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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  - 60آدینه  31مارچ 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:

جشن نوروز  1396در
شهرداریلسآنجلس

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:60 - MAR, 31, 2017

پشت پرده تحریم 15شرکت آمریکایی در ایران

موج تازه مصادره اموال در ایران

آغاز اصالحات مالیاتی به
دستور دونالد ترامپ
هشدار وقوع سیل در سن
حوزه شمال کالیفرنیا
افزایش حوادث دلخراش
رانندگی در لسآنجلس

خبرگزاری ایرانشهر به اطالعاتی
دست یافته که نشان میدهد طرح
تحریم  15شرکت آمریکایی که از
گزارش عمومی سازمان آب و سوی وزارت خارجه جمهوری
اسالمی اعالم شده است با هدف
برق لسآنجلس
مصادره اموال گروه قابل توجهی از
ایرانیان دو تابعیتی در ایران ،طراحی
مقررات جدید در زندانهای و اجرا شده است.
بر این اساس طرح تحریم وزارت
کالیفرنیا
خارجه جمهوری اسالمی هرگونه
مراوده با  15شرکت و نهاد آمریکایی
ذکر شده در این فهرست ممنوع
 ۴سال زندان برای«جاسوس بوده و اموال آنها در حوزه صالحیتی
جمهوری اسالمی» در آلمان جمهوری اسالمی ایران مشمول توقیف
خواهد بود .همچنین رژیم اسالمی
و ساختار دولتی در ایران از صدور
گزارشی از دیدوبازدید نوروزی روادید ورود به ایران برای آن دسته از
اشخاصی که دارای سمت یا مسئولیتی
ایرانیان در پرژن اسکوئر
در این شرکتها بوده یا به نوعی با آنها
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید در ارتباط هستند منع شده است.

وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی همچنان خود را به آنچه
«رصد فعالیت شرکتها ،نهادها و
افراد حقیقی و حقوقی آمریکایی و
نقش آنها در حمایت از جنایات رژیم
صهیونیستی ،پشتیبانی از تروریسم،
مشارکت در سرکوب مردم منطقه و
به ویژه نقش آنها در بی ثبات سازی
منطقه» دانسته ملزم خوانده و تاکید
کرده است در صورت لزوم نامهای
بیشتری را به فهرست افراد و نهادهای
تحت تحریم جمهوری اسالمی ایران
خواهد افزود.
اکثر موسسات موجود در لیست
تحریمهای جمهوری اسالمی نهادها و
شرکتهای تولید کننده اسلحه هستند
که تا پیش از این نیز امکان هیچگونه
همکاری با ایران برای این موسسات
وجود نداشت .اما در این میان نام یک
موسسه معتبر امالک و مستغالت نیز

وجود دارد .موسسه بزرگ خريد و
فروش امالك  Re/Maxكه شعبات
آن در سراسر امريكا و كانادا فعالیت
دارد و به گفته بیانیه وزارتخارجه در
ساخت شهرکهای یهودی نشین در
مناطق مورد مناقشه بین اسرائیل و
فلسطینیها نقش داشته است.
اسنادی که در اختیار خبرگزاری
ایرانشهر قرار گرفته نشان میدهد
شرکت ساختمانی  Re/Maxمدیران،
کارمندان و نمایندگان ایرانی تبار
متعددی دارد که به واسطه تحریم
فوق دارایی و آموال آنها در حوزه
صالحیتی رژیم اسالمی در خطر
مصادره قرار میگیرد.
ایرانشهر اگرچه توانسته است به
لیستی بلند از این گروه از ایرانی تباران
دست یابد که هدف فشار جمهوری
اسالمی قرار دارند ،بنا به دالیل امنیتی
و اخالقی از اعالم آن معذور است.

سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا از کار تعلیق شد

روز سه شنبه  28مارچ  2017محمد منظرپور سردبیر
بخش فارسی صدای امریکا از کار برای این شبکه خبری
وابسته دولت فدرال تعلیق گردید و از وی خواسته شد
ساختمان کوهن مرکز استقرار بنگاه سخن پراکنی ایاالت
متحده را ترک نماید.
پایگاه خبری امروزنما با انتشار این خبر ،به نقل از یکی
از کارکنان صدای آمریکا که نخواسته نامش فاش شود،
نوشت:
«محمد منظر پور را با اسكورت حفاظت اداره البته به شكل
محترمانهاى بردند .به گفته منظرپور شاكى ستاره درخشش
است ،از جمله موارد شكايت اين است كه منظرپور پايان
قرارداد مهمانهايى كه براى شركت در برنامهها دریافت
مالی داشتند ،را دير ابالغ كرده و سرويس فارسی مجبور
شده در مواردى دستمزد مهمانها را با وجود بسته شدن
بودجه آن بخش بپردازد».
براساس قوانین شغلی واشنگتن دیسی آقای منظرپور وی همواره گفته بود سعی در انتشار نظرات نزدیک به بطن
ده روز فرصت اعتراض به اين حكم تعلیق خود از کار جامعه ایران را دارد.
در دوران سردبیری آقای منظرپور اصالح طلبان مورد
را دارد.
آقای منظر پور از اردیبهشت  1392خورشیدی ،ماه می حمایت شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) در صدای
 2013به صدای امریکا پیوست و در دوران حساسی از امریکا تربیون بیشتری یافتند که به منزله حذف منتقدان
جمله پوشش توافق هستهای در وین سردبیری این شبکه ایجاد رابطه بین تهران و واشنگتن بود .با این حال برخی
معتقدند این سیاست از سوی ستاره درخشش رییس بخش
خبری را به عهده داشت.
برخی منتقدان آقای منظر پور با اشاره به سابقه همکاری فارسی اعمال شد و محمد منظر پور در تعیین سیاستهای
وی با شرکت آتیه بهار او را نزدیک به البی نفتی ایران و کلی ،نقش مهمی به عهده نداشت.
گروه های نزدیک به آن در امریکا میدانستند .با این حال پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست

جمهوری ماه نوامبر  2016و آغاز دوره ریاست
جمهوری وی ،بخش فارسی صدای امریکا با
گردشی محسوس و نمایشی کوشید تغییراتی در
چهارچوب فعالیت های خود ایجاد کند ،دعوت از
شاهزاده رضا پهلوی برای مصاحبه پس از غیبتی
دو ساله ،پخش پیام های تبریک خانواده سلطنتی
پیشین ایران ،انتشار اخباری از شورای ملی مقاومت
و سازمان مجاهدین و کوشش برای کمرنگ کردن
نقش نایاکیها در اداره بخش فارسی بخشی از این
تغییرات بوده است.
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جشن نوروز  1396در شهرداری لسآنجلس

مراسم بزرگداشت نوروز در شهرداری لسآنجلس
با حضور اریک گارستی شهردار این شهر و اعضای
شورای شهر و اعضای ایرانی برگزاری نوروز در
تاالر شهرداری برگزار شد.
در این مراسم ،افزون بر شهردار ،دادستان شهر
لسآنجلس مایک فئوئر و شماری از اعضای شورای
شهر سخن گفتند و به نقش جامعه موفق ایرانی در
ساختار و توسعه لسآنجلس و شهرهای پیرامون
اشاره کردند .در این آیین ،شهرداری لسآنجلس
اریک گاستی با اشاره به کوروش کبیر و لوحه
آن گفت ایرانیان افتخار میکنند که آنها بنیانگذار
جامعه مدنی در تمدن پیشین و باستانی جهان
بودهاند او در مورد نوروز و جشن بهاران از شعر
فریدون مشیری بهره گرفت که چگونه با گشودن
پنجرهها برگهای سبز درختان و شکوفهها ،نوید نو
شدن سال را میدهند  .در این برنامه ادرین نظریان دو ماه گذشته پس از دستور ویژه پرزیدنت ترامپ و با رویکردی متفاوت برگزار شد اما همچنان
نماینده مجلس ایالتی کالیفرنیا از داستان ورود خود اشاره کرد و این که او خود به فرودگاه لسآنجلس کالنشهر لسآنجلس به عنوان پایتخت ایرانیان برون
و مادرش از ایران به لسآنجلس به عنوان مهاجر در رفته تا از بازگرداندن یک ایرانی که پس از  ۸سال به مرز به دلیل تاثیر انکار ناپذیر رای شهروندان ایرانی
در مناسبات اداری شهر خاستگاه احترام به سنن
ایران رفته و بازگشته بود ،پیشگیری شود.
دوران کودکی یاد کرد.
اریک گارستی نیز به ممنوعیت ورود ایرانیان در نوروز امسال در سایه تغییر دولت فدرال در آمریکا وآیینهای ایرانی در آمریکاست.

بهمن مجلل یکی از برجستهترین برنامهریزان و مدیران اجرایی برپایی
مراسمهای بزرگ در ایاالت متحده آمریکا که برپایی موفق مراسم دید و
بازدید نوروزی ایرانیان را در کارنامه حرفهای خود دارد.

 ۴سالزندان برای«جاسوسجمهوریاسالمی»درآلمان

دادگاهی در برلین یک فرد پاکستانیتبار را به ۴
سال و سه ماه حبس محکوم کرد .به گفته منابع
امنیتی آلمان او برای «نیروی قدس سپاه پاسداران» با
هدف انجام عملیات تروریستی در آلمان و فرانسه
دست به جمعآوری اطالعات زده است.
فردی که به اتهام جاسوسی برای جمهوری
اسالمی دستگیر شده بود در دادگاهی در برلین
در روز دوشنبه 27مارچ  2017به  ۴سال و سه ماه
حبس محکوم شد .این فرد که پاکستانیتبار است
به گفته مقامات قضایی آلمان در پی انجام عملیات
تروریستی در آلمان و فرانسه بوده است.
سخنگوی دادگاه برلین این فرد را با نام «مصطفی سخنگوی دادگاه برلین افزود که وی به طور دائم
حیدری» معرفی و تاکید کرد که جرم وی برای قاضی حقوقی معادل  ۲۰۵۲یورو در ماه برای جاسوسی از
اثبات شده است .وکیل «مصطفی حیدری» گفت که ایران دریافت میکرده است.
موکلش این رای را نپذیرفته و درخواست رسیدگی به یکی از ماموران سازمان امنیت داخلی آلمان (اداره
حافظ قانون اساسی آلمان) در دادگاه به عنوان شاهد
پروندهاش در دادگاه تجدیدنظر را داده است.
«مصطفی حیدری» که  ۳۱سال دارد در ژوئیه  ۲۰۱۶گفت که مقامات ایرانی با جمعآوری اطالعات
در آلمان دستگیر شد .به گفته منابع قضایی آلمان میخواستند که در صورت بروز جنگ میان
این فرد پیش از دستگیریاش به مدت دستکم یک جمهوری اسالمی و امریکا یا دیگر کشورهای غربی
سال در خدمت «نیروی قدس سپاه پاسدران» بوده و فهرستی از «اهداف آسان تروریستی» در اختیار
داشته باشد.
برای ایران جاسوسی میکرده است.

این مامور آلمانی افزوده است که این فهرست
میتوانسته به عنوان اهداف در یک «جنگ نامتقارن»
مورد استفاده ایران قرار گیرد .سازمان امنیت داخلی
آلمان از طریق منبعی که نام آن در دادگاه فاش نشد
از فعالیتهای «مصطفی حیدری» مطلع شده است.
سفارت جمهوری اسالمی در برلین در خالل
سالهای میانی دهه  1990تا  2007مرکز عملیات
نهادهای امنیتی حکومت ایران در قتل و ترور
مخالفان ایرانی در اروپا بود .مجموعه این تروها به
قتلهای زنجیرهای شهرت یافت.
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اهدای جایزه توسط مالنیا ترامپ به عنوان بانوی اول

مالنیا ترامپ همسر رئیس جمهوری ایاالت
متحده و توماس شنون معاون وزارت خارجه در
امور سیاسی روز چهارشنبه در مراسمی جوایز زنان
شجاع وزارت خارجه آمریکا را به زنان برجسته و
استثنایی از سراسر جهان اعطا کردند.
توماس شنون در آغاز این مراسم گفت «از سال
 ۲۰۰۷این جایزه به زنانی از سراسر جهان اعطا شده
که شجاعت و رهبری استثنایی از خود نشان داده اند؛
از نامالیمات قدرت گرفته اند تا جوامع را متحول
کنند .این زنان احساسات جوامع را برانگیخته و
دولت ها را برای توجه دادن به عدالت بسیج کرده
اند؛ علیه فساد سخن گفته اند ،از خشونت و افراط
گرایی جلوگیری کرده اندو برای برقراری قانون و
صلح تالش کردهاند».
بانوی اول آمریکا نیز در ستایش برندگان جوایز
زنان شجاع وزارت خارجه ایاالت متحده گفت آنها
«زنانی هستند که برغم خطرهای غیرقابل تصور برای
امنیت خودشان ،برای عده زیادی بسیار موثر بودهاند.

هر یک از این زنان قهرمان داستان فوق العاده ای از باید الهام بخش ما باشند .جوایز امسال به  ۱۲زن از
بنگالدش ،سوریه ،ترکیه ،یمن ،عراق ،بوتسوانا ،کنگو،
شهامت دارند که باید الهام بخش ما باشد».
مالنیا ترامپ در مراسم اعطای جوایز زنان شجاع :آنها نیجر ،پاپوآ گینه نو ،پرو ،کلمبیا و ویتنام تعلق گرفت.

مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید
دولت ترامپ «ایران را تحت نظر دارد» و تالشهای
ایران برای «بی ثبات کردن منطقه و به خطر انداختن
امنیت اسرائیل» را تحمل نمیکند.
آقای پنس این اظهارات را در آغاز کنفرانس کمیته
مناسبات آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک ،در
واشنگتن ایراد کرد.
مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا در میان
هزاران فعال حامیاسرائیل گفت که تعهد آمریکا به
اسرائیل «غیرقابل مذاکره» است و دونالد ترامپ به
یافتن صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطینیها متعهد
است.
او همچنین گفت ایاالت متحده انتقال سفارت
آمریکا در اسرائیل ،از تل آویو به اورشلیم را بررسی
میکند .آقای پنس گفت« :پس از دههها سخن گفتن
در این باره ،رئیس جمهوری آمریکا انتقال سفارت
از تل آویو به اورشلیم را به طور جدی مالحظه
میکند».
ایپک که بزرگترین البی حامیاسرائیل در آمریکا
است ،هر سال در واشنگتن کنفرانس برگزار میکند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیام
ویدئویی که در کنفرانس ایپک پخش شد سخنان
آقای پنس را به منزله حمایت دولت آمریکا از
اسرائیل و مردم آن کشور تلقی کرد .او گفت دوستی
همیشگی دو طرف برای صلح در منطقه خاورمیانه
است.
نتانیاهو گفت اسرائیل خواستار صلح با همه
کشورهای خاورمیانه است و «دست صلح و دوستی
به سوی همه همسایگانش دراز میکند».
انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یکی از وعدههای
انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
بود .دیوید فریدمن سفیر جدید آمریکا در اسرائیل

که قرار است به زودی کار خود را آغاز کند ،در
اورشلیم کار و زندگی خواهد کرد.
دونالد ترامپ ماه گذشته در دیدار با بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن یک بار
دیگر بر تمایل به انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم
تاکید کرد.
کنگره آمریکا در سال  ۱۹۹۵قانون انتقال
سفارت این کشور به اورشلیم را تصویب کرد
اما بیل کلینتون ،جرج بوش و باراک اوباما رئیس
جمهوریهای سابق آمریکا با امضای فرمانهایی از
این اقدام خودداری کردند .فرمان اوباما در ممانعت
از اجرای این تصمیم اول ماه ژوئن – بیش از دو ماه
دیگر -منقضی میشود.
سازمان آزادیبخش فلسطین گفته است این اقدام
موجب میشود که فلسطینیها اسرائیل را به رسمیت
نشناسند .اسرائیل و فلسطینیها هر دو اورشلیم را
پایتخت خود میدانند و به گفته منتقدان فلسطینی

مایک پنس :دولت ترامپ ایران را تحت نظر دارد

انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم به معنای ابطال راه
حل تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین و
مانع رسیدن به صلح در خاورمیانه است.
در آغاز دومین روز نشست ایپک در واشنگت،
رهبران این سازمان گفتند که کنفرانس امسال این
سازمان سه هدف دارد:
مبارزه با تهدید و فعالیتهای بی ثبات کننده رژیم
ایران در منطقه که در سایه توافق اتمیدولت سابق
آمریکا توانست به حزباهلل و بقای رژیم بشار اسد
در سوریه کمک کند و درخواست از کنگره آمریکا
به جلوگیری از اقدامات منطقهای ایران.
درخواست بودجه سه میلیارد و یکصد میلیون
دالری امنیتی از کنگره آمریکا و درخواست کمک
از آمریکا برای مقابله با اقدامات سازمان ملل متحد
«در منزوی کردن و نامشروع جلوه دادن اسرائیل از
طریق صدور قطعنامههای ضد اسرائیلی».

آغازاصالحاتمالیاتیبهدستوردونالدترامپ
پرزیدنت دونالد ترامپ در پی توقف تالشهایش
برای لغو و جایگزین کردن قانون مراقبتهای بهداشتی
کشور موسوم به «اوباماکر» ،توجه خود را به اصالحات
مالیاتی معطوف کرده است.
آقای ترامپ روز جمعه در کاخ سفید و پس لغو رای
گیری طرح پیشنهادی برای جایگزینی قانون مراقبتهای
بهداشتی گفت تالشهایی بسیار سرسختانه را برای
کاهش مالیات و انجام اصالحات مالیاتی بکار خواهد
برد.
در این میان ،استیون منوشین وزیر خزانه داری آمریکا،
گفت طی دو ماه گذشته در حال نظارت بر الیحه
دولت برای اصالحات مالیاتی بوده است .به گفته آقای

منوشین این الیحه شامل پیشنهادهایی برای کاهش
مالیات فردی و مالیات شرکتها است و کانون توجه
آن بر کاهش مالیات برای افرادی خواهد بود که درآمد
متوسط دارند.
استیون منوشین افزود که الیحه مالیاتی پرزیدنت
ترامپ بزودی ارائه خواهد شد و وی امیدوار است که
آن الیحه تا ماه اوت به تصویب کنگره آمریکا برسد.
پال رایان ،رییس مجلس نمایندگان آمریکا ،نیز با اشاره
به عدم موفقیت طرح جایگزین بیمه بهداشتی همگانی
گفت «این مساله ،اصالحات در مالیات را سختتر می
کند؛ اما به هیچ وجه آنرا غیرممکن نخواهد ساخت».
طرح بیمه درمانی همگانی پرزیدنت ترامپ برای

جایگزینی بیمه موسوم به «اوباماکر» به دلیل نداشتن
رأی کافی و احتمال نرسیدن به حد نصاب الزم،
عصر جمعه چهارم فروردین ماه از دستور کار مجلس
نمایندگان ایاالت متحده خارج شد.

داماد ترامپ مامور ایجاد تحول در نظام اداری آمریکا

«دفتر نوآوری آمریکا» در کاخ سفید مامور ایجاد
تغییر و تحول بنیادین در نظام اداری ایاالت متحده
شده است.
ریاست این نهاد جدید با جرد کوشنر دستیار ارشد
رئیس جمهوری آمریکا است ،که پیشتر نیز چندین
ماموریت بین المللی به او محول شده بود.
آقای کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری
ایاالت متحده است و طیف گسترده وظایف او
پرسش برانگیز شده است.
جرد کوشنر بازرگان میلیونر و داماد  ۳۶ساله ترامپ
مامور شده با بهره گیری از تجارب بخش خصوصی،
تشکیالت اداری عریض و طویل واشنگتن را به روز
کند.
آقای کوشنر پیشتر در مورد موضوعاتی در رابطه با
مکزیک و چین به پرزیدنت ترامپ کمک کرده بود،
و آقای ترامپ نیز گفته بود از نظرات داماد خود در
سر و سامان دادن به صلح میان اسرائیل و فلسطینیها
استفاده خواهد کرد.
این کارها و به ویژه فراهم آوردن فناوری میتواند به واقعا اوضاع را عوض کند».
دفتر نوآوری آمریکا مامور شده تا ضمن بهبود
کاخ سفید معتقد است که جرد کوشنر برای ایجاد صورت دیگری انجام شود».
تغییر و تحول در نظام اداری آمریکا از هر نظر آماده اما ماموریت دفتر نوآوری آمریکا در عمل با «کیفیت زندگی برای آمریکایی ها» به افزایش اشتغال
است.
در این کشور کمک کند.
چالشهای بسیاری روبروست.
به گفته شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید «اگر تا به استفن گلداسمیت ،دانشگاه هاروارد در این زمینه مقام های آمریکا میگویند مهمترین وظیفه این دفتر
حال با دولت سر و کار داشته اید ،دیدهاید که تا چه گفت« :مسائل اداری و مربوط به قانونگذاری مشخص کردن آن بخش از وظایف اداری است که
حد قدیمیو عقب افتاده است .این تشکیالت به مردم پیچیدهاند .اما تالش برای نوآوری در آن ،آن هم در در نهایت میتواند به بخش خصوصی واگذار شود.
آمریکا و رای دهندگان آمریکایی خدمت نمیکند .باالترین سطح ،طبعا امیدوار کننده است و شاید هم
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روند کار پاالیشگاه تورنس در آستانه تغییرات جدی

مقامات شورای شهر تورنس در صدد هستند تا استفاده از یک ماده شیمیایی
خطرناک در در پاالیشگاه محلی این شهر را ممنوع کنند.
این مقامات در نظر دارند طرحی را در دستور کار قرار دهند تا بنا بر آن ماده
هیدروفلوریک از این چرخه صنعتی حذف شود.
حامیان ممنوعیت میگویند که اگر این ماده شیمیایی در هوا آزاد باشد نگران
کننده است و احتمال وقوع مسمومیت و مرگ ناشی از آن جدی است.
مخالفان این منع نیز اظهار داشتهاند که این کارخانه در حدود  20سال است از
هیدروفلوریک استفاده کرده و تا کنون با مشکل خطرناکی مواجه نشده است.
این دسته از مقامات افزودهاند کارخانه در صورت حذف برخی مواد شیمیایی
قدرت ادامه فعالیت خود را از دست میدهد و در نتیجه بسیاری از مشاغل
بوجود آمده نیز از دست خواهند رفت.

گفتنی است شورای شهر تورنس همچنین در انتظار نتایج آزمایشات کنترل
کیفیت هوا از طریق دستگاههای مربوطه است تا میزان آالیندگی ناشی از پخش
هیدروفولیک در فضای اطراف این کارخانه را بررسی کند.

پلیس هشدار جستجو برای یک  Audiرا صادر کرد

پلیس لسآنجلس به دنبال یک خودروی  Audiاسیووی است که راننده این
خودرو مرد میانسالی را در نزدیکی اکو پارک ربوده است.
گفته شده است مظنون به گاراژ قربانی  73ساله حمله کرده ،درب آن را شکسته
و پس از برداشتن تلفن همراه قربانی ،او را در صندلی عقب اتومبیل خود پرتاب
کرده است.
این گزارش توسط دوربینهای اطراف گاراژ ضبط و به وسیله ماموران پلیس
کشف شده است.
پلیس میافزاید فرد سارق حدود  20سال سن دارد و التین تبار است.
مقامات اداره پلیس آگاهی لسآنجلس از شهروندان این شهر خواستهاند تا در
صورت مشاهده مورد مشابه به پلیس گزارش دهند.

هشدار وقوع سیل در سن حوزه شمال کالیفرنیا
مقامات سازمان آب و فاضالب شهر سن حوزه نسبت به جاری شدن یک سیل
قریب الوقوع در این شهر هشدار دادهاند.
بنا بر این اعالم این سیل که در نوبت پیش هفته گذشته آغاز شد ،موفق به
تخلیه هزاران نفر از ساکنان که در خانههای خود به دام افتاده بودند ،گردید و
همچنین به شکسته شدن درب ورودی یک بانک منجر شد.
جان وارال ،رئیس هیئت مدیره شهر سانتا کالرا در نامهای به سام لیکاردو
شهردار سن حوزه ،ارسال آژانس ملی خدمات آب و هوا را درخواست کرده
است تا در این شهر همه هشدارهای الزم برای تخلیه فوری ساکنین و امکانات
اولیه رسیدگی به این امر را مهیا کند.
الزم به یادآوری است پیش تر نیز  14000نفر از ساکنین سن حوزه به دلیل
آلوده شدن آب مصرفی توسط آهوهای آلوده به ویروس ،مجبور به تخلیه موقتی
خانههایشان شده بودند.

دادگاه دو فعال مبارزه با سقط جنین را مجرم شناخت
دو تن از فعاالن مخالف سقط جنین در کالیفرنیا به دلیل نصب دوربین مدار
بسته در مراکز کنترل خانواده و ورود به حریم شخصی افراد مجرم شناخته
شدهاند.
مقامات قضائی میگویند این افراد به  15فقره جرم کیفری محکوم میشوند
چرا که در موارد متعددی به اطالعات محرمانه ثبت شده در مراکز بهداشتی
درمانی و کنترل خانواده نفوذ کرده و حریم مسئولین مراکز و مراجعین آنها را
شکستهاند.
خاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا در همین راستا اعالم کرد این دو نفر با
نامهای سارا مریت و رابرت دلداین با در دست داشتن هویت جعلی و معرفی
یک شرکت تقلبی به نام بایو ریسرچ به مراکز کنترل خانواده رجوع میکردند و
بحثهای خصوصی و موارد محرمانه را ضبط میکردند.
باسرا گفته است « :حق حریم خصوصی سنگ بنای قانون اساسی ماست و این
حق است که ریشهای بنیادی در یک جامعه دموکراتیک دارد ،از همین روی ما
ضبط مخفیانه مکالمات محرمانه را تحمل نمیکنیم».
شکایت کیفری وارده میافزاید این دو تن در  14مورد ،بین اکتبر  2013و
جوالی  ،2015در لسآنجلس و سان فرانسیکو موارد فیلم برداری و صدا
برداری مجرمانه را به ثبت رساندهاند.

ریاست کل مراکز کنترل جمعیت و خانواده کالیفرنیا در شکایت نامه خود
عنوان کرده است که رصد کردن مخفیانه مراجعین به این مراکز نه تنها خالف
قانون است بلکه فعالیت مستمر افراد در قانع کردن زنان مبنی بر عدم سقط
جنین خود شیوهای است که قانونگذاران میبایست خطوط و حریم پیشروی
در آن را تعیین کنند.

گزارش عمومی سازمان آب و برق لسآنجلس

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:
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دفتر حسابرسی سازمان آب و برق لسآنجلس درآخرین روزهای ماه مارچ
گزارش عملکرد خود را به عموم ارائه دادهاست که مطابق آن ،این نهاد سالیانه
 40میلیون دالر صرف دورههای کارآموزی میکند که تاکنون  51درصد افراد
شرکت کننده در این دورهها فارغ التحصیل شدهاند.
ممیزی حسابرسی میگوید این مبلغ نسبت به آنچه این سازمان به استخدام
این فارغ التحصیالن و بازدهی این آموزش اختصاص میدهد بسیار باالتر است.
همچنین فارع التحصیالن این دور آموزشی طبق قوانین پیش تر وضع شده
موظف نخواهند بود که به استخدام سازمان آب و برق در آیند و میتوانند در
نهاد دیگری نیز مشغول به کار شوند .ممیزی این قانون را یکی از ضعفهای
موجود اعالم کرد.
این گزارش میافزاید سازمان آب و برق سالیانه صدها هزار دالر صرف
آزمایشها و امتحانات درون سازمانی میکند در حالی که بسیاری از کارورزان
هرگز فارغ التحصیل نشده و بسیاری این دوره را نیمه رها کردهاند.
در پایان دفتر حسابرسی از سازمان آب و برق لسآنجلس خواسته است تا با
احترام به اهداف آموزشی این نهاد و تحقق کار آفرینی بیشتر ،ارزش بودجه و
برنامههای مالی سازمان را در راس امور قرار دهد.
اخیر نیز برخی برنامه های مربوط به تعیین میزان رسوبات در آب شرب برخی

مناطق لسانجلس کانتی به موضوع روز رسانه های محلی تبدیل شده بود.
در موضوعی مرتبط سازمان آب و برق لسانجلس نیز با انتشار گزارشی درباره
برخی ضعف ها در سیستم خدمات رسانی خود از از جمله کهنگی سیستم
آب رسانی شهری در لسآنجلس را دلیل وجود منابع سرب در آب لوله کشی
شهری دانسته بود.

درخواست مقامات ارشد USCبرای حمایت از مهاجران

به دنبال فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج مهاجرین غیر
قانونی و محدودیتهای مسافرتی کشورهای ششگانه از جمله ایران ،مقامات
ارشد دانشگاه  USCاز مقامات مسئول در لسآنجلس خواستهاند تا تمامی
شرایط موجود برای حمایت و محافظت از اساتید ،کارکنان و دانشجویان مهاجر
و خارجی این دانشگاه را فراهم کند.
در این درخواست ،مسئوالن  USCدر هفت مورد توصیههایی برای مقامات
شهری داشتهاند و همچنین خواستهاند صندوقی مستقل از لحاظ مالی برای
تامین گذران زندگی افراد با ویزاهای بین المللی و پرنسل و دانشجویان مهاجر
در ایام تابستان تهیه شود.
مسئوالن رده باال در هیئت مدیره  USCبه شدت در مورد خروج موقت
دانشجویان بینالمللی این دانشگاه به خارج از خاک امریکا به خصوص در ایام
تابستان ابراز نگرانی کردهاند.
آنها همچنین از دولت خواستهاند تا با مهیا کردن بیمه رایگان ،تسهیالت قابل
دسترس و مراکز مشاوره حقوقی شرایط اسکان تقریبا دائم و امنیت ذهنی این مهاجرین را تامین نمایند.
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در کانون خبر:

			

		

افزایش حوادث دلخراش رانندگی در لسآنجلس

یک موتورسوار در مرکز شهر لس آنجلس در هفته گذشته در اثر برخورد
دلخراش بر اثر سرعت باال به گاردریل در طرف غرب آزادراه  10کشته شد و
باعث بسته شدن خطوط این بزرگراه تا ورودی آزادراه  110گردید.
یه گفته پلیس راهنمایی رانندگی لسآنجلس این حادثه حوالی بامداد چهارشنبه
در ساعت  4:21دقیقه اتفاق افتاد.
به دنبال آن مسیر غربی آزادراه  10برای ساعتها مسدود شد که در ساعات
منتهی به اوایل صبح و رسیدن ساعات ترافیک صبحگاهی باعث برهم خوردن
نظم آن منطقه و شدت حجم ترافیک شد.
در همین راستا و در حالی که در آخرین هفته ماه مارچ میزان بادهای سطحی در
مناطق مختلف لسآنجلس افزایش یافت موارد تصادف مشابهی با خسارتهای
کمتر نیز گزارش شد.
ورزش بادهایی با سرعت بیش از  20مایل بر ساعت در ساعات پایانی روز
دوشنبه هفته گذشته باعث خلوتی خیابانهای لسآنجلس شده بود.

جریبراونباتصمیمزیستمحیطیرییسجمهوریمخالفتکرد
جری براون فرماندار کالیفرنیا اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در لغو
تالشهای دولت فدرال برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و منتفی ساختن
دستورات دولت قبل برای مقابله با گرمایش زمین را یک «اشتباه بزرگ» خواند
که در آینده به مغلوب شدن دولت آمریکا منجر خواهد شد.
وی گفته است »:پاکسازی زمین و مقابله با گرمایش جهانی ممکن است از نظر
دونالد ترامپ بی معنی باشد ولی یک جهان بر سر حل آن ثابت قدم ایستاده است».
براون در ادامه افزوده است « :من با سران بسیاری از ممالک دیدار داشته ام.
امر مبارزه با تغییرات هوایی و ذخیره انرژی بسیار حائز اهمیت است و رئیس
جمهور پیشین به درک آن رسیده بود».
فرماندار کالیفرنیا در ادامه با اشاره به عهدنامه آب و هوایی پاریس در سال
 ،2015ترامپ را تهدیدی برای صلح پایدار در روند مبارزه با تغییرات اقلیمی
خواند و گفت امریکا قطبی مهم از این حلقه جهانی بود که نبود این کشور عرصه را سخت خواهد کرد.

در حادثه ای در جنوب لسآنجلس دو تن زنده در آتش سوختند
دو تن از کسبه و صاحبان فروشگاه در جنوب
شهر لسآنجلس صبح سه شنبه  28مارچ در اثر
آتش سوزی محل کار خود کشته شدند.
پلیس میگوید یکی از این فروشگاهها از
شاخههای زنجیره  99سنتی در بالک  4700خیابان
براودوی بوده است.
قربانیان مردی  60ساله (صاحب فروشگاه) به
همراه همسر  50سالهاش بودهاند.
هنگام سوختن فروشگاه شخص دیگری غیر از
صاحبان مذکور در آنجا حضور نداشتهاند.
مقامات پلیس و آتش نشانی منطقه میگویند
تماسهای مربوطه و درخواست امدادرسانی از
این مراجع بسیار دیرتر از آنچه باید و با تاخیر
صورت گرفت.
چرا که وقتی آتش نشانان به محل حادثه رسیدند ،که درب اصلی فروشگاه پیش از آتش سوزی عمدا مقامات پلیس در پایان ضمن بیان اینکه شواهد
بیش از  30دقیقه بود که کسبه مذکور مشغول به صورت پلمب قفل شده بود چرا گه ماموران امر حاکی از یک آتش سوزی عمدی است گفتهاند
دست و پنجه نرم کردن با آتش بودهاند.
آتش نشانی به هنگام ورود زمان زیادی صرف تحقیقات آغاز شده و ادامه خواهد داشت و اکنون
پلیس در گزارش خود میافزاید به نظر میرسد شسکتن قفل کردهاند.
نمیتوانند در اطالعات بیشتری منتشر کنند.

نجات یک زن در ارتفاع 180فوتی

ماموران آتش نشانی لسآنجلس از نجات زنی
خبر دادهاند که چهارشنبه  29مارچ به داخل کابین
جرثقیلی در لسآنجلس رفته که  180فوت ارتفاع
داشته و به مدت دو ساعت نیز قفل شدهبود.
پلیس میگوید این زن  26ساله التین تبار خود
را به کابین مورد نظر رسانده آن هم در زمانی که
کارگران مشغول کار بوده و کسی متوجه حضور
وی نشده است.
او تصمیم گرفته که کابین را قفل و خود را در آن
محبوس کند تا برای مدتی در آنجا بماند.
این در حالی است که یکی از کارگران به صورت
اتفاقی زن جوان را در داخل کابین رویت کرده و

فورا به پلیس گزارش داده است.
پلیس میگوید حین ابالغ حکم ماموریت پلیس
منطقه یک تیم سالمت روان در اداره آگاهی
لسآنجلس را همراه با ماموران به محل اعزام کرده
است تا از حیث روانی فرد مذکور ر مورد بررسی
قرار دهد.
این گزارش میافزاید احتمال اینکه زن جوان از
افراد بی خانمان باشد بسیار باالست.
با این حال مشخص نیست این فرد با چه انگیزهای
خود را در کابین جرثقیل پنهان کرده و اینکه آیا
قصد عمل ثانویهای نیز داشته یا خیر؟ پلیس می
گوید تحقیقات خود را ادامه میدهد.

طرح تخریب Parker Centerبه تصویب شورای شهر رسید

شورای شهر لسآنجلس پس از بحث و گفتگو با رای قاطع تصویب کرد
که ساختمان اداره قدیمی پلیس لسآنجلس را که  Parker Centerنام دارد
تخریب کند و به جای آن ساختمان  ۲۷طبقه مسکونی ،اداری با مرکز خرید
بسازد .این طرح  483میلیون دالر هزینه خواهد داشت .مخالفان طرح اعالم کرده
بودند که این یک بنای تاریخی برای لسآنجلس است و از طرحهای معروف
آرشیتکت ساکن سانتامونیکا ولتون بکت ( )Welton Becketبوده و باید به
همان صورت حفظ شود اما مهندسان شهرسازی در برابر آن اعالم کردند که
نگهداشتن این ساختمان نیاز به تعمیرات دارد که هزینه آن  ۱۰۷میلیون دالر
برآورد میشود و به صرفه نیست.

تثبیتقدرتمالکیت«فررو»درروزنامهلسآنجلستایمز

صاحب نشریه لسآنجلس تایمز مایکل فررو
( )Michael Ferroسرانجام توانست با خرید بخش
بزرگی از سهام لسآنجلس تایمز در رقابت با میلیاردر
معروف دکتر پاتریک سون شیونگ (Dr Patrick
 )soon Shiongقدرت بیشتری را در روزنامه
لسآنجلس تایمز به دست بیاورد .دکتر شیونگ و مایکل
فررو ،دو سهامدار عمده شرکتی هستند که بیشترین سهام
دو روزنامه مهم آمریکا ،لسآنجلس تایمز و شیکاگو

تریبیون را در اختیار دارند .روز گذشته  ۲۵درصد سهام
شرکت که به مایکل فررو فروخته شد  ۵۶/۲میلیون دالر
قیمت داشت.
سهام این موسسه رسانهای در آخرین هفته ماه
مارچ ،2017به ارزش  ۱۳/۱۶دالر رسید .مایکل فررو
اکنون بیش از  ۳۰درصد سهام لس آنجلس تایمز را به
تنهایی و بهطور فردی بیرون از سهام عمومی لسآنجلس
تایمز در اختیار دارد.

مسئوالن زندانهای کالیفرنیا اعالم کردند که
مقررات و طرح تازهای را در دست اجرا دارند که
بهزودی از دوران زندانی بودن  ۹۵۰۰نفر کاسته
شده و آزاد خواهند شد .این طرح در یک دوران
 ۴ساله به اجرا خواهد رسید .بنابر این مقررات که
روز جمعه  ۲۴مارچ نهایی شده برای نمونه  ۶ماه

از دوران زندانی کسانی که میخواهند ادامه تحصیل
بدهند و دوره کالج خود را به پایان برسانند ،خواهد
کاست و یا اگر زندانیان در برنامههای ترک اعتیاد
و مشاوره شرکت نمایند به میزان سالهای دور
از اعتیاد ،یک ماه از دوران محکومیت آنها کاسته
خواهد شد.

مقرراتجدیددرزندانهایکالیفرنیا

این مقررات از شمار زندانیان به میزان  ۷درصد
کم خواهد کرد .اسکات کرنان )Scott Kernan
) ،رئیس اداره زندانهای کالیفرنیا به آسوشیتدپرس
گفت در نهایت شکایتهای ایالت و فدرال در امور
زندانها علیه یکدیگر در مورد بیمه درمانی زندانها
با این تغییرات ممکن است حل شود.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 31مارچ تا  6آپریل ( 11تا  17فروردین)

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

درگذشت عباس سحاب ،پدر جغرافیای نوین
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
جمعه  11فروردین 31/مارچ
درگذشت ژاله كاظمی برنامه ساز رادیو و ایران
 1256خورشیدی( 1877میالدی)
1389خورشیدی (2010میالدی)
زادروز عالمه محمد قزوینی ،ادیب ،مصحح و تلویزیون و دوبلور ،در آمریكا
درگذشت رضا کرمرضایی ،بازیگر
استاد دانشگاه ومؤلف «بیست مقاله»

 1301خورشیدی ( 1922میالدی)
شركت صدیقه دولت آبادی ،به عنوان نخستین
زن ایرانی در كنگرهی بینالمللی زنان در برلین
 1304خورشیدی ( 1925میالدی)
تصویب «قانون تبدیل بروج به ماههای فارسی»
در مجلس شورای ملی .بر اساس این قانون در
تقویم ایرانی نامهای ماههای سال به نامهای
کنونی تبدیل گردید و نامهایی چون حمل و ثور
و جوزا و  ...حوت جای خود را به فروردین و
اردیبهشت و خرداد و  ...اسفند دادند.

سه شنبه  15فروردین 4/آوریل

 1093خورشیدی ( 1714میالدی)
درگذشت محمدصالح اصفهانی،خوشنویس
دوره صفوی
1320خورشیدی (میالدی 1941میالدی)
درگذشت پروین اعتصامی ،شاعر
کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی به فارسی
و به فارسی و انگلیسی در شرکت کتاب موجود
یکشنبه  13فروردین 2/آوریل
 1337خورشیدی ( 1958میالدی)
می باشد.
زادروز علی خدایی ،قصه نویس
 1320خورشیدی (1941میالدی)
زادروز رضا شفیعیان ،نوازندهی سنتور
 1382خورشیدی( 2003میالدی)
درگذشت کاوه گلستان ،عکاس و مستندساز  1328خورشیدی ( 1949میالدی)
شنبه  12فروردین 1/آوریل
ایرانی در عراق در پی انفجار مین (تولد در  17زادروز ایرج ضیایی ،شاعر
 301خورشیدی( 922میالدی)
بر دار کردن حسین بن منصور حالج ،عارف تیر سال  1329خورشیدی)
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
کتابهای کاوه گلستان در شرکت کتاب درگذشت دکتر احمد بیرشک ،محقق و پیشگام
پرآوازه ایرانی به دستور ابومحمد حامدبن عباس
معاصر علوم ریاضی و تجربی
موجود میباشند
وزیر المقتدر عباسی

 1297خورشیدی (1918میالدی)
انتشار شماره پنجم مجله «زبان زنان» به مدیریت
صدیقه دولت آبادی
 1304خورشیدی ( 1925میالدی)
زادروز منصور یاحقی آهنگساز و نوازنده چیره
دست سنتور
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
زادروز بهاءالدین خرمشاهی ،پژوهشگر

چهارشنبه  16فروردین 5/آوریل

 1326خورشیدی ( 1947میالدی)
درگذشت محمدعلی شاه ،پادشاه قاجار
 1333خورشیدی ( 1934میالدی)
زادروز بنفشه حجازی ،شاعر و پژوهشگر
 1337خورشیدی ( 1958میالدی)
اعالم رسمیِ طالق محمدرضاشاه پهلوی و ملكه
 1395خورشیدی ( 2016میالذی)
ثریا (اسفندیاری)
درگذشت قاسم هاشمی نژاد نویسنده ،روزنامه  1377خورشیدی ( 1998میالدی)
نگار پیشکسوت به علت عفونت ریه در بیمارستان درگذشت احمد آرام ،پژوهشگر ،نویسنده و
شریعتی تهران .وی متولد  1319بود.
مترجم در آمریکا

دوشنبه  14فروردین 3/آوریل

 1282خورشیدی( 1903میالدی)
زادروز ابوالحسن صبا ،آهنگسار،مدرس،
پژوهشگر موسیقی و نوازنده ویولن ،سهتار و
 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
سنتور (درگذشت  28آذر  1336خورشیدی)
زادروز مهین خدیوی ،شاعر
 1299خورشیدی( 1920میالدی)
 1342خورشیدی( 1963میالدی)
گشایش آرامگاه حکیم عمرخیام نیشابوری و زادروز پروفسور احسان یارشاطر بنیاد گذار
دانشنامه ایرانیکا
شیخ عطار در نیشابور
1315خورشیدی( 1936میالدی)
 1342خورشیدی( 1963میالدی)
گشایش آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد از آثار زادروز نادر ابراهیمی ،داستاننویس ایرانی
ساخته شده توسط انجمن آثار ملی با طراحی
مهندس هوشنگ سیحون
1348خورشیدی ( 1969میالدی)
تأسیس مركز حفظ و اشاع ه موسیقی ایران
1358خورشیدی (1979میالدی)
درگذشت عبدالرسول خیام پور  -محقق و
مؤلف
1358خورشیدی (1979میالدی)
در این روز یک رفراندم توسط خمینی برای آن 1333خورشیدی (1954میالدی)
که به حکومت اسالمی خود رسمیت دهد (بدون زادروز رخشان بنیاعتماد ،کارگردان و
حضور هیئت نظار سازمان ملل متحد) انجام شد فیلمنامهنویس
و اعالم کردند که اکثریت  98/20درصد مردم  1341خورشیدی (  1962میالدی)
زادروز آزیتا قهرمان ،نویسنده
ایران به جمهوری اسالمی رای داده اند.
1362خورشیدی (1983میالدی)
1360خورشیدی (1981میالدی)
درگذشت اللهیار صالح ،وزیر ،سفیر ،سیاستمدار درگذشت علینقی بهروزی  -محقق و مؤلف
 1379خورشیدی( 2000میالدی)
ایرانی و از رهبران جبهه ملی ایران

 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت حسن حسینی ،شاعر

پنجشنبه  17فروردین 6/آوریل

 1311خورشیدی ( 1932میالدی)
زادروز یداهلل رؤیایی ،شاعر و یكی از تحلیلگرا ِن
شیوهی نیمایوشیج
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
درگذشت هاشم عربشاهی ،رئیس سابق آگاهی
و شكنجهگر زندانیان سیاسی ،در سن  73سالگی،
در زندان شهربانی
 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
درگذشت خلیل ثقفی (اعلم الدوله) ،مؤسس و
رئیس نخستین انجمن روان شناسی در ایران و
مؤلف چندین كتاب در همین زمینه
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت جواد لشکری آهنگساز ،موسیقیدان،
و نوازنده ویولن و مدیر پیشین ارکستر رادیو
ایران .وی متولد  1302خورشیدی در تهران بود.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :جمهوری اسالمی ایران ،پانزده شرکت و موسسه آمریکایی را به تالفی تحریمهای یکجانبه
اخیر ایاالت متحده علیه خود ،تحریم کرد!
این خبر به اندازه کافی خندهدار هست و بیشتر شبیه جوک میماند اما شهروند ایرانشهر مثل
همیشه این اخبار مضحک را جدی گرفته و دنبال لیست شرکتهای آمریکایی رفته که توسط آقایان
تحریمکننده در فشار قرار گرفتهاند و از حال و روز این کمپانیها گزارشی برای خوانندگان ایرانشهر
تهیه کرده که مالحظه میکنید:
 )1مایکروسافت :بیل گیتس موسس کمپانی مایکروسافت که زنش تو خونه بهش میگه بیلبیلک
از غصه دق کرده و نصفی از ثروتش رو از دست داده .بیلبیلک معتقده که بعد از تحریم جمهوری
اسالمی علیه شرکتهای آمریکایی ،دیگه هیچکس تو ایران ویندوز اورجینال از مایکروسافت نمیخره
و بزرگترین بازار فروش نرمافزارشو از دست داده.
 )2اپل :شرکت اپل که دیگه نگو ،داغون شده از تحریمهای جمهوری اسالمی و «تیم کوک»
مدیرعاملش این هفته تو جلسه هیئت مدیره شرکت پیشنهاد داده تا به نشانه اعتراض به این تحریمهای
ظالمانه ،لوگوی کمپانی از سیب گاز زده به خیار رنده شده ،تغییر پیدا کنه.
 )3فورد :این کمپانی بهعنوان تولیدکننده پدر جد ماشین پراید ،فورد فستیوا ،و برای تالفی تحریمهای
ج.ا (همون جمهوری و اسالمی و اینا) شرکت کیا موتورز کره جنوبی رو تحریم کرده تا دیگه به چین
و هند اجازه ندن به سایپا قطعه بنجل بفروشن و باعث بدنامی این شرکت بشن .البته این تحریم یه کم
پیچیده شد ولی در نهایت میشه پرتقالفروش رو پیدا کرد.
 )4مارلبرو :اینا با انتشار بیانهای از اینکه بازم مجبورن با کمک برادرای جان بر کف سپاه پاسداران
و سربازای گمنام امام زمون و برو و بچ قاچاقچی استانای مرزی ،سیگاراشونو به چند برابر قیمت به
خلقاهلل بفروشن ،ابراز نگرانی کردن و دچار استرس شدن.
 )5کوکاکوال :بچههای زحمتکش کوکا به این سادگیا با تحریم محریم کم نمیارن و سالهاست تو
ایران دیگه آمریکایی حساب نمیشن .کوکا زیر نظر تولیت آستان قدس رضوی و شخص آقاامام رضا
دیگه مشهدی شده و شامل هیچ تحریمی نمیشه.
 )6پپسی کوال :اصوال شرکتایی که کاله دارن ،سرشون کامال سالمته و در برابر هرگونه مرض
تحریمی واکسینه هستن .اینم همون راه کوکا رو ادامه داده و دیگه آمریکایی حساب نمیشه .شاید
ضامن آهو ،ضامن پپسی هم شده ،کسی چه میدونه.
 )7مکدونالد :زیاد به حال این کمپانی فرقی نکرده و هنوز مثه سالهای قبل دنبال گرفتن مجوز
تاسیس شعبه تو ایران هستن ،حاال فوقش گرفتن جواز براشون یه کم بیشتر طول میکشه.
 )8شورولت :بچههای شوی خیلی زرنگتر از این حرفان که به تحریم تن بدن .اونا با پیشبینی

احتماالت مختلف ،پیش از پیام رسمی آقا (همون آقاهه) برای ممنوعیت ورود خودروهای لوکس
(که البته از دید ایشون فقط ماشینای آمریکایی لوکس حساب میشن) و تحریمهای فعلی ،با هماهنگی
با وزارت صنایع جمهوریاسالمی تغییر ملیت داده و با اسم شورولت کره جنوبی در ایران فعالیت
خواهند کرد حتی ممکنه کارخونه تولید شورولت هم احداث کنن که خودش مشت محکمی به دهان
تحریمهای دو طرفه ،هم اینا و هم اوناست.
 )9کیافسی :و اما مرموزترین کمپانی آمریکایی کیافسی یا همون مرغ کنتاکی خودمونه که اصال
معلوم نیست باالخره تو ایران نمایندگی داره یا نه .یه روز میگن شعبه زدیم ،یه روز میگن تو ایران
شعبه نداریم ،یه روز دیگه خبر افتتاح شعبه میاد ،روز بعدش اداره اماکن نیروی انتظامی میگه شعبهاشو
پلمپ کردیم و روزهای بعد سر و کله کیافسی حالل پیدا میشه (انگار کیافسی حرومم داریم)
و خالصه هر روز از این باغ مرغ کنتاکی بری میرسد .کارشناسان فن تحریم در مورد این شرکت
آمریکایی دچار گیجی و سردرگمی شدن.
 )10بویینگ :اینا که فعال با نذر حسین (اوباما) و نیاز حسن (روحانی) یه صدتایی هواپیما به
جمهوریاسالمی فروختن و حاال یارو میخواد تحریم کنه ،میخواد نکنه؛ تا صدتا هواپیما رو بسازن
و تحویل بدن و پولشو بگیرن و  ،...خدا بزرگه.
 )11آمازون :چون این رودخونه تو آمریکای جنوبیه مشمول تحریمهای جمهوری اسالمی قرار
نگرفته.
 )12ورایزن :تحریم این یکی جنبه سیاسی نداره و فقط بدلیل ارایه سرویسهای نامناسب مخابراتی
و اینترنت سرعت پایین ،قادر به رقابت با همراه اول نیست و همینطور چون از نظر کالهبرداری و
دزدی مال مردم هم نمیتونه با ایرانسل در بیوفته ،گذاشتنش تو لیست تحریم.
 )13اوبر :به درخواست جمعی از آژانسداران و رانندگان تاکسی که فعالیتهای اوبر رو مغایر با
آرمانهای امام و توهین به خون شهدا و جفا در حق جانبازان دانستهاند ،به فهرست تحریمیها اضافه شد.
 )14گوگل :اول قرار بود تحریمش کنن ولی یه کم که فکر کردن ،به غلط کردن افتادن و دیدن با این
یکی دیگه نمیشه شوخی کرد چون کل مملکت تعطیل میشه.
 )15نستله :اصال آمریکایی نیست و هیچ ربطی هم به موضوع نداره ولی از اونجایی که برادرای
تحریمکننده هر چند وقت یکبار به این شرکت سوییسی گیر میدن و به رابطه با اسراییل متهمش میکنن
(انگار شرکتای دیگه با اسراییل رابطه ندارن) و تهدید به تحریمش میکنن (که باز البته هیچوقتم تحریم
نشده) ،کمپانی نستله تصمیم گرفته تا با فداکاری هر چه تمامتر ،داوطلبانه به جای یه شرکت آمریکایی
بره تو لیست تحریمهای جمهوری اسالمی ولی بازم این خودتحریمی نستله افاقه نکرد و به جاش
وبسایت خبرگزاری ایرانشهر فیلتر شد.
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عکس از :رامین برزگر

دیدوبازدید نوروزی ایرانیان در پرژن اسکوئر

چهاردهمین مراسم دید و بازدید نوروزی ایرانیان در پرژن اسکوئر برگزار شد و بار دیگر هزاران نفر از ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا در یکی از بزرگترین
گردهماییهای خیابانی خود جامعه آمریکایی را بیش از پیش با بهار و جشن نوروز ایرانی آشنا کردند.

بزرگترین پرچم بزرگ شیر و خورشیدنشان ایران که همه ساله بر فراز گالری
فرش داموکا بر افراشته میشود.
ابعاد این پرچم  52فوت ( 15متر) در  10فوت ( 3متر) است و چندین سال
است که زینت بخش پرژن اسکوئر در ایام نوروز است.

نماد خاله بهار بر سفره هفت سین در میانه خیابان وستوود.
نماد خاله بهار جلوه زنانه زایش طبیعت در نوروز است که در سال  2013میالدی
به همت پیرایه خلیلی آفریده شد و در نوروز  1392خورشیدی به صورت رسمی
از آن پرده برداری شد.

برگزاری مراسم دید و بازدید نوروزی تالشی مشترک از سوی صاحبان حرف
و مشاغل ایرانی خیابان وستوود ،گروه پشتیبانان نوروز و موسسه جامعه ایرانیان
آمریکا ،است که همه ساله در نخستین یکشنبه بعد از آغاز سال نوی خورشیدی
برپا میگردد.

بسیاری از دارندگان حرف خدماتی در جامعه ایرانی برپایی مراسم دید و
بازدید نوروزی را فرصتی مغتنم برای معرفی کاال و خدمات خود دانسته و از
طریق سیستم  08ایرانیان به تبلیغ در این رویداد مبادرت میورزند .تبلیغاتی
تاثیرگذار و پربیننده.

صاحبان کسب در وستوود خصوصا گالری فرش داموکا ،توچال
مارکت ،رستوران عطاری ،داروخانه وست ساید و شرکت کتاب و
رستوران شعله که بخشی از هزینههای این مراسم را تامین کردند ،در
کنار دیگر فروشگا ههای پذیرای خیل جمعیت شرکت کننده بودند.

برنامه های هنری این مراسم را احمد مسعود و تیم هنرمندان کاباره تهران با اجرای
الدن همایون صفت تهیه دیده و به معرض دید مخاطبان رساندند .خوانندگان،
رقصندگان و نوازندگانی که کوشیدند ساعاتی شاد برای ایرانیان در این مراسم دید و
باز دید نوروزی فراهم آورده و آنان را به رقص و پایکوبی دعوت کنند.

حضور مردم در این مراسم پررنگ و به مانند سالهای گذشته پر شمار بود و
بسیاری از ساکنان ایرانی تبار مناطق اطراف لسآنجلس از جمله اورنج کانتی ،ارواین
و نیز برخی ساکنان شهرهای سن دیگو و حومه آن نیز در این دید و بازدید حضور
داشتند.

رادیو  670ایام که مدیریت برنامههای آن را علیرضا حکمت شعار به عهده دارد،
با پخش زنده رادیویی این مراسم ،بسیاری از شنوندگان فارسی زبان در سایر مناطق
جنوب کالیفرنیا را نیز در شادی این مراسم سهیم کرد .تیم گزارشگران رادیو عبارت
بودند از لیدا حنایی و نیلوفر منصوری با کارگردانی فرشاد بلندیان.

از سال  2004تا اکنون همه ساله مراسمی تحت عنوان دید و بازدید نوروزی ایرانیان
در نخستین یکشنبه پس از آغاز سال نوی خورشیدی در بلوار وست وود برگزار می
شود که بی تردید بزرگترین مراسم گردهمایی ایرانیان در خارج کشور است.
این مراسم به ابتکار بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب و با همدلی و پشتیبانی صاحبان
مشاغل ایرانی در پرژن اسکوئر برگزار میگردد

با توجه به تمرکز قریب به 80درصدی فعالیتهای اقتصادی جامعه ایرانی در قلب بلوار
وستوود ،از سال  2010میالدی شهرداری لسآنجلس رسما این منطقه رابه عنوان محله
ایرانیانبهاسمپرژناسکوئرنامگذاریکردهاست.عناوینیچونتهرانجلسیاایرانکوچک
نیز در میان عامه درباره این منطقه رواج دارد.

با پایان مراسم دید و باز دید نوروزی بسیاری از شرکت کنندگان به دنیال هدایای
تبلیغاتی از جمله یلو پیج جیبی و تقویم سال جدید شرکت کتاب و یا هفته نامه ایرانشهر
هستند تا از طریق آن بیشتر و بهتر از دیگر رویدادهای ایرانی مطلع شوند.

چند غرفه تجاری در طی مراسم دید وبازدید نوروزی ایرانیان فرصت مغتنمی است
تا برخی از مشاغل برگزیده جامعه ایرانی که قصد دارند بیشتر و بهتر با خیل شهروندان
ایرانی معاشرت صورت به صورت داشته باشند ،از آنها بهره ببرند.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روی میز تحریریه:

شایدهایی که کودکانه مینشیند جای هرگز

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

چند ماه است ،نخندیدهام ،بوده ،کش آمدن لبها که تبسم
را یاد کسی بیاندازد یا زهرخندی که دردی را روایت کند،
خنده اما نه ،چند ماه است .طنز هم نمیتوانم بنویسم.
قلمام را که مثل مرغ میخواهم بپرانم تا بال بگیرد و جایی
ببالد که همهاش طنازی و مطایبه و تفرج وتبرج باشد ،بجای
پریدن ،مثل مرغ آميني یله میشود و اسماعیل وار ،حنجره
را نشان میدهد و از خنجر میپرسد.
این است که نوشتنم تکرار حزن شده است .این قدر،
طوالنی ،درخودماندگی قلم ،برای من سابقه نداشته .خسته
شدهام از این حواس که خواب ندارند که هیچ ،حس
ششمی را هم به ضیافتی خواندهاند که نقلاش بشارت
نکبت است وکتمانش نشانه كذب .هربار به خودم میگویم:
از «یاس» ،نوشتن را که هر فرتوت منزوی و ناالنی در
گوشهای ،میتواند! و بعد که میخواهم از امید بگویم ،قلمم
تن نمیدهد به کلمات عاریتی.
زندگی هنوز زیباست اما از آن زیباییها که كماكان رنجها
ونکبتهایش ،مجال نمیدهد که نفستازه کنی برای هجی
کلماتی که توصیف زیباییاند.
یونعمت ،چه بسا
زمانی میگفتند آنکه روزش به خوش 
شبش ناآرام و توام با وجدان درد باشد ،ظریفی هم گفته بود
آنکه شبش راحت و آسوده وجدان است ،روزش مشقت
بار است و تلخ.

ما هر دو ایم اما.
نه روزمان به داد شبمان میرسد و نه بالعکس .روزگارمان
مردد بین روز و شب است ،ابلق است و ابله!
چندماهی است نخندیدهام .خدارا شکر که آیین فریاد
زدنهای جمعی و نچنچ کردنهایمان در فیسبوک های
مجازی ،چنان حس ناظر و تماشاگر را تلقینمان کرده
که باورمان شده تا ابد دیگران میمیرند ومیسوزند و یخ
میزنند وما هم چون از دسته با وجدانهاییم در اینجا
عکس و فیلم ومتناش را میزنیم و جای دیگر الیکش
را ،و گرنه حتی لحظهای ،تصور اینکه ما هم در صف واقعه
ایستادهایم ،خفهمان میکرد.
چندماه است نخندیدهام و آخرین خبر فرحبخش یا
روایتی که باعث شد کله خنده بزنم را یادم نیست.
راستی آخرین بار کی خندیدیم؟ آخرین بار کی در خیابان
بی واهمه بوق زدیم و شادمانه پایکوبی کردیم؟ آخرین بار
کی ،غرور فتح و لذت ایرانیبودن را تجربه کردیم؟ آخرین
بار کی بارقه چشم دیگری به شادیمان افزود؟ آخرین بار
کی کبوترهایمان را پرواز دادیم و مهربانی دست زیبایی را
گرفت و بوسه کمترین سرود بود؟! من یادم نیست .شاید
نسیانی فصلی باشد ،هرچه باشد...
بهار است!
تقویم من اکنون در چنبره یخ زدن دیروز در سردشت و

سوختن پریروز در پالسکو و سکته پس پریروز و حناقی
است که پیش از همه اینها بود مابیناش هم یحتمل کمی
تراخم و فالن مرض دیگران که آویزان حس آدمیتمان
است و اینها شد مشغوليات ما ،شرم خریدیم و عور عور
گریستیم بر آن ملک به توبره کشیده که در آن ارزش آدمی،
از مزد گورکن کمتر است!
آه! چقدر از اینطور نوشتن منزجرم اما چه کنم نوشتن
باید توصیف اکنون باشد ،آیینهگردان احواالت درون .درون
من اکنون اینهاست .این آدمهای قوز کرده که میبینم ،آن
دیوارهای سیمانی ،این کینههای ناتمام ،آن مرزهای پررنگ،
این تبسمهای دستساز و بیرمق ،آن غمهای سنگین و
غلیظ که به قول کامو حتی خندهها ،عمقش را لو میدهد و
از همه بدتر این خوابهای آشفته مردمان که همه زغالیاند
با یک دوجین موجودات عجیب الخلقه وصورتهای
متالشی و آتش ودود و از همه مضحکتر ،دوستی که
با تعبیر یک یک شان ،مشفقانه به من میگوید :روزگار
خوشی در پیش است ،چون خواب آتش ،در بهاران ،آمد
دارد!
من يكي از شما هستم ،ما مردمان ،ما ايرانيان ،ما
مدتهاست نخندیدهايم .اما فردا روز دیگری است .شاید!
شاید هم نه! آدم به همین شایدهایی که کودکانه مینشاند
جای « هرگز» زنده است.

برگرفته از يادداشت  Jia Tolentinoدر نشريه The New Yorker

سیستمی که راننده را حتی راننده حساب نمی کند

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:
شرکت «لیفت» که یکی از شرکتهایی است که خدمات
همسفری آنالین با نرخ ارزانتر از تاکسی را ارائه میکند،
با آبوتاب و حماسه روایت یکی از زنان راننده لیفت را
در وبالگ شرکت نوشته است :زنی که یک هفته مانده به
زایمان ،تصمیم میگیرد باز هم چندتایی مسافر سوار کند
و وسط راه درد زایمان سراغش میآید .با اینحال ،زن
فکر میکند که دردها برای زایمان نیست چون هنوز یک
هفته مانده به زایمان و باز به مسافرکشی ادامه میدهد .اتفاقا
«خوشبختانه» یک مسافر هم پیدا میشود که هممسیر با
بیمارستاناش است ،این قهرمان داستان ما موفق میشود
با درد زایمان کماکان رانندگی کند و مسافر را به مقصد
برساند و بعد راهی بیمارستان شود .معلوم است که دردها،
درد زایمان بود و «لیفت» با افتخار عکس نوزاد متولدشده
را هم منتشر کرد که یک تیشرت با لوگوی تبلیغی
«لیفت» هم تنش کردند ،ماشین تبلیغاتی «لیفت» تو چشم
ما میکند که زن داستان نمون ه «هیجانانگیزی» است که
کار در یک شرکت اینترنتی و اپلیکیشن «خالق»میتواند
چقدر «هیجانانگیز و منعطف»باشد و «شما هم یک داستان
هیجانانگیز دربارهی لیفت دارید؟ عکس و ماجرا با هشتگ
فالن و کوفت و درد منتشر کنید.
سیل کامنتها سرازیر که وای چه قشنگ ،چه مامانی ،چه
کیوت ،این نمونهای از «سختکوشی و تعهد بهکار»است
که آمریکا را بهترین کرده است و روایتی از «عاشق کار

بودن» و کیلو کیلو خزعبالت از این دست« ...نيويوركر»
بهدرستی تاکید میکند که هم ه این ماجرای شرمآور فقط و
فقط آفتاب آمد دلیل آفتابی است از فاجعه کار در آمریکا،
زرنگی و شارالتانبازی شرکتهای «کارآفرین» مثل
«لیفت» که راننده را حتی راننده حساب نمیکنند و کارمند
که مجبور بشوند حداقلی از خدمات را برای او فراهم کنند.
داستان نمونه روشنی است از فاجع ه نبود بیم ه درمانی ،نبود
مرخصی زایمان ،ترس و هراس از بیپولی و نداشتن نظام
حمایت اجتماعی و بدبختی عظیم کارگر و کارمند در این
مملکت که زن درحال زایمان را مجبور میکند برای ۱۱
دالر بیشتر با درد زایمان هم براند .نظام شغلی بیماری که تو
را مجبور میکند تا آستان ه مرگ جان بکنی برای چندرغاز و

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:
کتاب تحقیقی تازه طارق علی ،نویسنده ،روزنامهنگار و
پژوهشگر تاریخ که از چهرههای سرشناس چپ نو است،
دربارهی لنین است.
کتاب ،یک زندگینام ه کالسیک نیست .تمرکز طارق
علی در این کتاب ،دو راهیهایی است که بر سر راه لنین
بود و شیوه تفکر و تحلیل و تصمیمگیری و واکنش لنین
به این خیل دوراهیها و سرانجام نتایجی که بهبار آورد.
در بخش مفصلی از کتاب ،به عشق و عالق ه عمیق لنین
به ادبیات پرداخته است و تاثیری که خواندن ادبیات ،بر
شخصیت و باورهای لنین داشت« .گاردین» پارهای از این
بخش را منتشر کرده است .طارق علی مینویسد که لنین
نهتنها عاشق گوته بود ،بلکه عادت داشت دشمنان سیاسی
خود را با شخصیتهای ادبی مقایسه کند و از دل رمانها
و داستانها و اشعاری که میخواند ،نام شخصیت منفور
و مفلوک و بیچاره و حسود و عقدهای را بیرون بکشد و
دشمن را به آن نام بخواند.
طارق علی مینویسد لنین در خانهای و با تربیت پدر
بهغایت تحصیلکرده و کتابخوانی بزرگ شد که از در
و دیوار کتابهای شکسپیر ،گوته و پوشکین باال میرفت.
اصال رسم خانه بود که بعدازظهرهای یکشنبه دورهم به
نوای بلند پوشکین و گوته و شکسپیر بخوانند .لنین در
دوران دبیرستان عاشق و دلباخت ه ادبیات آمریکای التین شد
و معلمهایش اصال امیدوار بودند و پیشبینی میکردند که
او روزی متخصص ادبیات التین شود.
لنین ،ادبیات کالسیک جهان را بهدقت و موشکافی
خوانده بود و از این دانش وسیع در بحثهای سیاسی
و تعیین راه سیاسی ،بسیار بهره میبرد .بهوقت درگیری
سیاسی جدی سال  ۱۹۱۷که به جدایی اكثريت روس
از سوسیالدموکراتهای ارتدوکس منجر شد ،لنین در
جلسهای مهم از گوته نقلقول کرده بود« :رفقا ،تئوری،
خاکستری است .اما سبز ،رنگ جاودانهی زندگی است».
لنین ،عاشق «ابلوموف» ،اثر مهم ایوان گانچاروف بود.

تولستوی را با کنجکاوی و دقت میخواند ،آباش با
داستایوفسکی در یک جوی نمیرفت.
طارق علی اما مینویسد هیچ نویسندهای بهاندازه نیکالی
چرنیشفسکی ،بر شخصیت و تفکر لنین تاثیر نگذاشت
و او را این چنین مجذوب نکرد .رمان فلسفی «چه باید
کرد؟» چرنیشفسکی ،شاهکلیدی بود که لنین را در باورهای
سیاسیاش تندرو کرد .کتابی که چرنیشفسکی در واکنش
به «پدران و پسران» ایوان تورگنیف نوشت .لنین آنقدر
تحتتاثیر این رمان بود که کتاب معروف خودش را هم
با همین عنوان منتشر کرد .فقط هم لنین نبود که باورهای
سیاسیشان تحتتاثیر «چه باید كرد؟» ،پرورانده شد،
یکدوجین از کمونیستهای نامدار هم همگی تحتتاثیر
این کتاب بودند .کتابی که طارق علی اعتراف میکند سه بار
جان کنده تا آن را بخواند و نتوانسته رمان را تمام کند .رمان
عجیبی که هیچ شبیه دیگر آثار ادبیات روسیه نیست .کتابی
که بههرمعنا در زمان ه خود رادیکال بود ،بهویژه در بحثهای
مربوط به برابری جنسیتی و شیوههای رویارویی با دشمن.
چرنیشفسکی ،مهم بود و حتی اگر مثل والدیمر ناباکوف،

نه وقت و نه پول داشته باشی که به سالمت جسم و روانت
حتی فکر کنی.
نویسنده چقدر بجا و درست رمان طنز تلخ و سیاه
« »A Cool Millionرا یادآوری کرده است که قهرمان
بیچاره آمریکایی داستان ،آستین باال زد تا خان ه مادرش را
از چنگ شرکتهای وام و طلبکاران نجات بدهد و نتیجه
این شد که در راه نجات تنها دارایی مادیشان ،چشم و
دندان و پا و مو و انگشت خود را از دست داد .بله ،با
«سختکوشی و تعهد» قهرمان داستان ما «آمریکا باز هم
آمریکایی شد».
هوووورا....هشتگ بزنید و «ماجراهای هیجانانگیز» خود
با این «کارآفرینان خالق» را جیغ بزنید.

اگرلنین،داستایوسکیوخامنهای،فروغدوستداشت

شما هم میتوانید رویدادهای محلی خود را با
هموطنانتان درمیان بگذارید
www.iranshahrnewsagency.com

حالت از او بهم میخورد ،چارهای نداشتی که  ۵۰صفحه
در هجو و متلکگویی به او بنویسی و عاجزانه اعتراف کنی
که با اینکه حالت از او بهم میخورد ،چرنیشفسکی مهم
است و نمیشود و نباید او را نادیده گرفت .نویسندهای که
از لنین تا اما گلدمن ،همه عمیق تحتتاثیر او بودند و خود
او عمیق تحتتاثیر آثار حماسی کهن و ب ه ویژه اودیسه
هومر و شاهنام ه فردوسی بود.
حال سوال اينجاست كه اگر شعاع تاثيرات ادبيات
كالسيك جهان تا تصميم گيريهاي بنيادين رهبران و
هژموني جهاني ميرسد ،ترامپ در نوجواني و جواني
پرشورش چه مطالعاتي داشته؟ و آيا اصال به جز سوداي
كسب درآمد و سه تا و چهارتا كردن كازينو ها و قصرهاي
جواهر نشان و تعويض زنان سوپر مدل ،آرمان ديگري
در سر مي پرورانده؟ قطعا در حيطه اقتصادي و مديريتي
زندگي فردي خود كه مدعي پيروزمندانه بودن آن است ،از
پژوهشگران و پيشرواني خط گرفته است.
اما علی خامنهاي چطور؟ عالوه بر دروس شرعيات
حوزوي و فقهي ،آيا همانگونه كه ادعا ميكند بنده حافظ و
بيدل دهلوي ست؟ يا آل احمد كه ميستايدش؟ يا رومن
روالن كه قبولش دارد؟ او از كدام ادبيات چرك جهان ،الهام
گرفته است كه چنين خون بر قلم مي كشاند و زبان از دهان
بيرون مي كشد.
به راستي اين كه گناه ادبيات نيست ،ادبيات بالفطره و به
قاعده ميبايست زايش دوباره معنويت و حلول تفكرات
جديد را منجر شود ،به گمانم بدترين متون ادبي تاريخ هم
به كجراهههاي سياست نخواهند رفت.
نويسندگان ،كتابها و پژوهشگران ،ملعبهاي دلفريب
هستند كه نامردمان سياست محور ،با دست آويز شدن به
آنها ،سعي در تطهير تصميمات و اقدامات نابخردانه خود
ميكنند تا آنها را ارشميدسي و عقل مدار جلوه دهند.
همان اقدامات كه بعدها ميشوند جنايات و توسط همان
روشن ضميران و نويسندگان ثبت مي شوند.
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یادداشتهای وارده:

مشهورترینمهندساننوآورایرانیتباردرکانادا

ترجمه  -امیر رنجبر:

یکی از موفقترین و پر افتخارترین مهاجران خارجی در
آمریکای شمالی ،ایرانیتباران هستند که تعداد بیشماری از
آنان فرهیخته دانشمند و فرهنگی یا موفق در عرصههای
اقتصادی بوده و هستند؛ در این راستا وبگاه شبکه خبری
سیبیسی نگاهی دارد به مشهورترین مهندسان ایرانیتبار و
نوآوری ایشان در کانادا ...

مهندس فرزاد رایقانی
مهندس رایقانی در یکی از ایستگاههای کاری و در کنار
یک چاپگر سهبعدی پیشرفته مدل دقیقی از مغز انسان
را در دست دارد که توسط پرینتر  3Dمرکز طراحی و
ساخت «شریدان» تهیه شده است« .فرزاد رایقانی» بنیانگذار
آزمایشگاه مهندسی شریدان در کاناداست که آموزش
دانشپذیران رشتههای مهندسی را بر عهده دارد .او
میگوید ،در چند روز آتی ،چاپگر سهبعدی این مرکز کار
ترسیم و چاپ آناتومی کامل و بسیار دقیق قلب انسان را نیز
به پایان خواهد رساند.
مهندس رایقانی یکی از حدود پنجاههزار ایرانیاالصل
مقیم کاناداست که بهعنوان عضوی از جامعه مهندسان
ایرانیتبار این کشور در تغییر شیوههای مهندسی مدرن در
کانادا پیشگام است؛ آنان به خوبی توانستهاند در کالجها و
دانشگاههای تورنتو پیشتاز پژوهشها و فعالیتهای دانش
مهندسیباشند.
فرزاد رایقانی مفتخر است که در سال  2008و در
میان بحران اقتصادی جهانی آن سال که یکی از بدترین
رکودهای مالی تاریخ اقتصاد دنیا بود ،توانست بودجه
راهاندازی مرکز آموزش مهندسی شریدان را تامین کرده و
این البراتوار را تاسیس کند و اکنون پس از گذشت حدود
یک دهه ،یکی از موفقترین و مجهزترین مراکز پژوهشی
مهندسی در آمریکای شمالی است .در سال  2012تعدادی

از پیشرفتهترین چاپگرهای سهبعدی و دستگاه های
روباتیک به این مجموعه اضافه شد که برای آموزش نسل
آینده مهندسان در کانادا کاربرد دارد .مهندس رایقانی نام
این مجموعه را به شوخی «زمین بازی» گذاشته است و
میگوید« ،در این واحد آموزشی دانشپژوهان یاد میگیرند
که مهندسی یک تمرین نظری نیست بلکه رویکردی
عملی برای یافتن راه حل مسایل است».؛ مهندس رایقانی
اضافه می کند« :در ایران ،مهندسان ما خیلی عملگرا کار
میکنند و بسیار ساختارشکنانه همه چارچوبها و رویهها
را در مینوردند زیرا تحت سلطه یک حکومت سرکوبگر
(جمهوری اسالمی) زندگی و رشد میکنند و ساختارشکنی
و عبور از موانع بوجود آمده در آنجا بسیار حیاتی است.
سختیهای موجود در ایران از طرفی باعث ارتقای جوانان
ما شده است ،درست مانند اینکه تا مشکلی نباشد ،شما
مجبور به حل آن نیستید؛ اما در آمریکای شمالی کودکان
و نوجوانان بدلیل کمبود مشکالت ،فرصت چندانی برای
رفع آنها نمییابند .ما در مرکز آموزشی پردیس دانشگاه
برامپتون شریدان ،دانشپذیران را با فرهنگ امید به حل
مسایل آشنا میکنیم .تمرینها و مواد آموزشی در نظر گرفته
شده گاه به شکل یک بازی هستند مانند مسابقه روباتها
در زمین بازی که به دانشپژوهان کمک میکند تا مشکالت
بوجود آمده را برای به پیروزی رسیدن مرتفع کنند ».مهندس
فرزاد رایقانی در پایان میافزاید« :فعالیت این البراتوار نه تنها
به ارتقای سطح دانش مهندسان جوان کمک میکند بلکه
باعث رونق کسب و کار صاحبان مشاغل و صنعتگران
منطقه نیز شده است».
مهندس جمیل مردوخی
برج مخابراتی  CNدر دانتان شهر تورونتو کانادا یکی
از مشهورترین و بلندترین سا زههای مهندسی عمران و
معماری جهان است اما شاید کمتر کسی بداند که نماد
نخستین نوآوریهای مهندسان ایرانی تبار کاناداست.
مهندس ناظر ساخت این برج  1815.3فوتی ( 553.3متر)
در سال  1973یک جوان  26ساله تازهوارد ایرانی در کانادا
بود« ،مهندس جمیل مردوخی».
جمیل که از کردهای ایرانیتبار مقیم کاناداست ،در آن
زمان مسئولیت ساخت سازهای را بر عهده داشت که
نخستین برج مخابراتی بلندمرتبه در جهان بود و پیش از آن
هیچ نمونهای از آن در دنیا بنا نشده بود .تیم خدمه ساخت
برج سیان اعم از کارگران و مهندسین 24 ،ساعته در پنج
روز هفته مشغول کار بر روی این سازه بودند .سختترین
کارهای پیشگامانه در زمینههایی همچون برافرازی پایهها،
باال بردن قالب و طاقچهها ،قالببندی دایم و موقت،
بتونریزی و باالخره پشتیبانی از ساخت یک اسکایپاد
(کالهک باالیی برج) هفت طبقه در انتهای باالترین نقطه
برج ،اوج دشواری در بنای این سازه را به رخ میکشید.

اکنون و پس از گذشت چهار دهه از ساخت برج CN
تورونتو ،مهندس جمیل مردوخی مدیر شرکت مهندسین
مشاور  NCKو رییس بخش مهندسی و نگهداری برج
سیان هنوز بدنبال حل مشکالت احتمالی این سازه است
و داده و گزارشهای مربوط به برج را بررسی میکند بویژه
پس از هر زمینلرزه و یا توفان و گردبادهای تهدیدکننده

زیرا اوست که درک عمیقی از تاریخچه و ساخت و ساز
برج مخابراتی سیان دارد.
خاطرهانگیزترین لحظات مهندس مردوخی در برج سیان
به سال  2001بر میگردد ،هنگامیکه معترضان جنبش
صلح سبز ،پارچهنوشتهای (بنر) در اعتراض به سیاستهای
زیست محیطی دولت کانادا از ارتفاع  350متری آن برج
آویزان کردند .چند تن از معترضان برای بر افراشتن پارچه
نوشته مجبور شدند تا از بدنه برج صعود کنند ،درست مانند
صخرهنوردان ،با همان مشقت و خطر احتمالی .مهندس
مردوخی میگوید« ،اگر این اتفاق در جمهوری اسالمی
ایران میافتاد ،احتماال معترضان دستگیر و تنبیه میشدند
اما در اینجا نکته جالب این بود که پلیس کانادا به شدت
نگران سالمتی معترضانی بود که برای برافراشتن بنر از بدنه
برج صعود میکردند ».او میافزاید که با مسئولیت خود
به معترضان خسته از صعود خطرناک ،کمک کرده تا به
سالمت به پایین باز گردند.
مهندس جمیل مردوخی در پایان گفت« :من عاشق این
مکان (برج سیان) هستم .من بر روی حدود  20پروژه
عمرانی در داخل و خارج از کانادا کار کردهام اما برج
مخابراتی  CNچیز دیگریست .به سادگی این سازه ،نماد
معماری کشور کاناداست و شما هرجا که درباره معرفی
کانادا تصویری میبینید ،عکسی هم از برج سیان مشاهده
میکنید».

افقي:
 -1لقب اسفنديار  -گياه طبي
 -2ديوار فروريخته  -واحد طول انگليسي
 -3زمينه  -عاقل  -نژاد ايرانيان  -جنس بهظاهر قوي!
 -4قرض  -بو كشيدن  -شدت در جنگ
 -5خطر كردن  -افيون  -سالم
 -6اراذل  -الحاد  -خرس چيني
 -7باالترين  -ريگ نرم
 -8پيراهن  -از جزاير خليج فارس
 -9پرخور  -مار گزنده
 -10متبسم  -تميز  -پادگان
 -11پايتخت تونس  -خبر گزاري دانشجويان  -ذرت
 -12گرد و غبار  -هتاكي  -اندازه
 -13بدي  -يوز پلنگ  -دوست داشتن  -شهر سوهان
 -14آهنگ نظامي  -داخل شدن
 -15قاطرچي  -كنوانسيون

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 :
 -1غذاخوري عمومي  -دايو
 -2لباس شنا  -ميوه نورس
 -3حرف انتخاب  -باني  -تمدني در ايالت اينديانا مربوط
به  4500سال قبل  -شيره خرما
 -4سيخ آهني  -پايتخت ونزوئال  -كوره سفالپزي

 -5اثر اميل زوال  -از شهرهاي سيستان وبلوچستان  -تابع
 -6شعبده باز  -اثر لودويك  -رشوه خوار
 -7رود مرزي  -آشكار
 -8نوبت كاري  -از انواع ظروف
 -9احصائيه  -النه زنبور
 -10براي اينكه  -بنوسياه  -پيش غذاي سرد
 -11هميشگي  -پايتخت فرانسه  -توان
ن و چروك  -غذاي ايراني  -بعيد
 -12چي 
 -13نام آذري  -داروغه  -چپ دست  -حيوان وحشي
 -14مژده  -شايان
 -15آموزشگاه فني  -زمام دار

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

عواقب تصادف اوبری در آریزونا

پس از آن که یک خودرو خودران اوبر در ایالت
آریزونا تصادف کرد ،این شرکت تاکسیرانی تردد
خودرانها را موقتا تعلیق کرد.
هنوز مقصر اصلی این سانحه رانندگی مشخص
نشده است اما آن طور که در تصاویر دیده میشود
خودران اوبر که یک دستگاه ولوو بود بعد از این
سانحه چپ کرده و از سمت راست معلق شده است.
آن طور که گزارش شده ،خودروی دیگری که
در این سانحه به شدت آسیب دیده حق تقدم را
رعایت نکرده و جلوی خودران اوبر پیچیده است.
اوبر تایید کرده که هیچ یک از سرنشینان دو
خودرو آسیب ندیدهاند.
خودرانهای اوبر همیشه یک سرنشین دارند.
سخنگوی اوبر میگوید ولوویی که در این سانحه چپ
کرده ،پیش از سانحه در وضعیت خودران قرار داشته
اما هنوز معلوم نیست که دقیقا در لحظه سانحه راننده
داخل خودرو برای کنترل دستی آن کوشیده یا خیر.
سخنگوی پلیس آریزونا هم تایید کرده که سانحه
هنگامی روی داده که راننده خودرو دیگر «بدون
رعایت حق تقدم» گردش به چپ کرده است.
پس از این سانحه اوبر ابتدا تردد خودرانهایش
در ایالت آریزونا را معلق کرد اما ساعاتی بعد

دستور مشابهی برای ایالتهای پنسیلوانیا و
کالیفرنیا صادر شد؛ آریزونا ،کالیفرنیا و پنسیلوانیا
سه ایالتیاند که به خودرانها اجازه تردد دادهاند.
این سانحه یکی از دیگر مشکالت متعددی
است که در چند هفته گذشته اوبر با آنها دست
و پنجه نرم کرده است .این شرکت که از طریق
نرمافزارهای سایبری خدمات مسافربری ارایه
میکند و اکنون به یکی از بزرگترین شرکتهای

تاکسیرانی جهان تبدیل شده ،در چند هفته گذشته
با مشکالت سازمانی فراوانی هم روبرو بوده است.
از جمله استعفای جف جونز ،رئیس این شرکت،
هفته گذشته خبرساز شد.
چند مدیر میانی دیگر هم در هفتههای گذشته
از اوبر جدا شدهاند و این شرکت با اتهام تبعیض
جنسی و رعایت نکردن اصول اخالق حرفهای
روبرو است.

دانشمندان می گویند گام بلندی در جهت تولید انبوه
گلبولهای قرمز خون که برای اهدا مناسب است برداشته
اند.
امکان ساختن گلبول های قرمز خون در آزمایشگاه از
قبل وجود داشته اما مشکل تولید انبوه آن است.
اکنون تیمی در دانشگاه بریستول و «مرکز خون و پیوند
ان اچ اس» شیوه ای را برای تولید نامحدود آن ابداع
کرده است.
البته خون مصنوعی بسیار گرانتر از خونی است که
دیگران اعطا می کنند بنابراین احتماال فقط برای افراد
متعلق به گروه های خونی نادر استفاده خواهد شد.
تکنیک قدیمی شامل برداشتن نوعی سلول بنیادی
سازنده گلبول های قرمز خون در بدن و دستکاری آن
برای همین کار در آزمایشگاه است.
با این حال هر سلول در نهایت پس از تولید حداکثر ۵۰
هزار گلبول قرمز از بین می رود.
حقهای که تیم محققان در بریستول ابداع کرده به دام
انداختن سلولهای بنیادی در دوره اولیه پیدایش است که
به طور نامحدود تکثیر می شوند.
زمانی که محققان این گروه از سلولها را استخراج
کردند ،میتوانند آنها را دستکاری کنند تا به گلبول قرمز

بدل شوند.
دکتر یان فرین از محققان این مطالعه گفت« :ما راهی
عملی برای تولید انبوه و پایدار گلبول های قرمز خون
برای استفاده کلینیکی را نشان داده ایم .ما چندین لیتر از
این خون تولید کرده ایم».
با این حال هنوز کار زیادی باقی است.
هرچند محققان اکنون امکانات بیولوژیکی الزم برای
تولید انبوه را دارند اما فاقد فناوری الزم برای تولید انبوه
گلبول های قرمز هستند.
فرق آن مثل تولید آبجو در خانه با کارخانه آبجوسازی
است.
یک کیسه خون حاوی حدود یک تریلیون گلبول قرمز
است.
پروفسور دیوید انستی یکی دیگر از محققاناین پروژه
گفت« :در زمینه مهندسی زیستی موانعی وجود دارد.
تولید انبوه خون یک مشکل واقعی است و مرحله بعدی
مطالعه ما بررسی شیوه های افزایش تولید خواهد بود».
هزینه زیاد از موانع بزرگ مصرف گسترده خون تولید
شده با این شیوه خواهد بود.
مرکز خون و پیوند ان اچ اس می گوید «به هیچ وجه»
قصد ندارد از شیوه های رایج جمع آوری خون اعطایی

فاصلهبگیرد.
آزمایش های ایمنی خون تولید شده در آزمایشگاه قرار
است در ادامه سال جاری انجام شود.

تولیدانبوهخونمصنوعیکلیدمیخورد
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08.NET/EVENT
دنبال کنید

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  31مارچ 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

event@08.net

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

60
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 60آدینه  31مارچ 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

چالش نوروز؛ تبریک نوروز به زبان فارسی
ستارهها را به میدان آورد

همزمان با روزهای منتهی به بهار  1396چالش نوروز با هشتگ
 #Livetogetherدر فضای مجازی سر وصدایی مفصل به پا
کرد و ستاره های بسیاری را به میدان آورد .این چالش پیش از
فرارسیدن بهار و نوروز  ۱۳۹۶در شبکه های اجتماعی راه افتاد
و حتی تا آستانه سیزده به در همچنان ادامه یافته است.
هدف این چالش همزیستی میان فرهنگی بود و توسط تعدادی
از آمریکاییان ایرانی تبار راه اندازی شده تا غیرایرانیان را با سنت
نوروز آشنا کند.
در حقیقت این ایده را علی پرتوی راه اندازی کرد .او که در
دنیای وب چهره ای بسیار شناخته شده و از کار آفرینان طراز
اول سیلیکون ولی است از فیروز نادری دعوت کرد تا به چالش
او بپیوندد.
فیروز نادری نیز با دعوت از هما سرشار ،بیتا میالنیان و
رودی بختیار به گونه ای هوشمندانه بخش بزرگی از جامعه را
درگیر چالشی کرد که هدفش ،کنار گذاشتن تفاوتها و تصویر
کردن زیبایی فرهنگهایی است که در آمریکا به یکدیگر پیوند

خوردهاند و این کشور را رنگارنگ کردهاند.
هشتگ  #Livetogetherهم به معنای زندگی در کنار
هم است و هم به معنای ویدئوی «زنده» با یکدیگر استفاده
ای خالقانه برای معرفی زندگی در بهار که فصل خانه تکانی
دلهاست.
در این چالش ،ایرانی ها در ویدئوی زنده فیس بوکی به یکی
از دوستان غیر ایرانی خود یاد می دهند چطور به فارسی تبریک
نوروز بگویند.
چندی پیش نیز ماز جبرانی ،کمدین ایرانی تبار در برنامه
پرمخاطب استیون کولبر به این چهره محبوب تلویزیونی یاد داد
نوروز را تبریک بگوید؛ اقدامی که با استقبال ایرانی ها در گوشه
و کنار دنیا روبرو شد.
چالش  Livetogether#قرار است فرهنگهای دیگر را نیز
در بر بگیرد از جمله مکزیکیها برای جشن سینکو دو مایو
و دگرباشان در ماه تجلیل از دگرباشان جنسی از آن استفاده
خواهند کرد.
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