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!!!...

صفحه 7

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:

داستان «افسانه» را به صورت
پاورقی در صفحه  5بخوانید
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نامه سرگشاده گروهی از ایرانیان مخالف نظام جمهوری اسالمی به
ریاستجمهوریونمایندگانکنگرهآمریکادرروزنامهواشنگتنپست:
«جنگ با ایران ،به مثابه هدیه ای است به رهبر مستبد جمهوری اسالمی»

شکایت علیه دولت دانالد
ترامپ برای زندانی کردن
مهاجران
مایکل فلین پس از ماهها غیبت
در عرصه سیاست
سخنرانی جنجالی شهردار اوکلند
در مرکز اسالمی شمال کالیفرنیا
اخراج پروفسور دانشگاه UCLA
به علت رفتارهای جنسی
بنای سینمای ریالتو در پاسادنا ،
جای خود را به کلیسا می دهد
سوءاستفاده فیسبوک برای
انحراف در انتخابات
استعفای سناتور تونی مندوزا از
مجلسسنایکالیفرنیا
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

پرزیدنت دونالد ترامپ گرامی و اعضای محترم کنگره
امروز ،بیستم مارچ ،ایرانیان ،نوروز ،سال جدید ایرانی
را جشن میگیرند؛ جشنی باستانی که نویدبخش بهار و
نشاندهنده تولد دوباره زندگی است.
چهره ایران به عنوان گاهواره تمدن بشریت در تمامی
جلوههای زندگی ایرانی ،آشکار است و به بهترین شکل
در شعر «بنیآدم» سعدی ،شاعر قرن سیزدهم میالدی ،
نشان داده شده است ،به گونهای که سخن او زینتبخش
ورودی سازمان ملل متحد است:
بنیآدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
آقای رئیسجمهور ،شما در سخنرانی تاریخی خود
در برابر رهبران بیش از پنجاه کشور مسلمان در ریاض

عربستان ،اانسان دوستی ایرانیان را با این گفته ،مورد
تصدیق و تاکید قرار دادید:
«دیرپاترین قربانیان رژیم ایران ،خود مردم ایران هستند.
ایران ،دارای تاریخ و فرهنگی فرهمند و باشکوه است،
اما مردم ایران ،بر اثر سیاست های نامسووالنه و مبتنی بر
ستیزه جویی رهبرانشان ،متحمل رنج و نومیدی شده اند».
شما سخن خود را با امید به «فرا رسیدن روز دستیابی
مردم ایران به دولتی دادگر و درستکار که سزاوار آن
هستند» به پایان بردید.
امروز ،در سال جدید ایرانیان ،آن روز از همیشه نزدیکتر
است.
پس از چهار دهه انقیاد و اسارت در سیاهچال جمهوری
اسالمی ،مردم ایران استوار و پایدار ماندهاند... .آنچه
شکست خورده ،حکومت استبداد دینی است که بر پایه
وحشت ،زور و تزویر بنیان گذاشته شده است.
آقای رئیسجمهور و اعضای کنگره!
در این بزنگاه تاریخی ،ما امضاکنندگان این نامه ،که دهها
ادامه در صفحه 2

رسوایی فیفا  ،عدم حمایت فدراسیون جهانی فوتبال از زنان ایرانی
منبع :انستیتو گیت استون
ترجمه و بازنویسی :امیر رنجبر

فدراسیون جهانی فوتبال ،فیفا ،برای حمایت از خواست به حق زنان ایرانی برای
حضور در ورزشگاه های فوتبال تاکنون هیچگونه قدم ملموسی بر نداشته و حتی
سفر ریاست فیفا به ایران و دیدار با رییس جمهوری اسالمی نیز بی ثمر بوده
است.
نزدیک چهل سال است که زنان ایرانی از حضور و تماشای مسابقات فوتبال در
ورزشگاه ها محروم هستند (مانند سایر رشته های ورزشی) اما این نقض آشکار
قوانین فدراسیون جهانی فوتبال تا به حال با هیچ واکنش و مجازاتی از سوی فیفا
روبرو نشده است در صورتیکه برخی از کشورها با زیر پا گذاشتن قوانین در
مقیاس کوچکتر ،با محرومیت ها و جرایم سنگینی از این فدراسیون مواجه شده
اند.
چندی پیش و در زمان برگزاری شهرآورد (داربی) بزرگ فوتبال پایتخت یعنی
بازی تیم های استقالل (تاج) و پرسپولیس« ،جیانی اینفانتینو» ریاست فیفا به ایران
سفر کرد و ضمن تماشای بازی دو تیم سرخ و آبی پرطرفدار تهرانی ،با مقامات
فدراسیون فوتبال ایران و حتی حسن روحانی ،رییس جمهوری اسالمی دیدار
کرد .همزمان خبر رسید ،حدود  ۳۵بانوی ایرانی که برای ورود به استادیوم آزادی

تالش کرده بودند توسط نیروی انتظامی دستگیر شده و به مکان دیگری منتقل
شدند .در بین آنها حتی دختر نوجوان  ۱۳ساله ای نیز بوده ،آن هم درست زمانی
که رییس فیفا در ورزشگاه حضور داشته است.
در حال حاضر ایران تنها کشور حاضر در جام جهانی ( ۲۰۱۸به میزبانی روسیه)
است که زنانش از حضور در ورزشگاه ها محروم هستند و هرگونه تالش آنان
ادامه در صفحه 3

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

www.iranshahrnewsagency.com
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 1

سال برای دستیابی به حکومتی سکوالر  -دموکراتیک در ایران مبارزه کردهایم،
بهعنوان نماینده خواست و امید ایرانیان ،از شما نمایندگان مردم آمریکا ،میخواهیم
در همبستگی اخالقی با مردم ایران ،استوار و پابرجا بمانید.
وجدان بشری و مصلحت و منافع مشترک تمامی ملتها ،ما را ملزم به داشتن
امید و ایمان به یک ایران برخوردار از آزادی و استقالل در آینده می نماید ،ایرانی
بانشاط ،غنی ،توانگر و تابناک همچون مردم ایران
جنگ با ایران چارهساز نیست
توافق هستهای ،نبایستی توجیهی برای دلجویی از حکومت استبداد دینی که با
استفاده از دین آنرا در حد وسیله ای برای تقدیس استبداد ،ترور ،تاراج ،فساد،
تفرقه و مرگ تنزل دادهاند ،تلقی شود..
ی ها ،قوی ًا مخالف جنگ باایران هستیم .جنگی
همزمان ،ما به عنوان ایرانی-آمریکای 
که میتواند به هسرعت به نبردی منطقهای یا جنگ جهانی با تبعاتی دهشتبار
برای همه ملتها منجر شود .جهان نباید بار دیگر اشتباه بزرگی را که بسترساز
جنگ عراق شد ،تکرار سازد.
آقای رییس جمهور ،شما در سال  ۲۰۰۴در مصاحبه با نشریه «اسکوایر» به
درستی درباره هزینههای انسانی جنگ عراق هشدار دادید:
«هدف همهی این کارها چه بود؟ صدها و صدها جوان [آمریکایی] کشته شدند
 .گناه مردمی که بدون دست و پا از جنگ برگشتند چه بود؟ نیازی به بیان سوی
دیگر ماجرا نیست .تمام آن کودکان عراقی که در انفجارها قطعهقطعه شدند .و
سرانجام ،آشکار شد که تمام دالیلی که برای جنگ آورده شد ،اشتباه بود .اینهمه
برای هیچ!»
رهبران نظامی و دولتمردان برجسته کنونی و پیشین آمریکا نیز در مورد نتایج
ناخواسته جنگی دیگر در خاورمیانه هشدار دادهاند.
جنگ با ایران ،پاسخی به خواسته های مردم ایران نیست.
جنگ با ایران ،به مثابه هدیه ای است به رهبر جمهوری اسالمی .رهبری که در
جایگاه ولی مطلقه حکومت ورشکسته و ویرانگر استبداد دینی ،سرکوب مردم
ایران را هدایت می کند .با رخداد یک جنگ ،رهبر جمهوری اسالمی مرگ نسلی
از جوانان و ویرانی ایران را برگردن قدرت های خارجی می اندازد و کشورهای
غربی را مورد مالمت و مذمت قرار خواهد داد.
جنگ با ایران موجب احیای افسانه «شیطان بزرگ» خواهد شد .آنچه بر بنیاد
گرایی دینی در ایران و سایر کشورهای منطقه مهر پایان خواهد زد برپایی حکومتی
بر اساس حاکمیت ملی و بدون هیچ گونه دخالت خارجی است.
بهجای خروج از توافق هستهای و خیزش یا لغزش به سوی جنگ با ایران ،ما از
شما میخواهیم که از دو گونه خطا بر حذر باشید:
اول) توافق هستهای یکطرفه که تنها به سود رژیم جمهوری اسالمی است؛
دوم) جنگی که منجر به خسارت جانی و مالی مردم ایران و آمریکا خواهد شد.
آقای رئیسجمهور و اعضای کنگره ،ما شما را به انتخاب راه سوم بر پایه
انسانیت مشترکمان فرا میخوانیم ،چنانچه در منشور سازمان ملل متحد نیز درج
شده است.
در کنار مردم ایران بایستید و اطمینان داشته باشید که مانند آنچه در اروپای شرقی
رخداد ،در ایران نیز زندگی بر مرگ ،آزادی بر اسارت ،و بخشندگی بر قساوت
چیره خواهد شد.
به جهانیان یادآوری کنید که چرا آمریکا دوست مردم ایران است و نه دشمن
آنان.
مردم ایران سزاوار پشتیبانی اخالقی ما هستند
جناب رئیس جمهور و اعضای کنگره ،در این جشن ایرانی سال نو به ما بپیوندید
تا در پشتیبانی از مردم ایران از سردمداران مستبد جمهوری اسالمی بخواهیم که به
نقض سازمان یافته منشور جهانی حقوق بشر در ایران خاتمه دهند .منشور جهانی

حقوق بشر سندی است گرانمایه که حقوق جهانشمول تمامی شهروندان ایران ،از
جمله زنان ،اقلیتها و کودکان را مورد تکریم قرار میدهد.
در جشن سال نو ایرانیان به ما بپیوندید تا خواهان پایان دادن به تجاوزهای
سازمانیافته رژیم جمهوری اسالمی نسبت به آزادیهای مردم ایران ،رسانهها،
پارلمان ،دانشگاهها و همچنینحقوق کارگران ،ورزشکاران ،فعاالن محیط زیست،
تشکلهای زنان و دیگر اتحادیههای جامعه مدنی بشویم.
در جشن سال نو ایرانیان به ما بپیوندید تا خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی،
از جمله شهروندان آمریکا ،و بسته شدن زندان اوین بشویم.
فرجام سخن اینکه در شادی سال جدید ایرانیان همراه ما باشید تا از خواسته
های میلیونها ایرانی در دیماه اخیر اعالم پشتیانی نماییم :بر چیدن مقام ولی فقیه
و حکومت استبداد دینی و استقرار یک حکومت سکوالر با یک قانون اساسی
برخاسته از حاکمیت ملی و منافع مردم ایران.
آقای رئیسجمهور و اعضای کنگره از جنگ با ایران احتراز کنید! بهجای جنگ
بیاییم امید و اعتماد خود را روی خواست مردم ایران متمرکز سازیم.
ما شما را دعوت میکنیم تا در آرزوی نوروزی شاد برای مردم ایران با ما
باشید  -بدان امید که سال نو ،سال سرشار از شادی ،زندگی ،عشق و نشاط برای
همه جهان باشد ،نه اینکه باز هم به سوی جنگی دیگر خیز برداریم .دوباره به یاد
آوریم که همهی ما فرزندان «آدم» هستیم و تروریستها و تندروها نه میتوانند ما
را از هم جدا سازند و نه خواهند توانست نیرویی که رخسار امید و ایمان همه ما
را به هم پیوند می دهد ،یعنی انسانیت مشترک ما را ،نابود سازند.
در کمال صمیمیت،

شهره آغداشلو ،بازیگر سینما ،کالیفرنیا
حمید اکبری ،استاد و رئیس دانشکده ،مینه سوتا
لوتر الخاص ،بازرگان ،کالیفرنیا
اردشیر بابک نیا ،پزشک و استاد علوم بهداشتی ،کالیفرنیا
عسل پهلوان ،ناشر و مدیر نشریه فردوسی امروز ،کالیفرنیا
هوشنگ توزیع ،نمایشنامه نویس و بازیگر ،کالیفرنیا
سیامک زرین ،مشاور مدیریت کیفیت ،کالیفرنیا
پریسا ساعد (دکتر) ،روزنامه نگار ،کالیفرنیا
عباس خسروی فارسانی ،تحلیل گر سیاسی ،میشیگان
بیژن خلیلی ،ناشر و روزنامه نگار ،کالیفرنیا
آذر خونانی-اکبری ،کارشناس ارشد آموزش کودکان ،ایلینوی
امیر سلطانی ،نویسنده و فیلم ساز ،یوتا
خسرو سمنانی ،صاحب صنعت و مدیر عامل بنیاد نیکوکاری امید
ایران ،یوتا
مریم سیحون ،بنیانگذار گالری سیحون ،کالیفرنیا
پرویز صیاد ،نمایشنامه نویس و فیلم ساز ،کالیفرنیا
نازیال طوبایی ،مهندس نرم افزار سیستم ،کالیفرنیا
بهمن فتحی ،روزنامه نگار و کوشنده سیاسی ،کالیفرنیا
فرهنگ فرهی ،روزنامه نگار ،کالیفرنیا
منوچهر قنبری ،مهندس انرژی اتمی ،کالیفرنیا
مهرانگیز کار ،وکیل حقوق بشر ،واشنگتن دی سی
مرتضی میر آفتابی ،نویسنده و شاعر ،کالیفرنیا
هما میر افشار ،ترانه سرا و شاعر ،کالیفرنیا

درج این نامه سرگشاده در روزنامه واشنگتن پست بوسیله بنیاد «امید ایران»
پشتیبانی شده است.
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در کانون خبر:

شکایت علیه دولت دانالد ترامپ برای زندانی کردن مهاجران
دادگاه عالی آمریکا که باالترین مرجع قضایی در آمریکاست ،گفتوگو دربارهٔ
شکایت کالیفرنیا علیه دولت دانالد ترامپ را در مورد زندانی کردن مهاجرانی را که
جرم جنایی مرتکب نشدهاند ویا تخلف های کوچک داشته اند و ازنظر مهاجرتی
غیرقانونی هستند را بررسی مینماید.
هنگامیکه این موضوع مطرح شد ،دولت فدرال با نظر دادگاه استیناف منطقهٔ ۹
مخالفت نمود که اعالم میکرد کسانی که امنیت را تهدید نمیکنند و مجرم نیستند،
نمیتوان در زندان نگه داشت.
در آن زمان با مطرحشدن ایالت کالیفرنیا و شهرهایش به عنوان پناهگاه  ،دولت فدرال
این پرونده را به دادگاه عالی آمریکا برده است و اکنون بر اساس شماری از پروندهها
که بیش از  ۶ماه در روی میز قضات دادگاه عالی مانده است ،دادگاه عالی در مورد
کالیفرنیا در برابر دولت فدرال باید تصمیمی را بگیرد که میتواند برای دیگر ایالتهای
دیگر نیز الگو باشد.

مایکل فلین پس از ماهها غیبت در عرصه سیاست
مایکل فلین ،مشاور ارشد پیشین امنیت ملی
آمریکا ،که در همان آغاز دولت دانالد ترامپ
به سبب پروندهٔ روابطش با روسیه ،ناگزیر
کنار گذاشته شد و یکی از افراد مورد اتهام
در پروندهٔ دخالت روسیه و دیگر پروندههای
ارتباط مالی با روسیه است ،بهگونهای دور از
انتظار ،پس از ماهها غیبت در عرصهٔ سیاسی،
روز جمعه وارد لوسآنجلس شد و تالش کرد
تا برای ُعمار ناوارو ،نامزد جمهوریخواهان
برای رقابت با نمایندهٔ دموکرات لوسآنجلس،
ماکسین واترز ،فعالیت نماید.

مایکل فلین که در نخستین برخورد با
پروندهاش در برابر رابرت مولر به سبب دروغ
گفتن به  FBIمورد بازپرسی قرار گرفته است
و به سبب گفتارش ،رابرت مولر را بهسوی
پرسش از دانالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا،
کشانده است ،گفت اکنونکه من بهای تصمیم
خود را در مورد کشور میپردازم ،خداوند تنها
قاضی من در این پرونده خواهد بود .او به
سبک دانالد ترامپ ،نمایندهٔ کنگره ،ماکسین
واترز را فردی با بهرهٔ هوشی پایین خواند.

سخنرانی جنجالی شهردار اوکلند در مرکز اسالمی شمال کالیفرنیا

سخنرانی لیبی شعاف ،شهردار اوکلند ،در مرکز اسالمی
شمال کالیفرنیا در مخالفت با سیاستهای دانالد ترامپ
جنجالآفرید.
لیبی شعاف ،شهردار اوکلند ،که در چند ماه گذشته در
پشتیبانیازمهاجرانغیرقانونی،حضورمأمورانفدرالرابه
آگاهیرساندهواوکلندرابهعنوانپناهگاهمهاجرانمطرح
نموده بود ،بدون مشورت ،سخنرانی ساالنهٔ خود را بهجای
شهرداری در مرکز اسالمی شمال کالیفرنیا انجام داد تا
بهطورنمادینمخالفتبیشتریباسیاستهایدانالدترامپ
نسبتبهشماریازمهاجرانکشورهایمسلماننشاندهد.
این موضوع گرچه شماری از لیبرالهای شورای شهر

اوکلند را شادمان کرد ،لیکن نمایندگان
رقیب برای شهرداری در آینده را به ابراز
مخالفت کشاند .شهر اوکلند در انتخابات
ریاستجمهوری سال 2016تنها ۵رصد به
دانالد ترامپ رأی داده بود و یک شهر لیبرال با
گرایشهایرادیکالچپتلقیمیشود.لیبی
شعاف که در این هر به دنیا آمده و رشد کرده
و تحصیالت خود را در فلوریدا به پایان برده
است 52،سال دارد و از ۵سالگی همراه مادر
خوددرفعالیتهایاجتماعیاوکلندشرکت
نمودهاست.

اخراج پروفسور دانشگاه  UCLAبه علت
رفتارهایجنسی
دانشگاه  UCLAبا اخراج پروفسور رشتهٔ تاریخ،
گابریل پیتربرگ ،به پروندهٔ  10سال رفتار ناشایست
جنسی نسبت به دانشجویان شاکی پایان داد.
این رفتار از سال  2008آغاز شده بود و دانشجوی
رشته دکترا ،کریستین گالسگو ،آن را مطرح کرد،
لیکن دانشگاه بهجای اخراج دانشگاه تصمیم گرفته
بود  11000دالر کمکهزینهٔ تحصیلی به این دانشجو
بدهد و در موردی دیگر شکایت یک دختر دانشجو
تنها با اخطار و جریمه  1000دالری روبهرو شده بود.

ادامهٔ این رفتار نسبت به دیگر دانشجویان
موجب شده بود که در سال ۲۰۱۵
هنگامیکه کریستین گالسگو شاهد این
بود که این پروفسور به مرحلهٔ باالتر
ارتقاء یافته است ،شکایت رسمی دیگری
نسبت به این استاد و رفتار مقامات
دانشگاه در تصمیمگیریها مطرح نماید
و این بار دانشجوی نامبرده ،پیروز این
چالش قانونی میشود.

بنای سینمای ریالتو در پاسادنا  ،جای خود را به کلیسا می دهد

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

بنای سینمای ریالتو در پاسادنا که بهعنوان یکی از نهادهای تاریخی شهر به شمار
میرود و فیلم الاللند در آن تهیه شده است ،بهزودی بسته خواهد شد و تبدیل به
کلیسا میشود .این سینما که از سال  2007بسته بوده است ،پس از ساخت فیلم
الاللند در سال  2016در این سینما  ،موردتوجه قرار گرفته و خریداران تازهای
یافتهاست.
ادامه مطلب صفحه 1

برای رفتن به استادیوم های فوتبال ،ریسک دستگیر شدن و برخورد امنیتی دارد.
بسیاری از کارشناسان و مردم از جیانی اینفانتینو انتظار داشتند تا برخوردی جدی
با قانون شکنی رژیم جمهوری اسالمی در اینباره داشته باشد .حتی در زمانی که
بازی استقالل و پرسپولیس از تلویزیون دولتی ایران بطور مستقیم پخش می شد
و مصاحبه مطبوعاتی رییس فیفا در حاشیه این بازی در حال نمایش بود ،وقتی
یکی از خبرنگاران زن از وی درباره ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های فوتبال
در ایران پرسید ،برنامه زنده قطع و پاسخ اینفانتینو پخش نشد.
رییس فیفا علیرغم داشتن قدرت و وظیفه برای حمایت از زنان ایرانی ،در دیدار
با حسن روحانی ،رییس جمهور اسالمی ،درباره رفع ممنوعیت حضور زنان در
ورزشگاه ها موضع محکمی اتخاذ نکرد و فقط به بحث های بی فایده پرداخت.
جیانی اینفانتینو پس از بازگشت از ایران در پاسخ به پرسشی در اینباره به وبگاه
رسمی فیفا گفت« :من می توانم به دو صورت با این مسئله برخورد کنم ،راه اول
این است که از آنان (حکومت جمهوری اسالمی) انتقاد کنیم ،محکومشان کنیم،

این سینمای دوطبقه که در سال  1925ساخته شده و تنها یک تاالر نمایش دارد،
برای مدت  15سال به آروین مکمانوس بنیانگذار و کشیش ارشد بنیاد موزائیک
اجاره داده شده است تا به مرکز ترویج مذهب بدل شود.
این سینما که به سبک معماری مصر و مراکش ساخته شده است ،میتواند در
آینده به محل نیایش  250تا  700نفر تبدیل شود.
مجازات شان کنیم و کلیه روابط خود را با آنها قطع کنیم .راه دوم این است که
با مقامات آن کشور بحث کنیم و آنان را قانع کنیم تا اجازه دسترسی بانوان را
به ورزشگاه ها بدهند و من راه دوم را برگزیدم ».اینفانتینو دومین رییس فیفاست
که از جمهوری اسالمی ایران دیدار کرده و مانند پیشینیان خود هیچگونه اقدام
خاصی بر علیه این بی عدالتی مسلم رژیم تهران انجام نداده و فشاری به آنان
نیاورده است.
ریاست فدراسیون جهانی فوتبال وظیفه دارد تا در راستای وظایف خود ،زنان
ایرانی را مورد حمایت عملی و معنوی قرار دهد تا دیگر با تماشاگران مونث
فوتبال در جمهوری اسالمی ایران همچون یک مجرم رفتار نشود .سفر جیانی
اینفانتینو به تهران فرصت ایده آلی بود تا از یکی از مطالبات بر حق بانوان ایرانی
توسط سازمان بین المللی مشهور و قدرتمند فوتبال اعاده شود که متاسفانه با
موضع منفعل ریاست فیفا از دست رفت.
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درکانون خبر:

سوءاستفاده فیسبوک برای انحراف در انتخابات
حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا ،اعالم
کرد که کالیفرنیا به  33ایالت دیگر
میپیوندد تا از مدیران فیسبوک بخواهد در
مورد اطالعات  50میلیون نفر کاربری که
در اختیار شرکت تحلیل سیاسی کمبریج
قرار گرفته ،پاسخ دهد .موسسه مزبور
با این اطالعات توانسته بود آگهیهای
نادرست و بدون واقعیت برای انحراف در
انتخابات تولید و در فیسبوک عرضه نماید.

در نامهای که از سوی دادستانهای کل این
 34ایالت به مارک زوکربرگر نوشته شده
است ،از او خواسته شده تا جزئیات این
سوءاستفاده در اختیار آنان قرار بگیرد.
در این نامه درخواست شده است روشن
شود چه دستهای از کاربران در این
تحلیلها هدف قرار داده شدهاند و چگونه
فیسبوک از آن پیشگیری نکرده است.

استعفای سناتور تونی مندوزا از مجلس سنای کالیفرنیا
مقامات نظارت بر برگزاری انتخابات کالیفرنیا
اعالم کردند که با توجه به استعفای سناتور تونی
مندوزا از مجلس سنای کالیفرنیا به سبب پروندهٔ
مزاحمت و رابطهٔ جنسی با همکاران ،نخواهد
توانست نام خود را در انتخابات  ۵جون 2018
بهعنوان سناتور تونی مندوزا اعالم نماید ،زیرا در
این مرحله سناتور نیست.
تونی مندوزا اعالم کرده بود که علت حضور او در
انتخابات ،انتخاب شدن برای ادامهٔ دورهٔ باقیمانده

او در سنای کالیفرنیاست و او به انکار مزاحمت
و دستدرازی جنسی نسبت به همکاران خود
پرداخته است.
راشل دلوچی ،از مشاوران ادارهٔ نظارت بر
انتخابات ،در نامهای به تونی مندوزا روشن کرده
است که او باید به اصالح نام و عنوان خود
در برگههای انتخاباتی بپردازد و در آگهیهای
انتخاباتی نیز باید همین دقت انجام شود و از
عنوان سناتور استفاده نکند.

پیروزی دبیرستان وودلندهیلز
در مسابقات آموزشی کالیفرنیا
دبیرستان ال کامینو رئال از وودلندهیلز ،در مسابقات
آموزشی کالیفرنیا که روز یکشنبه  25مارچ انجام
شد ،برندهٔ نخست این رقابتها شد .در رقابتهای
کانتی لوسآنجلس دبیرستان ال کامینو رئال در ماه
فوریه رقیب خود دبیرستان گارنادا هیلز را که برندهٔ
 ۶دوره در مسابقات کشوری بود ،شکست داد و به
مرحلهٔ نهایی راه یافت.
با این پیروزی  ،دبیرستان ال کامینو رئال به مسابقات
کشوری راه مییابد تا به رقابت بپردازد .این دبیرستان

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

در سال  2014نیز برندهٔ مسابقات کشوری شده بود.
مسابقات آموزشی کالیفرنیا در رشتههای هنر،
اقتصاد ،موسیقی ،زبان ،ادبیات ،ریاضیات ،علوم،
علوم اجتماعی ،سخنرانی ،مصاحبه و مقالهنویسی
برگزار میشود .مسابقهٔ امسال بر روی موضوع آفریقا
تمرکز بیشتری داشت.
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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت چهاردهم

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی میکند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم ،لذا
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر میگردد .اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.
افسانه گفت چه از خود راضی و خداحافظی کردن
احمد از منشی خواسته بودتا شماره عباسی رو بگیره
منشی خبر داد که آقای عباسی پشت خطه
احمد گفت سالم رئیس شنیدم ما رو که نمیبینی
خوشحالی
عباسی گفت خالف بعرض شما رسوندن چون در
حال حاضر وجودتت بیشتر از هر زمانی الزمه
احمد گفت خیره ایشااهلل اتفاقی افتاده
عباسی گفت آره ولی خیره یادته گفته بودم برادر
عیال تو امریکا فوق تخصص زنان و زایمان و گرفته
و رشته تخصصیش هم ناباروریه
احمد گفت آره همون که میگفت هرچی دارین
بفروشین و کوچ کنین بیاین امریکا
عباسی گفت آره ولی تیغ اون مارو نبرید ولی مال
ما اونو چرا
احمد گفت حاال چی شده
عباسی گفت من به وزیر بهداشت سپرده بودم که
اگه یه جای دندون گیری سراغ داشت وسیله بشه
مابکشیمش ایران
تقریبا دوماه پیش کارش ردیف شد و بعنوان رئیس
کلینیک تازه تاسیس ناباروری انتخاب شد و حاال دو
هفتهای میشه که گیر داده تا یه ویال تو شمال بخره
میگه این آلودگی هوای تهرون باالخره منو میکشه و
من بهش گفتم این در تخص همکارم شفیعییه
نمیدونی احمد منو کچل کرد دم بساعت زنگ میزنه
و سراغ ترو میگیره
احمد گفت اتفاقا زنگ زدم بهت بگم اوالحاجی از
کما در اومده و در حال حاضرحالش خوبه دوم اینکه
هفته آینده سه چهار روز تعطیله میخوام بیام تهرون
عباسی گفت چی ازین بهتر بیا پسر بیا یه شب سه
نفری حال کنیم و شاید با دست توانای تو مشکل
برادر عیال هم حل بشه و پس از آن با هم خداحافظی
کردن
سعید در اتاق هما رو کمی باز کرد هما روی تخت
نشسته بود و به گوشهای خیره شده بود
سعید گفت صبح بخیر
هماگفت صبح توهم بخیر
سعید گفت بریم پائین فکر کنم صبحونه حاضره
هما گفت بریم و با کمک سعید براه افتاد همچنانکه
از پلهها پائین میومدن سعید گفت میخوای یه تخت
کوچیک برات بگیرم و تو هال پائین بزارم تا دیگه
مجبور نشی این پله هارو باال و پائین بری
هما گفت منکه بحز این چند تا پله هیچ تحرکی
ندارم همین باعث میشه الاقل روزی چند قدم راه برم
ولی بزودی این اتفاقی که تو میگی میفته و مجبور
میشم همون پائین بخوابم
صغری جلو اومد و سالم گفت هماگفت صبحونه
آماده س صغری
صغری گفت آره خانم جان بفرمائین پشت میز و رو
کرد بسعید و گفت آقاسعید براتون نیمرو بزنم
سعید گفت نه صغری خانم الزم نیست
هما همانطور که لقمههای کوچولو میگرفت و
تودهنش میزاشت بسعید گفت نقاشی خونه تموم شد
سعید گفت یکی دو بار بهش سر زدم قرار بود دیروز
تموم بشه باید میرفتم و مزدش و میدادم
هما گفت خب بعد صبحونه برو
سعید گفت باید یکی رو پیدا کنم که اونجارو تمیز
کنه تموم سرامیک رنگی شده
هما گفت بهمون مدیر ساختمون بگو یه خانمی
هست که هرهفته میاد و راه پله رو تمیز میکنه از
همون کمک بگیر
سعید گفت نمیتونم ولش کنم بامان خدا باید باال
سرش باشم
هما گفت منکه نمیخوام دست و پاتو ببندم و ترو
تو خونه زندونی کنم فقط ازت خواستم یه نظمی
بزندگیت بدی حاالم پاشو برو
بکارت برس
سعید بطرف هما رفت و درحالیکه اونو میبوسید
گفت قربون مامان با شعورم برم و لباس پوشید و
ازخونه خارج شد
وقتی پشت رل نشست قبل از اینکه ماشین و روشن
کنه شماره افسانه رو گرفت و گفت کجایی
افسانه گفت میخوای کجاباشم تو خونه م
سعید گفت آماده شو که دارم میام و دقایقی بعد
جلو خونه
بافسانه که پشت پنجره ایستاده بود عالمت داد که
بیاد پائین
افسانه اومد توماشین نشست و گفت جیم شدی
سعید گفت نه بابا مامانم ماهه تابهش گفتم دلبرم
چشم براهه من و با تیپا از خونه بیرون انداخت
وگفت زود تر برو تابیشتر ازین چشم برات نمونه
افسانه گفت تو که راست میگی و بعد اضافه کرد
برنامه چیه
سعید همانطور که در حال حرکت بود براش توضیح
داد که اول به بنگاه و دادن پول نقاش و گرفتن کلید
و باقیشو تو آپارتمان بهت میگم
سعید از بنگاه در اومد و بآپارتمان رفتن بمحض
ورود سعید افسانه رو غافلگیر کرد و در آغوش
گرفت و سخت بخودش فشار داد و بوسید
افسانه گفت چه خبره مگه از قحطی اومدی خوبه
که فقط یه شب از هم دور بودیم
سعید گفت یه لحظ هم برام یه ساله
افسانه گفت بیا ببینم باید چکار کنیم
سعید گفت مامان پیشنهاد داد که از مدیر ساختمون
بخوایم برامون کارگر بفرسته
افسانه گفت خدا پدرشو بیامرزه خیلی کثیف نکرده

تو بپر از همین مغازه سر خیابون پودر و مایع و ابر
بگیر و بعد کمی مکث کرد و گفت چه کاریه راه
بیفت خودم باهات میام و دو نفری رفتن و هر چه که
افسانه میخواست گرفتن و موقع برگشتن سعید جلو
یه مغازه ایستاد و شمارهای رو توی گوشییش سیو
کرد و بخونه
برگشتن
افسانه لباسشو کم کرد و بجان سرامیک و سینک
ظرفشوئی و هرجای دیگری که به چشمش کثیف
میومد افتاد
سعید هم با فروشنده هایی که قبال خرید کرده بود
هماهنگ کرد تا وسایل و بفرستن و بعد بکمک افسانه
رفت ولی انقدر کمک حالش نبود که مزاحم چون از
هر فرصتی استفاده میکرد و افسانه رو نوازش میکرد
افسانه هم در عین حال که ازین کار سعید خوشش
میومد و نهایت لذت و میبرد ولی بظاهر اعتراض
میکرد ظهر شده بود سعید
باتاق خواب رفت و شماره چلوکبابی رو که سیو
کرده بودگرفت و سفارش غذا داد و دوباره به هال
اومد و بافسانه پیوست دقایقی بعد زنگ در بصدا در
اومد افسانه هراسان شد و گفت کی میتونه باشه و
رفت تو اتاق تا کسی اونو نبینه
سعید در و باز کرد و غذا رو گرفت و برگشت و
باصدای بلند گفت خانم تشریف بیارین با شما کار
دارن
افسانه سرشو در آورد و سعید و دید که غذا تو
دستش بود خیالش راحت شد و گفت خیلی بدی
زهره ترک شدم تو کی رفتی و غذا سفارش دادی
سعید گفت ما اینیم دیگه حاال دستتو بشور که سرد
میشه بعد از نهار کم کم صدای زنگ در بگوش
میرسید و سری به سری وسایل از راه میرسید و بانظر
افسانه مرتب میکردن
سعید هم از انباری خورد و ریزا رو آورد خونه
لحظه به لحظه بیشتر شکل و شمایل یه محل سکونت
و پیدا میکرد به ساعات غروب نزدیک میشدن سعید
گفت برای امروز کافیه خیلی خسته شدی راه بیفت
بریم و در حالیکه بوسهای از لپاش میگرفت زمزمه
میکرد
اگه ترو من نداشتم
چه روزگاری داشتم
و افسانه با لبخندی توام با رضایت همچنانکه لباسشو
میپوشید گفت ولی حداقل یکی دو روز دیگه کار داره
سعید مسیر حرفو عوض کرد و گفت اگه یادمون
نمیرفت و دو تا حوله گرفته بودیم حاال یه دوش
دونفره میگرفتیم تا خستگیمون در بره
افسانه لبخندی زد و بطرف در راه افتاد وقتیکه بدر
خونه افسانه رسیدن و موقع خداحافظی افسانه گفت
اگه دیرت نمیشه و میخوای دوش بگیری بیا باال
سعید با ذوقی کودکانه گفت آخ جون اومدم و از
ماشین بیرون پرید و دونفری وارد خونه شدن
سعیدافسانه رو بغل کرد و تا در حموم برد و شروع
کرد به در آوردن لباس افسانه و هولش داد توی
حموم و گفت برو که منهم اومدم توی حموم سعید با
تعریف جوکهای سوپر و قلقلک دادن افسانه باعث
شد تا صدای خنده هاشون تو فضا بپیچه و پس از آن
زمان کامیابی فرا رسید و خستگی دیگری بر خستگی
هاشون اضافه شد و وقتی بیرون اومدن افسانه با حوله
موهای سعید و خشک میکرد و میگفت هوا سرده
ممکنه سرما بخوری و سعید تو آسمونا سیر میکرد
موقع خداحافظی با بغض گفت اصال دلم نمیخواد
برم آخه چیکار کنم
افسانه گفت چارهای نیست زود تر برو تا چوب
خطت پر نشده و مامانت ترو تنبه نکرده
سعید گفت یعنی داری تیکه میندازی که من بچه
ننه م
افسانه گفت برو دیگه هی حرفامو تفسیر نکن
سعید دوباره افسانه رو در آغوش گرفت و بوسید و
از اونجا خارج شد و در حالیکه افسانه با نگاهش اونو
بدرقه میکرد از تیر رس نگاهش محو شد
سعید وقتی وارد خونه شد خودشو روی مبل ولو
کرد
هما گفت چی شده کوه جابجا کردی
سعید گفت کم از اون هم نبود
هماگفت حاال تموم شده یا نه
سعید گفت مامانم نمیدونی خونه رو بچه روزی
انداختن اگه دو روز دیگه تموم بشه شانس آوردم
هما گفت کارگر گرفتی
سعید گفت آره همسایه یکی رو معرفی کرد کارشم

بد نبود و ادامه داد من میرم یه چرت بزنم واسه شام
بیدارم کنین
افسانه هم روی تخت دراز کشید تمام حرکات
سعیدجلو چشاش رژه میرفت و یاد حرفاش میافتاد
و به جاهای با مزه ش که میرسید لبخندی روی
لباش ظاهر میشد احساس میکرد برای اولین بار در
زندگیش عاشق شده حتی فکر از دست دادن سعید
و یا یه روز ندیدنش اونو آزار میداد وقتی بیاد احمد
میافتاد آرزو میکرد که
ایکاش سعید قبل از احمد تو زندگیش پیدا میشد
وقتی به آینده فکر میکرد و اینکه چطوری میتونه از
دست احمد خالص بشه و
بسعید پناه ببره خیلی عذابش میداد تازه نمیدونست
که اگه
معجزهای اتفاق بیفته و همه چیز اونطوری که
میخواست پیش بره آیا سعید طالب یه زندگی مشترک
و طوالنی با او هست یانه وقتی به جاهای سختش
میرسید بیاد حرفای اسکارلت توی فیلم بر باد رفته
میافتاد و با خودش میگفت فردا برای اون یه راه چاره
ای پیدا میکنم
صدای در باعث شد تا سعید از خواب بیدار بشه
صغری بود که میگفت آقا سعید شام حاضره سعید
پائین رفت بوی ماکارونی همه جا پیچیده بود سعید
یه بشقاب برای هما کشید و بعد برای خودش هما
از صغری خواست که بانها بپیونده بعد از شام هما
از سعید پرسید که اصال طرف دانشگاه میره یا همه
چیزو تعطیل کرده
سعید گفت مگه میشه مامان این همه زحمت کشیدم
چطور میتونم ولش کنم یه ماه دیگه مدرکمو میزنم
روی همین میز
هما گفت خوشحالم آفرین
سعیدگفت من میرم تو اتاقم خواستی بخوابی صدام
کن بیام
هما گفت تو راحت باش صغری کمکم میکنه
سعید باتاقش رفت و با افسانه چت کرد
افسانه گفت مشقات و نوشتی که اومدی پای چت
سعید گفت منکه مشقامو توخو نه شما مینویسم
افسانه گفت خیلی بی تربیتی
سعید گفت برای اثبات حرف تو بزار یه خاطره
تعریف کنم
افسانه گفت بگو ببینم چیه
سعید گفت یه همکالسی دارم که اهل شهسواره
میدونی که بیشترین لیمو و پرتقال درجه یک مال
اون منطقه س مدتی بود اصرار میکرد تا دو سه روز
بریم والیت اونا و خوش بگذرونیم تا باالخره تو یه
تعطیالت میان ترم زمستون باخودش رفتیم شهسوار
باغ میوه اونا پر بود از انواع مرکبات پیوندی مثال من
تا آنروز شنیده بودم که شاه میوه به گالبی درجه یک
میگن ولی تو باغ اونا فهمیدم که بین مرکبات هم شاه
میوه هست پرتقال هایی که سه تاش یه کیلو وزن
داره رو میگن شاه میوه حاال بگو چی شد که یاد اون
خاطره افتادم
افسانه گفت حاال حتما باید بپرسم تو که تا اینجاشو
گفتی باقیشو هم تعریف کن
سعید گفت پریروز که برای اولین بار از کسوت
پسر بودن خارج و به دنیای مردان پا گذاشتم و اون
اندام مرمرین و دیدم یه دفعه رفتم تو حال و هوای
شهسوار
افسانه گفت آخه چه ربطی داره
سعید گفت عجله کار شیطونه کمی صبر کن میفهمی
دوستم کارد
آشپزخونه رو برداشت و رفتیم تو باغ هر پرتقالی
رو که میدونست رسیده و شیرینه میچید و پوست
میگرفت و میداد بما تا یه دفعه یه لیموی درشت و
چید و دو نصف کرد هر کدومشو گذاشت رو یه
طرف سینه ش و گفت تا حاال اینجوریشو دیده بودین
راستش من تاهمین دو سه روز گذشته ندیده بودم
یه دفعه یاد شسهوار افتادم درست عین همون بود
افسانه گفت حق داشتی بمن ثابت شد
سعید گفت یه خاطره دیگه هم از اونجا دارم بگم
افسانه گفت اگه مثل همونه که گفتی الزم نکرده
سعید گفت نه جون مامان این یکی شاعرانه س
افسانه گفت بگو مامان جون
سعید گفت یادت باشه این روزا خوب مارو ضایع
میکنیا
افسانه گفت ادامه بده
سعیدگفت خاطره دوم که این روزا من و مدام بیاد
شهسوار میندازه شعریه که نمیدونم مال اخوان بود
یا مشیری که با مرکب سفید روی بوم مشکی نوشته
شده بود و اینجوری شروع میشد
خانه ام آتش گرفته آتشی پردود
هرطرف میسوزد این آتش
پردهها و فرشها را تارشان با پود
من بهر سو میدوم گریان
وقتی به اینجای شعر رسید بغض کرد و گفت حاال
احساس میکنم خونه م داره آتیش میگیره و عنقریب
تار و پودم و بسوزونه
افسانه گفت خیلی مواظب باش احساسات زیادی
مایه درد سره
سعید گفت من به جای الالئی اینهمه پرچونگی
کردم تا خوا بت بگیره برو بخواب که فردا هم خیلی
باهات کار دارم و این جمله رو خیلی موذیانه ادا کرد
افسانه گفت قبل از اومدن زنگ بزن تا آماده شم بعد
خداحافظی کردن
صبح فردا احمد بمحمدی مدیر بنگاهی که قبال قرار
بوده ویال رو ازش بخره زنگ زد و ازش پرسید که
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 30مارچ تا  5آپریل( 10فروردین تا  16فروردین)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  10فروردین 30/مارچ
 1272خورشیدی ( 1893میالدی)
زادروز علیاصغر حکمت نخستین رئیس دانشگاه
تهران ،وزیر معارف ،استاد دانشگاه و ادیب در شهر
شیراز (درگذشت 3 :شهریور )1359
 1291خورشیدی ( 1912میالدی)
درگذشت میرزا ابوالقاسم محمدنصیر (طرب) شاعر
وخوشنویس
 1326خورشیدی (1947میالدی)
اعدام قاضی محمد ،صدر قاضی ،و سیف قاضی از
رهبران ُكرد
 1334خورشیدی (1955میالدی)
زادروز شهال شرکت ،روزنامهنگار فمینیست ایرانی
و مدیر مسئول ماهنامه زنان
1354خورشیدی(1975میالدی)
زادروز بهار سومخ ،بازیگر ایرانیتبار آمریکایی -
یهودی
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
تغییر رژیم شاهنشاهی در ایران ،توسط روحاهلل
خمینی که یک فرم حکومتی جمهوری اسالمی آری
یا نه را به رفراندم گذاشت.
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
اعالم برقراری نظام جمهوری اسالمی در ایران
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت فریدون آدمیت ،دیپلمات برجسته و
نویسنده و تاریخ نگار سرشناس در سن  87سالگی
در تهران .از آثار او میتوان به «فکر آزاد و مقدمه
نهضتمشروطیت»«،اندیشههایمیرزاآقاخان
کرمانی»«،اندیشههایمیرزافتحعلیآخوندزاده»،
«اندیشههایطالبوفتبریزی»«،اندیشهیترقی
و حکومت قانون» و غیره نام برد( .تولد 1299
خورشیدی)
آثار او در شرکت کتاب موجود است

شنبه  11فروردین 31/مارچ
 1256خورشیدی( 1877میالدی)
زادروز عالمه محمد قزوینی ،ادیب ،مصحح و
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.

یکشنبه  12فروردین 1/آپریل
 301خورشیدی( 922میالدی)
بر دار کردن حسین بن منصور حالج ،عارف
پرآوازه ایرانی به دستور ابومحمد حامدبن عباس
وزیرالمقتدرعباسی
 1297خورشیدی (1918میالدی)
انتشار شماره پنجم مجله «زبان زنان» به مدیریت
صدیقه دولت آبادی
 1304خورشیدی ( 1925میالدی)
زادروز منصور یاحقی آهنگساز و نوازنده چیره

دستسنتور
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
زادروز بهاءالدین خرمشاهی ،پژوهشگر
 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
زادروز مهین خدیوی ،شاعر
 1342خورشیدی( 1963میالدی)
گشایش آرامگاه حکیم عمرخیام نیشابوری و شیخ
عطار در نیشابور
 1342خورشیدی( 1963میالدی)
گشایش آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد از آثار
ساخته شده توسط انجمن آثار ملی با طراحی
مهندسهوشنگسیحون
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
که به حکومت اسالمی خود رسمیت دهد (بدون
حضور هیئت نظار سازمان ملل متحد) انجام شد و
اعالم کردند که اکثریت  98/20درصد مردم ایران
به جمهوری اسالمی رای داده اند.
1360خورشیدی(1981میالدی)
درگذشت اللهیار صالح ،وزیر ،سفیر ،سیاستمدار
ایرانی و از رهبران جبهه ملی ایران
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشت ژاله كاظمی برنامه ساز رادیو و
تلویزیون و دوبلور ،در آمریكا
 1299خورشیدی
زارروز دکتر احسان یارشاطر بنیاذگذار دانشنامه
ایرانیکا.

 1299خورشیدی( 1920میالدی)
زادروز پروفسور احسان یارشاطر بنیاد گذار
دانشنامه ایرانیکا
1315خورشیدی(1936میالدی)
زادروز نادر ابراهیمی ،داستاننویس ایرانی
1333خورشیدی(1954میالدی)
زادروز رخشان بنیاعتماد ،کارگردان و
فیلمنامهنویس
 1341خورشیدی (  1962میالدی)
زادروز آزیتا قهرمان ،نویسنده
1362خورشیدی(1983میالدی)
درگذشت علینقی بهروزی  -محقق و مؤلف
 1379خورشیدی( 2000میالدی)
درگذشت عباس سحاب ،پدر جغرافیای نوین ایران
1389خورشیدی(2010میالدی)
درگذشت رضا کرمرضایی ،بازیگر

چهارشنبه 15فروردین 4/آپریل
 1093خورشیدی ( 1714میالدی)
درگذشتمحمدصالحاصفهانی،خوشنویسدوره
صفوی

دوشنبه 13فروردین 2/آپریل
 1337خورشیدی ( 1958میالدی)
زادروز علی خدایی ،قصه نویس

 1382خورشیدی( 2003میالدی)
درگذشت کاوه گلستان ،عکاس و مستندساز ایرانی
در عراق در پی انفجار مین (تولد در  17تیر سال
 1329خورشیدی)
کتابهای کاوه گلستان در شرکت کتاب موجود
میباشند
 1395خورشیدی ( 2016میالذی)
درگذشت قاسم هاشمی نژاد نویسنده ،روزنامه
نگار پیشکسوت به علت عفونت ریه در بیمارستان
شریعتی تهران .وی متولد  1319بود.

سه شنبه 14فروردین 3/آپریل
 1282خورشیدی( 1903میالدی)
زادروزابوالحسنصبا،آهنگسار،مدرس،پژوهشگر
موسیقی و نوازنده ویولن ،سهتار و سنتور
(درگذشت  28آذر  1336خورشیدی)

1320خورشیدی (میالدی 1941میالدی)
درگذشت پروین اعتصامی ،شاعر
کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی به فارسی
و به فارسی و انگلیسی در شرکت کتاب موجود
می باشد.
 1320خورشیدی (1941میالدی)
زادروز رضا شفیعیان ،نوازندهی سنتور
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز ایرج ضیایی ،شاعر
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشت دکتر احمد بیرشک ،محقق و پیشگام
معاصر علوم ریاضی و تجربی

پنجشنبه 16فروردین 5/آپریل
 1326خورشیدی ( 1947میالدی)
درگذشت محمدعلی شاه ،پادشاه قاجار
 1333خورشیدی ( 1934میالدی)
زادروز بنفشه حجازی ،شاعر و پژوهشگر
 1337خورشیدی ( 1958میالدی)
اعالم رسمیِ طالق محمدرضاشاه پهلوی و ملكه
ثریا(اسفندیاری)
 1377خورشیدی ( 1998میالدی)
درگذشت احمد آرام ،پژوهشگر ،نویسنده و مترجم
در آمریکا
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت حسن حسینی ،شاعر

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

شهروند ایرانشهر حلول سال  ۱۳۹۷را به همه هموطنان ایرانی در سراسر دنیا بویژه
ایاالت متحده ،شادباش و تبریک عرض می نماید .امید است امسال سرشار از تندرستی،
شادی ،پیروزی و آزادی برای ایرانیان باشد.
خبر اول :رهبر جمهوری اسالمی در پیام نوروزی خود ،سال ۱۳۹۷را سال حمایت از
کاالی ایرانی نام گذاری کرد.
واال نه اینکه با حرف و شعارهای قشنگ مشکلی داشته باشم اما انقدر تو این ۴۰سال
ازاین دروغ و دقل ها شنیدم ،دیگه حالم داره به هم میخوره .باس به این جناب حضرت
آغا گفت ،اگه سمبل کاالی ایرانی که داری میگی یه چیزی مثه ماشین پراید باشه،
ترجیحا آدم فرقون سوار شه سنگین تره!
خبر دوم :خامنه ای در سخنرانی نوروزی خود در مشهد گفت « ،با این که مردم در ابراز
عالئق مختلف آزادند ولی آزادی برخالف قانون  ،دین و شریعت در ایران وجود ندارد».
یعنی یارو نشسته ببینه کی عید میشه ،شروع کنه به شعار در اوردن و پیام دادن و
سخنرانی کردن تا عید ملتو کوفتشون کنه .میبینه هر سال هرچی میگه یه چیز دیگه در
میاد ،بازم از رو نمیره .اما تو این جمله یه چیزی رو درست میگه و اونم اینه که آزادی
در ایران وجود نداره چون با قانون جمهوری اسالمی و دین و شریعت من در آوردی
ایشون جور در نمیاد .خدا پدرشو بیامرزه که این دفعه راستشو به مردم گفت.
ّ
شاءالل آن روزی
خبر سوم :به نوشته وبسایت خامنه ای ،کاربران این سایت جمله «ان
راکهشماهادرقدسنمازجماعتمیخوانید،ببینیدوببینیم».رابعنوانمهمترینجملهاو
در سال ۱۳۹۶انتخاب کرده اند .جمالت «آقای رئیسجمهور هم در صحبتشان مفصل
پرداختند به مسال ه اقتصاد و کارهایی که باید انجام بگیرد و مواردی را ذکر کردند که باید
این کار بشود .مخاطب این بایدها کیست؟ خود ایشان ».و «وقتی دستگاه مرکزی مختل
است ،همه هستههای فکری و فرهنگی و عملی و جهادی ،آتش به اختیار باشند ».بعنوان
دومین و سومین جمله مهم سال ۱۳۹۶رهبر جمهوری اسالمی انتخاب شده است.
خعلی دلم میخواد بدونم این یارو چی میزنه که انقدر چرت و پرت میبافه اما اونایی که

انتخاب کردن دیگه آخرشن .فک کن یکی حکومت خودش داره میپوکه و مردمش
ازشمتنفرنبعدمیخوادبلندشهبرهاسراییلنمازجماعتبرگزارکنه.آخهمردحسابی
تو و دور و وریات تا افغانستانم نمیتونین برین از ترس ک**تون ،اونوقت می خوای
بری اورشلیم نماز بخونی؟ دومین جمله ام که متلک به رییس جمهور خودته و
سومیش هم که دیگه نگو ،اونایی که انتخاب کردن حتمن یه مشت الشخور جنگین
که کارشون ترکوندن مردمه تا آتیش به اختیار بزنن ملتو لت و پار کنن .ولی شهروند
ایرانشهر خیلی جدی بهتون قول میده سال ۱۳۹۷انقدر برای مردم ایران مبارک باشه که
دیگه نه جمله مزخرفی بشنون و نه از میون این جفنگیات چیزی انتخاب بشه!
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

818-9 08 08 08

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

Job

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

اطالعیهها

امالک

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

2800

حراج

3100

خدمات

4100

Properties

مواد غذایی 7100

اجاره ،خرید ،فروش... ،

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

آموزش Education 1100

اتومبیل

خرید ،فروش... ،

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

Automobile 2100

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

امالک

Properties 2800

9100

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

خدمات Sevices 4100

وود لند هیلز،اتاق مستر،ریمادل ناوی ،فریدون
شده ،مبله با آشپزخانه مشترک و
پارکینگ اجاره به خانم مجرد $ 850مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما
یا زوج $1150
 (818) 633-0369در امور آدیت Audit
مشاور مالیاتی متخصص در امور

)Accounting Services(Enrolled Agent

نیاز به هم خانه
در یک کمپلکس لوکس در داون تان
لوسآنجلس به خانمی محترم که به
فضای دوستانه عالقمند باشد
اجاره ماهانه  9٠٠دالر
آموزش بدنسازی

الدن کالب

(310) 962-7010

wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

پارس

دان تان ال ای موتورز
نیک والدت
(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

آموزش رانندگی
(818) 996-2945
(213) 388-0989
آموزش زبان فارسی

فکوري ،مآوا

بخشی شوران

سي بي اس اتو
(818) 765-5300

CBSautobody.com

(310) 741-0085

mfakoori7@gmail.com

آموزش کامپیوتر
آمورزشگاه ارت

Los Angeles Ort College

(323) 966-5444
(818) 382-6000

رنجبر ،امیر

www.laort.edu

SophiaPezeshk.com

اتومبیل

لوازم یدکی

کالیفرنیا آتو رکینگ
California Auto wrcking
(818) 768-7604
AllAutoPartsFinders.com

اطالعیهها

(818) 282-3918

آموزش نقاشی
کالس های خصوصی طراحی و نقاشی
در لس آنجلس و اورنج کانتی
در هر سنی ( کودک و بزرگساالن)
درهرسطحی(مبتدیتاپیشرفته)
شمارهتماسجهتاطالعات بیشتر:
(424) 333-4919
Automobile 2100

صافکاری
آدامز کولیژن کلینیک
(323) 936-3636
جرمن تک
(818) 625-8887
(818) 264-0777
سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

(323) 651-0414

Notifications 2500

اجتماعی
مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و
هم میهنان تازه وارد
(818) 616-3091

امالک

Properties 2800
اجاره

یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
اجارهماهیانههزاردالر
(818) 300-7226
دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با
مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
در بهترین منطقه نورت هالیوود با
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس
مشترک ١٨نفرهطبقهاولوطبقهدوم
با قیمت استثنایي به شرط کردیت
خوب  ٢ماه رایگان
David

(818) 523-2600

یوروپین کولیژن کلینیک
اتاق و گست هاوس همیشه برای
 (310) 445-5333اجاره موجود است حتی بطور موقت
(310) 445-3999
(310) 867-1770
(213) 216-8282
آپارتمانهای ریمادل شده سینگل،
خرید و فروش
 ١خوابه ٢ ،خوابه بزرگ نزدیک مراکز
آناهایم مرسدس بنز
خرید ،اتوبوس ،متروشهرتارزانا ،قیمت
رامین آرین
مناسب،شرایطعالی
مکس توحیدیان
برایکسانیکهتازهبهآمریکاآمدهاند
ماش نوذری
کیوان
(818) 481-1511
(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

خرید و فروش امالک و مستغالت

(310) 207-6500

www.consultax.com
info@consultax.com

حقوقی

کار

6100

Job

نیازمند کار خدماتی با ساعتی ١٠دالر
میباشد
(323) 994-9132
به خانمی ایرانی با تسلط کامل به زبان
اسپانیش و انگلیسی برای  5روز کار در
دفتر جواهر فروشی از 9صبح تا 5عصر
نیازمندیم.
کورش

(310) 648-2522

مژگان  (424) 666-4464نگران دریافت تیکت رانندگی نباشید
خانواده ای دراورنج کانتی جویای
 Justice Ticketمشاور شما برای
مشاوره
استخدامپرستارکودکبصورتشبانه
خالصی از عواقب دریافت تیکت
 (818) 244-4447روزی می باشد.
Extar Co
آقایی ،خسرو
(949) 293-8824
فرشي ،دکتر آلن
 (310) 315-9622وکیل امور جنایی
ExtarCo.com
(818) 666-3183
 www.casedismissed.usجویای شریک در امور فرهنگی و
امینی ،دانی
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
 (818) 986-3900شکوفه امین
(310) 477-7477
 (818) 462-7700تنظیم وکالتنامه و انجام سایر
ketab1@ketab.com
 ( (818) 342-9084امورحقوقي در ایران)
(818) 642-7282
shokofeh.amin@gmail.com
خسروي ،علي
(310) 274-3445
شرکت خدمات کاریابی Infinity
خیاطی
(310) 967-9530
(ملودی)نگهداریازفرزندان،سالمندان
پرده ( دوخت  -فروش  -نصب)
نظافت منازل یا دفاترپاره وقت  ،تمام
پرده پارس
شیمی،نوشین
وقت و شبانه روزی
 (310) 498-1090بهزاد ریحانی
(818) 216-4210
 www.parsdrapery.comخانم نیکی
(818) 745-1010
فرزان ،ژانت
مسافرتی
(310) 475-2122
 JanetFarzan.comآژانس مسافرتی شهرزاد
مواد غذایی Food 7100
(310) 477-9400
کاکاوند (پورنگ) مینا
shahrzadtours@yahoo.com
عمده فروشی
 (949) 552-6060با امید پرواز کنید
 (949) 202-7484 Cellنماینده هواپیمایی ال عال
صادر کننده بلیطهای پروازهای آبعلي ،ماست و دوغ و لبنیات
(818) 409-0117
داخلی و خارجی
مفید ،اردوان
(800) 536-6666
(310) 948-6071
اس جي اس (213) 593-1200
 (949) 223-7214بهاران ،شبنم  -پارس
(818) 774-1414
منیفی ،ویدا
(480) 319-5411
 (818) 201-0500سبالن
 (818) 705-7653کاشاني همایونفر ،مهشید
VidaMonify.com
 (310) 666-6816چاپ چاپ
(818) 884-0054
میکاییل،بهروز
(818) 776-8833
Job
6100
 (310) 617-6272کار
MichaelMikail@aol.com

صدف ،شرکت مواد غذائي
استخدام و جویای کار
(323) 234-6666
Sale
3100
حراج
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود،
سوپرمارکت
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
شخصی
را جهت همکاری در وودلند هیلز ایالت مارکت
(310) 659-7070
دعوت می کند
(424) 395-8293
کتاب حیف که زود بزرگ شدم
)(310) 659-3528(Super
(خاطرات حمام زنانه )
)(310) 659-9253 (Fish
زیر قیمت بازار
)(310) 659-9250(Meat
به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
 (818) 469-0999دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
کي یو مارکت و پرودوس
(310) 422-4692
(818) 345-4251
(818) 758-9995
رمان(فرهادفرناندو مرددوزنه)رابخوانید
shopQmarket.com
یک نفر کارگر ماهر برای کارگاه کابینت
و در لذت غرق شوید  .عباس تهرانی
 (310) 477-7477سازی استخدام می شود
وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477
(310) 968-3221
خدمات Sevices 4100

استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی
(818) 310-2503

هنر

9100

Art

خوشنویسی
چاپخانه
حیدري ،مصطفي
(714) 871-8234
 Torbati Printingبه چند نفر مانیکوریست برای دو
طراحیوچاپبهزبانهایفارسیوانگلیسی سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی
خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
 (310) 254-6258هیلزنیازمندیم
(310) 477-7477
(310) 990-2780
(310) 806-0128
(800) 367-4726
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توزیع داروهای پیشگیری از  HIVدر
درمانگاههایعمومی
درمانگاههای بهداشت خانواده در جنوب کالیفرنیا اعالم کردند که با
توجه به خطر ابتال به  HIVاز سوی زنان ،بهویژه زنان آفریقاییتبار و زنان
التینتبار ،مراکز این درمانگاههای عمومی در پاسادنا ،الحمرا ،گلندورا و
ایگل راک داروهای پیشگیری از  HIVرا در اختیار زنان نیز قرار میدهند
و افزون بر آن داروهای پس از احتمال ابتال به سبب آمیزش با فرد مبتال
را نیز در اختیار زنان قرار خواهند داد.
افزون بر این  ۴مرکز اعالمشده در سن گابریل ولی 40 ،مرکز دیگر در
ارنجکانتی ،لوسآنجلس کانتی ،ریورساید کانتی به توزیع این داروها
میپردازند و این داروها بهطور رایگان در اختیار آنان خواهد بود .زیرا
داروهای  PREPبهطور ماهیانه بدون داشتن بیمهٔ درمانی میتواند 1300
دالر هزینه داشته باشد.

پیشگیری از خودکشی بروی
ل بزرگ سندیگو
پ 
پل بزرگ بین سندیهگو و کورونادو یکی از پلهایی است که در معرض
انتخاب کسانی بوده که اقدام به خودکشی نمودهاند .همانگونه که مقامات
اداره راهها در مرحلهٔ نصب تورهای پیشگیریکننده در زیر پل معروف
گلدن بریج در سانفرانسیسکو با بودجهٔ  204میلیون دالر هستند ،برای پل
کورونادو ـ سندیهگو نیز طرح هایی برای ایمنی بیشتر و پیشگیری از
خودکشی با هزینه  137میلیون دالر پیشنهاد شده است .در  50سال گذشته
 400مورد خودکشی از روی این پل روی داده است که در  ۶سال گذشته
تنها  98مورد بوده است.
مقامات اعالم نمودهاند که با هزینهٔ این مبلغ میتوان تورهای پالستیکی و
فلزی زیر پل نصب کرد تا از مرگ خودکشیکنندگان پیشگیری شود.

پرسش دولت فدرال آمریکا در
آمارگیری وضعیت تابعیت افراد
دولت فدرال اعالم کرد که در آمارگیری دهساله آینده که در سال 2020
برگزار میشود این پرسش را افزودهاند که وضعیت تابعیت افراد را نیز بپرسند.
از سال  1950تاکنون آمارگیری ملی در آمریکا که هر ده سال یکبار برگزار
میشود ،هرگز پرسشی در مورد وضعیت مهاجرت و شهروندی نداشته است.
ایالت کالیفرنیا نیز اعالم کرد که شکایت خود را به دادگاه خواهد برد ،زیرا
دولت فدرال تالش دارد ایالتهای مهاجران را که بیشتر به دموکراتها رأی
میدهند ،با اینگونه پرسشها بهسوی محدودیت سوق دهد.
آمارگیری دهساله آمریکا که 5/12میلیارد دالر در سال  2020هزینه خواهد
داشت ،تالش داشته است به آمار جمعیتی درست برسد و افزون بر توزیع
عادالنهٔ خدمات عمومی بر اساس جمعیت ،یکی از هدفهایش تعیین میزان
نمایندگان کنگره برای ایالتها میباشد و میتواند به زیان کالیفرنیا تمام شود.

موج اعتراضات ساکنان ارنجکانتی علیه پناهگاه برای مهاجران
با باال گرفتن موج افزایش مخالفان ایالت پناهگاه در ارنجکانتی ،هیئتمدیره
ناظران بر کانتی آرنج اعالم کردند که درصدد تصمیمگیری و اعالم رسمی
مخالفت با این تصمیم ایالتی هستند ،زیرا با موج اعتراضات ساکنان
ارنجکانتی علیه پناهگاه برای مهاجران ،این هیئتمدیره در نظر دارد در
نشستی پشت درهای بسته تصمیم بگیرد که آیا میخواهد به شکایتهای
مطرحشده علیه ایالت کالیفرنیا بپیوندد و یا با تصویب الیحهای بهطور
مستقل دست به شکایت بزند .این موضوع را روز سهشنبهشان نلسون ،یکی
از اعضای هیئت ناظران اعالم کرد .او گفت بر اساس الیحهٔ ایالتی ،تماس
ما با مأموران فدرال محدود شده است .شهرهای یوربالیندا ،بئوناپارک و
میشن ویه هو طرحی را برای آغاز شکایت علیه ایالت کالیفرنیا در مورد
پناهگاه مهاجران سامان خواهند داد .زیرا این حرکت علیه دانالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ،بوده و ساکنان این شهرها موافق با نظر دانالد ترامپ
هستند.

جستوجو برای جایگزینی چارلی بک ،رئیس پلیس لوسآنجلس ،پس از
اعالم بازنشستگی از سوی او

با پایان یافتن مهلت  ۳هفتهای برای نامنویسی نامزدی ریاست پلیس
لوسآنجلس ،استیو سوباروف ،رئیس کمیسیون پلیس لوسآنجلس ،اعالم
کرد که  31نفر برای این شغل مهم نامنویسی کردهاند ،لیکن برای پیشگیری
از هرگونه مشکل تبلیغاتی خودداری خواهد شد .لیکن بیاتریس گیرماال،
یکی از فرماندهان ارشد پلیس لوسآنجلس ،اعالم کرد که او تقاضانامه را
پر نکرده است و خواهان این شغل نیست.

جستوجو برای جایگزینی چارلی بک ،رئیس پلیس لوسآنجلس ،پس از
اعالم بازنشستگی از سوی او ،از ماه ژانویه آغاز شده است و به کمیسیون
پلیس و مقامات شهر لوسآنجلس نزدیک به  ۵ماه فرصت میدهد که
جایگزین مناسب را انتخاب و به اریک گارستی شهردار لوسآنجلس برای
تصمیم نهایی معرفی نمایند و پسازآن شورای شهر به آن رأی خواهد داد.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

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:

از آدینه  30مارچ 2018

افقي:
 - 1حاصل کار  -گلی خوشبو  -گرداگرد لب و دهان
 - 2نقد كننده  -نوعی هواگرد -گذران زندگی
 - 3در حمام پیدا میشود  -نمونه و الگو  -امضای گذرنامه
 - 4پیگیری نجوم  -جامه پوستی  -سخندان و دانا  -وزغ
 - 5افزودن انگلیسی  -تحویل دادن  -وحشت آور
 - 6نشان دادن  -بیمار و رنجور  -رمق
 - 7تبرئهشده  -هزارمیلیون  -وقت معین
 - 8توجه ویژه  -انبار غله  -مرسوم نیست
 - 9انسان  -رقابت ورزشی  -کار نسنجیده
- 10قومیدرایران-اینگونههمکلمهتصدیقاست-زباناروپایی
 - 11پرنده ای از خانواده کبوتر  -بلندترین قله دنیا  -تاک
 - 12برج کج داستانی  -پارچه آستری -روی رودخانه می
سازند  -نوبت بازی
 - 13قبیله ای زردپوست ساکن ترکستان روس  -رسوم -
دانش ایجاد یک طرح یا نمایه از هر تصویر ذهنی یا واقعی
 - 14هیاهوی مردم  -بریان و اشک ریزان بر آتش  -گیرنده
امواجرادیویی
 - 15شهر برج طغرل  -جداسازی  -نوای خواب
عمودی:
-1صاحبقابوسنامه-شهرمقبرهشیخشهاب
 - 2هدفها « -کاخ پر شکوه خوشتاریا» در این شهر استان گیالن
واقعشدهاست
-3ناگزیر-ازاقیانوسهایجهان-فیلمیدرژانرترسناکبهکارگردانی
جوادافشار
- 4جالیزیتنبل-خانهبزرگ-مخففاگر-اسلحهكمری

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

-5تازهشکلگرفته-مقدمهچینی-دستگاهنساجی
 - 6گذرگاه ورود و خروج  -نام شهری است تاریخی در استان
حضرموتدرکشوریمن-رقصسنتیبرزیلی
- 7یازده!-دومینشهراستانایالمازنظرجمعیت،وسعت،اهمیت
اقتصادیوسیاسی-ابزاراضافهالزم
- 8مساوی-پیداکن!-مربیشاهزادگاندرقدیم
-9مدادنوکی-روستاییدرخداآفریندراستانآذربایجانشرقی-آش
- 10رهبرحزبنازی-سازسیمی-مخترعتلفن
- 11ضمیرچهارم-قطعكردن-چیرگی
- 12رشد-نتبیمار!-ویرایش-خسخسصدری
- 13تستهوشمعروف-آشكاركننده-عاقل
- 14الغر-نوعیمبل
 - 15پسوند مکان  -از فیلسوفان بزرگ و ریاضیدان بنام قرن هفتم
هجری

حل جدول شماره گذشته
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توافق رئیس پلیس ساکرامنتو در مورد
تیراندازی به فرد سیاهپوست

حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا ،در یک کنفرانس
خبری که از سوی انجمنهای سیاهپوستان پشتیبانی
میشد ،اعالم کرد که ادارهٔ دادگستری کالیفرنیا در
موضوع تحقیق در مورد تیراندازی به استفان کالرک
که منجر به قتل او شده است ،با دانیل هلن ،رئیس پلیس
ساکرامنتو به توافق رسیدهاند که در مورد تیراندازی
به این فرد سیاهپوست که مسلح نبوده است ،تحقیق
زیر نظر دادستانی کل به عمل آید .رئیس پلیس اعالم

کرد که من به افسران و مأموران خود اعتماد و اطمینان
کامل دارم و به نظرم این نظارت دادستانی میتواند
افزون بر اعتماد جامعه ،اثبات اطمینان و اعتماد به
مأموران را نیز به همراه داشته باشد.
استفان کالرک در هفته گذشته از سوی دو مأمور
پلیس در حیاط پشتی خانهٔ مادربزرگش مورد اصابت
گلوله قرار گرفت و جان سپرد.
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