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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 :
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در صفحات دیگر:

شوخی با تهدید به بمبگذاری در
دبیرستانیدرمنطقهولی
تاثیرمنفیبیمههمگانیآمریکا
درکالیفرنیا

برای دومین سال پیاپی در آمریکا:
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 14مارچ جشن چهارشنبه سوری
در لسآنجلس برگزار میشود

خطر زلزله سن آندریاس را
جدیبگیرید
سود  24میلیون دالری یک
دبیرستان از فروش سهام
پیشبینیپژوهشگرآمریکایی:
تنش در ایران
 50سال زندان برای مادر ایرانی
تباربرایقتلفرزند

مجوز برپایی چهارشنبه سوری در
مرکز خدمات اجتماعی شهرداری
لسآنجلس در بلوار سانتا مونیکا
شبهای زایندهرود در لندن
جنب تاالر پذیرایی شعله صادر شده
است و در آخرین سهشنبه امسال نیز
اکران شد
به مانند سال گذشته محوطه وسیع
مرکز خدمات اجتماعی شهرداری
تدابیر جدید بانک های هلند در لسآنجلس میزبان جشن چهارشنبه
سوری ایرانیان است.
قبالمشتریانایرانیتبار
شرکت در این مراسم که عالوه
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید بر اجرای آیین سنتی پریدن از

آتش ،با موزیک و استیج پر هیجان
خواهد کوشید تا شبی خاطره انگیز
را برای ایرانیان فراهم کند ،کامال
رایگان است و هیچ هزینهای برای
بازدیدکنندگان نخواهد داشت.
مراسم چهارشنبه سوری پیش از
نوروز  1396خورشیدی امسال از
ساعت  5عصر تا  11شب روز 14
مارچ  2017برپا خواهد بود و تدارک
گستردهای از سوی برگزارکنندگان
این مراسم برای تامین ایمنی و

رفاه بازدیدکنندگان صورت پذیرفته
است.
در این جشن ملی که به همت
آقای بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب
و محمد مستشاری مدیر رستوران
شعله اینترنشنال برگزار خواهد شد،
گروهی از صاحبان حرف و مشاغل
جامعه ایرانی به معرفی دستاوردهای
شغلی خود به بازدید کنندگان
خواهند پرداخت .تصاویر این خبر
متعلق به جشن سال گذشته است.

اسکیبازملیپوش ایرانیدرخواستپناهدگیکرد

علیرضا مقدید که به عنوان یکی از ملیپوشان ایران ،در
رقابتهای قهرمانی جهان در فنالند حضور یافته بود،
هنگام بازگشت ،سایر اعضای تیم ملی را همراهی نکرد.
او در شبکه اینستاگرام ،پیامهای ارسالی رئیس فدراسیون
اسکی را منتشر کرد که حاوی تهدیدهای تند نسبت به
عکسهای یادگاری آقای مقدید در فنالند بود .آقای
مقدید به صورت تلویحی گفته درخواست پناهندگی
خواهد داد.
نگاهی به صفحه مجازی علیرضا مقدید نشان میدهد
او بعد از سفر تیم ملی به فنالند ،دو عکس مشترک در
فضای عمومی و با پوشش رسمی مسابقات ،در کنار پنج
نفر از اعضای تیم ملی اسکی زنان آمریکا منتشر کرده
است .جسی دیگینز قهرمان جهان در تیمی اسپرینت سال
 ،۲۰۱۳برنده مدال نقره جهان در ماده ده کیلومتر آزاد
 ،۲۰۱۵با یک نقره و یک برنز از همین مسابقات جهانی
فنالند .سادی بیورنسن دارنده مدال برنز تیمی اسپرینت
در این مسابقات .لیز استفن از دیگر اعضای ملیپوش
آمریکایی حاضر در عکس است که در المپیک زمستانی
سوچی نیز حضور داشت.
رئیس فدراسیون اسکی ایران  ،خود نیز در مصاحبههای این مقام ورزشی جمهوری اسالمی همچنین افزوده:که
مختلف ،صحت پیامهای ارسالی را تأیید کرد .سیدعبدی امیدوار بوده است «مقدید سر عقل بیاید و به هتل برگردد»
افتخاری به خبرگزاریهای داخلی ایران گفته« :مقدید باید منتظر بمانیم تا بازگشت یا عدم بازگشت او
تصاویر ناهنجاری در اینستاگرامش قرار داده بود که مشخص شود و پس از آن نسبت به این اتفاق ،موضع
خواستم حذف کند .قول داد این کار را انجام دهد اما خودمان را اعالم خواهیم کرد».
در حالی که مقامات حراست فدراسیون اسکی ایران
متأسفانه انجام نداد».

تهدید به بازگرداندن این ورزشکار ملی پوش ایرانی کرده
اند ،وی در آخرین پستی که منتشر کرده ،خطاب به رئیس
فدراسیون اسکی نوشته است« :مانند کوه یخ سنگدل و
بی روح و کشنده استعدادها هستید ».نوشته ای کوتاه که
حامل پیام مهمی است :ایران یک استعداد ارزشمند دیگر
خود را از دست داد ،این بار در رشته اسکی.

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency
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در کانون خبر:

کاندیدای مورد حمایت جامعه ایرانیان در سمت خود ابقا شد
پال كورتز  Paul Koretzبا اكثريت قاطع رقباي خود
را دور اول انتخابات انجمن شهر منطقه  ٥لسآنجلس
غربي که پرژن اسکوئر نیز بخشي از آن است،شكست
داد و به اين ترتيب یک دوره ديگر رياست انجمن شهر
اين منطقه را به عهده خواهد داشت.
پال كورتز حامي ايرانيان امريكايي ،سنتهاي بالنده
فرهنگ ايراني است و با حضور همه ساله در جشن
نوروزی خیابان وستوود پايگاه ويژهاي در ميان
امريكاييان ايرانيتبار دارد.
آقای کورتز پیشتر وعده داده بود ،طرحهای توسعه
بنیادین شورای شهر ناحیه  5شهری لسآنجلس را در
دوره بعد همچنان در اولویت برنامههای شهری قرار
دهد.
آقای کورتز که پدرش در سال  1939در دوران
جنایات آلمان نازی علیه بشریت موفق به فرار و
مهاجرت به ایاالت متحده شد در غرب هالیوود به در دوران دانشجویی از فعاالن سرشناس حزب دمکرات
دنیا آمده و از دبیرستان  Hamiltonدر همین منطقه بود که موفق به بنیانگذاری  Bruin Democratsدر
شهری لسآنجلس فارغ التحصیل شده است.
کمیته محلی این حزب در لسآنجلس شد.
در
نیز
را
خود
پل کورتز دوران تحصیالت دانشگاهی
او در همان ایام در هیئت مدیره مدارس عمومی
 UCLAو به سال  1979در رشته تاریخ تکمیل کرد و لسآنجلس خدمت کرد و از خالل سال های دهه

چهارشنبه سوری از دیدگاه رژیم استبداد دینی حاکم در ایران نماد باور به
موضوعات خرافی است ،در حالی که مردم این آیین کهن را همواره گرامی
داشته و از آن به عنوان راهی برای ایستادگی در برابر جور و استبداد حاکم
بهره بردهاند.

 1980تا کنون توانسته است در پستهای انتخابی در
خدمت توسعه شهری کالنشهر لسآنجلس باشد.
آقای کورتز نمایندگی مردم وست هالیوود ،بورلی
هیلز و یونیورسال سیتی را در سنای ایالت کالیفرنیا در
خالل سالهای  2000تا  2006به عهده داشته است.

پاسخفیروزنادریبهواکنشهادرموردحضورشدراسکار
حضور فیروز نادری به همراه انوشه انصاری در هشتاد
و نهمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکاربرای دریافت
اسکار بهترین فیلم خارجی به جای اصغر فرهادی با
واکنش های زیادی روبرو شده است .آقای نادری که
زمانی از مدیران ناسا بود در گفتگویی رادیویی با هما
سرشار در رادیو ایران  670ای.ام درباره واکنش ها به
حضورش در اسکارگفته است« :از شب مراسم اسکار
تاکنون انبوهی از نوشته ها بی خردانه از سوی یاوه گویان
حرفه ای صفحه عمومی فیس بوک مرا پر کرده است».
به گفته آقای نادری برخی از پیام های دریافتی شامل
«اعتراضاتی بود به این که چرا من حضوردر صحنه
اسکار را غصب نکردم تا از آن برای ایراد خطابه ای
در مقابل بیش از یک میلیاردنفر از مخاطبان جهانی
استفاده و فعالیت های مجرمانه جمهوری اسالمی و
نقض حقوق بشر را یاد آوری کنم».
او در این مورد گفته «این مراسم فرصت و جایگاه بیان
نظرات و دیدگاههای شخصی من نبود .این جایزه و
جایگاه متعلق به آقای فرهادی و این فرصتی برای بیان
نظرات و خواندن بیانیه او بود و کل زمان اختصاص فرهادی را در مراسم اسکار پذیرفته گفته است که «من بدست آورده بود ».او همچنین در بخشی از پیامش
فیلم او را دیدم و فکر می کنم فیلمی درخشان است .عضویت در شورای ملی ایرانیان و حمایت از دونالد
یافته برای متن برندگان  ۴۵ثانیه است».
آقای نادری در این مورد که چرا نمایندگی آقای این فیلم جوایز متعددی از جمله در جشنواره کن را ترامپ را رد کرده است.
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در کانون خبر:

تدابیرجدیدبانکهایهلنددرقبالمشتریانایرانیتبار

بانک های هلند با کنترل حسابهای مشتریان ایرانی
تبار و پی بردن به پرداخت بهای بلیط برای شرکت
هواپیمایی “ایران ایر” ،به رفت و آمد عدهای مشتریان
به ایران پی برده اند می گویند خود را موظف به انتقال
این اطالعات به اداره مهاجرت هلند می دانند و در همین
راستا تدابیر تازه ای در برخود مشتریان ایرانی تبار خود
اتخاذ کرده اند.
“رابو بانک” بزرگترین بانک هلند مشتریان ایرانیاش را
مورد بازخواست قرار می دهد و از آنها راجع به سفرشان
به ایران و مبلغ پولی که با خود میبرند و نحوه خرج
کردن آن می پرسد .گروهی از ایرانیان که به شدت از این
پرسش ها شگفت زده شده و از چنین دخالت مستقیمی
در زندگی خصوصیشان خشمگین شدهاند ،واکنش
هایی نشان دادهاند .برخی بالفاصله حساب خود را بسته
و به بانک های دیگر مراجعه کردهاند ،برخی از دادن
به گفته مسوالن مالی هلند ،سیستم مالی این کشور تا
پاسخ خودداری کردهاند و برخی ضمن اعتراض و ابراز مقامات بانکی در هاند می گویند کار آنها طبق قانون
است و بر اساس قوانین حمایت تجارت شفاف بانکها ماه فوریه  2016که تحریمهای گسترده جهانی از طرف
ناراحتی از این پرسش ها ،به آنها پاسخ دادهاند.
ابتدا به نظر می رسید که بانک تنها با کنترل حسابهای وظیفه دارند کلیه حساب شهروندان دارای تابعیت پنج سازمان ملل و اتحادیه اروپا و همچنین دولت آمریکا
مشتریان ایرانی و پی بردن به پرداخت بهای بلیط “ایران کشور را که شامل تحریم های جهانی هستند کنترل بطور خاص درجریان بود ،هیچ نوع همکاریای با بانک
ایر” ،به رفت و آمد عدهای به ایران پی برده و آنان را کنند تا مبادا از طریق آنها تحریم ها دور زده شوند .های ایرانی نداشته است .ولی پس از این تاریخ گرچه
بازخواست میکند .اما چندی پس از آن روشن شد که به این ترتیب بانک می خواهد از “کارهای خالف از هنوز رابطه مستقیمی با هیچ بانک ایرانی نداشته ولی
این تماس ها شامل کسانی هم میشود که به ایران سفر جمله کمک به تروریسم و پولشویی” جلوگیری کند .ارتباطاتی از طریق بانک های واسط برقرار شده است که
نمی کنند .فقط داشتن نام ایرانی و متولد بودن در ایران کشورهای سودان ،سوریه ،کره شمالی ،کوبا و ایران می تواند زمینه انتقال وجوه غیر شفاف را فراهم آورده و
خطراتی را برای سیستم بانکی هلند به همراه داشته باشد.
شامل این حکم می شوند.
کافی است که در لیست بازخواست قرار بگیرند.

کشف جسد زن ایرانی در حفره ای در مونترال کانادا

پلیس شهر مونترال اعالم کرد ،جسد “لیال تاتاری”
زن هفتاد ساله ایرانی را که در آخرین روزهای
فوریه خبر مفقود شدن او منتشر شده بود ،یافته
است .به گفته سخنگوی پلیس پیکر بی جان این
زن در حفره ای سرپوش یک مجمسه مادر مقدس
در یک مدرسه پیدا شده است.
سخنگوی پلیس مونترال Daniel Lacoursière
عنوان کرده است که تحقیقات در این مورد ادامه
دارد و تا کنون هیچ مدرکی که حاکی از بروز
جنایت باشد به دست نیامده است.
لیال تاتاری هفتاد ساله در ساعت  14روز 25
فوریه  2017از ساختمان محل سکونت خود و
خانواده اش در راک هیل خارج شده بود .خانواده
خانم تاتاری بالفاصله پس از اطالع از غیبت ایشان
پلیس مونترال را مطلع ساختتند.
پس از مفقود شدن خانم تاتاری ،دختر وی (آیدا)
با ارسال پیامی به شرح زیر در شبکه های اجتماعی
ضمن توضیحاتی در مورد این حادثه ،از هموطنان
خود کمک خواسته بود:
«من آیدا تاتاری هستم ،همانی که مادرش دو
روزپیش –  ٢٥فوریه -از خانه بیرون رفته و باز
نگشته .مادرم لیال تاتاری حدود چهار ماه پیش در
تاریخ  ٢٠اکتبر از ایران به مونترال آمد تا برای تولد
دخترمان در کنار ما باشد .مادرم نزدیک به هفتاد

سال دارد .نه فرانسه می داند نه انگلیسی ،با کسی در
مونترال در ارتباط نبوده ،در این مدت فقط با ماشین
بیرون رفتیم و مادرم هیچ وقت به تنهایی بیرون
نبوده .قامتی متوسط دارد و آرام گام بر میدارد .ما
شنبه برای خرید در حدود دو ساعت خانه را ترک
کردیم ( از حدود  ١٣:٥٠تا  )١٥:٤٠وقتی برگشتیم
مادرم خانه نبود دوربین های ساختمان (راک هیل)
نشان می دهند که مادرم ساعت ١٤:٠١از خانه
بیرون رفته با یک پالتوی مشکی شال مشکی با
راه های قهوه ای شلوار مشکی و کفش های طبی
مشکی ،هیچ چیز دیگری با خودش نبرده نه پول
نه آدرس نه تلفن و نه حتی داروهایش را که به
آنها احتیاج دارد .نمی دانیم چرا رفته و کجا رفته،
به همه چیز فکر کردهایم ،هر کجا که به ذهنمان
می رسید و نمی رسید را گشته ایم … در شرایط
روحی مناسبی نیستم ،مستاصل شدهام و عضو هیچ
گروهی هم نیستم .همسرم هومن به دنبال مادرم
است».
به گفته خانم سارا پرهیزکار یکی دیگر از اعضای
جامعه ایرانی که برای یافتن خانم تاتاری فعالیت
می کرد ،افراد داوطلب به جستجوی خیابان ها،
بیمارستانها ،کلیساها ،مراکز عمومی و محلهای
خاص مانند قبرستان پرداختند.
با وجود وارد شدن به روز سوم ناپدید شدن

ایشان ،گروههای جستجو ناامید نشده و همچنان
به تالش و جستجوی خود در منطقه وسیع تری از
محل زندگی خانواده تاتاری پرداختند .در این روز
با نماینده های مناطق اطراف تماس گرفته شده و
از آنها خواسته شد بابت همکاری و گوشزد نمودن
اهمیت آن به پلیس و نیروهای جستجوگر اقدام
کنند.
متاسفانه تالش های شبانه روزی خانواده،
دوستان و افراد داوطلب برای پیدا کردن خانم لیال
تاتاری ثمربخش نبود و در روز سه شنبه  28فوریه
پلیس مونترال پس از دریافت تماسی مبنی بر یافته
شدن یک جسد ،با حضور در منطقه و بررسی اولیه
اعالم کرد که جسد یافته شده متعلق به خانم تاتاری
است.

شبهای زایندهرود در لندن اکران شد

هفته گذشته ،فیلم سینمایی «شبهای زایندهرود»
ساخته کارگردان ایرانی تبار ساکن اروپا «محسن
مخملباف» پس از  26سال ممنوعیت اکران ،در
لندن به نمایش در آمد.
به گزارش نشریه گاردین ،شبهای زایندهرود 26
سال پیش توسط یکی از برجستهترین فیلمسازان
ایرانی ساخته شد ولی هیچگاه به نمایش عمومی
در نیامد زیرا اداره سانسور وزارت ارشاد جمهوری
اسالمی مجوز پخش و اکران این فیلم را هرگز
صادر نکرد و در این مدت نسخه اصلی فیلم در آن
اداره توقیف مانده بود.
داستان شبهای زایندهرود روایت اتفاقاتی است
که برای یک انسانشناس و دخترش در وقایع
پیش ،درهنگام و پس از انقالب اسالمی 1979
در ایران رخ میدهد .تولید این فیلم سینمایی در
سال  1990باعث جنجالهای فراوانی در محافل
جمهوری اسالمی شد که حتی منجر به تهدید

محسن مخملباف به قتل شد.
در حال حاضر نسخه اصلی فیلم که در اداره
سانسور وزارت ارشاد اسالمی بایگانی شده بود ،به
خارج از ایران قاچاق شده و توسط مخملباف که در
لندن در تبعید اجباری به سر میبرد بازیافت و ترمیم
شده است .محسن مخملباف در گفتگو با گاردین
ضمن تایید موفقیتآمیز بودن عملیات خروج فیلم
از ایران ،از ارایه جزییات درباره چگونگی دستیابی
به نسخه اصلی فیلم خودداری کرد.
«کورزن بلومزبری» مجموعه سینمایی که روز
شنبه  4مارچ ،فیلم شبهای زایندهرود را به
نمایش گذاشت ،اعالم کرد« :دستیابی به نسخه
اولیه این فیلم که هنوز وجود دارد مانند معجزه
است ،هرچند که نواقصی در آن دیده میشود».
نسخه اصلی فیلم شبهای زایندهرود حدود 100
دقیقه است که برای نمایش در جشنواره فیلم فجر
سال  1990در تهران 25 ،دقیقه از آن بدون اجازه

فیلمساز سانسور شده بود .محسن مخملباف به
خبرنگار گاردین گفت که بسیاری از عالقمندان
دیدن این فیلم از شب پیش از نمایش آن در
جشنواره فیلم فجر تهران ،پشت درهای سالن
نمایش منتظر بودهاند .شبهای زایندهرود هیچگاه
اجازه اکران عمومی پیدا نکرد؛ گفته میشود ،در
سال  1990و پس از بازدید فیلم توسط خامنهای،
رهبر تازه به قدرت رسیده جمهوری اسالمی در
آن زمان ،فیلم توقیف شده و نمایش آن ممنوع
میشود.
محسن مخملباف در فیلم شبهای زایندهرود با
استفاده از تم اصلی خودکشی ،کنایهای برای از
دست دادن امید ملت پس از انقالب اسالمی و
بازتولید استبداد در ایران را روایت کرده است .در
زمان ممنوعیت نمایش این فیلم ،مخملباف به توهین
به اسالم و مقدسات و اهانت به خانواده شهدا و نیز
از بین بردن امید مردم به انقالب متهم شد.

 50سال زندان برای مادر ایرانی تباربرای قتل فرزند
یک زن ایرانی آمریکایی ساکن حومه واشنگتن دی سی
که پسر خردسالش را با خوراندن دارو به قتل رسانده و
جسدش را در خودرویی به آتش کشیده بود ،به  50سال
زندان محکوم شد.
به گزارش پلیس ایالت «مریلند» امریکا« ،نرگس» 35
ساله ،چند ماه پس از طالق ازشوهرایرانیاش ،پسر 5
سالهشان را با داروی ضد آلرژی به قتل رساند و برای

اینکه جنایت خود را پنهان کند ،جسد را داخل یک
خودرو قرار داد و با به آتش کشیدن آن در صحنه یک
تصادف ساختگی سعی کرد مسیرتحقیقات را منحرف
کند.
اما این تالشها پس از معاینات تخصصی پزشکی
قانونی برمال شد و علت مرگ نیزمصرف باالی
داروی ضد آلرژی در بدن کودک اعالم شد .همچنین

کارشناسها اعالم کردند این کودک پیش از سوختن
مورد ضرب و شتم قرار گرفته که به نظر میرسد عامل
جنایت برای خوراندن دارو به زور متوسل شده است.
این زن که مدتی پیش از این جنایت ،با دردسر
ومشکالت فراوانی از همسرش جدا شده بود ،پس از
تأیید اتهاماتش در دادگاه مریلند به اتهام قتل از نوع درجه
اول به  50سال زندان محکوم شد.

«اندرو اسکات کوپر» استادیار دانشگاه کلمبیا در
نیویورک میگوید روحانيون در ایران نگران ظهور یک
روحانی ارشد شبیه موسی صدر هستند که روند اصالح
در فضای روحانیت ایران را آغاز کند.
سه سال پیش آقای کوپر دورهای پژوهشی را در
دانشگاه المصطفی در قم سپرى کرد و سال گذشته کتابی
را تحت عنوان «سقوط بهشت :خاندان پهلوی و آخرین
روزهای ایران سلطنتی ».منتشر ساخت
آقای کوپر در مصاحبه جدید خود به رسانه ها گفته:
«به نظر من ترس رژیم فعلی این است که امام موسی
صدر آینده ،پله پله باال بیاید و میخواهند به همان

شکلی که خمینی آمد ،این شخص را شناسایی کنند
چرا که به گمان من ،در نهایت شیعه از درون دچار
انحالل خواهد شد ».آقای کوپر افزوده« :روزی در
آینده یکی از خودشان ،شبیه به موسی صدر برخواهد
خاست .به عبارت دیگر ،کسی که وضع و راه و روش
فعلی را به شکلی دیگر مورد چالش و پرسش قرار
دهد».
اندرو اسکات کوپر در کتاب خود شواهدی را ارائه
میدهد که حاکی است که روح اهلل خمینی به شدت به
موسی صدر بی اعتماد بود و میگوید که اطرافیان خمینی
احتماال صدر را تهدید قلمداد می کردند.

به گفته کوپر ،امروز شواهد و قرائنی مبنی بر اختالف
میان روحانیون ارشد ایران مشاهده میشود.
او گفته« :گمان نمی کنم که تمامی آنها درباره کارکرد
حاکمیت در ایران موافق باشند .به نظر من بیش از آنچه
که میدانیم میان آنان ناخرسندی و نارضایی دینی وجود
دارد».
کوپر که کمی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست
جمهوری ایران وارد قم شد ،میگوید« :فکر می کنم به
زودی شاهد تنش های جدی در میان روحانیت ایرانی
خواهیم بود .آن زمان پس از رفتن احمدی نژاد ،موجی
از آسایش و خرسندی قم را فراگرفته بود».
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تاثیرمنفیبیمههمگانیآمریکادرکالیفرنیا

با ایجاد طرح بیمه بهداشتی درمانی جمهوریخواهان  2میلیون نفر در معرض از دست دادن بیمه مدیکل
که به کنگره ارائه شدهاست و بیمه همگانی آمریکا قرار میگیرند.
نام گرفته ،میلیونها نفر از کالیفرنیاییها پوشش بیمه کالیفرنیا اختصاصا با بهره گیری از طرح بیمه اوباما
میزان افرادی که بیمه ندارند را به  7/1درصد کاهش
درمانی خود را از دست میدهند.
کالیفرنیا یکی از  31ایالتی است که در همراهی داده بود.
با طرح بیمه درمانی اوباما ،با دریافت  15.5میلیارد در حال حاضر از  2میلیون نفر یاد شده 1/2
دالر بودجه فدرال ،بیمه درمانی دولتی خود را میلیون نفر از بیمه رایگان بهداشتی درمانی بهرهمند
موسوم به مدیکل گسترش داده و در اختیار اقشار میشوند.
کم درآمد قرار داده بود که این پوشش به  3میلیون گفته میشود در طرح بیمه جدید آمریکا ارائه شده
و هفتصد هزار نفر تخصیص داده شده و از این میان از سوی جمهوریخواهان ،پرداخت کنندگان بیمه

سابق شامل عطف به ماسبق نمیشوند اما به افراد
کم درآمد در صورت بخشودگی بین  1021تا 3000
دالر برای خرید بیمه جدید تعلق خواهد گرفت.

محدودیت در پذیرشدانشجویانغیرکالیفرنیایی

مجموعه دانشگاههای  UCدر کالیفرنیا که  9شعبه مختلف در این ایالت را
شامل میشود ،اعالم کرده است که برای نخستین بار برای پذیرش دانشجو از
سایر ایالتها محدودیت قائل خواهد شد.
این محدودیت در مورد  6دانشگاه زیر مجموعه شامل دانشگاههای ،UCLA
یو سی ارواین ،یو سی سانتا باربارا ،یو سی برکلی و یو سی دیویس خواهد بود
و حداکثر میزان پذیرش دانشجویان خارج از کالیفرنیا به تنها  20درصد محدود
خواهد شد.
در حال حاضر  24/4درصد از دانشجویان یو سی برکلی 22 ،درصد از یوسی
سن دیه گو و  22/8درصد از دانشجویان یو سی ارواین محصالنی هستند که از
ایاالت دیگر امریکا پذیرفته شدهاند.
اداره بودجه ایالتی تا آغاز ماه می فرصت دادهاست که سیاستهای تطبیقی
انجام شود .دانشجویان خارج از کالیفرنیا ساالنه  550میلیون دالر به بودجه این رقم به  44673دانشجو رسیده است.
دانشگاههای یو سی وارد میکنند.
دولت ایالتی کالیفرنیا برای اعمال محدودیت ورود دانشجویان غیر بومی
دانشگاههای یو سی از سال  2002که  16929دانشجوی غیر کالیفرنیایی را متحمل پرداخت  19میلیون دالر در سال خواهد بود تا بتواند  2500دانشجوی
پذیرا شدهاند تا به امروز شاهد رشدی افزون بر دو برابر بودهاند چرا که اکنون کالیفرنیایی را وارد این سیستم کند.

ادامه محاکمات سرکالنتر پیشین لسآنجلس

در داداگاه محاکمه لی باکا ،سر کالنتر پیشین کانتی لسآنجلس ،لیا تانر یکی اطالعات داخلی زندانها را به خارج از آن محیط و پلیس  FBIمنتقل کنند اما
از ماموران ویژه پلیس فدرال امریکا در برابر هیئت منصفه شهادت داد که او در تلفنهای مجهز به شنود که به داخل زندان فرستاده شده و راه پیدا کرده بودند،
دوران تحقیقات از سوی لی باکا تهدید شده بود که توسط ماموران اداره شریف این مشکل را از سر راه برداشتند.
وی را دستگیر خواهند کرد.
اف بی آی در همین راستا اعالم کرد که به وسیله سرویس شنود گفت و
گوهای لی باکا و معاون او پائل تاناکا و کاپیتان تام کری را در فاصله بین
آگوست تا سپتامبر  2011استراق صمع کرده است.
این مکالمات که در حدود  40ساعت بوده فعالیت های غیر قانونی آنها در
زندانها را افشا کرده است.
گفتنی است FBIهنوز اعالم نکردهاست با رساندن تلفن به زندانیان و آگاهی
از شرایط آنها ،چگونه به گفتگوهای سران اداره پلیس دست یافته است اما
دادستان از شهادت مامور ویژه نامبرده از سوی FBIبه عنوان برگ برنده برای
پیروزی خود درمسیر پرونده بهره میگیرد.
لی باکا و یارانش کوشش کرده بودند که زندانیان این امکان را نداشته باشند تا

تعطیلی موقت برخی پارکهای ساحلی کالیفرنیا

برخی از پارکها ،فضای سبز و مناطق ساحلی جنوب کالیفرنیا به علت
وقوع آتش سوزیهای اخیر به خصوص در تابستان گذشته و همچنین وقوع
سیالبهای زمستانی به مدت نامعلوم بسته شدهاند.
بر این اساس ،بیش از  13000ایکیرز از اراضی منطقه  Big Surدر فاصله
ماههای جون تا اکتبر سال گذشته طعمه آتش شدند .این در حالی است که همین
مناطق در زمستان اخیر و حوالی ماه فوریه شاهد بارش شدید بارانهای سیل
آسا و آب گرفتگیهای بسیاری در شیبهای مناطق سوخته جنگلی خود بودند.
گفته میشود آتش سوزیهای متعدد و یا جریانهای سیل و به گفته ای هر دو
عامل در برخی مراتع و پارکهای جنگلی در جنوب کالیفرنیا منجر به تعطیلی
آنها برای مدتی نامعین شده است.

خطر زلزله سن آندریاس را جدی بگیرید

انتشار آخرین گزارش پژوهشهای لرزه نگاری درسازمان زمین شناسی آمریکا
نشان میدهد که دیر زمانی است که خطر یک زمین لرزه بزرگ در بخشی از
گسل سن آندریاس جدی شده و میتوان هر زمان منتظر وقوع آن بود.
بر اساس این مطالعه هر یکصد سال یک بار یک زلزله بزرگ رخ میدهد و از
آخرین زمین لرزه بزرگ در این گسل  160سال گذشته است.
آخرین زمین لرزه در گسل مذکور در سال  1857روی داده است .پژوهشهای
سازمانی میافزاید دو کناره اصلی این گسل ساالنه به هم فشار آورده و اندازه
گیری فشارهای وارده و تراکم انرژیهای زیر زمین حاکی از یک زمین لرزه
قریب الوقوع است.
گفته میشود درازای گسل سن آندریاس  30مایل تا شهر لسآنجلس فاصله
دارد اما زلزلهای به قدرت  7/9ریشتر میتواند آسیب بزرگی به کل منطقه وارد
کند.

کیت شارر از کارشناسان ارشد سازمان لرزه نگاری و زمین شناسی امریکا
میگوید تفاوت عمق  7/5ریشتر تا  7/9ریشتر تنها  4دهم ریشتر نیست بلکه
این میزان در ابعاد شمارش قدرت ارتعاشات لرزشی میتواند تا  15برابر قوی
تر باشد به نحوی که زمین در عمق  15تا  20فوت شکافته شود.

آمارهای ناامید کننده درباره اقتصاد ریور ساید

برای پیدا کردن صاحبان
مشاغل و نیاز به داشتن
اطالعات از مهمترین اتفاقات
روز در جامعه ایرانیان
کالیفرنیا کافیست با مرکز
اطالعات ایرانیان تماس بگیرید

818 9 08 08 08

علیرغم پیشروی و حرکت رو به رشد کالیفرنیا در اشتغال زایی ،نرخ بیکاری
در منطقه ریور ساید در ماه ژانویه گذشته افزایش داشته است.
بر پایه گزارشهای ثبت شده مرکز آمار کالیفرنیا و سازمان بودجه ایالتی ،نرخ
بیکاری در شهر لسآنجلس در ماه ژانویه از  7.5درصد در زمان مشابه در سال
گذشته به  4/9درصد کاهش یافت.
با این وجود گفته میشود که شهر ریور ساید در روندی معکوس حرکت کرده
به طوری که نرخ بیکاری در ماه ژانویه دراین منطقه با  4دهم درصد افزایش

نسبت به ماه دسامبر به  5/7درصد رسیدهاست.
کارشناسان بازرگانی و اقتصادی در کالیفرنیا خاطر نشان کردهاند که دالیل
عدم مطابقت در آمار و ارقام مربوط به بیکاری به طور محسوس به اختالف
وضعیت مشاغل و سطح عرضه و تقاضای شهروندان در مناطق مختلف بستگی
دارد و رقمی که به عنوان خروجی ثابت رشد یا نزول این روند از سازمانهای
عمومی منتشر میشود میانگین ارقام گاه متزلزل و نوسانی مناطق گوناگون را
در بر میگیرد.

اعتراض ویتنامی تبارانکالیفرنیا بهسنایایالتی

رهبران آمریکاییان ویتنامیتبار که اکثریت آنها در شهر گاردن گرو و وستمینیستر
در اورنج کانتی زندگی میکنند ،در جریان گردهمایی اعتراضی خود از کوین د
لیون( ،)De Léonرئیس سنای ایالت کالیفرنیا درخواست کردهاند تا از سناتور
ویتنامی تبار جنت گوین( )Janet Nguyenبه دلیل متوقف کردن سخنرانی او و
بیرون راندن اش از صحن علنی مجلس ،عذر خواهی کند.
اد رویس نماینده جمهوریخواه شهر فولرتون که در این گردهمایی حضور
داشت این رفتار را شیوه گروههای چپگرا برای خاموش کردن اظهاراتی که
حاضر به شنیدن اش نیستند ،توصیف کرد.
شایان ذکر است جنت گوین در سخنرانی جنجالی خود نسبت به بزرگداشت
تام هایدن اعتراض داشته است چرا که هایدن که یک فعال اجتماعی دست چپی
بود از معترضان به جنگ میان آمریکا و ویتنام محسوب میشد و در سالهای
گذشته همواره میکوشید تا پلی میان دولت امریکا و ویتنام بسازد و روابط تیره

دو کشور را به سمت روشنی هدایت کند.
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در کانون خبر:

			

		

وضعیت خانواده بازداشتی افغان در هالهای از ابهام

به دنبال بازداشت یک خانواده  5نفره افغان در
فرودگاه بین المللی لسآنجلس ،یک از وکالی این
خانواده گفتهاست که مقامات اداره مهاجرت اعالم
کردهاند به زودی موکلین افغان را آزاد خواهند کرد.
این خانواده  5نفره افغان برای سفر به خاک امریکا
دارای ویزای مهاجرتی «ویژه» بودهاند.
ویزای این خانواده به دلیل فعالیت امنیتی افراد،
تهدید جان آنها و به خطر انداختن خود برای
نیروهای آمریکایی به آنها داده شده بود.
گفتنی است این ویزای مهاجرتی ویژه از سوی
کنگره به تصویب رسیده و برای افرادی در افغانستان
و عراق صادر میشود که به عنوان مترجم ،راننده
و یا مشاغل خدماتی دیگری به نیروهای نظامی
آمریکایی کمک رسانی کردهاند و در این راه جان
خود را به خطر انداختهاند.
بر اساس گزارشها مرد خانواده در یک بازداشتگاه هستند ،ابتدا در بازداشتگاهی مشابه در لسآنجلس خانواده افغان ارائه شده است .مقامات این نهاد
با تدابیر شدید امنیتی در اورنج کانتی نگهداری بازداشت بودند اما بعدا به یک هتل انتقال یافتهاند .گفتهاند که این خانواده افغان بدون هیچ دلیلی
میشود .اما زن این خانواده  ۵نفری به همراه سه درخواستی از سوی سازمان موسوم به پروژه بازداشت شدهاند .آنها گفتهاند که بازداشت این افراد
فرزندشان به ترتیب  ۷ساله ،شش ساله و  ۸ماهه بینالمللی کمک به پناهجویان برای آزادی این با قانون اساسی آمریکا متناقض است.

شوخیباتهدیدبهبمبگذاریدردبیرستانیدرمنطقهولی
یک تهدید به بمب گذاری بر روی صفحه اینستاگرام در مورد دبیرستان
گرانت( )Grantدر شهر ولی گلن( )Valley Glenروز سه شنبه  7مارچ
پلیس ،تیم جستجو و امکانات بمب یاب را به منطقه کشاند.
در همین راستا مقامات پلیس ون نایس( )Van Nuysاعالم کردند که این
دومین بار طی دو روز گذشته است که تهدید بمب گذاری  ،پلیس را به اماکن
مختلف کشانده است.
این دبیرستان در خیابان اکسنارد( )Oxnardقرار دارد و تهدید مذکور حاکی
تصویری از یک ساک دستی است که درون آن بمبی با سیمهای رنگارنگ
الکترونیکی کار گذاری شده است.
گفته میشود این تصویر از سوی یکی از دانش آموزان این مدرسه بر روی
صفحه اینستاگرام گذاشته شده بود.
الزم به ذکر است دانش آموز دیگری که دوشنبه سوم مارچ تهدید دیگری را توسط تصویر به ثبت رسانده بود دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده است.

گارستیباردیگرشهردارلسآنجلسشد
اریک گارستی شهردار  46ساله و دموکرات شهر
لسآنجلس بار دیگر برای تصدی این پست انتخاب
گردید.
گارستی توانست در همان مرحله اول شمارش آرا
از میان  250هزار رای شمارش شده که هفتم مارچ
از شهروندان لسآنجلس اخذ شد 81 ،در صد آرا را
از آن خود کند.
دیگر رقیب او میچل جک شوآرتز با اختالف
بسیار و کسب  8درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت.
ساکنین شهر لسآنجلس در روز سه شنبه  7مارچ
به پای صندوقهای رای رفتند تا بخشی دیگر از
سرنوشت اجتماعی شهر فرشتگان را رقم بزنند.
رای گیری از ساعت  7:00بامداد سه شنبه در
کلیه شعب اخذ رای در مناطق و کانتیهای مختلف
لسآنجلس آغاز گردید و روند رای گیری تا ساعت
 8:00شب تمدید شد.
در این انتخابات شهروندان لسآنجلس عالوه بر
انتخاب شهردار ،اعضای شورای شهر و اعضای
هیئت رئیسه مناطق آموزش و پرورش را نیز انتخاب
کردند.
از دیگر مواردی که به رای گذاشته شد لوایح
پیشنهادی  Sو  Hبوده است.
الیحه  Sکه بر توسعه متراکم شهری و ایجاد آسمان

خراش و ساختمانهای بلند تمرکز دارد با  69درصد
رای مخالف شهروندان مواجه گردید و الیحه  Hکه
در نظر دارد  25صدم سنت از مالیات بر فروش افراد
را به ساماندهی افراد بیخانمان اختصاص دهد ،با
پشتیبانی  67/5در صد از آرای مردمی روبرو شده
است.
گفتنی است اریک گارستی شهردار کنونی
لسآنجلس در رقابت با  10تن دیگر از نامزدها
برای احراز مجدد این پست قرار داشت .وی پس از

سد اُروویل این بار با خطر زمین لرزه احتمالی
و سرازیر شدن سیالب روبرو میشود و نیاز به
مقاومسازی در برابر زمین لرزه جدی است .پس
از گذر از بحران سیالب و گرفتگی سرریزهای سد
اُروویل و ترک برداشتن برخی از نقاط در دیوارههای
سرریز ،هشدار تازهای در مورد خطرات احتمالی در
صورت زمین لرزه مطرح شده است .در ماه گذشته
ذخیره آب پشت سد از  41درصد تا  101درصد
گنجایش آن در نوسان بود.
گرچه تنها در  14فوریه 2 ،زمین لرزه کمتر از یک

ریشتر روی داده است ،ولی در فاصله  25مایلی از
سد ،از ماه جون سال گذشته ،تا ماه جوالی در یک
ماه 10 ،زمین لرزه رخ داده است  ،باید یادآوری
کردکه بزرگترین زمین لرزه در منطقه سد اُروویل
در سال  1975با  5/7ریشتر روی داده است که
موجب ترکهایی در الیههای روی دیواره شده بود
که تعمیر نیز شده است .آخرین بازرسیهای انجام
شده در روی سد اُروویل در سال  2014بوده و
گزارش ها ،نشان میدهد که برای زمین لرزههای
باالی  6/5ریشتر ،سد باید مقاومسازی شود.

اتمام رای گیری و بسته شدن شعب در مرکز شهر
لسآنجلس در یکی از خیابانهای مجاور شهرداری
مراسم سخنرانی تشکیل داد و از حمایت و مشارکت
شهروندان قدردانی کرد.
شایان ذکر است تعدادی از ساکنان لسآنجلس
رای خود را از طریق پست ارسال کردهاند که این
آرا تا اوایل هفته آینده شمارش و به ثبت خواهند
رسید .اما میزان اختالف آرا به اندازه ایست که از هم
اکنون پیروزی گارستی محرز است.

نگرانی ها در باره سد  Orovilleادامه دارد

سود 24میلیون دالری یک دبیرستان از فروش سهام

دبیرستان سنفرانسیس در مانتین ویو ( Mountainکار شرکت  SNAPبنماید و در برابر آن در بخشی
 )Viewدر کالیفرنیا ،با فروش سهام خود از شرکت از شرکت و آینده آن سهیم شود.
 SNAPدر روز گذشته  24میلیون دالر سود برد.
هنگامی که روز پنج شنبه گذشته( اول مارچ) سهام
در سال  ،2012مسئوالن این دبیرستان به یاری پدر  SNAPدر بازار سهام نیویورک روز نخست فروش
یکی از دانشآموزان توافق کردند که  15000دالر از عمومی خود را آغاز کرد و بهای آغازین سهام 17
بودجه خود را به عنوان مبلغ مورد نیاز برای آغاز به دالر تعیین شده بود و در پایان وقت تا  24دالر نیز

به فروش رسید ،ارزش دارایی این شرکت را به
 23/8میلیارد دالر رساند که حدود  3/4میلیارد دالر
افزایش تلقی میشود ،مدیران این دبیرستان نیز66 ،
درصد سهام خود را فروختند و به  24میلیون دالر
سرمایه برای سرمایهگذاری  15هزار دالری خود
رسیدند.

تخلفات ده گانه امالک نفت و گاز در نیوپورت رنچ

اداره نظارت بر مقررات نفت و گاز ایالت کالیفرنیا ،بیش از ده مورد تخلف در
زمین متروکه نفت و گاز در نیوپورت رنچ یافتند ،زمینی که سرمایهگذاران توسعه و
ساخت و ساز میخواهند در آن یک هتل و مجموعه آپارتمانی گران قیمت سازند.
در بررسی زمینشناسی که گزارش آن در هفته گذشته به پایان رسیده  ،اعالم شده
است که لولههای نفت و گاز در این منطقه در گذشته دچار نشت بوده و میزانی
هم از مواد شیمیایی در خاک نفوذ کرده است.
اداره نظارت بر مقررات نفت و گاز تا تاریخ  31مارچ به دو شرکت
 West New port oil coو  Armstrong petroleum corpفرصت
پاکسازی زمین را داده است.
قرار است در این زمین که  401اِکر است یک هتل و  895آپارتمان مسکونی
مجلل ساخته 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
 10تا 16مارچ ( 20تا  26اسفند)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  20اسفند  10مارچ

 1316خورشيدى (  1938ميالدى)
زادروز نوذر پرنگ ،شاعر و ترانه سرا نوذر
پرنگ به پيشنهاد زنده ياد منوچهر سخايى براى
مدت حدود يك سال  1985-1984در شرکت
کتاب استخدام شد كه منشاء كارهاى فرهنگى
بسيارى شد .اين شاعر بزرگ معاصر بدليل
افسردگى مجبور به بازگشت به ايران و پيوستن
به خانواده شد.
كتاب شعر او با عنوان آن سوى باد در شركت
كتاب موجود است

 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
ترور احمد كسروى  -پژوهشگر ونويسنده
كتاب شيعیگرى كسروى با بازبينى و ويرايش
همراه با يادداشتها و افزود هها ،به ويراستارى
محمد امينى نويسنده و پژوهشگر تاريخ ايران در
آمريكا
توسط شركت كتاب منتشر شده است .آثار ديگر
روانشاد كسروى نيز در شركت كتاب موجود
است.
 1379خورشيدى (  2001ميالدى)
تخريب تنديسهاى بودا در باميان توسط رژيم
طالبان – راديكال هاى اسالمى در افغانستان
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت خسرو شايگان( ،زادروز  4شهريورماه
 1317خورشيدى)  ،پيشكسوت دوبله در ايران بر
اثر بيمارى سرطان روده.
از مجموعههايى كه وى مديريت آن را بر عهده
داشته است میتوان به مجوعههای دريک ،گروه
ويژه و کارتون فوتباليستها اشاره کرد.

شنبه  21اسفند  11مارچ

 1316خورشيدى (  1938ميالدى)
زادروز فرهاد فخرالدينى ،موسيقيدان
 1369خورشيدى (  1991ميالدى)
درگذشت دكترهوشنگ طاهرى  -مترجم و
منتقد سينما (براثر سانحه رانندگى)

یکشنبه  22اسفند  12مارچ

 1304خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت ايرج ميرزا – شاعر
ديوان كامل ايرج ميرزا به تصحيح دكتر محمد
جعفر محجوب توسط شركت كتاب چاپ
ومنتشر شده است( چاپ سوم – جلد لوكس)
اين كتاب با اجازه شادروان محجوب و پس از آن
با اجازه خانم زرى اقبال و در قبال پرداخت حق
التاليف در هر سه بار چاپ و منتشر شده است

سه شنبه  24اسفند  14مارچ

 1256خورشيدى (  1878ميالدى)
زادروز رضا شاه ،بنيانگذار دودمان پهلوى

 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
گشايش دانشگاه تهران شامل شش دانشكده
 1332خورشيدى(  1954ميالدى)
قتل كريم پور شيرازى – روزنامه نگار
 1370خورشيدى(  1992ميالدى)
درگذشت حسين اميرفضلى ،بازيگر ،كارگردان،
نويسنده و تهيه كننده ايرانى
 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
تقديم اليحه تأسيس دانشگاه تهران به مجلس  1374خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت تقى بينش ،مورخ و رسالهشناس
شوراى ملى
موسيقى
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت آيت اهلل سيدابوالقاسم كاشانى
 1342خورشيدى (  1964ميالدى)
چهارشنبه  25اسفند  15مارچ
زادروز فرحناز پهلوى ،سومين فرزند محمدرضا  1285خورشيدى (  1907ميالدى)
شاه پهلوى ،آخرين شاه ايران
زادروز پروين اعتصامى  -شاعر
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
ديوان پروين اعتصامى به زبان فارسى وانگليسى
قتل سپهبد نادر جهانبانى ،فرزند اماناهلل معاون در شركت كتاب موجود است
فرماندهى نيروى زمينى -به حكم صادق خلخالى  1316خورشيدى (  1999ميالدى)
حاكم شرع وقت (مامور از طرف خمينى) بر زادروز هوشنگ گلشيرى ،قصه نويس و منتقد
روى پشت بام مدرسه علوى تيرباران شد
آثار هوشنگ گلشيرى در شركت كتاب موجود
 1363خورشيدى (  1985ميالدى)
است
درگذشت حسين گل گالب  -شاعر و سراينده  1318خورشيدى (  1940ميالدى)
سرود « اي ايران «
ازدواج محمدرضاشاه پهلوى با فوزيه پهلوى
كامپكت ديسك سرود اى ايران كه آهنگ آن (خواهر ملك فاروق -پادشاه مصر)
توسط روح اهلل خالقى تهيه و تنظيم شده است  1328خورشيدى (  1950ميالدى)
در مركز موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب زاد روز پريسا ،خواننده و آوازه خوان
موجود است.
آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران
موجود است.
 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
در پى مصوبه مجلس شوراى ملى و مجلس سنا
مبداء تاريخ رسمى كشور از هجرت پيامبر به سال
تاجگذارى كوروش كبير تغيير يافت و از آن پس
تا  11شهريور  ، 1357تاريخ شاهنشاهى تاريخ
رسمى كشور بود.
 1377خورشيدى(  1999ميالدى)
درگذشت سيروس طاهباز ،روزنامه نگار،
نويسنده و وكيل ادبى نيما يوشيج.
دوشنبه  23اسفند  13مارچ
 1299خورشيدى (  1921ميالدى)
زادروز حسن شهباز  -نويسنده ،مترجم،
پنجشنبه  26اسفند  16مارچ
روزنامهنگار و ناشر و سردبير فصلنامه ره آورد
.نشريه رهآورد كه از زمان درگذشت حسن شهباز  1363خورشيدى (  1985ميالدى)
(در سال  )2006توسط همسر او شعله شهباز درگذشت على اكبر شهنازى  -نوازنده و
اداره میشود.
موسيقيدان
همچنين ديگر آثار او در شركت كتاب موجود
است
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت علی اكبر تجويدى آهنگساز ،نوازنده
ويلون و از رهبران برجسته برنامه گلهاى جاويدان
آثار اين هنرمند بزرگ در مركز موسيقى و فيلم
ايران در شركت كتاب موجود است

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای
اسالمی در مورد فروش کلیه توسط افرادی که در فقر مفرط هستند گفت« :چه
اشکالی دارد وقتیکه فرد در فقر به سر میبرد و با دریافت  ۲۰الی  ۳۰میلیون
زندگیاش متحول می شود ،این کار را انجام دهد ».وی در مورد عوارض و
مشکالت احتمالی اهدا کلیه نیز گفت« :این موضوع عوارض و مشکالت خاصی
ندارد و انسانهای زیادی هم با یک کلیه زندگی میکنند و از آن طرف هم عده
زیادی نیازمند کلیه هستند که اگر کلیه به آنها نرسد دچار عوارض میشوند و
جان خود را از دست میدهند ».به گفته این نماینده مجلس ،پیوند اعضا از نظر
شرعی هم مشکل ندارد و مجوز دارد ...
***
روزی فقیری به در مکتب مالیی نازل شد.
فقیر به مال گفت« :ای شیخ دستم به دامانت ،مشکلی دارم ،مرا راهنمایی بفرما».
مال گفت« :ای مرد تو را چه شده است؟»
فقیر گفت« :ای شیخ ،زندگانی بر من سخت شده و به نان شب محتاجم .سر و
همسرم گرسن ه و فرزندانم زار و نزار .چه چاره کنم؟»
مال دستی بر ریش بلندش کشید ،لختی تامل کرد و گفت« :ای مرد ،تو را رهنمود
دهم که برو و کلیهای از کلیاتت را در بازار به فروش برسان آنگاه با سکههای زر
حاصل از آن زندگی خود را متحول کن».
فقیر با صدایی لرزان به مال گفت« :ای حکیم فقط در این دنیا تنی سالم دارم ،مرا
پند دهی که آن را نحیف کنم؟»
مال بانگ بر آورد« :ای مرد ،خداوند رحمان از بسیاری از نعماتش دو فقره به آدمی
عطا کرده ،یکی برای گذران زندگی و دیگری توشه و یدک .تو آن کلیه زیادی را به
فروش میرسانی و گره از کار خود میگشایی .بسیاری از علما و فضال بودهاند که از

این پساندازهای خدادادی بهره بردهاند و یدک هر چیزی را فروخته و یا به نیازمندان
بخشیدهاند .بدینسان هم دنیایت را خریدهای و هم آخرت خود را بیمه کردهای».
فقیر شادمان به مال گفت« :ای شیخ ،مرا نصیحتی بس گرانمایه دادی اما برای فروش
کلیه باید به کجا رجوع کنم؟»
مال گفت« :باکت نباشد ،حکیمی حاذق در امور کلیات در جوار مکتب ما مطب
دارد ،تو را به نزد او خواهم فرستاد .با سفارش این حقیر ،وی عمل را برایت
مایهکاری محاسبه خواهد کرد».
فقیر راضی و خندان با دستنبشتهای از مال به سوی مطب حکیم شتافت تا کلیه
یدکیاش را تبدیل به احسن کند.
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تنی چند از موفق ترین ایرانیان آمریکا

گروه بزرگی از ایرانیان ساکن ایاالت متحده ،جزو طبقه موفق جامعه آمریکا محسوب میشوند و در رشتههای گوناگون از اقتصاد و تجارت تا دانش و
هنر ،سرآمد جامعه هستند .اما برخی از این چهرهها به عنوان سمبل در میان ما ایرانیان شناخته شدهاند .از جمله این عزیزان:

دکتر غالمعلی پیمان دانشمند ایرانی-آمریکایی و از اعضای تاالر مشاهیر
چشمپزشکی جهان است .مهمترین دلیل شهرت وی ،اختراع عمل جراحی
لیزیک است .او در دسامبر  ۲۰۱۲میالدی برنده مدال ملی فناوری و نوآوری از
سوی باراک اوباما ،رئیس جمهور ایاالت متحده شد .دکتر پیمان که متولد شیراز
است ،پس از پایان تحصیالت پزشکی در آلمان راهی آمریکا شد.

دکتر فیروز نادری تحصیالت متوسطه خود را در ایران به اتمام رساند و پس از آن
به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کرد.
او معاون پیشین مدیرکل تنظیم راهبردهای آزمایشگاه پیشرانش جت در ناسا بوده
و از سال  ۲۰۱۱نیز مدیرکل اکتشافات منظومه خورشیدی در مرکز فضایی آمریکا
بود .دکتر نادری معروف ترین چهره ایرانی ناسا نیز بوده است.

پردیس ثابتی اخیرا ً به عنوان یکی از  ۱۰۰چهره نابغه جهان از سوی گروه بینالمللی
 Creators Synecticsمعرفی شده است .ثابتی سومین زنی است که با معدل ۱۰۰
و مدارج کامل از مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا فارغالتحصیل شده است.
سیانان در سال  ،۲۰۰۷ثابتی را به عنوان یکی از  ۸نابغهای که دنیای ما را متحول
خواهند ساخت عنوان کردهاست.

پییر امیدیار بنیانگذار و رئیس ایرانیآمریکایی سایت حراج ( )e-bayو یک
کارآفرین ممتاز است .او در سال  ۱۹۹۸و در سن  ۳۱سالگی به عنوان یک
میلیاردر شناخته شد .امیدیار در سال  ۱۹۶۷از پدری تبریزی و مادری ارومیهای
به نام الهه میرجاللی در پاریس بهدنیا آمد و تنها  ۶ساله بود که با خانوادهاش به
مریلند آمریکا مهاجرت کرد.

بابک پرویز پژوهشگر ایرانی است که اختراع او به نام  Bionic Contactsجزو
یکی از پنجاه اختراع برتر سال  ۲۰۰۸به انتخاب مجله تایم بود .او تحصیلکرده
دانشگاه صنعتی شریف و میشیگان ،عضو هیئت علمی دانشگاه واشینگتن،و مدال
آور المپیاد جهانی فیزیک است .او از مدیران پروژه گوگل گلس بوده و هم اکنون
قائم مقام شرکت آمازون در سیاتل آمریکا است.

مریم میرزاخانی ،ریاضیدان ایرانی و آمریکایی ،متولد تهران است.
این استاد دانشگاه استنفورد در سال  ۲۰۱۴به خاطر کار بر "دینامیک و هندسه
سطوح ریمانی و فضاهای پیمانهای آنها" برنده مدال فیلدز شد ،که باالترین جایزه در
ریاضیات است.
او نخستین زن در جهان و تنها ایرانی برنده این مدال مهم جهانی است.

حسین اسالمبولچی مبتکر ،مخترع و نویسنده ایرانی است .شهرت او بیشتر به
خاطر نقش برجستهاش به عنوان مدیر ارشد فناوری و مدیر ارشد فناوری اطالعات
در شرکت AT&Tاست .او در لیست  ۱۰۰فارغ التحصیل برتر تاریخ دانشگاه
کالیفرنیا قرار دارد و همچنین در کنار جوائز علمیای که دریافت کرده ،دارنده بیش
از یک هزار ثبت اختراع نیز هست.

آندره آغاسی ،تنیسباز مشهور جهان و همسر اشتفی گراف ،پدرش امانوئل مشهور
به "مایک" از ارامنه ایرانی و بوکسور بوده است.
او دو بار در سالهای  ۱۹۴۸و  ۱۹۵۲در رقابتهای المپیک با تیم ملی ایران به
میدان رفته است .آندره آغاسی از معدود بازیکنانی است که به همه گرانداِس َلمهای
تنیس دست یافتهاست.

کریستین امانپور ،یکی از خبرنگاران نامدار جهان ،فرزند محمد امانپور است.
خانواده امانپور اندکی پس از تولد او از لندن به تهران نقل مکان کردند .کریستین
تحصیالت خود را تا سن یازده سالگی در ایران و پس از آن تا پایان دوره دبیرستان در
بریتانیا انجام داد .سپس به دانشگاه رودآیلند در آمریکا رفت و تحصیل خود را در رشته
روزنامهنگاری در سال  ۱۹۸۳به پایان رساند.

آرش فردوسی کارآفرین ایرانی -آمریکایی است .او یکی از دو بنیانگذار و مدیرعامل
تکنولوژی(" )CTOدراپباکس" است.
او در  ۲۰۱۱توسط مجله فرچون بعنوان یکی از  ۴۰نفر زیر  ۴۰سال انتخاب شد]۲[.
او دانشجوی برتر دانشگاه ام آی تی بود ولی برای تمرکز بر کسب و کار در سال آخر
تحصیل اش دانشگاه را ترک کرد.

بابک فردوسی مهندس سیستم ایرانی-آمریکایی است که در آزمایشگاه پیشرانه جت
مرکز فضایی ناسا فعالیت میکند .او در ماموریت مریخنورد کنجکاوی (کوریوسیتی)
مدیریت پرواز را بر عهده داشت و از اعضای پروژه کاوشگر کاسینی-هویگنس بود .مدل
عجیب موهای این دانشمند ناسا که به سبک موهاک بود توجه رسانهها را به خود جلب
کرد و سبب شهرت جهانی او شد.

امید کردستانی مدیر ایرانی-آمریکایی است که به عنوان رئیس اجرایی هیئت مدیره
توییتر مشغول به کار است .او نایب رئیس ارشد و مسئول ارشد کسبوکار در گوگل،
و مدیر غیراجرایی وودافون نیز بوده است .مجله تایم در سال  ۲۰۰۶امید کردستانی را
در فهرست صد نفری قرار داد که جهان را شکلی دیگر بخشیدهاند .مجله فوربس در
سال  ۲۰۰۹او را به عنوان دومین ثروتمند ایرانی در جهان معرفی کرد.

خبرگزاری ایرانشهر

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

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

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

با فرا رسيدن روز جهاني زن بيراه نيست كه از تظاهرات
بزرگ زنان در سال  ٢٠١٧و آثار و تبعات گسترده آن ياد
كنيم .في الواقع اگر اينگونه كنشگريها در اين سطوح
مديريت راهبردي و نظم هدفمند پذيرد ،به نقطهاي
ارشميدسي در جنبشهاي عدالت محور و حق طلبانه
بدل خواهد شد .در اين ميان خوانش يكي از پاورقيهاي
«نیویورکتایمز»درباره تظاهرات عظیم زنان در واشنگتن،
دیگر شهرها و کشورها دلچسب است .نه فقط برای
اینکه جزئیات خوبی را از فعالیت و آدمهای پشت پرده
ماجرا روایت کرده ،نه فقط برای اینکه به نقش کلیدی
و حساسی سه زن از اقلیت تاکید میکند (لیندا سارسور
فلسطینی و مسلمان ،تامیکا مالوری که چهره درخشان و
جوان فعال حقوق مدنی و حقوق سیاهان است و کارمن
پرز که علیه نظام وحشیگری زندان در آمریکا فعال
است) که لزوما فمینیست نیستند و اتفاقا حامی کلینتون
هم نبودند ،اما تجرب ه عمیق و واقعی کار در میان توده
مردم دارند و توانایی حیرتانگیزی در سازماندهی زنان.
آنها برخالف بسیاری از زنان سفیدپوست فمینیست
«فشنبل» امروزی ،از پشت توئیتر و با هشتگ مبارزه
نمیکنند و با خرید کیف چندهزاردالری با حقوق چند
دههزاردالری «توانمند» نمیشوند .نه تنها برای اینکه نقد
خوبی به فمینیسم بادکنکی و مصرفگرای مد روز این
چندسال دارد که چهرههایش شرلی سندبرگ میشود
و پر از تیشرت و ماگ و روبالشی با شعارهای پنیری
فمینیستی است و نمادش زنی که مدیر است و ثروتمند
و مادر دو بچه و با داشتن آشپز و پرستار و نظافتچی
باالی منبر میرود که اوه بله برقرار کردن توازن میان
خانه و بچهداری و شوهر و «دیت نایت ایز وری وری
هارد»! مطلب مهم است چون ریشههای گاه بهغایت
نژادپرست ،سلسلهمراتبی و بهدور از اتحاد جنبش زنان
در تاریخ آمریکا را از همان قرن نوزدهم و آغاز مبارزه
برای حق رای یادآوری میکند .مثال آن زن سفیدپوستی
در نشست «انجمن زنان خواهان حق رای بروکلین»
که در اعتراض به حضور زنان سیاهپوست گفت که
«زبالههای مملکت» را نباید به نشستها راه داد و اصال
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آیا من زن نیستم؟

کی گفته باید به «هم ه زنان» حق رای داد؟ حق رای ارث
جدوآباد زن سفیدپوست پولدار است و بس! مثال همین
بتی فریدان که سالها با آن روایت واپسگرا ،انزواطلبانه
و هموفوب از فمینیسم ،بدون هیچ همدلی با دیگر
جنبشهای اجتماعی قبل ه عالم بود! ...
فمینیسمی که خودش دوست داشت فمینیسم را
جريان اصلي بداند! متن ماجرای تلخ و تاثیرگذار
سوجورنر تروت را بار دیگر روایت میکند .تروت
زنی بود برده و سیاهپوست که باالخره از قید بردگی
آزاد شده بود .او روزی در سال  ۱۸۵۱وارد کلیسایی در
نیویورک شد که یکی از گردهماییهای زنان خواهان
حقرای در آنجا برگزار میشد .با ورودش هم ه سالن
در سکوت فرو رفت .این «سیاه برزنگی» اینجا چی
کار میکند؟ بعضی زنان حاضر حتا علنی به حضور او
اعتراض کردند .تروت در سکوت روی نیمکت نشست.
در گردهمایی زنان ،مردان یکی بعد از دیگری پشت
تریبون میرفتند ،در ستایش «مقام و منزلت زن» و «زنان
ت میگفتند و مدعی
تاج سر ما مرداناند» چرتوپر 
میشدند زن به دلیل «طبیعت لطیف ،روحی ه شکننده و
ظرافت جثهاش» نمیتواند آنقدر قدرت تشخیص داشته
باشد که برای تصمیمهای سیاسی موضعی اتخاذ کند و
رای بدهد .باید درهای کالسکه را برای زنان باز کرد،
ف و کارنکردهشان
بهترین جا را به آنها داد ،دستان ظری 
و «زنانگی لطیف» را ستایش کرد و الی پرقو نگهشان
داشت .حق رای میخواهید چیکار؟ ...بعد ناگهان تروت
از جا بلند شد ،در میان بهت و حیرت هم ه حاضران به
وسط صحن کلیسا رفت و گفت« :آن مرد پشت تریبون
میگوید زنان برای اینکه سوار کالسکه شوند به کمک
مردان احتیاج دارند ،باید بهترین جا و مکان را به آنها
اختصاص داد و از پس کار یدی سخت برنمیاند .و با
این استدالل میگوید زن نمیتواند حقرای داشته باشد.
هیچکس تاحاال به من برای سوار شدن به کالسکه یا راه
رفتن روی گلوالی کمکی نکرده است ،در هیچ کار
یدی کمکی ندیدم و هیچ کس هیچ بهترین جایی را به
من اختصاص نداده است .آیا من زن نیستم؟»

تروت آستین لباسش را باال زد و بازواناش را که در
نتیجه سالها کار سخت در مزارع ،ورزیده و عضالنی
بود نشان داد و گفت« :این دستان من سالها شخم زدند،
کاشتند ،درو کردند و محصوالت سنگین را در انبارها
ذخیره کردند .هیچ مردی هرگز هیچ کمکی به من نکرد.
من زن نیستم؟»
تروت آن روز تمام آن تصویر زن خواهان حق رای
سفیدپوست و مرفه و شکمسیر را خرد کرد ...بعدها
بعضی از زنان مبارز برای حق رای که در آن کلیسا
حضور داشتند ،نوشتند که تروت ناگهان چشمان آنها را
به واقعیت سطحی فعالیتشان باز کرد که گروه هدفاش
تنها زنانی مرفه ،سفیدپوست ،شکمسیر و اقلیتی محدود از
جامعه بود .بازوان ورزیده و دستان کارکردهی تروت آن
روز چیزی را عوض کرد .امروز هم مثل همان روز تلنگر
سختی الزم بود از جنس  ۵۴درصد زنان سفیدپوست که
به زباله انسانی رای دادند و از قرار با زنستیزی عیان و
جنسیتزدگی مسالهای ندارند -در برابر  ۹۳درصد زنان
سیاهپوست که به کلینتون رای دادند -تا واقعیت سطحی
و زپرتی فمینیسم مد روز و پاپ استاری و شعار روی
ماگ این چندساله را خرد کند تا زنها بدانند وقت کار و
مبارزه واقعی ،مستمر و جدی است.
بعدالتحرير
روز زن به دور از تمركز بر قلههاي رفيع فمينيسم ،به
دور از گندهگوييهاي چندين ساله تو خالي ،بر تمام زنان
آگاه و برابري خواه جهان مبارك ،بر شما زن ايراني هزار
بار مبارك ،به شما كه فرزندت را در عمليات والفجر از
دست دادي ،به شما كه از بازگشت يوسفت از اسارت
نااميد نشدي ،به شما كه از  ٧سالگي طعنههاي جنسي در
اتوبوس و مدرسه و خيابان را تاب آوردي ،به شما كه
حجاب اجباري نميخواهي ،به شما كه همين زيستنت
در آن آب و خاك و هوا و خفقان خود مبارزه است .به
شما كه كم نياوردي ،فرار نكردي ،ماندي ،مي جنگي؛
عدله همين را بس ،همين كه يك «زن ايراني» هستي،
شادباش.
امروزت هم مبارک که هر روز روز توست.
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یادداشتهای وارده:

حکایت هفت خواهران فمینیست قطبی و لحاف
کرسی نظام والیی !

محبوبه حسین پور -کنشگر سیاسی:

سلولی یک متر در دومتر بود
باتکهای موکت چرک و بویناک در کف و چراغی کم سو
که با سیم لخت کجی از سقف کوتاهش آویخته بود و
حرارتش را از زیر شالی که بر سر داشتم حس میکرد .سه
ضلع گچیاش پوشیده بود ازلکههای تیره انواع جامدات
و ر ّد مایعات که ُش ّره کرده و بخورد دیواررفته بود از
جمله ادرار .ضلع چهارم یک در آهنی سیاه بود با درزی
باریک در باال که فقط از آنطریق میتوانستی راهروی را
ببینی که خواهران چادر به کمر بسته با شلوغی و سرو
صدا هم ظرفهای افطاریشان را میشستند و هم مادر
و دختری را که بعد ازمن برایشان فرستاده بودند ،باز
جوییمیکردند.
باید تا فردا  8صبح که معرفی میشدیم به دادسرا همانجا
میماندم .مجبور بودم حرکت کنم تا بخاطر ایستادن ممتد
پاهایم خواب نرود .طول سلول را با دو گام میپیمودم
و برمیگشتم .شانس آورده بودم که چکمههای بدون
پاشنه بپا داشتم .هربارکه به پایین نگاه میکردم انعکاس
چهره وقیح آن زن بازجو که لباسهایم را تفتیش میکرد تا
ببیند زیر پالتو چه پوشیدهام دربرق چکمههایم چشمک
میزد! اضطرابهایم را یکییکی کاویدم :االن هیچکس
از اعضای خانواده در این شهر نیستند که از غیبت من
نگران شوند .قبل بیرون آمدن از خانه هم با مادرم و هم
با همسرم که در سفر بود تلفنی حرف زده بودم و مشکل
حل بود .اما پرینتهایی را که داشتم میرفتم تا برای
سمینار فردایم تحویل بگیرم چه؟ اصال من فردا ساعت
 10صبح که نمیتوانم در دانشکده باشم ...قلبم فشرده
شد و با ناخوشایندی نفس میکشیدم .دنبالههای شالم
را روی مشامم گذاشتم تا رایح ه ضعیف عطری که در
آن بود کمی هوای چندش آور پیرامونم را قابل تحمل
کند .همان رایحهای که خواهر باز جو حس کرد و با
لهج ه غلیظ اطراف شیراز گفت :خجالت نمیکشی بو
عطر میدی! ماه رمضونه!
بهمنماه سال  76وچند ماهی پس از آغاز دوران

اصالحات بود البته!
چهار ساعت قبل بجرم بد حجابی در فلک ه ستاد شیراز
دستگیر شده بودم! توسط یک الت حزبالهی و بسیار
عصبی بنام قاضی افضل که با ماشین توی خیابان گشت
میداد و زنان بدحجاب را دستگیر و بعد هم خودش
محاکمه میکرد! نوع نرم افزاری صادق خلخالی!
به این کشمکش بیپایان روزانه عادت داشتم اما هر بار
نوع جدیدی از این وقاحت عقیدتی و جنایت سیاسی
را باید تجربه میکردم :از فردای شورش  57که شعار یا
روسری یا توسری نشانه مان گرفت تا جورواجور تذکر
و اخطارو امر بعروف و نهی از منکر شفاهی و کتبی و
انضباطی و توبیخی و تعلیقی در خیابان و دبیرستان و
بعدا در دانشگاه و عقوبتهای فرساینده آنها بلحاظ عدم
امنیت روحی و تحصیلی و شغلی ...اما اینبار نوع بدخیم
تری بسراغم آمده بود ومجبور بودم 20هزار تومان هم
جریم ه نقدی بپردازم !
نزدیک به چهل سال است که یکایک زنان تسلیم
ناپذیر ایرانی مجادالتی از این دست  -گاه شدیدتر
و گاه خفیف تر  -را پشت سر گذارده و با بکار گل
گرفتن روزان ه روح و جسم و آسایش خود این دیوار
فناتیسم فرهنگی را کوتاهتر و این بنیان شوونیسم
استبداد را سست تر کرده و حجاب را به عنوان ابزار
کنترل یک حکومت فاشیست مذهبی در حد ممکن
به نا کار آمدی کشانده اند .ابزاری که در ذات خود
خشونت آمیز و حقارت بارو موجب سلب آزادیهای
فردی ومصداق بارز آپارتاید جنسیتی و مقدمهای بر
مذکر ساالری در هم ه وجوه زندگی زنان میباشد.
چهل سالی که نسبت به آن چهار ده ه دیگر ماقبل خود
 که از روشنای کشف حجاب 1317آغازشد و درسیاهی اجبار حجاب1357انجام یافت -مخصوصا در
وادی حقوق زنان در تقابل کامل با هم ه دستاوردهای
گذشته ثبت شده است.
و حاال درست در این بزنگاهی که حکومت

مشروعیت باخته و رسوای جمهوری اجامر اشغالگر
ایران از ترس جان و از سر استیصال ناچار از تحمل
مطالبات رو به فزونی مردم و نا فرمانیهای مدنی آنان -
از جمله نفی حجاب  -گشته و میرود که در سراشیب
قهر ملت ایران در غلتد بناگاه انواع امداد های غیبی
متمایل به روحیات کاسبکاران ه دول خارجی بر او
نازل شده و با زیر پا گذاشتن هم ه مدعاهای دمکراسی
خواهانه و حقوق بشر دوستان ه خود بدین حکومت
مادون قرون وسطایی جان و جنمی تازه  -هر چند
باسمهای وموقت  -میبخشند.
شاید منفیترین و مذمومترین تعامالت اینچنینی مربوط
به حضور هفت خواهران محجبه و البته فمینیست هیئت
دولت سوئد در تهران باشد که چندی پیش سیاستهای
این کشور قطبی را مشمول گوشمالیهای داغ رسانهای
کرد چنانکه خطر ریزش بهمن انتقاد مردم بر این دالالن
ارزانقیمت باال رفته است!
سخن ازهفت زن وزیر و در واقع «کابینه چی» دولت
سوئد است که در نهایت آزادی بالهت! و بامماشاتی
آگاهانه و نابخشودنی تن به پوشش اجباری و ابداعی
جمهوری اسالمی داده و رژیمی که قانون اساسی آن
درتضاد مستقیم با هم ه ارزشهای فردی و انسانیست که
حضرات فمینیستشان بدان اعتقاد دارند را محق دانسته
جلوی ریس قوه مجریه اش  -یعنی شیخ حسن روحانی
 دست به سینه رژه رفتند! همان آخوندی که اولینافتخارش در پسا شورش  57ابقای حجاب اجباری زنان
و احیای سلطه گری مذکرانه در هم ه شئون بر آنانست
و با افتخار در کتاب خاطراتش از این بزهکاری فرهنگی
اجتماعی خود یاد کرده است.
این علیا مخدرات از جمله بانوانی هستند که سه هفته
پیشتر در اعتراض به آنچه از ظن ایشان سیاستهای
زن ستیزان ه دونالد ترامپ بود آکسیون براه انداخته و
گرد وخاک اساسی بپا کرده بوند از جمله در اعتراض
به اینکه چرا ترا مپ با سقط جنین مخالف دارد! ظاهرا
خبر نداشتهاند که طبق باورهای جمهوری اجامر اشغالگر
اساسا زنی که در جغرافیای سیاسی ایران قرار داشته باشد
دیگر مالک بدن خود نیست ونه تنها حق سقط جنین
ندارد که حتی اجازه مصرف قرص ضد بارداری هم
دست خودش نیست و اختیار توالد و تناسلش در حیطه
فتوای رهبر است!
اینجاست که باید گفت زهی لحاف کرسی نظام والیی
که زغال مرغوب منابع ایران را چنان با آتش وعدههای
هوسناک گداخته که خواهران فمینیست خط ه قطب
شمال را هم به گرمای دلچسب آن جذب کرده است !

افقي:
 -1تنيسور معروف آمريكايي  -پايتخت چك
 -2عالمت مفعولي -چيز  -شكر متبلور  -پايتخت سوئيس
 -3سنگيني -رشد -خانه هاي ريز عكس « -شاه» دم
بریده
 -4دستكش قوشچيان  -نخست  -سيفون
 -5وسط  -مايع حيات  -پايتخت كانادا
 -6موسسه علمي كشور در زمينه سلولهاي بنيادين -
تحيت  -رود اروپايي
 -7رها  -خاكروبه و آشغال  -حكومت ضد مذهبي
 -8از شهرهاي بوشهر  -پدر شدن  -بهره  -لغزنده
 -9الهه شكار  -چرخ چاه  -چاي انگليسي
 -10گوشت تركي  -مادر عاريتي  -خباز
 -11كاخي در پاريس فرانسه  -كباب بي آب!  -جميل
 -12سكونت موقت  -جامه صافكن  -واحد پول تركيه
 -13با  -گل شب بو  -دفعه و مرتبه  -آقا
 -14تنها  -ريگ نرم  -سيخ آهني  -دلآزار كهنه
 -15سگ ماده  -زكام

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 :
 -1از رودهاي مهم ايران  -تلفن همراه
 -2ضخيم نيست  -متولد شده  -درشكه هندي
 -3پرآوازه  -مديريت  -ضربه سر
 -4باران اندك  -بصل  -باج و خراج

 -5سيالب  -كيسه  -پدر مرده
 -6باور قلبي  -داير و برقرار  -دلهره
 -7ضمير فرانسوي  -تك خوان  -صدمه و آسيب -
درخت تسبيح
 -8ضمير اشاره  -گل مشهور هلندی  -حرير  -نيز
 -9شنبه تازي  -آش  -نژاد  -زمينه
 -10توان  -افسرده  -شهر معروف سوئيس
 -11طال  -خويشان وبستگان  -رقيب خانمها!
 -12خريدار  -شهر مازني  -از رودهاي مهم ايران
 -13خداوند  -ماده معطر شيريني  -خفته
 -14بايگاني  -پايتخت اكوادور  -عرصه بكس
 -15آثام  -اسراف

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

تولدنخستینموشبصورتمصنوعیدرآزمایشگاه

دانشمندان دانشگاه کمبریج با استفاده از سلولهای
بنیادی موش موفق شدهاند برای اولین بار بطور
مصنوعی در آزمایشگاه «رویان» موش تولید کنند.
این رویان مصنوعی ( )embryoبا استفاده از دو
نوع سلول بنیادی و یک داربست سه بعدی تولید
شد و ساختاری شبیه به رویان طبیعی موش داشت.
تالشهای قبلی برای تولید رویان موش در
آزمایشگاه با شکست روبرو شده بود چون سه نوع
سلول بنیادی -که برای تشکیل رویان الزم است-
باید بتوانند در هماهنگی با هم رشد و تکامل پیدا
کنند.
دانشمندان دانشگاه کمبریج که نتایج تحقیق خود
را در نشریه «دانش» منتشر کردهاند رویان مصنوعی
موش را با استفاده از نوع اول و دوم سلولهای
بنیادی رویانی تولید کردند.
در پستانداران چند روز بعد از لقاح ،سلول تخم
به سلولهای بنیادی تبدیل میشود ،سلولهایی که
تمام سلولهای بدن از آنها ساخته میشود.
نوع اول این سلولها در یک سر تخم در کنار هم
تجمع پیدا میکنند و ساختاری به نام بالستوسیست
ایجاد میکنند.
نوع دوم به نام تروفوبالست در الیه خارجی
بالستوسیت قرار دارد و بعدا جفت را تشکیل
میدهد.
مگدالنا زنریکا گتز پژوهشگر ارشد این تحقیق
میگوید« :ما میدانیم که ارتباط متقابل انواع

سلولهای بنیادی با یکدیگر برای رشد و تکامل
مهم است اما کار ما این نکته مهم را روشن کرد
که این سلولها کامال به همکاری با هم نیاز دارند
و واقعا همدیگر را در مسیر رشد و تکامل هدایت
میکنند».
این محققان میگویند بعید است که رویان
مصنوعی آنها بتواند تبدیل به جنین ( )foetusسالم
شود چون به نوع سوم سلولهای بنیادی نیاز دارد.
این نوع از سلول بنیادی (هایپوبالست) کیسه ناف
را تشکیل میدهد که وظیفه تغذیه رویان را به عهده
دارد.
همین محققان پیشتر روشی را ابداع کردند که

بالستوسیست انسان را در آزمایشگاه تولید کنند؛
البته به مدت چهارده روزی که قانون بریتانیا اجازه
میدهد.
در بریتانیا قوانین تحقیق درباره رویان انسان بسیار
سختگیرانه است و مدت کارآزمایی باید حداکثر
دو هفته باشد و پس از آن غیرقانونی است.
به دلیل قوانین موجود ،فعال سلولهای الزم برای
چنین تحقیقی در مورد رویان انسان ،برای مدت
بیش از چهارده روز وجود ندارد.
محققان دانشگاه کمبریج امیدوارند از نتایج کار
آنها برای درمان ناباروری استفاده شود و شناخت
ما را از اولین مراحل شکلگیری رویان بیشتر کند.

کاندوم هوشمند وارد بازار میشود

یک شرکت بریتانیایی تا پایان سال جاری میالدی
‹کاندوم هوشمند ‹ را به بازار عرضه خواهد کرد.
این کاندوم در واقع کاندوم نیست بلکه حلقهای است
که در انتهای کاندوم قرار میگیرد و مجهز به نانوچیپ
برای جمعآوری اطالعات است.
به گفته شرکت سازنده« ،اولین کاندوم هوشمند دنیا»،
بسیار راحت ،ضد آب و سبک است و بارها و بارها
میتوان از آن استفاده کرد؛ همچنین میتوان آن را با مواد
شوینده شست و تمیز کرد.
این کاندوم میزان کالری مصرفی در حین رابطه جنسی،
مدت ،دفعات و سرعت رابطه جنسی ،پوزیشنهای
رابطه ،دمای پوست و چند عامل دیگر را اندازه گرفته
و آن را از راه بلوتوث به تلفن مصرف کننده میفرستد.
عالوه بر این ،این کاندوم به مصرفکننده درباره وجود شرکت سازنده همچنین مدعی است که این اطالعات ساعت طول میکشد و با هر بار شارژ میتوان از آن  ۶تا
عفونتهای آمیزشی مثل کالمیدیا و سیفیلیس هم اطالع کامال محرمانه و ناشناس میمانند اما اگر کسی بخواهد  ۸ساعت استفاده «فعال» کرد.
میدهد؛ این حلقه «فیلتر آنتی بادی» دارد که وقتی در میتواند آمار و ارقام خود را با دیگر مصرفکنندگان در تاکنون صد هزار نفر پیش از عرضه به بازار ،برای خرید
معرض پروتئینها یا آنتیژنهای عفونتهای آمیزشی سراسر دنیا مقایسه کند.
کاندوم هوشمند ثبت نام کردهاند .قیمت این کاندوم
قرار میگیرد هشداری را به تلفن مصرفکننده ارسال این حلقه حتی یک پورت ‹مایکرو یواسبی ‹ دارد که هوشمند فعال شصت پوند (تقریبا  ۷۳دالر) است.
میتوان آن را به کامپیوتر یا برق وصل کرد؛ شارژ آن یک
میکند.

چهمیزانشیرینیبرایبچههامناسباست؟

موفقیت یک مادر سوئدی برای مقابله با میزان
مصرف شیرینی کودکش در شبکههای اجتماعی مورد
توجه بسیاری قرار گرفته است .او موفق شده میزان
مصرف مواد قندی دخترش را کنترل کند و بچه سالم
تری داشته باشد.
خانم الرسون تصمیم گرفت شیرینی و قند را از
خوراکیهای روزانه دختر چهار سالهاش حذف کند که
میزان زیادی اوقات تلخی و بداخالقی از جانب کودک
به دنبال داشت.
او پس از قطع شیرینی روزانهاش مدتی غذا نمیخورد
و تنها چیزی که میل خوردنش را داشت شیرینی
شکری و ماست شیرین بود.
چند روز بعد از تصمیم خانم الرسون برای قطع
شیرینی کم کم تغییرات به چشم آمدند.
حاال دختر چهار سالهاش شبها زود و راحت
میخوابید ،عالقهاش به تماشای تلویزیون کم شده بود
و دلش میخواست فعالیتهای بیشتری داشته باشد.
چقدر شکر برای بچهها مناسب است؟
* دو سالگی  ۱۳گرم یا یک تا سه قاشق چایخوری
در روز
* سه سالگی کمتر از  ۱۵گرم یا دو تا چهار قاشق
چایخوری در روز
* چهار تا شش سالگی کمتر از  ۱۹گرم معادل سه تا
پنج قاشق چایخوری در روز
* هفت تا ده سالگی  ۲۴گرم یا چهار تا شش قاشق
چایخوری در روز
*  ۱۱سالگی و بیشتر زیر  ۳۰گرم یا پنج تا هفت
قاشق چایخوری در روز.
دختر خانم الرسون حاال راحت تر میخوابد و غذای

سالم میخورد
غذاهایی که دختر خانم الرسون پیش از آن به آنها لب
نمیزد حاال به نظرش بهترین غذاها بودند و این طور
که مادرش میگوید ذائقهاش کال عوض شد به گونهای
که او تصمیم گرفت نتیج ه این برنامه و موفقیتش را در
فضای مجازی منتشر کند .این برنامه برای هزاران پدر
و مادر دیگر هم جالب بود.
اندکی بعد خانم الرسون شروع به نوشتن مطلب در
یک روزنامه سوئدی کرد و در برنامههای تلویزیونی
حاضر شد تا درباره این موضوع صحبت کند.
اما لزوما همه تحت تاثیر برنامه او قرار نگرفتند .او
میگوید «بعضی از مردم فکر میکردند این برنامه
خیلی افراطی است اما من هیچ وقت نگفتم که شما

نمیتوانید شیرینی بخورید .ما در خانوادهمان شیرینی و
شکر میخوریم اما نه هر روز».
حاال بعضی والدین دیگر هم پا جای پای خانم
الرسون گذاشتهاند .او میگوید «اگر فرزند شما مدام
هوس شیرینیجات میکند احتیاج به کمک دارد.
خود بچهها از پس این کار برنمیآیند و وظیفه ما
والدین است که مصرف قند روزانهشان را کنترل کنیم.
نمیشود برای خفه کردن صدایشان مثال موقع خرید
در فروشگاه ،شیرینی دست آنها بدهیم».
شیرینی در رژیم غذایی سوئدیها
سوئد یکی از کشورهایی است که کمترین میزان ابتال
به بیماری دیابت را دارد و تعداد بچههایی که اضافه
وزن دارند به نسبت سایر کشورهای اروپا بسیار کم
است».
در سال  ۲۰۱۵فدراسیون بینالمللی دیابت میزان
شیوع دیابت را در سوئد  ۴.۶درصد گزارش داده است
که به نسبت همسایهاش نروژ بسیار کمتر است .ترکیه
در میان کشورهای اروپایی با  ۱۴.۸۵درصد باالترین
میزان ابتال به دیابت را دارد.
در عین حال یک گزارش از سازمان بهداشت جهانی
هم میگوید در سوئد  ۲۳درصد پسرها و  ۲۲درصد
دخترها اضافه وزن دارند .نزدیک هفت درصد پسرها
و پنج درصد دخترها هم دچار چاقی مفرط هستند.
ایرلند در میان کشورهای اروپایی بیشترین تعداد
کودکان مبتال به چاقی مفرط را دارد ۳۱.۸ .درصد
پسرها و  ۲۷.۳درصد دخترها دچار اضافه وزن هستند.
کارشناسان خواستهاند آموزشهای بیشتری به
شهروندان ارائه شود و کارزارهایی برای افزایش دانش
مردم در موضوع سالمت برگزار شود.

شبکه اجتماعی فیسبوک گفته است که در تغییراتی
جدید ،با به کار گرفتن هوش مصنوعی ،سعی دارد
آن دسته از کاربران خود را که ممکن است قصد
خودکشی داشته باشد ،شناسایی کند و شرایط را برای
ارائه خدمات مشاوره به آنها فراهم سازد.
گزارش شده است که با تغییرات جدید ،الگوریتم
فیسبوک ،نشانههای هشداردهنده در پستهای کاربران
و کامنت (پاسخ) دوستانشان به این پستها را شناسایی
میکند و به یک گروه ویژه درباره محتوای احتمالی آنها
هشدار میدهد.
فیسبوک پس از تایید گروه ویژه بازبینی ،با کسانی که
احتمال دارد در شرایطی باشند که به خودشان آسیب
بزنند ،تماس میگیرد تا به آنها راههایی را برای کمک
گرفتن و دریافت مشاوره پیشنهاد کند.
این ،اولینباری است که فناوری هوش مصنوعی
برای بازبینی پیامها در فیسبوک استفاده میشود.

مارک زاکربرگ ،بنیانگذار فیسبوک ،به تازگی اعالم
کرد که امیدوار است با استفاده از الگوریتمهای
مختلف ،پستها و پیامهای افراد «تروریست» و دیگر
موضوعهای نگرانکننده شناسایی شوند.
فیسبوک همچنین اعالم کرده است که تمهیدات
جدیدی برای کاهش رفتارهای خودکشیگرایانه در
ابزار پخش زنده فیسبوک در پیش میگیرد .از جمله
با چندین سازمان فعال در زمینه سالمت روان در
ارتباط بوده است تا در اقدامی مشترک با آنها ،کاربران
آسیبپذیر خود را از طریق پیامگیر (مسنجر) فیسبوک
در تماس با نیروهای مشاور و امدادگر قرار دهد.
سالهاست که فیسبوک برای آن دسته از کاربرانش که
در خطر اقدام به خودکشی هستند ،شرایطی فراهم کرده
است که بتوانند کمک و مشاوره الزم را دریافت کنند،
ولی روند کار تاکنون به گونهای بود که کاربران دیگر،
باید محتوا یا شرایط خاص یک پست را به فیسبوک

گزارش میکردند و به همین دلیل ،فیسبوک به کمک
دیگران وابسته بود.
اکنون با توسعه الگوریتمهایی که میتوانند یک
روند را شناسایی کنند ،این امکان فراهم شده است تا
پستهایی که نشانههایی از میل فرد به خودکشی در
آنها دیده میشود ،به طور خودکار شناسایی شوند .مثال
اظهارنظر درباره اندوه و درد میتواند یک نشانه باشد یا
پاسخ و پیامهای دوستان فرد در فیسبوک و عبارتهایی
مثل «حالت خوب است؟» یا «نگرانت هستم» میتواند
یک نشانه دیگر باشد.
وقتی پست یک نفر به عنوان پستی که محتوای
خودکشیگرایانه دارد ،شناسایی شد ،محتوای آن برای
بررسی سریع به یک تیم عملیاتی در فیسبوک گزارش
میشود .کاربرانی که احتمال میرود به خودشان آسیب
بزنند ،از فیسبوک پیامی دریافت خواهند کرد که توصیه
میکند از کسی کمک بگیرند.

خودکشیدرفیسبوکممنوعاست
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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  10مارچ 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

event@08.net

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
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حکم غیابی یک دادگاه در ایران چهره های
سرشناس ایرانی در خارج از کشور

شعبه  ۲۸دادگاه انقالب اسالمی تهران ،به ریاست قاضی
محمد مقیسه  5چهره سرشناس ایرانی تبار ،گوگوش ،سعید
کریمیان ،نیک آهنگ کوثر ،مرضیه آرمین و تارا اینانلو را به
صورت غیابی محاکمه و برایشان رای زندان صادر کرده
است.
در این حکم غیابی که برای نخستین بار وب سایت تقاطع
آن را افشا کرد ،فائقه آتشین به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه
نظام»« ،اقدام علیه امنیت کشور» و «ایجاد مراکز فساد و
فراهم نمودن موجب فساد مردم» مجموعا به تحمل  ۱۶سال
حبس محکوم شده است.
این شعبه سعید کریمیان مدیر شبکههای ماهوارهای “جم
تی.وی” ( )Gem TVرا نیز به دو اتهام «فعالیت تبلیغی
علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» مجموعا به  ۶سال
حبس محکوم کرده است.

“نیکآهنگ کوثر” ،روزنامهنگار و کارتونیست مقیم امریکا
نیز از سوی همین شعبه به اتهامات توهین به روح اهلل
خمینی و علی خامنهای ،رهبران پیشین و کنونی جمهوری
اسالمی و نیز «تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب
کذب» به  ۴سال حبس محکوم شده است.
همچنین “مرضیه آرمین” ،وبالگنویس و نویسنده مقیم
فرانسه با اتهاماتی مشاب ِه نیک آهنگ کوثر با حکم غیابی ۴
سال حبس روبهرو شده است.
شعبه  ۲۸دادگاه انقالب“ ،تارا اینانلو” ،عکاس و هنرمند
مقیم بریتانیا را نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک
سال حبس محکوم کرده است.
ی صادرشده تاکید شده که این احکام تا دو
در احکام غیاب 
ماه قابل واخواهی در شعب ه  ۲۸دادگاه انقالب و یا دادگاههای
تجدیدنظر استان تهران است.
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