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

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 59آدینه  24مارچ 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

در صفحات دیگر:

مجلهفوربس:ثروتمندترین
ایرانی تبار در رتبه 166

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:59 - MAR, 24, 2017

همزمان با فرا رسیدن بهار 1396خورشیدی:

یلوپیججیبیایرانیانسیسالهشد

واکنشمضحکتریتاپارسیبه
بیانیهنوروزیدونالدترامپ
ادای احترام دبیرکل جدید
سازمان ملل متحد به نوروز
فرمانشهردارلسآنجلسدر
حمایتازمهاجرانغیرقانونی
کاندیداتوریزودهنگامبرای
کمسیونریIRSدرکالیفرنیا
«یلوپیج جیبی ایرانیان شرکت
گوشی آیفونقرمز برای مبارزه با کتاب» یکی از محصوالت پر
طرفدار فرهنگی و تبلیغاتی در میان
ایدز به بازار آمد
ایرانیان لسآنجلس است که از سال
 1987تا اکنون بیوقفه چاپ و
اکتشاف یک گسل خطرناک در منتشر شده است.
این کاالی فرهنگی تبلیغاتی به
نزدیکیلسآنجلس
ابتکار و همت بیژن خلیلی مدیر
شرکت کتاب و بنیانگذار مرکز
اطالعات  08ایرانیان تولید شده و
متنپیامهاینوروزی
بخشهایی چون:
شخصیتهایمهمجهان
* فهرست نام و شماره تماس
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید فعاالن تجاری ایرانی جنوب

کالیفرنیا
* آگهیهای تبلیغاتی صاحبان
حرف و مشاغل
* تقویم رسمی شرکت کتاب
گاهشماریهای
مطابقت
با
خورشیدی ،میالدی ،عبری و قمری
* پیشماره تلفن شهرها و
شهرستانهای ایران و نیز کشورهای
جهان
و دفترچه تلفن شخصی در آن
لحاظ شده است.
الزم به یادآوری است «یلوپیج
جیبی ایرانیان شرکت کتاب» همه

ساله به عنوان هدیه نوروزی به
رایگان در زمان مراسم دید و بازدید
نوروزی ایرانیان در وستوود
به بازدیدکنندگان اهدا میشود و
همزمان با آغاز سال نو در سراسر
مراکز و فروشگاههای پر تردد ایرانی
در جنوب کالیفرنیا به رایگان توزیع
میگردد.
یلوپیج جیبی ایرانیان ،یلوپیج ایرانیان
و نیز مرکز اطالعات  08ایرانیان
بخشهایی از موسسه شرکت کتاب
است که در ژانویه  1981میالدی در
آمریکا تاسیس شد.

اطعامهزارانبیخانمانلسآنجلسبهمناسبتنوروز

به ابتکار یک گروه خیریه به نام «ماموریت نیمه شب
 »Midnight Missionو همیاری ایستگاه رادیویی
«رادیو ایران  »KIRNکه از لسآنجلس و به زبان
فارسی روی آنتن میرود ،به مناسبت نوروز ،هزاران
نفر از بیخانمانان لسآنجلس بر سفره مهر ایرانی
پذیرایی شدند.
مراسم اطعام نیازمندان در مرکز شهر لسآنجلس در
عصر گاه روز جمعه  17مارچ  2017و همزمان با
برپایی جشن نوروز در شهرداری این شهر انجام شد
و کلیه هزینههای آن را گروهی از خیرین جامعه ایرانی
و با هدف انتشار پیام صلح و نوع دوستی نوروز از
سوی ایرانیان مقیم کالیفرنیا ،تقبل کرده بودند.
این برنامه از چند سال پیش با ابتکار یک
موسسه خیریه به اسم «ماموریت نیمه شب
 »Midnight Missionو با حمایت و پشتیبانی
رادیو ایران  KIRNبرگراز میشود و اجرای آن با
پوشش خبری گسترده در رسانههای انگلیسی زبان در
جنوب کالیفرنیا همراه است.
برنامه امسال گروه ماموریت نیمه شب عالوه بر
شبکههای خبری امریکایی از سوی رویترز و از
روی همین نسخه در بخش انگلیسی زبان بیبیسی
نیز پوشش داده شد که ترجمهای تحریف شده از
مصاحبه اردوان مفید با رویترز با برداشتی مغرضانه
از آن به همراه گزارشی از سیاوش اردالن(خبرنگار
 bbcفارسی) از تلویزیون بخش فارسی این بنگاه

خبر پراکنی ،پخش گردید که در آن کوشیده شده بود
این رفتار انسان دوستانه ایرانی یک کار سیاسی جلوه
داده شود.
همچنین گزارشگر  BBCفارسی سابقه این فعالیت
را در سالهای پیش منکر شد و ادعا کرد این کار برای
نخستین بار انجام شده است .این خبرنگار همچنین

سنت کمک و اطعام به نیازمندان در آستانه نوروز را
به سخره گرفته و در گزارش خود مدعی شد این امر
نیکوکارانه تنها مربوط به ماه رمضان است و ارتباطی
به نوروز ندارد.
این موضوع را طی مقالهای مبسوط در صفحه9
همین شماره ایرانشهر دنبال کنید.
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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

یه یاد شعر طنز «پسر خوب پسر بد در عید نوروز» سروده ایرج میرزا:
عید نوروز و اول سالست
روز عیش و نشاط اطفالست...
 ...پسر بد چو روز عید شود
از همه چیز نا امید شود
نه پدر دوست داردش نه عمو
نه کسی عیدی آورد بر او
عیدی آن روز حق آن پسرست
که نجیب و شریف و با هنرست
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در کانون خبر:

مجله فوربس :ثروتمندترین ایرانی تبار در رتبه 166

مجله فوربس که همه ساله لیستی از ثروتمندترین
افراد جهان را در ماه مارچ و آپریل منتشر میکند،
بار دیگر در شماره اخیر خود که  20مارچ  2017در
دسترس عموم قرار گرفته لیستی از بیش از  2هزار
میلیاردر جهان را منتشر کرد.
در لیست  2017مجله فوربس با اینکه چند نام
ایرانی وجود دارد اما ثروتمندترین فرد ایرانی تبار،
پیر امیدیار ،بنیانگذار ایرانی تبار شرکت «»eBay
معرفی شده است که با هشت میلیارد دالر ثروت در
رده  ۱۶۶ثروتمندان جهان جای گرفته.
در این گزارش بیل گیتس ،بنیانگذار شرکت
مایکروسافت با  ۸۶میلیارد دالر دارایی باردیگر
بعنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شده و دونالد
ترامپ،رئیس جمهوری آمریکا هم با سه و نیم
میلیارد دالر دارایی از رتبه  ۳۳۶به رتبه  ۵۴۴سقوط هفتصد میلیارد دالر رسیده است.
امیدیار در سال  ۱۹۶۷از پدری و مادری ایرانی
کرده است.
مجله آمریکایی فوربز که هر ساله ثروتمندترین در پاریس بهدنیا آمد ۶ .ساله بود که با خانوادهاش
افراد جهان را رده بندی می کند در گزارش امسال به مریلند آمریکا رفت و در  ۱۴سالگی با نوشتن
خود اعالم کرده که تعداد میلیاردهای جهان به دو دومین برنامه رایانهای برای کتابخانه مدرسه پا به
هزار و  ۴۳نفر رسیده که ۲۳۳نفر بیش از سال دنیای علوم نرم افزاری گذاشت .وی دانشآموخته
گذشته است .ثروت این افراد هم به هفت تریلیون و دانشگاه تافتز است.

آقای امیدیار براساس اطالعات فهرست بندی
فوربس در سال  2015در مقام صد و چهل و یکمین
شخص ثروتمند در جهان و رتبه  47در ایاالت
متحده آمریکا بود اما امسال به رتبه  166سقوط
کرده است .این به معنی آن است که در این مدت
ثروتدست کم  25نفر به بیش از  8میلیارد افزایش
پیدا کرده است.

یدراسترالیا:فرهنگایرانیمقصراست
ادعایپناهجویایران 

مرد پناهجوی ایرانیتبار در استرالیا به جرم خشونت و
آزار یک افسر زن پلیس در دادگاه بدوی ملبورن به هفت
ماه زندان محکوم شد .او گناه اعمالش را به گردن فرهنگ
زنستیز ایرانی خود انداخت.
به گزارش وبسایت روزنامه هرالدسان چاپ استرالیا،
«جواد احمدپور»  26ساله که پنج سال پیش از ایران به
استرالیا پناهنده شده است ،به جرم مزاحمت و آزار یک زن
توسط دادگاه بدوی ملبورن گناهکار تشخیص داده شد.
قربانی که افسر پلیس است ،هنگامیکه شبها برای
ورزش و پیادهروی خارج از زمان کاریاش ،در محوطه
اطراف منزلش مشغول دویدن بوده با جواد احمدپور
برخورد داشته و مرد ایرانیتبار سعی کرده تا با کمین در
مسیر پیادهروی این زن و نیز با استفاده از شماره موبایل
وی که بر روی بیزنس کارتش درج شده بود با او ارتباط سه صفر (شماره امداد و پلیس استرالیا) تماس میگیرد و پناهجوی ایرانیتبار در جلسه دادگاه در مقام دفاع از
بر قرار کند .احمدپور پس از اینکه با جواب رد قربانی حتی با اینکه به احمدپور گوشزد میکند که افسر پلیس خود ،تاثیرپذیری از فرهنگ ایرانی زنستیز را عامل اصلی
برای ایجاد رابطه دوستانه مواجه میشود ،تالش میکند است ،او محل را ترک نمیکند و به رفتار خشونتآمیز رفتارهای خشونتآمیزش علیه قربانی دانسته است.
احمدپور پیش از این ،حکم  12ماه زندان تعلیقی برای
تا با تهدید و ارعاب وی به مجبور به داشتن رابطه با خود ادامه میدهد.
خود کند.
در صدور حکم هفت ماه زندان جواد احمدپور ،آزار و اذیت دوستدختر سابقش را نیز در پرونده دارد.
شب یازدهم اکتبر گذشته در شهر کالید در حومه رییس دادگاه رفتار خشونتآمیز مجرم را محکوم کرد جواد در زمان دستگیری و بازپرسی پلیس گفته بود،
جنوبخاوری ملبورن ،جواد با تعقیب زن تا منزلش ،و گفت«:در جامعه ما خشونت علیه زنان قابل تحمل میداند همه به آن زن حق خواهند داد زیرا استرالیا کشور
تحت سلطه زنان است.
سعی میکند به زور وارد خانه قربانی شود .زن ناگزیر با نیست».
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در کانون خبر:

پیام نوروزی رییس جمهور آمریکا کمی دیر و مکتوب

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در پیامی که در وبسایت کاخ سفید آن
را  48ساعت پس از آغاز نوروز منتشر کرده ،نوروز و فرارسیدن بهار را تبریک
گفت.
این متن کامل بیانیه پرزیدنت ترامپ است:
برای تمام کسانی در جهان که نوروز زیبای باستانی را جشن میگیرند ،بهترین
آرزوها را دارم .میلیونها نفر از مردم ایران ،عراق ،ترکیه ،جنوب آسیا و آسیای
مرکزی در آغاز بهار با خانواده هایشان گردهم میآیند و جشن میگیرند.
نوروز در زبان فارسی به معنای روز نو و فرصتی برای بزرگداشت شروع
جدید است ،مفهمومی که به ویژه برای بسیاری از ایرانیانی که در دهههای اخیر
به آمریکا آمدند ،تا در سرزمینی آزاد شروعی دیگر داشته باشند ،معنای خاصی
کورش بزرگ رهبر امپراطوری ایران باستان سخن مشهوری دارد« :آزادی ،شان
دارد.
برای سالها از دوستی فوق العاده با ایرانیآمریکاییها ،یکی از موفقترین جوامع و ثروت توامان بزرگترین خوشبختی را به بشر میدهد .اگر این سه را به مردم
مهاجر در تاریخ معاصر ما بهره بردهام .آنان پیش زمینههای گوناگون مذهبی از خود بدهید ،عشق آنان به شما بی پایان است».
جمله مسلمان ،یهودی ،مسیحی ،زرتشتی و بهایی دارند ،اما همگی در میراث به مردم ایران و همه کسانی که در جهان نوروز را جشن میگیرند میگویم :از
سوی مردم آمریکا ،برای شما آزادی ،شان و ثروت آرزو میکنم .نوروز پیروز.
باستانی خود شریکند.

واکنش مضحک تریتا پارسی به بیانیه نوروزی دونالد ترامپ

تریتا پارسی مدیر گروه نایاک که به البی گری برای رژیم اسالمی و منافع
حاکمان تهران در آمریکا شناخته میشود ،در پاسخی عجوالنه و بیادبانه خطاب
به رییس جمهوری آمریکا با اشارهای غلط به یک شعر از سعدی این بیانیه را
مصداق نادانی آقای ترامپ و رسوا کننده او تلقی کرده است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
تریتا پارسی در بیانیهای که از سوی گروه نایاک (شوای ملی ایرانیآمریکاییها)
صادر شدهاست آقای ترامپ را به دلیل انتشار بیانیه نورزی مورد انتقاد قرارداده
و مینویسد:
«به قول سعدی شاعر قرن سیزدهم ایران ،کلمات تو خالی رسواکننده کسی
است که سخن میگوید ،مانند پوسته گردویی که در آن مغز نیست».
اشاره این البیست رژیم اسالمی در ایاالت متحده به شعری از سعدی شیرازی
است که شیخ اجل در آن چنین میسراید:
چون نداری کما ِل فضل ،آن ب ِ ْه
که زبان در دهان نگه داری
آدمی را زبان َفضیحه کند
جوزِ بیمغز را سبکساری
مفهوم شعر سعدی نشان از بهرهگیری نادان از واژه و اضافه گویی یا غلط
گویی است اما همچنان که در بیت نخست آن آمده خطاب به کسی که کمالی
برای اظهار فضل ندارد بیان شده .آقای پارسی کوشیده تا از این رهگذر ،با
توهینیآشکار و خارج از اخالق ایرانی ،رییس جمهوری آمریکا را چنین فردی
معرفی کند.
این در حالی است که بیانیه رییس جمهوری آمریکا اگرچه کمی دیرتر از انتظار

منتشر شد اما به دقت در آن از پادشاه بزرگ هخامنشی و بنیانگذار ایران زمین،
کوروش کبیر یاد شده بود و به نقلی از او آمده بود« :آزادی ،شان و ثروت همه
با هم شکل دهنده بزرگترین شادی بشریت هستند .اگر تو آن سه را به مردمت
بدهی ،عشق آنها برای تو هرگز نخواهد مرد».
بیانیه رییس جمهوری آمریکا ایرانیان را از ادیان گوناگون مالک میراث مشترک
تاریخیشان نوروز دانسته و مشخصا از «مسلمان ،کلیمی ،مسیحی ،زرتشتی و
بهایی» در کنار یکدیگر یاد کرده است .در حالی که رهبر رژیم اسالمی که تریتا
پارسی همواره برای منافع او و رژیم متبوعش در کوشش بوده ،بهاییان را به
رسمیت نشناخته و از حداقل حقوق شهروندی محروم میداند .این وضعیت در
خصوص پیروان سایر ادیان نیز با تحمیل تبعیضهای گسترده در ابعاد مختلف
قابل بررسی است.
این همه در حالی است که نایاک و مدیریت آن تریتا پارسی خود را نماینده
جامعه آمریکاییان ایرانی تبار معرفی میکند در حالی که همواره و تنها به منافع
رهبران رژیم اسالمی توجه داشته و نمایندگان اندیشههای نزدیک به آنان -نه
نزدیک به مردم ایران یا حتی ایرانیان مقیم آمریکا -بودهاند.

ادای احترام دبیرکل جدید سازمان ملل متحد به نوروز

مراسم رسمی روز بین المللی نوروز عصر سه شنبه
 21مارچ  2017برابر با اول فروردینماه  ۱۳۹۶در
مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ،با حضور
دبیرکل جدید این نهاد بین المللی برگزار شد.
آنتونیو گوترس طی سخنانی در این مراسم،
از نمایندگان همه کشورهایی که نوروز را جشن
میگیرند ،بابت برگزاری این مراسم و گرد آوردن
نمایندگان و مهمانان دور هم تقدیر کرد.
وی با بیان این که «نوروز آغازی دوباره است ،آغاز
سال نو و فرصتی برای بودن با خانواده و دوستان،
گفت سازمان ملل نوروز را جشن میگیرد ،زیرا
برای کل جهان معنا و مفهوم دارد.
آقای گوترس ،که فعالیت خود را در این مقام از
اول ژانویه امسال آغاز کرده است ،گفت:
« نوروز یادآور همه اشتراکات ما و عمق گوناگونی
جامعه ماست».
این نخستین سالی است که آنتونیو گوترس به
مناسبت فرا رسیدن نوروزی پیام میدهد .پیش

از او بان کی مون هر ساله به این مناسبت برای
ایرانیان و سایر کشورهای حوزه نوروز پیام شادباش
میفرستاد.

شایان ذکر است دبیر کل سازمان ملل بدون نام
آوردن از ایران به عنوان زادگاه نوروز ،به حوزه تمدنی
نوروز به عنوان بخشی از جهان متمدن اشاره کرد.

دفتر ایوانکا ترامپ در کاخ سفید آماده شد

مشاور حقوقی ایوانکا ترامپ اعالم کرد با اینکه سمتی رسمی برای خانم
ترامپ در نظر گرفته نشده ،قوانین و مقررات کارمندان فدرال همچنان شامل
حالش خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نیز روز دوشنبه گفت انتظار نمی رود ایوانکا ترامپ در کاخ
سفید عنوانی رسمی دریافت کند و یا حقوق ماهیانه بگیرد.
ایوانکا ترامپ در بیانیه ای گفته است نقش اصلی او دادن مشاوره صادقانه به
پدرش خواهد بود.
جرد کوشنر ،همسر ایوانکا ترامپ ،در اوایل سال جاری و تحت عنوان مشاور
ارشد پرزیدنت ترامپ به تیم کاخ سفید ملحق شد که به دنبال آن بسیاری از
کارشناسان گمانه زدند ایوانکا از دخالت در سیاستهای کاخ سفید کناره گرفته
و در عوض به تنظیم امور خانواده اش در محیط جدید واشنگتن دیسی خواهد
پرداخت.
با این حال ،ایوانکا تا کنون در پشت صحنه سیاستها و مالقاتهای پرزیدنت

ترامپ دیده شده و روز جمعه گذشته نیز در مالقات پدرش با انگال مرکل،
صدر اعظم آلمان ،در کنار او حضور داشت.

دیوید راکفلر ،نیکوکار و میلیاردر آمریکایی که نام خانوادهاش با نظام سرمایهداری
آمریکا گره خورده ،هفته گذشته در سن  ۱۰۱سالگی درگذشت.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز ،دیوید راکفلر که در طول زندگیاش حدود دو
میلیارد دالر از سرمایه خود را به دیگران بخشیده است ،روز دوشنبه  20مارچ 2017
به خاطر عارضه قلبی در منزل خود در نیویورک درگذشت.
دیوید راکفلر نوه جان دی راکفلر ،بنیانگذار امپراتوری نفت استاندارد در قرن
نوزدهم میالدی است.
دیوید راکفلر همچون اجدادش از حامیان اصلی نظام سرمایه داری جهانی بود اما
اعتقاد داشت که در راستای احقاق چنین نظامی ،حقوق هیچ شهروندی نباید پایمال
شود.
دیوید راکفلر از منتقدان سرسخت میلیونرهایی بود که برای دور زدن قوانین
مالیاتی به حیلههای مختلف متوسل میشوند .او در طول عمرش تالش کرد ثروت
خانوادگی راکفلرها صرف برنامههای خیرخواهانه و بشردوستانه بویژه در حوزه هنر
و محیط زیست شود .شعبههای بانک «چیس» منهتن در نیویورک ،مسکو ،و چین
کمونیست در دوره ریاست دیوید راکفلر افتتاح شدند.
نام خانوادگی راکفلرها همچنین به سمبلی تبدیل شده بود از سیاستهای نامتعارف
بانکی در کشورهای بدهکار..
ديويد راكفلر با شاه فقيد ايران دوستي صميمانه اي داشت و براي ورود او به امريكا
و معالجه بيماري سرطان پس از خروجش از ايران در سال  ١٩٧٩بسيار تالش كرد.

همین رویداد بهانهاي براي رژيم خميني شد كه ديپلماتها و كاركنان سفارت امريكا
را به مدت  ١٣ماه به گروگان بگيرد و يكي از بزرگترين بحرانهاي سياسي در جهان
در نيمه دوم قرن بيستم را سبب شود.
گروههای چپ آمریکا دیوید راکفلر را به خاطر همکاری باآگوستو پینوشه ،رهبر
پیشین شیلی و همچنین شاه ایران سرزنش کرده بودند.
از سوی دیگر برخی گروههای راستگرای آمریکا نیز راکفلر را به خاطر تالشهای
او برای آغاز تجارت آمریکا با چین و شوروی سابق در دوران جنگ سرد محکوم
کرده بودند.

دیویدراکفلر،میلیاردرآمریکاییدرسن ۱۰۱سالگیدرگذشت
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درکانون خبر:

فرمان شهردار لسآنجلس در حمایت از مهاجران غیر قانونی

اریک گارستی شهردار لسآنجلس برنامه حمایتی خود از مهاجران غیر قانونی
را گسترش داد.
بر اساس یک فرمان جدید که گارستی در روز سه شنبه  21مارچ به امضا رساند
از مقامات شهری درخواست شدهاست سیاستهای اداره پلیس لسآنجلس در
راستای عدم تحقیق در مورد چگونگی وضعیت مهاجرتی افراد را دنبال کنند.
این فرمان خطاب به رئیس اداره آتش نشانی و مدیران فرودگاهها و بنادر صادر
گردیده است.
همچنین مطابق این ابالغیه هرگونه همکاری کارکنان شهرداری با آژانسها و
سازمانهای فدرال به منظور اجرای قوانین مهاجرتی دولت فدرال ممنوع است
مگر آنکه قوانین زیر ساخت آنها را ملزم به اجرای آن نماید.

سفرفرمانداربراونبهواشنگتندیسی

جری براون فرماندار کالیفرنیا در واشنگتن با نمایندگان کالیفرنیا در کنگره و
سنای امریکا دیدار کرد.
در طول این مالقاتها با وجود تبادل نظر در مسائل مختلف ،براون به هشدار
قانونگذاران نسبت به مخالفتهای دونالد ترامپ با سیاستهای ایالت کالیفرنیا
و بیمهریهای دولت فدرال در زمینه تهدید به قطع بودجه مرکزی پرداخت.
در این دیدار لو کوریا که به تازگی به نمایندگی کنگره امریکا در جایگزینی
کرسی لورتا سانچز برگزیده شده است گفت تالش جری براون در این راستاست
که مشکل بین کالیفرنیا و دولت در واشنگتن را به سود مردم کالیفرنیا حل کند.
گفتنی است جری براون با سناتور کامال هریس و سناتور اد مارکی از بوستون
هم در زمینه محیط زیست به گفتگو نشست.

ممنوعیت اسفاده از دستگاههای الکترونیک برای مسافران هواپیما

به دنبال اعالم دولت فدرال مبنی بر ممنوعیت حمل دستگاههای الکترونیک به
داخل هواپیما برای مسافران  8کشور از خاورمیانه و افریقای شمالی به مقصد
امریکا ،برخی پروازهای مستقیم از مبادی مذکور به مقصد فرودگاه بین المللی
لسآنجلس این قانون را به اجرا گذاشتند.
بر اساس این قانون مسافران  8فرودگاه از مبادی قاهره در مصر ،امان در
اردن ،کویت در کویت ،کازابالنکا در مراکش ،دوحه در قطر ،ریاض و جده
در عربستان ،استانبول در ترکیه و ابوظبی در امارات اجازه وارد کردن وسایل
الکترونیک بزرگتر از تلفن همراه از قبیل آی پد ،تبلت و لب تاپ به داخل
هواپیما را نداشته و می بایست این وسایل را به قسمت حمل بار مسافرین و
داخل چمدانهای خود تحویل دهند .شهروندان ایرانی که از ایران به لسآنجلس
میآیند و از پرواز ترکیش از مبدا استانبول به لسآنجلس و یا االتحاد از مبدا
ابوظبی به لسآنجلس استفاده میکنند ،مشول این مقررات هستند.

توسعه فضای سبز ،دعوای جدید حزبی در سنای ایالتی کالیفرنیا
نمایندگان دموکرات کالیفرنیا در مجلس ایالتی تصمیم گرفتهاند که الیحه 3
میلیارد دالری انتشار اوراق قرضه برای گسترش و توسعه فضای سبز در این
ایالت را در انتخابات سال  2018به رای بگذارند.
این الیحه از سوی ژاکلین آرام بوال از شهر فرزنو تهیه شدهاست و او در دفاع
از الیحه خود گفته است برای شهروندان دسترسی به محیط زیست سالم دشوار
شده است.
در همین حال در مقابل این تصمیم جمهوریخواهان اعالم کردهاند در این
شرایط اقتصادی به جا نیست که با اوراق قرضه چنین هزینهای برای پارکهای
شهری صورت گیرد زیرا در جهت باز پرداخت  3میلیارد دالر میبایست 6
میلیارد دالر پول پرداخت شود.
گفته میشود برای این که این الیحه در انتخابات  2018بر روی برگههای
رای ظاهر شود ،به رای اکثریت  50درصدی هر دو مجلس نمایندگان و سنای
کالیفرنیا نیاز دارد.

دیوارترامپوصندوقبازنشستگیکالیفرنیا

سه نفر از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان کالیفرنیا الیحه «ایبی»946
( )Assembly Bill946را به مجلس دادهاند که در صورت تصویب
صندوقهای بازنشستگی دولتی در کالیفرنیا وصندوق فرهنگیان مستمری
بگیر باید سهام شرکتهایی که در ساختن دیوار حائل ترامپ در مرز مکزیک
همکاری مینمایند را از مجموعه سهام صندوقهای بازنشستگی خارج نموده و
آن را با سهام شرکتهای دیگر جایگزین کنند.
کل پرس( )CalPERSو کل استرس( )CalSTRSدو صندوق بزرگ سرمایه
گذاری بازنشستگی در کالیفرنیا هستند که به ترتیب  312میلیارد و  202میلیارد
دالر اندوخته مالی دارند.
الیحه ایبی 946درست یک هفته پس از آن که سازمان حفاظت و مرزبانی
گمرک از مقاطعه کاران تقاضای ارائه و طرح و نقشه برای ساخت دیوار نموده،
تقدیم مجلس شده است.

ترمیم راه های لسآنجلس کانتی در اولویت کار

اریک گارستی و شماری از مدیران ارشد اجرایی لسآنجلس از قانونگذاران
کالیفرنیا در دو مجلس ایالتی نمایندگان و سنای این ایالت درخواست کرده
اند که پیش از آنکه در تاریخ  6اپریل ،اعضای دو مجلس به تعطیالت بهاری
خود بروند بودجه الزم برای توسعه و ترمیم راهها و جادههای کالیفرنیا را
به تصویب برسانند تا برای مشکالت جادهای هرچه زودتر اقدامی صورت
پذیرد.
بر این اساس ،برای اینکه بودجه  5/5میلیارد دالری برای راهسازی تصویب

شود باید قانون افزایش مالیات بر سوخت بنزین اتومبیلها با رای دو سوم
نمایندگان به تصویب برسد.
گرچه دموکراتها در مجالس ایالتی کالیفرنیا اکثریت نسبی را شامل می
شوند اما دستیابی به اکثریت دو سومی با مخالفت جمهوریخواهان به دشواری
دست پیدا خواهد کرد.
با تصویب این قانون  12سنت به بهای هر گالن بنزین افزوده خواهد شد،
هزینه پالک کردن اتومبیلها نیز ساالنه  38دالر افزایش خواهد یافت.

کاندیداتوریزودهنگامبرایکمسیونریIRSدرکالیفرنیا

www.iranshahrnewsagency.com

سناتور ایالتی مجلس سنای کالیفرنیا ریکاردو الرا که نمایندگی شهر بل گاردن
را بر عهده دارد اعالم کرده است که در انتخابات سال  2018خود را به عنوان
کمیسیونر اداره مالیات کالیفرنیا نامزد خواهد کرد.
او در بیانیه خود اشاره کرده است در شرایط کنونی کخ بیمه درمانی اوباماکر
را لغو و باطل میکنند ،به یک رهبری و نظارت پر قدرت در امور بیمه کالیفرنیا
نیازمند هستیم.
او در ادامه میگوید که کالیفرنیا برای رویارویی با طرحهای بیمه درمانی دونالد
ترامپ نیاز به ایستادگی و مقاومت دارد و ما نیاز داریم که در مورد معضالت
بیمه همگانی ایجاد شده از سوی دولت فدرال از قدرت کامل اقتصادی
برخوردار باشیم.
گفته میشود ریکاردو الرا فرزند یک خانواده مهاجر مکزیکی است که با
 42سال سن از دانشگاه یوسیسندیهگو در دو رشته روزنامه نگاری و زبان
اسپانیولی فارغ التحصیل شده است.
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پوزش رسمی اداره پلیس از بازداشت اشتباه یک خواننده

اداره پلیس شریف( )Sheriffلسآنجلس روز سه شنبه  21مارچ به طور رسمی
از خواننده مشهور امریکایی و برنده جایزه گرمی وایکلف جین(Wyclef
 )Jeanبه دلیل دستگیری وی به ظن اقدام به سرقت مسلحانه عذرخواهی کرد.
مطابق این خبر اداره شریف( )Sheriffلسآنجلس با صدور بیانیهای از این
ستاره سابق گروه فیوگس به علت تجسس پلیس از وی به دنبال شکایت و
توصیف قربانیان این حادثه از مظنون که با مشخصات وسیله نقلیه و لباس این
خواننده مطابقت داشته عذرخواهی کرده است.
جین پس از آزادی با انتشار ویدئویی از برخورد ماموران با وی در یک پمپ
بنزین در بلوار سانست به شدت انتقاد کرد.
دستگیری جین به دنبال گزارش یک حمله مسلحانه در خیابان سن ویسنته
در برنت وود صورت گرفت که پس از گزارش مشخصات مظنون ،پلیس به
ایستگاه پمپ بنزین مذکور مراجعه کرده و وی را در حالی دستگیر کردند که او
مرتکب چنین جرمی نشده است.

اکتشافیکگسلخطرناکدرنزدیکیلسآنجلس
محققان دانشگاه کالیفرنیا سندیگو در مطالعات جدید خود به یک گسل شدیدا
ن لرزههایی تا  7.5درجه را دارد.
فعال برخوردهاند که توانایی ایجاد زمی 
محققان در بررسی گسلهای سندیگو و لسآنجلس متوجه شدند گسلهای
نیوپورت اینگلوود و ُرزکانیون که پیش از این تصور میشد دو گسل مجزا
باشند ،به صورت یکپارچه درآمد ه و این گسل را به یکی از فعالترین گسلهای
این منطقه تبدیل کرده است.
یافتههای محققان نشان میدهد که فاصلههایی که پیش از این در بخشهایی
از این گسل وجود داشته در حال حاضر به قدری کم شده است که میتوان آنها
را نادیده گرفت زیرا در صورت بروز لرزه در هر بخش ،کل گسل فعال شده
و به لرزه درمیآید.
محدوده فعالیت این گسل جنوب ایالت کالیفرنیاست و بسیاری از مناطق تحت
پوشش آن از نظر جمعیتی فوقالعاده متراکم هستند.
گستردگی این گسل به حدی است که در صورت وقوع زمینلرزه مناطقی از
این گسل میتواند زلزلههایی به بزرگی  7.5درجه ایجاد کند و در صورتی که مکزیک را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
فعالیت آن در قسمتهای دریایی آغاز شود میتواند سبب بروز سونامی نیز آخرین فعالیت این گسل در سال  1933در النگ بیچ بوده است که لرزه ای با
بشود.
شدت  6.4درجه ایجاد کرده و باعث مرگ  115نفر شده است.

افزایششهریهدانشگاههادرکالیفرنیا

مدیران و مسئوالن ارشد دانشگاههای ایالتی
کالیفرنیا طی نشستی در روز چهارشنبه  22مارچ
تصمیم گرفتهاند که شهریه ورودی این دانشگاهها را
برای اولین بار پس از  6سال افزایش دهند.
اینطرحدرحدود$270شهریهدانشجویاندورهکارشناسی
در سال تحصیلی 2017و 2018مدرسه را باال میبرد.
شهریه فعلی  $5472میباشد و این مسیر به
صورت پلکانی این مبلغ را تا زمان فارغ التحصیلی
نزدیک به  $1،000افزایش میدهد.
این مجموعه بزرگ دانشگاهی دولتی استدالل
میکند که برای تولید درآمد بیشتر به استخدام
اعضای هیات علمی بیشتر و اضافه کردن کالسهای ایالتی کالیفرنیا میگویند تنها رشد ثبت نام متقاضیان فدرال در جهت کمک رسانی به زیرساختهای
بیشتر نیاز دارد که این مهم خود مستلزم بودجه و و بودجه دولتی مکفی و جوابگوی هزینههای توسعه مالی کل ایالتها تا حدود باالیی قطع شده و اندک
بخش و هدفمند این مجموعه نخواهد بود.
بودجه جزئی باقیمانده نیز در دولت جدید امریکا به
امکانات مالی گستردهتر است.
روسای امور هماهنگی مجموعه دانشگاههای این در حالی است که به گفته مسئولین بودجه زودی قطع خواهد شد.

گوشی آیفونقرمز برای مبارزه با ایدز به بازار آمد
اگر هنوز آیفون  ۶خود را نگه داشتهاید ،مژده شرکت «اپل» برای شما این است که
حاال میتوانید «آیفون  »۷به رنگ قرمز داشته باشید .این گوشی جدید در میان کاالهای
جدیدی است که شرکت «اپل» به طرز بی سابقهای ،بدون جلسه نمایش و سخنرانی،
معرفی کرد.
آیفون در اطالعیه خود اعالم کرد بخشی از درآمد آیفونهای قرمز جدید را صرف
مبارزه با بیماری ایدز خواهد کرد.
در میان کاالهای جدید ،طرحهای جدیدی برای بند ساعت «اپل» از بوتیک فرانسوی
«هرمس» و نرمافزاری مجانی به نام «کلیپ» ،برای تدوین عکس ،موسیقی و ویدیو نیز
قرار دارد.
شرکت «اپل» قیمت دو مدل از تبلتهای  iPadخود را پائین آورد و ضمن معرفی
چندین نمونه  iPadجدید ،دستگاه  ۹/۷اینچی معرفی کرد که طرح جدیدی برای
بهروز کردن «ایپد پرو» فعال عرضه نخواهد کرد.
این طرح ،مدل  ۱۰و نیم اینچی «آیپد پرو»  iPad Proبود که قبال گفته شده بود
«اپل» قصد دارد با امکانات بیشتر ،برای طراحان حرفهای بیرون بدهد.
تلفنهای «ایفون  »۷قرمز رنگ ،از جمعه این هفته در فروشگاهها عرضه میشوند،
ولی نرمافزار «کلیپ» برای تدوین ویدیو ،به همراه عکس و موسیقی ،ماه آینده قابل
دانلود خواهد بود.

شرکت اپل معموال ماه سپتامبر محصوالت خود را معرفی می کند اما به جای معرفی
این کاالها در جلس ه بزرگ تبلیغاتی با شرکت هزاران کارشناس و مدیران شرکت ،این
بار کاالهای جدید «اپل» از طریق یک اطالعیه مطبوعاتی و همچنین فروشگاه اینترنتی
«اپل» عرضه شدند.

واکنش تند وزارتخارجه آمریکا به نایاک

مارک تونر ،سخنگوی موقت وزارت خارجه آمریکا ،به
انتقادات بی پایه گروه نایاک(شورای ملی ایرانیان آمریکا)
ار پیام نوروزی وزیر خارجه آمریکا ،به تندی واکنش
نشان داده است.
آقای تونر در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا
نباید در پیام امسال به مشکالت سفر برای مردم ایران
اشاره میشد ،گفت:

این که باید روند بررسیهای مرتبط با دولتهای برخی
از کشورها و جاهایی که صریح بگویم یا دولتی در کار
نیست یا دولت تقریبا ناکارآمد شده بازبینی کرد ،به منظور
تضمین امنیت مردم آمریکا صادر شده است».
سخنگوی وزارتخارجه مشخصا تاکید کرد« :هیچ
قصدی برای آزردن یا تحت تاثیر قرار دادن مردم ایران به
هیچ وجه در کار نیست».
این جمله آقای تونر به تنوعی پاسخ به ادعاهای
نایاک و هواداران رژیم اسالمی است که می کوشند
از سیاستهای مهاجرتی دولت جدید آمریکا ،زمینهای
برای تبلیغات به نفع خود و مظلوم نمایی برای رهبران
رژیم اسالمی در ایران بسازند.
پیشتر نایاک با اشاره به پیام وزیر خارجه آمریکا گفته بود
آنها با قانون ممنوعیت سفر «مانع آمدن دانشجویان ایرانی
به دانشگاههای آمریکا شده و از مالقات پدربزرگها و
«پیام نوروزی وزیرخارجه تیلرسون شناسایی یک مادربزرگهای ایرانی با نوههای ایرانی آمریکایی خود
رویداد مهم برای ایرانیها و ایرانی آمریکایی هاست ،و نه جلوگیری کرده است ».و به جای ان پیام تبریک میدهند.
چیز دیگر ،و برابر دانستن این دو مسئله بیمورد خواهد تریتا پارسی در واکنش به بیانیه تبریک آقای ترامپ نیز
بود».
با بی ادبی به او گفته بود حرفهای توخالی میزند و
آقای تونر تصریح کرد« :فرمان اجرایی ،یک وقفه در رییس جمهوری امریکا را با پوست گردوی پوک مقایسه
صدور ویزاهای مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای تعدادی از کرده بود.
کشورهاست ،نه فقط ایران ،و با مالحظات بسیار و درک
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 24تا  30مارچ ( 4تا  10فروردین)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آثار مکتوب محمد حجازی از سوی شرکت عفتالملوك نحوی در وزارت آب و برق ،و
کتاب تجدید چاپ شده اند و در شرکت کتاب عذرا ضیایی در وزارت آبادانی و مسكن
جمعه  4فروردین 24/مارچ
موجودند
 1348خورشیدی ( 1969میالدی)
 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
درگذشت عبدالحسین سپنتا از پیشگامان سینمای
 690خورشیدی ( 1311میالدی)
زادروز امیرخسرو دهلوی شاعر فارسی زبان زادروز حسن میرعابدینی ،منتقد و پژوهشگر ایران و سازنده فیلم دختر لر
ادبیات
در هندوستان
 1312خورشیدی ( 1933میالدی)
چهارشنبه  9فروردین 29/مارچ
 1360خورشیدی (1981میالدی)
زادروز استاد حبیب اهلل بدیعی آهنگساز و
درگذشت مهدی مصری  -بازیگر تئاتر و
نوازنده ویُولُن
«سیاهباز» معروف
 1377خورشیدی (1998میالدی)
درگذشت «لرتا هایراپتیان» ،قدیمیترین زن
بازیگر در تئاتر ایران
 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
 1361خورشیدی ( 1982میالدی)
درگذشت عزیزاهلل رفیعی ،فیلمبردار و کارگردان
درگذشت استاد اسماعیل ادیب خوانساری ،معروف فیلمهای فارسی ،در سن  85سالگی در
خواننده و ردیفدان (تولد  1280خورشیدی)
امریکا.
 1316خورشیدی ( 1337میالدی)
زادروز عباس پهلوان نویسنده ،روزنامه نگار
پنجشنبه  10فروردین 30/مارچ
و سردبیر هفتهنام ه مشهور «فردوسی» در ایران و
 1272خورشیدی ( 1893میالدی)
فردوسی امروز در لوس آنجلس
زادروز علیاصغر حکمت نخستین رئیس
دانشگاه تهران ،وزیر معارف ،استاد دانشگاه و
ادیب در شهر شیراز (درگذشت 3 :شهریور
)1359
 1291خورشیدی ( 1912میالدی)
درگذشت میرزا ابوالقاسم محمدنصیر (طرب)
یکشنبه  6فروردین 26/مارچ
شاعر و خوشنویس
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
 1326خورشیدی (1947میالدی)
درگذشت قاسم غنی ،پژوهشگر ،مؤلف ،و اعدام قاضی محمد ،صدر قاضی ،و سیف قاضی
 1326خورشیدی ( 1947میالدی)
مترجم در امریكا
از رهبران ُكرد
درگذشت مهدی نوایی اصفهانی ،نوازنده چیره
 1334خورشیدی (1955میالدی)
دست نی
دوشنبه  7فروردین 27/مارچ
زادروز شهال شرکت ،روزنامهنگار فمینیست
 1328خورشیدی (1949میالدی)
1323خورشیدی ( 1944میالدی)
ایرانی و مدیر مسئول ماهنامه زنان
چاپ و انتشار كتاب «انتقاد بر قانون اساسی زادروز خسرو شکیبایی ،بازیگر سینما و تئاتر
1354خورشیدی (1975میالدی)
ایران از نظر حقوق زن» نوشته دكتر مهرانگیز  1325خورشیدی ( 1946میالدی)
زادروز بهار سومخ ،بازیگر ایرانیتبار آمریکایی
منوچهریان ،حقوقدان و استاد دانشگاه
زادروز شاهین فرهت موسیقیدان
 یهودی1330خورشیدی (1951میالدی)
 1327خورشیدی ( 1948میالدی)
ترور و درگذشت دكتر عبدالحمید زنگنه ،رئیس نخستین کلنگ ساختمان آرامگاه سعدی در
دانشكده حقوق
شیراز به زمین زده شد.
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
تسلیم دادخواست مجدد انگلستان علیه دولت درگذشت كاظمزاده ایرانشهر ،ادیب و روزنامه
ایران در ملی كردن نفت و خلع ید از شركت نگار ،در سوئیس
نفت انگلیس ،به دیوان دادگستری بین المللی
الهه
1365خورشیدی (1986میالدی)
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
درگذشت دكترامیرحسین یزدگردی  -نویسنده
تغییر رژیم شاهنشاهی در ایران ،توسط روحاهلل
و ادیب
خمینی که یک فرم حکومتی جمهوری اسالمی
آری یا نه را به رفراندم گذاشت.
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
شنبه  5فروردین 25/مارچ
اعالم برقراری نظام جمهوری اسالمی در ایران
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
 1278خورشیدی ( 1899میالدی)
درگذشت منوچهر همایون پور آوازخوان و درگذشت فریدون آدمیت ،دیپلمات برجسته
انتشار نخستین شماره مجله «عالم نسوان» زیر ردیفدان سالهای دهه سی و چهل بر اثر عارضه و نویسنده و تاریخ نگار سرشناس در سن 87
قلبی در تهران در سن  82سالگی.
نظر نوابه صفوی
سالگی در تهران .از آثار او میتوان به «فکر
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
آزاد و مقدمه نهضت مشروطیت»« ،اندیشههای
زاد روز دکتر مسعود آذرنوش  -باستانشناس و
سه شنبه  8فروردین 28/مارچ
میرزا آقاخان کرمانی»« ،اندیشههای میرزا فتحعلی
رئیس پژوهشکده باستان شناسی
 1340خورشیدی (  1961میالدی)
آخوندزاده»« ،اندیشههای طالبوف تبریزی»،
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)
زادروز كورش همه خانی ،شاعر
«اندیشهی ترقی و حکومت قانون» و غیره نام
انتصاب محمد حجازی (مطیع الدوله) ،نویسنده  1343خورشیدی (  1964میالدی)
برد( .تولد  1299خورشیدی)
معروف ،به ریاست اداره كل تبلیغات و انتشارات نخستین انتصاب «زن» ایرانی به مقام مدیركلی:
آثار او در شرکت کتاب موجود است

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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خبر :نمایندگان مجلس در جلسه سهشنبه ۲۴،اسفند (۱۴مارس) به گزارش "رد تحقیق و تفحص از
عملکرد شهرداری تهران در واگذاری امالک و پروژههای مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی"
رأی دادند که توسط کمیسیون عمران تهیه شده بود و در نتیجه ،تحقیق و تفحص از شهرداری در
دستور کار مجلس قرار نخواهد گرفت.
اینکه یه الیحه مربوط به تحقیق درباره دزدی در شهرداری تهران توسط یه مشت دزد دیگه رد شده،
خب جای تعجب نداره ولی مجلسی مدعی با اکثریت اصالحطلب و این داستان!؟ بگذریم ،شهروند
ایرانشهر با شنود جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی که البته کامال خودجوش بوده و اصال هم
بهدستور آقای اوباما نبوده ،علت رد تحقیقات رو کشف کرده و در اختیار خوانندگان ایرانشهر قرار میدهد:
رکع (رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی) :خب قالیجون تعریف کن برامون ،چه خبرا؟
خوبی،خوشی؟
قشت (قالیباف شهردار تهران) :قالی جد و آبادته ،هزار دفعه گفتم تو جلسه رسمی منو با اسم درست
صدا کن ،خوبه منم بهت بگم آقاکوچه به جای رضایی کوچی؟ یا به الریجانی بگم الریجون؟ شعورم
خوبچیزیه!
رمشا (رییس مجلس شورای اسالمی) :آقای شهردار حاال شما خونتو کثیف نکن ،یه قلپ آب بزن و
یه صلوات بفرست ،آقای رضایی قصد بدی نداشت ،میخواست بهتون نشون بده که همه رقمه هواتو
داره ،شمام برا مجوز تراکم و زمین و اینا هواشو داشته باش ،همونطور که هوای اخویهای ما رو داشتی
و تو پروندههای زمینخواری اطراف تهران و ورامین و اینا خودتو زدی به کوچه علی چپ ،مام شتر
دیدی ندیدی!
قشت :پس این یارو نمایندتون چی میگه؟ اه اسم صابمردهاشم یادم رفته ،چی بود؟
رکع :رحمتاهلل حافظی رو میگی ،اون که نماینده شورای شهر تهرانه ،نماینده مجلس نیست داداش.
قشت :هر خری هست ،اومده به خبرگزاریا گفته من با شماها البی کردم و ده میلیارد تومن مجوز تراکم
به برو و بچ کمیسیون عمران مجلس دادم .اصن دادم که دادم ،به اون چه مربوط؟ مگه شهرداری ارث
باباشه؟ شهرداری مال مردمه و پولها و رانتهاشم مال ما و نمایندههای مردمه .نمایندههای مردم بخورن،
انگار مردم خوردن؛ مگه غیر اینه؟
رمشا :نه واال ،به خدای احد و واحد که شما درست میگی آقای شهردار .میدونم از دست بعضی از این
آدمای فضول چی میکشی؛ حکایت این محمود صادقی نماینده تهران تو مجلسه ،مصاحبه کرده گفته
اخوی بزرگ من ،حاج صادق الریجانی رییس قوه قضاییه ،کلی میلیارد تومن تو حسابای بانکیشه و پوالی
قوه قضاییه رو باال میکشه! اینا اصن نمیفهمن که ما و شما امانتدار ملتیم و پوالی بیتالمال رو تو حسابای

بانکیمون برا مردم نگه میداریم .اصن جیب ما و ملت نداریم ،تو جیب ما باشه انگار تو جیبه مردمه .اصوال
مفهوم جمهوریت همینه دیگه یعنی همه چیزای مردمی!
قشت (با خنده) :ولی خوشم اومد ،حاج صادقم خوب بهش حال داد ،مامورای دادستانی ریختن در
خونهاش که ببرنش ،انگار دزد گرفتن.
رکع :آره دیگه یکی دیگه دزدی میکنه ،یکی دیگه رو میگیرن.
رمشا :مرتیکه درست صحبت کن ،بابات دزده ،حاج صادق ما امین مردمه!
رکع (با ترس) :آقای الریجانی واال منظورم دادشتون نبود به خدا؛ کلی عرض کردم.
رمشا :دیگه بدتر ،یعنی کل نظام مقدس دزدن دیگه ،باشه حاال که دادم برادرای اطالعات سپاه بردنت بند
 2الف زندان اوین ،اونوقت میفهمی یه من ماست چقدر کره میده!
رکع :آقا من غلط کردم ،هر کاری میکنی بکن ،بند  2الف نه جون هر کی دوس داری.
قشت:آقایونصلواتبفرستین،تکلیفمنوروشنکنین.آقاخامنهایواسهانتخاباتریاستجمهوریآینده
بهمتکلیفکردهشرکتکنموقولدادهایندفعهدیگهنذارهاینحسنبرجامی(روحانی)رییسجمهوربشه.
رکع :تکلیف شما که روشنه ،ما رای به رد تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران میدیم و در
عوض شما هم به بر و بچ کمیسیون عمران حال میدی .خود من االن چندتا زمین خوب تو شمرون و
باغماغ طرف شهرک غرب و سعادت آباد نشون کردم و میخوام کاربریشو برام عوض کنی و بعدش
مجوز تراکم ازت بگیرم و برج بسازم.
قشت :اون که حله ،شما جون بخواه .حاج علی آقا شما چیزی الزم نداری؟ زمینی ،مجوزی ،چیزی؟
رمشا :شهردارجون تو که میدونی ،من تو اینجور کارهای بساز بفروش زیاد سررشته ندارم و همه کارهای
زمینخواری و معامله و اینجور چیزا رو اخویم حاج آقا جواد الریجانی انجام میداد و االنم داداش
کوچیکام باقر و فاضل کار چاقکن خونوادهمون هستن.
رکع :ماشاال ،پنجتا داداشین یکی از یکی زرنگتر.
قشت :خیلی خب رضایی ،تو هم دیگه بس کن ،پاچهخواریم حدی داره ،حاج علی آقا کاریت نداره ،بند
 2الف رو به شوخی گفت بهت .اوکی ،پس حله دیگه ،من خیالم راحت باشه دیگه؟ فردا دوباره یکیتون
بلند نشه بگه تو آتیشسوزی و تخریب ساختمون پالسکو هم تقصیرکار بودم؛ اصوال هیچ تخریب و
آتیشسوزی به شهرداری ربطی نداره!
رمشا و رکع با هم :برو قالیجون خیالت راحت ،مجلس مثه شیر پشت شهرداری وایساده!
قشت :قالیجون جد و آبادتونه ،هزار دفعه گفتم من قالیبافم؛ پس من برم واسه انتخابات ریاست
جمهوری برنامهریزی کنم و شمام شهردارمهردار دیدین ندیدین!
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پیام شهبانو فرح پهلوی برای نوروز96
فرا رسیدن نوروز را به شما هم میهنان عزیزم شادباش می گویم و برای شما در
سال نو تندرستی و شادکامی آرزو می کنم .چنانکه می دانید نوروز همراه با دیگر
جشنهای شادی آور دوران باستان ،به راستی بخشی مهم از هویت و تاریخ فرهنگی
ماست که سابقه آن به قرنها پیش و به دوران پادشاهی جمشید می رسد.
بیگانگانی که از قرنهای پیش بارها ایران عزیز ما را مورد هجوم قرار دادند ،هرگز
نتوانستند هم میهنان ما را از برگزاری مراسم نوروزی باز دارند .همچنان که حکومت
فعلی ایران نیز در مبارزه با نوروز و جشنهای شادی بخش ،مطلقأ توفیقی بدست
نیاورده است.
برای هم میهنان عزیزم سالی سرشار از امید و آینده ای درخشان آرزو دارم.

پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی
هم میهنان عزیز
نوروز چشن ملی ما ایرانیان است که نیاکان ما آن را بنا نهادند و نمودار صلح و
دوستی و بیانگر پاکدلیهاست.
نوروز نقطه عطف تداوم تاریخ و فرهنگ و همبستگی و همدلی مردم ایران در
پایداری و ماندگاری این سرزمین کهن میباشد؛ سرزمینی که همواره مردمانش در
صلح و صفا و برخوردار از زندگی امن و آرام ،زیستی شرافتمندانه داشتهاند.
از دیرزمانی مردمان ما در این سرزمین پاک و اهورایی از هر قوم و تبار و باورهای
دینی و سنتی گوناگون ،پیوسته معرف فرهنگی غنی ،پایدار و پویا و مردم شمول
بودهاند و آرمانهای بشردوستانه و حکیمانه آنها سرمشقی برای ملل جهان است.
نوروز ما ایرانیان به عنوان مشعلداران تمدن انسانی از ویژگیهایی نیز برخوردار
است که پاکیها و راستیهای زندگانی شاد و سازنده را جلوهگر میسازد و نمایانگر
فرهنگ و تمدنی است که همواره پیام صلح و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز
را در احترام متقابل تجربه کرده است .به راستی که نوروز بر چنین مردمانی شاد و
فرخنده باد.
هم میهنان گرامی ام
آنچه در این سالهای شوم بر ما گذشته است تجربه ای بسی تلخ و دردناک در تاریخ
میهن ماست و نباید اجازه دهیم برای فرزندانمان تکرار شود.
باید بدانیم که بی تفاوتی نسبت به آنچه میگذرد و نادیده انگاشتن زمان و فرصتها
و همه چیز را به سرنوشت و تقدیر واگذار کردن ،خسارات جبران ناپذیری را
موجب میشود که خود به خوبی شاهد آن بوده و تجربه کردهایم .بنابراین ،حوادث
و پیشامدهای زمان را باید جدی گرفت و با کمک عقل و خرد پرسشگر با قاطعیت با
این رویدادها مواجه شویم تا به راه حلی معقول و منطقی برسیم و بدانیم که حاکمیت

بر سرنوشت فقط و تنها به دست توانای خودمان رقم می خورد و بس.
و شما ،به ویژه در سالی که گذشت به خوبی نشان دادید که در راه کسب حقوق
طبیعی خود به نحو چشمگیری موفق بوده اید و به راستی که راه رستگاری نیز چنین
است و سعادت و خوشبختی فرزندانمان و پایداری و سربلندی ایران و ایرانی در
گرو تفاهم ملی و وحدت ،یعنی یک ملت در لوای یک پرچم ،امکانپذیر است.
پس راهمان مشخص و اراده مان در تحقق این خواستههای ملی روشن است .بیاییم
در این نوروز باستانی با گرامیداشت این جشن ملی بار دیگر گوشه ای از فرهنگ
پربار و پرارج خویش را به نمایش بگذاریم و توجه جهانیان را به این فرهنگ ،و
انگیزه و فلسفه این جشن بزرگ جهان معطوف داریم.
نوروزتان خجسته و پیروز باد
پاینده ایران

پیام نوروزی وزیر خارجه آمریکا
فرا رسیدن نوروز را به شما هم میهنان عزیزم شادباش می گویم و برای شما در
من نوروزی شاد و موفق را برای همه کسانی که در سراسر دنیا این سنت باستانی را
گرامی می دارند و آغاز کننده بهار و سال نو است ،آرزو می کنم.
میلیونها نفر در سراسر دنیا ،از جمله جوامع در افغانستان ،آذربایجان ،چین ،گرجستان،
هند ،ایران ،عراق ،قزاقستان ،قرقیزستان ،پاکستان ،روسیه ،سوریه ،تاجیکستان ،ترکیه،
ترکمنستان ،ازبکستان و نقاط دیگر در آسیای جنوبی و مرکزی و خلیج فارس این
زمان از سال را با خانواده و دوستان شان جشن می گیرند.
امروز بسیاری از آمریکائیها در این جشن شرکت خواهند کرد و سنتهای محبوب
نیاکان خود را با نسلی جدید به اشتراک می گذارند.
نوروز زمانی برای نگاه کردن به سالی پیش روی با امید و خوش بینی است .ما
مشتاق جشن گرفتن این بهار تازه با هم هستیم ،با امید به این که نوروز صلح و
سعادت را برای همه به ارمغان بیاورد.

پیام نوروزی نخستوزیر کانادا

امروز ما همراه با کاناداییهای ایرانیتبار ،اهل آسیای مرکزی ،کردتبار و
اسماعیلیمذهب ،نوروز را جشن میگیریم.
این عید باستانی هزاران سال است که برای استقبال از بهار و سال نوی گاهشماری
ایرانی جشن گرفته میشود .نوروز فرصتی است برای دوستان و خانواده تا در کنار
سفره هفتسین گرد هم آیند؛ سفرهای که هفت نماد از موهبات زندگی در آن قرار
داده شده .دوستان و خانواده در کنار هفتسین گرد هم میآیند تا به یکدیگر عیدی
بدهند ،آوای خوش شنیده و با یکدیگر پای سفره خوراک بنشینند.
نوروز که در فارسی به معنای روز نو است همچنین فرصتی است برای ما تا بر
تعهد خود به همزیستی ،همپذیری و تفاهم تأکیدی نو بورزیم .امسال ،همزمان با
صد و پنجاهمین سالگرد به هم پیوستن استانهای کانادا ،از تمامی اهالی کانادا دعوت
میکنم تا گرد هم آمده و فرهنگها ،سنن و باورهای پرشماری را که مایه سرزندگی
و رواداری جامعه کانادا شده گرامی بداریم .بیایید از این فرصت برای بزرگداشت
سهمی که کاناداییهای ایرانیتبار ،اهل آسیای مرکزی ،کردتبار و اسماعیلیمذهب در
سراسر کشور ایفا کردهاند ،استفاده کنیم.

			
پابهپای بهار:

			

از جانب دولت کانادا ،سوفی و من ،برای همه آنانی که نوروز را در کانادا و سراسر
جهان جشن میگیرند سالی پر از تندرستی و بهروزی آرزومندم.
هر روزتان نوروز ،نوروزتان پیروز

		

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
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روی میز تحریریه:

تفاوت خاطره بید مجنون و درختان برگ سوزنی

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

شما هم میتوانید رویدادهای
محلی خود را با هموطنانتان
درمیان بگذارید

www.iranshahrnewsagency.com

دوستت دارم.
این شاید بیشترین چیزی باشد که گفته میشود و
کمترین چیزی که احساس.
هر روز هزار بار فقط به هم ميگوئيم فالني آي الو
يو! بعضیها میگویند :حتا دو نفر هم که باشید و در یک
جزیره خالی از سکنه ،به« :دوستت دارم» که برسید آن را
زیر لب زمزمه میکنید تا دیگری نفهمد که چه میان دل
شما دونفر میگذرد و این همه ،خاصیت دوست داشتن
است .شاید راست باشد که دوست داشتن با کتمان،
سازگارتر است تا افشا.
عشق را نمیشناسم ،آنقدر این واژه بزرگ است و
آنقدر اغراقآمیز که گاه فکر میکنم ،شاید با مخدری بنیان
برافکن ،یا تیغی رگزن و نشتری جانسوز ،جابجا شده
که دیروزیان چنان ،از عشق ،محال غیرممکن سرودهاند
و امروزیان ،چنین از آن نالیدهاند .دوست داشتن را اما
خوب میشناسم.
دوست داشتن همین است که تا امروز حتی به این
فکر نکردهام که «دوست داشتن»ات را باید پنهان کرد یا
آشکار و هیچ وقت هم چنین نبوده که با آن خود را یا
تو را آزار دهم.
دوست داشتن همین است که آدم برای دیگران کلی
حرف میزند ،منطق میتراشد ،شعر میگوید و برای
تقطیع هجایی افکارش ،عرق میریزد اما تو را که میبیند،
حتا الزم نیست زبان مادریاش را هم بلد باشد.
دوست داشتن تو چیزی است مثل تفاوت خاطره یک
بید مجنون با یک درخت سوزنی برگ ،چیزی است نه
از جنس اتفاق که چیزی است از جنس «همان که باید
باشد».
دوست داشتن تو یعنی اینکه هرجای تن زمینی من که
رد تو نباشد گسلی از درد نبودنات چنان موذی و ویرانگر
به خود پیچده و پنهان است که زمینلرزه احساس ،هر
لحظه دامن ساکنین مضطرب روانم را میگیرد.

راضی کنم«آخرش ،درست میشود»!
دوست داشتن تو یعنی اینکه زندگی همهاش تماشا
باشد و هر زالل گوارایی ،بی شیار کردن زمین ،راه خود
را به همخوابگی ریشه های تشنه بیابد.
دوست داشتن تو هیچ شباهتی با آن چیزهایی ندارد
که آنقدر عجیبند و آنقدر مهماند و آنقدر درخشان که
همه میبینندش و همه میشناسندش و همه مبهوت آنند،
دوست داشتن تو آن نسیم ناپیدایی است که هیچ کس
نمیبیندش و همه زلفها و گیسوها پریشان وزیدنش
هستند و همه احساسات و واژههای نارس در انتظار
رشته مواج و لغزندهاش ماندهاند تا شعر شوند و غزل
شوند و سبز شوند و هر آن چیز دیگری که حال آدم را
خوب میکند ،بشوند .دوست داشتن تو لطف و لطافت
دوست داشتن تو تنها چیزی است که برای آدمیت الیاف الفت گرفته المسه و نورس نسیم را توامان دارد.
من مانده است ،آدمی اما ،اگر آدم میماند منتهای دست دوست داشتن تو یعنی اینکه ساعت بدنم کار نکند و
یافتنش همین دوست داشتن بود!
صالی هم آغوشی ،وقت نشناسد.
وقتی
است،
ه
بست
جا
همه
دوست داشت تو یعنی وقتی
دوست داشتن تو یعنی اینکه بودنم قیچی زواید
همه جا بوی حرفی را میدهد که در ته مانده چای تلخ آزاردهنده زندگی باشد و هندسه را با زاویههای تیزی
و سرد ،خفهاش کردهاند ،تو مثل پنجره ،بی هوا؛ سینه که در هم فرو میروند ،کاری نباشد .من باشم تو باشی
خود را باز میکنی که هرچه هواست به اتاق تنهایی و و کالم ،آنقدر منعقد که کودک احساس ،ناموخته؛ سخن
دود گرفته من بریزد.
بگوید.
من
معنای
ی
ب
تعلل
با
که
ای
ه
بوس
یعنی
دوست داشتن تو
دوست داشتن تو یعنی اینکه قبای آرامش تو را من
از دهن نیفتد و آغوشی که شالوده المسه را از گلوگاه من بدوزم و دست من چنان روی تنات بلغزد که باور گرم
تا سراشیب تجربههای ناگفته پراکنده کند.
رغبتم ،به هرآنچه در توست؛ دخیل شود.
مادیان
که
است
دوست داشتن تو همان لحظهای
دوست داشتن تو ختم نبوت رسول تنهایی نیست که
وحشی تنهایی من از البه الی یالهای درهم انزوا ،توالی ناتمام وسوسهای است که مختصات مضحک مرز
سبزینههای شبنم خورده یک مرغزار را میبیند و یک بین کفر و ایمان را چنان محو کرده که برف ،مرز میان
من منفرد آنچنان واژگان ساده تو به عنوان ديگري را سرزمینهای دور و نزدیک ...
هجی میکند که سعدی قافیههای یک غزل عاشقانه را دوست داشتن تو نه آن خیال پر طنين آسمانی و نه آن
مییافت.
زمزمه آهنگین پرطمطراق است که همین لحظه سادهای
دوست داشتن تو مثل سرودن غزل است ،مثل اینکه است که در هیچ جا ثبت نمیشود ،همان معجزه «لحظه»
کسی سلیس و ساده بگوید که «دلم گرفته برایت» یا همان احساس در دسترس دستانی است که در یک صبح
آن دیگری مغلق و پیچیده از این همه هندو که از چین معمولی ،میان آن همه نشتر و زخم به نوازش پیشانی یا
گیسوی تو برخاسته مبهوت بشود!
به تقاطع دو دستی که فنجان گرم چای را به من میدهد
که
است
ای
ه
نشد
ثبت
دوست داشتن تو ،همان تبسم
تجلیمییابد.
انگار؛ همیشه ،می خواهد ،خیال مرا از توجیه مسخره «آن دوست داشتن تو چیزی است که از بس ،هست که
چه نیستم» به لذت صادقانه «من این چنینام» برساند.
هیچ وقت به این فکر نکردهای که از من بخواهیاش و
دوست داشتن تو ترجیح سکران بر هشیاری یا تخدیر شبنم خاطراتش آنقدر روی گلبرگ ادراکت پاشیده است
بر تمرکز تلخ اشیاء نیست که تقدیر من است ،گریز من که در خزان سیمانی شهر و نئونهای روز عشاق ،تو تنها
از هر آنچه بی تو ،از تهی سرشار است.
به زمزمه پنهان غنچه نارسی بیاندیشی که تقال میکند،
دوست داشتن تو یعنی اینکه مخاطب حرفهایت بگوید« :دوستت دارم».
بودن آنقدر ساده ولذتبخش است که نیاز نیست برای
فرو دادن هر قطره کالمت یا انحنای ناگهانی ابروهایت،
درصد هزار بند بماند چو موی تو
قاشقی از اغماض را ببلعم ،چند جلدی از اخالق را
آن خسته را که دست خیال تو مو گرفت
بخوانم و چند فرسخی از زمین را بپیمایم تا خودم را
«اوحدي»

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www:iranshahrnewsagency.com
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یادداشتهای وارده:

بيبيسيفارسی
در مورد ايرانيان لسآنجلس سياه نمايي ميكند

بیژن خلیلی  -مدیر شرکت کتاب:

یک ترجمه از ناقص و البته یک گرازش مغرضانه از بی
بی سی فارسی دامنه گسترده ای از اعتراصات را در پی
اشته است .با اینکه سابقه چنین رفتارهای غیر حرفه ای از
بی سی سی فارسی تازگی ندارد ،اما اینبار ایرانیان ساکن
غرب آمریکا در تالشند تا اسناد جدی در بی اعتباری
ادعاهای بی بی سی فارسی و تفاوت بین حقیقت و آنچه
بی بی سی به عنوان حقیقت جا می زند را به دید دیگر
هموطنان خصوصا کسانی که در ایران زندگی می کنند
برسانند.
تبلیغاتدرخبرگزاریایرانشهر
گزارش توسط بنگاه خبر پراكني بي بي سي در روز
جمعه  ١٧مارچ  ٢٠١٩پخش شده است که متن آن به
شرح زير است:
«اين جا تهرانجلس نيست اما لوس انجلسي هم نيست
كه تعريفش را شنيده ايد .ايرانيان اين شهر امسال نوروز
را به ميان بي خانمانها و كارتن خوابهاي لوس انجلس
برده اند.
اردوان مفيد :وقتي سالي يك بار نوروز از را مي رسد
ايرانيها دور هم جمع مي شوند و غذاشون را با آنهايي كه
محتاج هستند تقسيم مي كنند تا بهشون حس خوب و
انرژي بده.
سياوش اردالن :ظاهرا اين آقاي محترم رسوم ماه رمضان
را با رسوم نوروز اشتباه گرفته ولي براي بخت برگشتهها
مهم نيست .مهم اين است كه عده اي هم شهري از باالي
شهر آمده اند تا انسان دوستي خود را نشان دهند.
يك بي خانمان :خيلي خوبه هم براي ما بي خانمانها هم
براي ايرانيها .غذا خيلي خوشمزه است ما كه اين جا آب و
غذاي درست و حسابي نداريم مرسي كه به ياد ما بوديد.
يك بي خانمان  :همه انسانها بايد سر يك سفره بنشينند
و نان و نمك بخورند نه فقط ايراني و اسپانيايي و سياه
پوست .همه آدمها .اين جوريه كه دلهامون به هم نزديك
مي شود.
اين حركت براي ايرانيهاي لوس انجلس كه به زندگي
در حباب مشهورند حركت تازه اي است انگيزه هاي اين
نمايش هاي انسان دوستانه خيلي هم به شرايط سياسي
امروز و وجهه ايرانيها بين مردم امريكا بي ربط نيست
اردوان مفيد :وقتي ما را از كشورمون بيرون كردند
امريكاييها به ما يك خانه جديد و آرزوهاي جديد دادند و
امروز ما داريم سعي مي كنيم قانون را رعايت كنيم .هر چه
رييس جمهور امريكا مي گويد گوش كنيم حتما مي دونه
چي ميگه بايد بگذارند درهاي امريكا به روي ايرانيها باز

باشه كه با پول و معلوماتشان بيايند به مردم امريكا كمك
كنند همانطور كه در  ٣٦سال گذشته كردند.
سياوش اردالن ٣٩ :سال آقا نه  ٣٦سال .شايد اين حرفها
كمي پراكنده گويي به نظر بيايد اما نيت آن روشن است.
ايرانيان آمريكا ميخواهند به امريكاييها نشان دهند كه آدم
هاي خوب و خيري هستند .در جامعه امريكا كه نابرابري
بيداد مي كند و تنها در لوس انجلس نزديك به  ٥٠هزار
بي خانمان زندگي مي كنند فرصت براي نيكوكاري فراوان
است و چه فرصتي بهتر از نوروز.
اگر ايرانيان لوس انجلس طعم روياي امريكايي را
چشيدهاند امروز توانسته اند با مقداري غذا و سرگرمي
رايگان كام آنهايي را شيرين كنند كه سهمشان از روياي
امريكايي همين چادرها و كوله پشتي هاست.
سياوش اردالن  -بي بي سي»
براي آن كه ببينيم BBCتا به چه حدي عليه ايرانيان
لسانجلس غرض ورزي ميكند خواهشمند است به
نكات زير توجه كنيد:
-١قدمت  Midnight Missionكه يك موسسه غير
انتفاعي امريكايي است كه مسئول اين كار نيكوكارانه بوده
است سابقه اي يك صد و سه ساله دارد.
 -٢ايرانيان لسانجلس چندين سال است با اين موسسه
در موارد نيكوكارنه همكاري مي كنند( .از سال ) ٢٠١٤
 -٣مخبر BBCميگويد «ايرانيهاي لوس انجلس كه
به زندگي در حباب مشهورند» لطفا بگويند اين اشتهار
كجاست؟ آيا در گوگل اگر اين جمله بيايد هزاران بار
يافت ميشود يا اين كه از تبليغات جمهوري اسالمي است
چرا كه لوس انجلس هنوز از يك سو بزرگترين سنگر
ايرانيان ضد رژيم استبدادي ديني است و از سوي ديگر
بيشترين كارهاي فرهنگي ،هنري ،اجتماعي وسياسي در
جامعه ايراني خارج از كشور در ان انجام ميپذيرد.
 -٤آقاي سياوش اردالن ادعا ميكند كمك به تهيدستان

از رسوم نوروزي نيست و از رسوم ماه رمضان است
ادعايي كه حتي جمهوري اسالمي نيز نمي كند .به راستي
آفاي سياوش اردالن از خوان نوروزي خبر ندارد يا اين
كه اين جا نيز نه فقط ايرانيان لسانجلس را بلكه دهش
ايرانيان را در تمامي قرون و اعصار كه انجام دادهاند را بي
اعتباركند.
 -٥در گزارش خبرگزاريها بويژه خبرگزاريهاي بين
المللي معموال نام شخص را پيش از مصاحبه مي پرسند
و نام او را در زير ويديو ميگذارند .با آقاي اردوان مفيد
كه به نوبه خود چهره بسيار مشهوري است مصاحبه شده
و سياوش اردالن ايشان را «آقاي محترم» خطاب ميكند.
از سوي خبرگزاري ايرانشهر با آقاي اردوان مفيد تماس
گرفته شد و ايشان به اين ترتيب پاسخ دادند.
الف-روي ميكروفون شخص مصاحبه كننده آرم
خبرگزاري رويترز بود و اگر  BBCميخواست با من
مصاحبهكندنميپذيرفتم.
ب -در آغاز مصاحبه نام مرا پرسيدند و من نام و نام
فاميل خود را به انگليسي تلفظ كردم و هم چنين حرفهام
را.
به راستي يك بار ديگر از آقاي سياوش اردالن و بنگاه
 BBCكه اين قدر دقيقند! كه وقتي آقاي مفيد به استعاره
از گذشت  ٣٦سال از انقالب مي گذرد با لحن زننده و
توهين آميز اظهار فضل مي كند كه اقا  ٣9سال است نه ٣٦
سال چرا از دقت الزم در موارد متعدد اعمال جنايتكارانه
جمهوري اسالمي خبري نيست.
هدف از اين سياه نمايي چيست؟ به ايرانيان ياري دهنده
چه ارتباطي دارد كه  ٥٠هزار نفر بي خانمان در لسآنجلس
زندگي ميكنند؟ و بسيار چراهاي ديگر...
* پس از انتشار این مطلب خبرنگار مربوطه از اردوان
مفید به صورت خصوصی پوزش خواسته است اما طبیعی
است نیاز به عذرخواهی از جامعه ایرانیان آمریکاست.

افقي:
 -1كاغذ محكم  -كار غير عادي
 -2زرد انگليسي  -فرق سر  -تازه و سبز
 -3كباب بي اب!  -سبو  -واحد پول انگلستان -
كشيش
 -4فصيح  -مادر عاريتي  -جاي بيهوا
 -5زگيل  -آهو بره  -داخل
 -6پرسش  -نخستين سلسله چين باستان  -جاظرفي
 -7سگ  -چه وقت  -موجودات
 -8پوستين  -دوستداران  -نكتهها  -خودنمايي
 -9ياقوت سرخ  -مايع حيات  -ماه پرتابي
 -10اسفناج  -زعفران  -پايتخت چك
 -11درنگ كردن  -كشمش  -ميزان
 -12پراكنده  -چوب سوزاندني  -كم
 -13عيد ويتناميها  -خياط  -پول نامشروع  -مخفف
اگر
 -14قاره زرد  -بعل  -خواب سبك
 -15بينالمللي  -مخلوط آب و آرد

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر میشود .این محصول شرکت کتاب مجموعهای از
جدولهای گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمیمهیا و منتشر میشود.

عمودي :
 -1ريزبين  -سرمه
 -2دل  -نوعي شيريني  -تخته رنگ نقاش
 -3ضمير فرانسوي  -رسوم  -خانم  -ضمير اشاره
 -4كوزه گر  -رام  -عضو پركار بدن

 -5اسب سركش  -دمل  -بانگ سگ
 -6ذخيره كننده برق  -عاشق  -اندازه
 -7بله نجار  -خواست عرب  -مدرن
 -8صريح  -آش هفت دانه  -خفته  -سنگريزه
 -9محل خدمت سربازان  -از رودهاي ايران  -جايز
 -10پدر و مادر  -آحاد  -ميشي چشم
 -11آشيانه  -كبابش معروف است  -محل پخت نان
 -12رقم  -جوهر خطاطي  -ستر
 -13واحد سطح  -كودن  -پارچه تبليغاتي  -رگ
خواب
 -14كليه  -بصل  -تصديق فارسي
 -15مشابه  -امجد

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

واکنش سازندگان تلفن هوشمند به اتهام جاسوسی CIA

شماری از شرکتهای بزرگ در مورد هزاران سند
محرمانهای که ویکیلیکس منتشر کرده و در آن ادعا
شده که سازمان اطالعات مرکزی آمریکا ( )CIAاز
آنها جاسوسی کرده ،واکنش نشان دادند.
هزاران سندی که ویکیلیکس منتشر کرده،
حاوی جزئیاتی از توان سایبری سازمان سیا برای
هک هستند.
گفته شه که سازمان سیا از «توان سایبری» مورد
ادعای ویکیلیکس ،برای نفوذ به کامپیوترها و
گوشیهای هوشمند و همچنین ابزارهای خانگی
از جمله تلویزیونهای هوشمند و حتی مودمهای
اینترنت خانگی استفاده کرده است.
در این اسناد در مورد گسترش شیوههای سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا برای شنود از تلفنهای
همراه هوشمند و میکروفون تلویزیونهای
هوشمند اشاره شده است.
در میان شرکتهای مختلف ،پاسخ شرکت
اپل شامل جزئیات بیشتری است و این شرکت
میگوید همین حاال هم در باره بعضی نواقص
محصوالتش توضیح داده است.
در این بیانیه آمده است« :تکنولوژی مورد استفاده
در آیفونهای حال حاضر بهترین سیستم حفاظت
از داده را در اختیار مشتریان قرار میدهد و ما
به طور مداوم برای ادامه این راه تالش میکنیم.
محصوالت و نرمافزارهای ما طوری طراحی
شدهاند که خیلی زود در دستان مشتریان ما از
نظر امنیتی به روز شوند و در حدود  ۸۰درصد از
مشتریان ،آخرین نسخه از سیستم اجرایی ما را در
اختیار دارند».
در بیانیه اپل همچنین در مورد اسناد ویکیلیکس
نوشته شده« :طبق برآورد اولیه ما بسیاری از

مشکالتی که در این اسناد آمده در آخرین نمونه
آیاواس (سیستم عامل) رفع شده است و ما
خیلی سریع روی برطرف کردن سایر نواقص کار
میکنیم .ما از مشتریان خود میخواهیم آخرین
نسخه آیاواس را دانلود کنند تا از آخرین تدابیر
امنیتی بهرهمند شوند».
شرکت سامسونگ هم که گفته میشود سازمان
اطالعات داخلی بریتانیا (امآیفایو) در طراحی یک
نرمافزار جاسوسی برای حمله به تلویزیونهای
سری اف  ۸۰۰۰آن با سیا مشارکت داشته بیانیهای
منتشر کرد.
در بیانیه این شرکت نوشته شده« :محافظت از
امنیت و حریم شخصی مشتریان یک اولویت
اصلی سامسونگ است .ما از مشکالتی که دراین
گزارش آمده آگاهیم و خیلی سریع آنها را بررسی
میکنیم».
در اطالعاتی که ویکیلیکس منتشر کرده همچنین

ادعا میشود که سیا بدافزاری را برای حمله به
کامپیوترهایی که از سیستم عامل ویندوز استفاده
میکنند ،طراحی کرده است .یکی از سخنگویان
شرکت مایکروسافت گفت« :ما از این گزارش خبر
داریم و مشغول بررسی آن هستیم».
سیا تا کنون صحت این مدارک (که گفته میشود
تاریخ آنها بین  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۶است) را تایید
نکرده است ،اما یکی از روسای سابق این سازمان
از انتشار آنها ابراز نگرانی کرد.
مایکل هایدن ،از مدیران پیشین سیا به بیبیسی
گفت« :اگر آن چیزی که من خواندم صحت داشته
باشد به نظر میرسد که این یکی از خسارتبارترین
نمونههای درز اطالعات در مورد تاکتیکها،
تکنیکها و روشها و ابزار مورد استفاده سیا در
رابطه با نحوه برخورد به اطالعات خارج است .به
بیان دیگر این قضیه باعث شده که امنیت کشور ما
و کشورهای دوست ما کمتر شود».

ترامپ بودجه ناسا را امضا کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصوبه ای را امضا و به قانون تبدیل کرد که بودجه
سازمان هوا و فضای ملی آمریکا ،ناسا ،را افزایش می دهد ،برنامه علوم زمین آن را حفظ می
کند و اکتشاف در سیاره مریخ را به عنوان هدف تعیین می کند.
بودجه ناسا به  ۱۹و نیم میلیارد دالر افزایش یافته است .بودجه پیشنهادی اولیه ترامپ که
هفته گذشته به کنگره تسلیم شد ۱۹،میلیارد و یکصد میلیون دالر بود.
آقای ترامپ گفت قانون اخیر ماموریت ناسا در اکتشاف مریخ و سفر انسان به این سیاره و
در عین حال تداوم فعالیتهای مربوط به همکاری با شرکتهای خصوصی فضانوردی را
تقویت می کند .دونالد ترامپ در مراسم امضای اسناد که با حضور گروهی از قانونگذاران دو
حزبی برگزار شد گفت «امیدوارم بودجه خوبی بدهند».
این قانون همچنین ناسا را به توسعه برنامه «ماموریت انسان به مارس در دهه  »۲۰۳۰و
کشف «زمینههای زندگی انسان بر سیاره ای دیگر» در قرن ۲۱رهنمون شده است.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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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.

رویدادهای هفته:

تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

از آدینه  24مارچ 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

event@08.net

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

59
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
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بلوار وستوود آماده میزبانی از هزاران
ایرانی در مراسم دیدوبازدید نوروزی

ایرانیان لس آنجلس بر اساس رسمی فرخنده همه ساله در محله
ایرانیان این شهر در بلوار وستوود گرد هم میآیند تا در یکی
از بزرگترین گردهمآییهای سالیانه ایرانیان در خارج از کشور به
دیدو بازدید نوروزی بپردازند.
امسال نیز این رویداد مهم فرهنگی ایرانیان لسآنجلس در روز
یکشنبه  26مارچ  2017از ساعت  10صبح تا  5عصر در خیابان
وستوود (پرژن اسکوئر) برگزار می شود.
به همین دلیل از ساعت  6بامداد روز  27مارچ پارک هرگونه
وسیله نقلیه در بلوار  Westwoodدر حد فاصل Wilkinsتا
 Ohioممنوع است.
به گفته برگزار کنندگان این مراسم پارکینگ فدرال بیلدینگ در
تقاطع خیابانهای  Veteranو  Wilshireبرای حداکثر سه
ساعت به صورت رایگان در اختیار همگان است.

همزمان با برپایی مراسم دید و بازدید نوروزی ایرانیان
در پرژن اسکوئر ،این رویداد از ساعت  ۱۱صبح تا ۲
بعد از ظهر به صورت زنده از طریق رادیو ایران روی

موج  AMردیف  670کیلوهرتز در جنوب کالیفرنیا
گزارش میشود .اما مراسم تا ساعت  5عصر ادامه
خواهد داشت.
برنامه روز یکشنبه که به میزبانی صاحبان مشاغل
ایرانی در منطقه وستوود لسآنجلس برپا میشود
عالوه بر غرفههای مهم تجاری و تبلیغاتی ،مجموعه
برنامههای فرهنگی و هنری را نیز به بازدیدکنندگان
عرضه خواهد کرد.
شرکت در این مراسم رایگان و آزاد است و همه ساله
عالوه بر ایرانیان ساکن لسانجلس گروهی از ایرانیان
که در ایام نوروز به این شهرسفر کردهاند نیز در آن
شرکت میکنند.
در مراسم امسال نیز برخی از مسئوالن شهرداری
لسآنجلس و تنی چند از نمایندگان فدرال و ایالتی
میهمان برنامه نوروزی ایرانیان خواهند بود.
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