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یادداشت

از سیلیکون ولی تا شهرکهای علمی
و تحقیقاتی دانشبنیان!
حسن روانشید
روزنامه نگار پیشکسوت

دره س��یلیکون در منطقهای که  ۷۰کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو
ع شده تاریخ بجا مانده از رویارویی علمی تحقیقاتی متفقین با متحدین و
واق 
بخصوص آلمان زمان رایش س��وم است که توانسته بود جهشی فوقالعاده در
علوم تهاجمی و دفاعی را به رخ جهان بکشد.
تاریخ ایجاد این منطقه یا ش��هرک علمی به س��ال  1930میالدی برمیگردد
که دو مهندس دانش��گاه اس��تنفورد به نامهای ویلیام هیولت و دیوید پاکارد
فعالیت خود را در آن شروع کردند و در گاراژ مسقفی از جنس چوب که هم
اکنون نماد س��یلیکون ولی و محل تولد آن ش��ناخته میشود بنیان اینترنت
را نهادند.
س��یلیکون ولی که به معنی دره سیلیس��یم میباشد نواری است به طول 45
و عرض  15کیلومتر و بین دو ش��هر سانفرانسیس��کو و س��ن خوزه قرار دارد.
شهرت جهانی این منطقه بیشتر به دلیل حضور شرکتهای بزرگ انفورماتیک
جهان از جمله گوگل و اپل و فیسبوک در آن اس��ت و تولید کنندگان عمده
تراش��ههای سیلیسیمی که بعدها به نمادی از وجودی کمپانیهای زیادی در
زمینه فناوریهای پیش��رفته تبدی��ل گردید که امروز تمامی این منطقه را به
خود اختصاص داده و س��ن خوزه را بانام پایتخت سیلیکون ولی شهره نموده
است.
تولید و تجارت و همچنین ورود به فناوری در س��یلیکون ولی بهآس��انی آب
خوردن است زیرا قوانین وضعشده مالیاتی و حمایت از ورشکستگان احتمالی
انگیزه را برای سرمایهگذاران در آن دو چندان میکند.
دلی��ل بارز این مدعا حضور دهها و بلکه صده��ا ایرانی با عناوین مدیرعامل و
کارشناس ارشد میباش��د که نمونههای بارز آن عبارتند از دارا خسروشاهی،
آرش فردوس��ی ،پی��روز پرورنده ،س��االر کمانگ��ر ،امیر خسروش��اهی ،فرزاد
خسروش��اهی ،پریس��ا تبریز ،بابک پروی��ز ،آدام فروغی ،ف��رج اعالیی ،رامین
فرج��اد ،بابی یزدانی ،نیوش��ا زاده ،علی پرتوی ،هادی پرتوی ،ش��ایگان خرد
پیر ،آرش فردوس��ی ،پیر امیدیار ،امین ذوالفنون ،فرهاد محیط ،مهبد مقدم،
لیال صرافان ،ساس��ان گودرزی ،آوید الری زادگان ،حسین معین ،باب ماینرز،

کامران پور زنجانی ،داریان شیرازی ،نرگس بنی اسدی ،شان راد ،بیژن ثابت،
امید کردس��تانی ،کیوان بیک پور ،پدرام کیانی ،شروین پیشهور ،علی روغنی،
ف��رزاد ناظم ،الکس مهر و ش��ایان زاده که هریک با عن��وان مدیریت عامل یا
ت مدیره یکی از ش��رکتهای فع��ال را در س��یلیکون ولی اداره
رئی��س هیئ 
میکنند و از امکانات و حمایتهای الزم برخوردار میباشند.
تنها ماده اولیه مورد نیاز در این وسعت همان سیلیس است که بهوفور یافت
میش��ود تا بهوس��یله دانش این افراد به تولید در تراشهها کمک نماید تا نه
تنها ایاالتمتحده آمریکا بلکه صنایع الکترونیکی چین و اروپا را در س��یطره
خود داشته باشد!
از جمله ش��رکتهای جهانی که در این منطقه فعالیت دارند میتوان به اپل،
اچ پی ،ادوبی سیستمز ،انویدیا ،الکترونیک آرتس ،اوراکل ،ای ام دی ،ای بی،
اینتل ،اینتویت ،آلفابت ،تس�لا موتورز ،زایلینکس ،ژوبینز نتورکس ،سیس��کو
سیستمز ،س��یمتک ،فیسبوک ،نت آپ ،نتفیلیکس ،وس��ترن دیجیتال ،ویزا
کارت و هول��ت پاکاردانت��ر پرایز که دیگر ش��رکتهایی که مق��ر اصلی آنها
سیلیکون ولی نیست اما در آن شعبه دارند عبارتند از ۳ :کام ،ات من ،اچ سی
ال ،ارتباط همراه س��ونی ،اس آپ ،اس آرای اینترنش��نال ،ال ایکس پی ،اوبر،
اولیوتی ،ایسوس ،ابنفوسیس ،آکامای ،آلترا ،آمازون ،بنیاد موزیال ،پاناسونیک
و پ��ی پل ک��ه موجودیت این ش��هر صنعتی و علم��ی تحقیقاتی حاصل طی
سالهای  ۱۹۳۰تا به امروز است که دیرینه آن به هشتادونه سال میرسد در
ی که شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را میتوان نوزادی دانست که تازه
حال 
متولد ش��ده و بین سالهای  ۱۳۷۲تا  1381مراحل قانونی خود را طی و در
این س��ال مرکز رشد تخصصی  CTآن در مجاورت دانشگاه صنعتی اصفهان
آغاز به کار کرد و هنوز هم نیازمند مساعدتهای بیدریغ از سوی قانونگذاران
اس��ت تا بتواند فارغالبال از چالشهای مالیات ،بیمه و بازنشس��تگی و از همه
مهمتر ورشکستگی به ارتقاء خود بپردازد و دستآویز طرحهای زودرس برای
تبدیلشدن به سیلیکون ولی بدون ایجاد زیرساختهای فوقالذکر نشود که
اصوالً به نظر نمیرس��د نظر دهی پیرامون آن در صالحیت ش��ورای اسالمی
ش��هر بوده بلکه متولی اصل��ی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و
همچنین وزارت علوم و ارتباطات میباشند.
بنابراین چهبهتر س��ری را که درد نمیکند دس��تمال به آن نبس��ته و اعضاء
محترم شورای اسالمی شهر به حل مشکالت عدیدهای که گریبان گیر اجراها
در ش��هرداری کالنشهر است بپردازند و دیگر مسائل غیر مربوط به مسئوالن
خود واگذارند!

خ��ب��ر

افزایش بازداشت کودکان مهاجر در مرز آمریکا
آمریکا در سال میالدی  ،۲۰۱۹بیش از  ۷۶هزار نفر کودک مهاجر بدون همراه
را در مرز بازداشت کرده که این اقدام بیسابقه بوده است.
بر اس��اس ارقام اخیرا منتشر ش��ده از سوی دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا ،واشنگتن در سال گذشته بیش از هر سال دیگری افراد زیر سن قانونی
بدون همراه را بازداش��ت کرده اس��ت که در تالش برای عبور از مرز در جنوب
غربی این کش��ور و وارد شدن به خاک آمریکا بودهاند.تا پایان سال مالی ۲۰۱۹
در ماه سپتامبر ،مقامات گمرک و حفاظت از مرز در آمریکا  ۷۶هزار و  ۲۰فرد
زیر س��ن قانونی را در مرز جنوبی غربی این کشور بازداشت کردند که این رقم
نشان دهنده افزایش  ۵۲درصدی در مقایسه با سال مالی قبلی است.
بیش��تر این کودکان مهاج��ر اهل آمری��کای مرکزی -گوآتم��اال ،هندوراس و
الس��الوادور -هس��تند .بیش از  ۱۰هزار و  ۴۰۰تن هم از این افراد اهل مکزیک

بودهاند.ارقام منتش��ر شده از س��وی وزارت امنیت داخلی آمریکا نشان دهنده
افزایش کلی  ۳۴۲درصدی در تعداد خانوادههایی است که به مرز آمریکا نزدیک
میشوند و این رقم  ۴۷۳هزار و  ۶۸۲تن در سال مالی گذشته بوده است .سال
قبل از آن هم تعداد این افراد  ۱۰۷هزار و  ۲۱۲تن بود.
این ارقام جدید منتش��ر شده نشان دهنده چالشی اس��ت که دولت ترامپ در
تالش برای توقف مهاجرانی که در تالش برای وارد ش��دن به آمریکا هس��تند،
با آن مواجه اس��ت.این در حالی اس��ت که میزان کلی بازداشتها در سال مالی
 ۲۰۱۹در ماه س��پتامبر به پایینترین سطح خود رسید .میزان این بازداشتها
در ماه مه به اوج خود رسیده بود .آمریکا شاهد افزایش کودکان مهاجر از سال
 ۲۰۱۴طی دوران باراک اوباماس��ت و در آن س��ال بیش از  ۶۷هزار تن در مرز
جنوب غربی آمریکا بازداشت شدند .باشگاه خبرنگاران

افزایش نگرانی مسلمانان فرانسه از
موج اسالم هراسی
موج اسالم هراس��ی و تهدیدهای
ناشی از رشد راست گرایی افراطی
در فرانسه ،نگرانی های مسلمانان
این کشور را افزایش داده است.
روز یکشنبه گذش��ته ،صدها نفر
از مردم فرانس��ه بویژه مس��لمانان
این کش��ور در محکومیت اس�لام
هراسی که از سوی سیاستمداران
کشورش��ان بوی��ژه در رس��انه ها
مطرح می ش��ود ،تجمع اعتراضی
برگزار کردند .پس از حمله راننده
ای با خودرو به مسجد بزرگ شهر
«کولمار» در شرق فرانسه در سی
ام شهریور۲۱ /سپتامبر که خسارات زیادی را بر جای گذاشت ،اقدام یک نظامی
بازنشس��ته فرانسوی که نامزد پیش��ین حزب راستگرای افراطی این کشور هم
بود در عصر روز دوش��نبه ،نگرانی مس��لمانان این کش��ور از افزایش حمالت به
اماکن مقدس در کنار موج اس�لام هراسی را باال برده است ۲۱ .سپتامبر ،فردی
که با خودرو به مسجد بزرگ کلمار حمله کرده بود و خسارات بسیاری بر جای
گذاش��ت ،از س��وی پلیس فرانسه دستگیر شد .عصر دوش��نبه گذشته نیز یک
مهاجم حدودا"  ۸۰س��اله درصدد به آتش کش��یدن درب ورودی مس��جد شهر
"بای��ون" بود که پس از تیراندازی به دو مرد  ۷۴و  ۷۸س��اله و زخمی کردن آن
ها دستگیر شد؛ اگر چه آمار دقیقی از تعداد حمالت به مساجد فرانسه از سوی
مقامات این کشور ارائه نشده اما تقریبا" هر سه ماه یک بار فرانسه شاهد چنین
حوادثی است.
با توجه به افزایش میزان این حمالت در فرانسه ،فعاالن مدنی بر این باور هستند
که مقامات این کشور در مقابل حمله به مسلمانان و مساجد واکنشی نشان نمی
دهند؛ اگرچه رئیس جمهوری فرانس��ه حمله به مسجد بایون را محکوم و تعهد
خود نس��بت به حمایت از مسلمانان مقیم این کشور را اعالم کرد اما مسلمانان
از روند صعودی چنین حمالتی نگران هستند.شهریور ماه امسال ،یک دیپلمات
فرانسوی وابسته به جریان راست افراطی به اتهام عضویت در یک گروه ملیگرای
تروریستی فرانسوی و طرحریزی برای اقدام تروریستی علیه مسلمانان دستگیر
ش��د .معاون کنسول پیشین فرانس��ه در گاب ُن و معاون کنونی سفیر فرانسه در
السالوادور که در روز ششم ژوئن به جرم "مشارکت در توطئه جنایی تروریستی"
متهم شده بود با ممنوعیت خروج از فرانسه تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
این دیپلمات مظنون به عضویت در یک هسته وابسته به جریان راست افراطی
اس��ت که پیش از این طراحی حمالتی را بر ضد مس��لمانان در فرانسه برعهده
داشته است.روزنامه "لو موند"فرانسه روز چهارشنبه و به دنبال حمله به مسجد
بایون نوشت :بسیاری از مقامات به نقش اختالف نظر درباره حجاب و گفتمانهای
سیاسی در "شرایط بسیار پر تنش" پیرامون اسالم اشاره می کنند .اما تالشها
برای بسیج در این ارتباط ناکام مانده است.
آنها می گویند که انتظار وقوع چنین حادثه ای را داش��تند؛ از نگاه مس��ووالن
انجمن های مردم نهاد و نمایندگان جامعه مس��لمانان فرانسه فاجعه ای که در
مسجد بایون رخ داد جای تعجب ندارد.
«نادر کاحیا» رئیس انجمن "بانلیو پلوس" با ابراز تاسف از وقوع این حادثه می
گوید :با محکوم کردن مسلمانان و دراز کردن انگشت اتهام به سوی آنان ،اجازه
دادن به پخش سخنان نفرت انگیز در تلویزیون و دامن زدن به افراط و تفریط ،ما
رادیکال ترین کسانی را که در نهایت اقدام خود را عملی می کنند ،تحسین می
کنیم.یکی از مسائل مرتبط با اسالم ،مساله حجاب در فرانسه است که به مساله
ای جدی در سطح مقام های ارشد ،پارلمانی و نمایندگان جوامع حقوق بشری
و جوامع مسلمان در این کشور تبدیل شده است .مجلس سنای فرانسه در حال
بررسی الیحهای است که مادران مسلمان را موظف میکند که حجاب خود را در
مکانهایی مانند مدارس بردارند.این الیحه در حالی روز سهش��نبه مورد بررسی
قرار گرفت که هفتههای گذشته چالش و اختالفات فراوانی میان سیاستمداران بر

سر حجاب زنان مسلمان در فرانسه
مورد بحث قرار گرفت" .ژان میشل
بالنکر" وزیر آموزش و پرورش دولت
پاریس به سناتورها گفت :هر قانونی
که منتهی به ممنوعیت حجاب در
مدارس ش��ود ،نتیج��ه ای نخواهد
داش��ت .به گفته ناظران سیاس��ی،
الیح��ه ممنوعیت داش��تن حجاب
مادران در مدارس شانس کمی برای
تصوی��ب در مجلس س��فال (مجمع
ملی) و تبدیل ش��دن به قانون دارد.
پیش از این در سال  ۲۰۰۵میالدی
طبق قانون مجلس فرانس��ه دانش
آموزان از داش��تن حجاب در کالس مدارس منع ش��دند.در هفتههای گذش��ته
"ژولین اودول" یکی از نمایندگان پارلمان فرانس��ه فیلمی از برخورد خود با یک
زن مسلمان و محجبه را همراه با دانش آموزان مدرسه در توئیتر منتشر کرد که
وی قصد داشته او را وادار به کشف حجاب کند.برخورد اهانت آمیز این نماینده
فرانسوی با زن محجبهای که پسرش و دیگر دانش آموزان را برای رفتن به سفر
علمی همراهی می کرد ،موجی از خشم و نگرانی در میان مسلمانان این کشور
برانگیخته است.
در همی��ن رابطه جمعی  ۹۰نفره از ش��خصیتهای مختل��ف فرهنگی ،علمی،
اجتماعی و هنری فرانس��ه با انتش��ار نامهای سرگشاده به مکرون خواستار اقدام
فوری دولت در محکومیت «تعرض» نماینده راستگرا به یک زن محجبه شدند.
امضاء کنندگان این نامه که در روزنامه لوموند منتشر شد خطاب به مکرون اعالم
کردند :ما از دولت و رئیس جمهوری فرانسه میخواهیم هر چه سریعتر برخورد با
زن محجبهای که در مقابل چشمان فرزندش مورد اهانت قرار گرفته را به صورت
صریح و آشکار محکوم کنند.
در این نامه سرگش��اده همچنین از مسئوالن دولت فرانسه خواسته شده که به
صراح��ت و قاطعانه بگویند که "زنهای مس��لمان با حج��اب یا بدون حجاب و
مسلمانان همگی جایگاه خود را در جامعه دارند" .
همزمان ،دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ،محدودیت های گسترده
ای را علیه مسلمانان این کشور به اجرا گذاشته است.از سال  ،۲۰۰۴دولت فرانسه
استفاده از نمادهای مذهبی را در مدارس دولتی و مکان های عمومی این کشور
ممنوع کرده اس��ت؛ گفته می شود این کشور بیشترین جمعیت مسلمان را در
بین کشورهای اروپایی داراست.
پوشیدن لباس شنای اسالمی هم تابستان امسال در فرانسه چالش برانگیز شد
و فشارهای وارده شرکت ورزشی فرانسوی دکاتلون را وادار کرد که از ارایه لباس
مخصوص برای زنان مسلمان دونده انصراف دهد.با وجود این ها ،امانوئل مکرون
رئیس جمهوری فرانسه در پیامی توییتری با بیان این که جمهوری فرانسه هرگز
تنفر و انزجار را تحمل نخواهد کرد گفت :اقدامات الزم برای مجازات عامالن این
اقدام و محافظت از هموطنان مسلمانمان بکار گرفته خواهد شد.همچنین دیگر
مقامات دولتی و احزاب فرانسه نیز حمله به مسلمانان در مقابل مسجد بایون در
جنوب غربی این کشور را محکوم کردند.
رئیس جمهوری فرانسه به تازگی اظهاراتی در خصوص حجاب داشته که واکنش
هایی را هم به دنبال داش��ته اس��ت؛ او روز جمعه گذش��ته در مصاحبه با شبکه
"رِاونیون" گفت :ورود به مساله حجاب در فضای عمومی و مدارس وظیفه دولت
نیس��ت .موضع ما در مدارس حفظ بی طرفی است ،ما نباید در حین آموزش به
فرزندان ،از هیچ نشانه برجست ه مذهبی استفاده کنیم.
او تاکید کرد ،آنچه در این خصوص در فضای عمومی اتفاق میافتد کار دولت یا
رئیس جمهوری نیست .چندی پیش هم روزنامه "رای الیوم" خواستار عذرخواهی
رئیس جمهوری فرانسه که در مراسم گرامیداشت کشته شدگان نیروهای پلیس
متعهد شد ،بی وقفه با "تروریسم اسالمی" مبارزه خواهد کرد و از همه مردم برای
مبارزه با "تروریسم و تندروی اسالمی" دعوت به همکاری کرد ،شد .ایرنا
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کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

مشهد

قم

کاشان

تبریز

فانوس:

س��رمایهگذاری ثروتمن��دان در کارهایی که به تولید کش��ور و به افزایش
محصول در درون کش��ور ـ با بهرهدهی باال ـ منتهی میشود ،یک عبادت
و یک ثواب است .رهبر انقالب

