 
بهداشت جهانی دو سوم بیماران سرطانی در کشورهای 

با درآمد کم با متوسط هستند.

هزار   270 از  بیش  میالدی   2017 سال  آغاز  با 
ایستگاه برای سوخت خودروهای برقی در چین به 

کار افتاده اند.
چین  برنامه  می گویند  کشور  این  دولت  مقامات 
بلندپروازانه است. این کشور طرحی  تا سال 2020 
پمپ های  آینده  سال  سه  ظرف  آن  بر  بنا  که  دارد 
سوخت رسانی به خودروهای برقی فاصله ای بیش از 

یک کیلومتر با یکدیگر نداشته نباشد.
تا سال آینده میالدی نیز هر شرکت خودوروسازی 
دهد،  ادامه  خود  فعالیت  به  چین  در  می خواهد  که 
باید درصد معینی خودرو برقی تولید کند. از همین 
حاال روشن است که خودروسازان آمریکایی قادر به 
برآورده ساختن این شرط نیستند. صنایع خودروسازی 
آمریکا فرصت های زیادی را برای پیشتازی در این 

زمینه سوزانده اند.
این  دارند  قصد  چین  کمونیست  حزب  و  دولت 
کشور را به اولین قدرت جهان در این صنعت تبدیل 
این  ها  آلمان  با سرمایه گذاری  این حال  با  و  کنند 
کار به هزینه صنایع خودروسازان آلمان انجام می شود 
که هنوز خواهان ساخت بهترین خودروهای جهان 
هستند. خودروسازان به این نتیجه رسیده اند که آینده 

از آن خودروهای برقی و تجدیدپذیر است.

در سال 201۶ در چین بیش از نیم میلیون خودروی 
برقی به فروش رفت. این رقم در آمریکا به زحمت به 
15 هزار رسیده است. یعنی بسیار کم تر از یک درصد. 
اما در نروژ از هر دو خودرو فروش رفته، یکی برقی 

بوده است.
فاجعه  از  را  جهان  می تواند  زمینه  این  در  انقالب 
زیست محیطی نجات دهد. بدون تغییر در سوخت 
محیط  حفظ  در  عطف  نقطه  از  سخنی  اتومبیل ها، 

زیست نمی توان زد.
در چین متقاضیان خودروی بنزینی اغلب باید ماه ها 
و گاه حتی سال ها در انتظار اجازه استفاده از اتومبیل 

خود بمانند و در صورت تولید گازهای سمی اجازه 
دولت  که  است  درحالی  این  ندارند.  را  آن  راندن 
زیادی  تشویقی  بسته های  برقی  خودروهای  برای 
بالفاصله  برقی  خودروی  یک  است.  کرده  ایجاد 
اجازه استفاده می گیرد و همه جا بدون پرداخت پول 

می تواند پارک کند.
است  افتاده  مردم  »دوزاری«  تازگی  به  آمریکا  در 
خودروهای  مورد  در  نه  می گذرد؛  چه  چین  در  که 
برقی، نه توربین های بادی یا مزارع استفاده از انرژی 
 2012 سال  تا  حوزه ها  این  در  آمریکا  خورشیدی. 

پیشتاز بود و حاال جایش را چین گرفته است.

بنا بر داده های ثبت شده در دستگاه اندازه گیری ای که 
به کمک یک روبات به دست آمده، درجه ی آلودگی 
محیط به تشعشات  رادیو اکتیو در نیروگاه شماره ی 
وقوع  هنگام  که  است  میزانی  از  بیش  فوکوشیما   2
شد.  اندازه گیری   2011 سال  سونامی  و  لرزه  زمین 

گفته می شود که میزان آلودگی در بخشی از نیروگاه 
یادشده، حتی به 5۳0 سیورت در ساعت هم می رسد. 
این رقم در آخرین سنجش که در سال 2012 صورت 
و  مواد  است.  بوده  ساعت  در  سیورت   7۳ گرفته، 

پرتوهای رادیواکتیو به طورکلی سمی هستند. 

می کنند  تاکید  هم زمان  »تپکو«  شرکت  کارشناسان 
آسیب دیده  نیروگاه  بخش های  از  یک  هیچ  در  که 
پرتوهای رادیو اکتیو به بیرون نشت نکرده و میزان 
آلودگی در برخی از قسمت های راکتور شماره ی 2، 

نیز کمتر از 7۳ سیورت است. 
سیورت واحدی است که کارشناسان اتمی بر اساس 
آن درجه ی آسیب رسانی پرتو های حامل رادیو اکتیو 
به بدن انسان را می سنجند. به گفته ی پژوهش گران 
 1000 از  بیش  به  هوا  آلودگی  میزان  که  هنگامی 

میلی سیورت برسد، سالمتی انسان به خطر می افتد.
در ژاپن کسانی که در فاصله 500 تا 1200 متری 
به سر می بردند و  انفجار در خانه های چوبی  مرکز 
از مرگ، سوختگی و زخم های شدید در امان مانده 
بودند، پس از دو هفته مبتال به ریزش موی سر، تب، 
تعداد  شدن  کم  و  زیرجلدی  ریزی  خون  اسهال، 
گلبول های سفید خون شدند و طی یک هفته جان 

سپردند.

راهکارهای سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با سرطان

       چین پیشتاز خودروهای برقی در جهان

افزایش میزان آلودگی به پرتوهای رادیواکتیو فوکوشیما

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19498&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 10  فوریه 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/razor-s-edge-the-legacy-of-iranian-actresses-33017#buy
http://www.08tickets.com/tickets/radio-hamrah-28886#buy
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=4506f7b8-750b-48ef-8afe-ef549d3df714
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=ab7e224d-471c-4b4d-be45-f17e0ca5f194


IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:53  - FEB, 10 , 2017 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و  دوم- شماره 53 - آدینه 10  فوریه 2017

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

کیانوش سنجری، از زندانیان سیاسی سابق، فعال حقوق 
از بازگشت به  بشر و مجری پیشین »صدای آمریکا« پس 
وی  سنجری  خانواده  گفته  به  است.  شده   بازداشت  ایران 
در آذرماه 1۳95 بازداشت شده اما خانواده او که تهدید به 
سکوت شده بودند تصمیم گرفته اند وضعیت او را از امروز 

4 فوریه 2017 علنی کنند.
کیانوش سنجری، وبالگ نویس، روزنامه نگار، فعال حقوق 
بشر است که نخستین بار در 17 سالگی و در جریان سالگرد 
اعتراض های دانشجویی 18 تیر، و سپس در مهرماه 1۳85 و 
در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و طرفداران آیت اهلل 

کاظمینی بروجردی بازداشت شد.
او پس از پناهندگی به آمریکا، به عنوان یکی از خبرنگاران 
و مجریان صدای آمریکا و نیز سخنگوی »کمیته گزارشگران 

حقوق بشر« مشغول کار بود.
دالیل بازگشت کیانوش سنجری به ایران مشخص نیست 
ولی برخی از خبرگزاری های محافظه کار در ایران آبان  ماه 
سال جاری از بازگشت »بی سروصدای« او پس از »اخراج 
خانواده  حال  این  با  بودند.  داده  خبر  آمریکا«  صدای  از 

سنجری درباره دالیل و نحوه بازگشت فرزند خود سکوت 
کرده اند.

در  زبان  فارسی  رسانه ای  محافل  برخی  در  نیز  پیشتر 
نیویورک شایعاتی مبنی بر قول مساعد از یکی از گروه های 
آقای  به  روحانی  دولت  سوی  از  ایرانی آمریکایی  فعال 
سنجری در خصوص حفظ امنیت وی برای سفر به ایران 

مطرح شده بود.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ایران، که موفق به گفتگو با خانواده آقای سنجری شده 
می گوید: »کیانوش سنجری دو ماه پس از بازگشت به ایران 
بازداشت شده  است. او در مهر ماه سال 95 به ایران بازگشته 
بود و خبرها حاکی از آن است که مأموران امنیتی در آذر ماه 

او را بازداشت کرده اند.«
خانواده سنجری که تا  کنون درباره وضعیت فرزند خود 
سکوت کرده  بودند پس از دوماه بی خبری از فرزند خود 
و علی الرغم تهدیدات نیروهای امنیتی، خبر بازداشت این 
فوریه   4 شنبه  را  آمریکا  صدای  سابق  مجری  و  خبرنگار 

2017 )1۶ بهمن 1۳95( منتشر کردند.
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