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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:

جشن نوروز  1396در کنگره
آمریکابرگزارشد
قدر دانی نانسی پلوسی از
خدماتایرانیانآمریکا
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لحظه تحویل سال 1396به وقت لسآنجلس دوشنبه 20مارچ:

03:28:40
am

تالش دو خواننده
ایرانیاسرائیلیبرایدوستی
میان مردم دو کشور
شهرهایشادکالیفرنیا کدامند؟
ویدا حاجبی در فرانسه
درگذشت
لحظه تحویل سال نوی خورشیدی
تغییر مسیردسترسیبه
که سرآغار آیینهای نوروزی است
در سراسر جهان در لحظهای واحد
Hollywood sign
فرا میرسد که در نقاط مختلف
جغرافیایی به زمان محلی قابل محاسبه
است.
قتل با شلیک گلوله در
این لحظه به باور پیشینیان لحظه
Sherman Oaks
تکمیل یک دور  360درجه زمین به
دور خورشید و لحظه انقالب بهاری
است که کره خاکی پس از طی یک
تیراندازی در دبیرستانی در شهر
دور کامل گردش به دور خورشید
Reseda
دقیقا به لحظهای میرسد که اعتدال
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید بین دو نیم کره در آن برپا می شود.

بر اساس محاسبات موسسه
ژئوفیزیک دانشگاه تهران که همه ساله
لحظه تحویل سال نوی خورشیدی
را اعالم میکند ،لحظه تحویل سال
در ایران ساعت  13:58:40نیمروز
دوشنبه  20مارچ  30( 2016اسفند)
خواهد بود.
بر همین اساس و با توجه به تقویم
مرکز اطالع رسانی  08ایرانیان آمریکا
لحظه تحویل سال  1396خورشیدی
در غرب آمریکا و در شهرهایی مانند
لسآنجلس ،سانفرانسیسکو ،سیاتل و
ونکوور کانادا ساعت  3:28:40بامداد

روز دوشنبه  20مارچ ( 30اسفند)
خواهد بود.
در شرق آمریکا و در شهرهایی چون
نیویورک ،واشنگتن دیسی ،آتالنتا،
بوستون و تورنتو لحظه تحویل سال
مقارن با ساعت  6:28:40بامداد روز
دوشنبه  20مارچ است.
و در لندن سال  1396خورشیدی
در ساعت  10:28:40روز دوشنبه 20
مارچ تحویل میشود.
الزم به یادآوری است سال 1395
خورشیدی کبیسه بوده و ماه اسفند در
آن سی روزه است.

دانشجویانایرانینگرانبازماندنازتحصیلدرآمریکا

بیش از  ۱۸۰۰دانشجو و محقق ایرانی ،با امضای یک
طومار اعتراضی بر روی اینترنت ،درباره فرمان اجرایی
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا ،درباره ممنوعیت
موقت ورود شهروندان شش کشور به آمریکا ،خواستار
لغو این فرمان شده اند.
امضا کنندگان این نامه ،با تمجید از شاخصههای جامعه
آمریکا از جمله مدرنیه ،پیشرفت و حمایت از متفکران می
گویند بخشی از این موفقیتها «نتیجه فعالیت متفکرانی
از سراسر دنیاست که دانشجویان ایرانی نیز بخشی از این
گروه هستند».
امضاکنندگان که صدها تن از آنها داخل ایران زندگی
میکنند در نامه خود خطاب به دولت آمریکا به نمونههای
متعددی از کسانی که این فرمان برای شان مشکل آفرین
شده است ،اشاره کردند.
این افراد زیر عنوان «محققان ودانشجویان ایرانی» اقدام
به امضای نامه کردهاند ،میگویند سختیهای زیادی
برای اینکه راهی دانشگاههای برتر آمریکا بشوند ،متحمل
شدهاند و حال به گفته آنها با توجه به شرایط پیش آمده،
برخی دانشگاههای آمریکا از پذیرش درخواست تحصیل
بنا بر آمار انستیتوی تحصیالت بینالمللی که یک نهاد
آنها سر باز میزنند.
این نامه پس از آن منتشر شد ،که گروهی از فعاالن غیرانتفاعی در آمریکاست ،دانشجویان ایرانی در سال
دانشگاهی در آمریکا نیز از فرمان اجرایی دونالد ترامپ گذشته میالدی ،با تعدادی بیش از  ۱۲هزار تن در رده
انتقاد کرده و گفته بودند این فرمان در راستای منافع آمریکا یازدهم در میان دانشجویان خارجی در آمریکا بودند.
نیست چرا که به گفته آنان به «رهبری آمریکا در حوزه دولت آمریکا در پاسخ به منتقدین گفته است این فرمان
برای حفظ امنیت داخلی آمریکا و سر و سامان دادن به
تحصیالت عالی و تحقیقات ضربه می زند».

بررسی صالحیت افرادی که به خاک این کشور وارد
میشوند صادر شده است.
در چند هفته گذشته نیز شایعه ای از سوی برخی رسانهها
منتشر شد که مدعی بود  2800تن از وابستگان رژیم ایران
در دوران اوباما گرین کارت اخذ کردهاند که محدودیت
ورود و خروج آنها مشمول این قانون نمیشود.
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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

در کانون خبر:

جشن نوروز  1396در کنگره آمریکا برگزار شد

در آستانه نوروز ،جشنی به مناسبت گرامیداشت
این آیین باستانی ایرانی در کنگره آمریکا به دعوت
یک گروه ایرانیآمریکایی که میکوشد به نفع آنچه
منافع مشترک آمریکا و مردم ایران میداند ،تحت
عنوان «جوامع ایرانیان آمریکا» فعالیت کند ،برگزار
شد.
در مراسم نوروز به میزبانی جوامع ایرانیان آمریکا،
برخی قانونگذاران و سناتورهای آمریکایی حضور
یافتند.
از جمله سخنرانیهای مراسم نوروز در کنگره
آمریکا ،جان مک کین ،سناتور جمهوریخواه از
ایالت آریزونا است که درباره ایران بارها موضع
گیری کرده است .گروه جوامع ایرانیان آمریکا که
خواستگاهش از همین ایالت است از پشتیبانان
سناتور مک کین در انتخابات گذشته بود.
جوامع ایرانیان آمریکا که از  ۲۰۱۲تاسیس شد ،می
گوید مشوق حقوق بشر و آزادی دموکراتیک برای
مردم ایران است .رئیس سیاسی این گروه مجید
صادقپور است و معتقد است رژیم سیاسی کنونی
ایران قابل اعتماد برای معامله با آمریکا نیست.

فرمان تازه پرزیدنت ترامپ در حالی اجرایی میشود که صدور این فرمان در
آستانه نوروز  1396از دیدار بسیاری از خانوادههای ایرانی با اقوامشان در ایران
و یا آمریکا جلوگیری خواهد کرد .با این حال کاخ سفید میگوید هدف از این
دستور ،حفاظت از آمریکا و ما شهروندان است.
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عالوه بر جان مک کین رئیس کمیته نیروهای مسلح
سنا ،جوزف لیبرمن سناتور پیشین ،فرانسس تاونسند
مشاور امنیت ملی جرج دبلیو بوش رئیس جمهوری
اسبق آمریکا و لینکلن بلومفیلد معاون پیشین وزارت
خارجه ایاالت متحده ،در مراسم نوروز  ۱۳۹۶در کنگره

سخنرانی می کنند.
در مراسم نوروز به میزبانی «جوامع ایرانیان آمریکا»
سفره هفت سین و نمادهای ایرانی در یکی از
سالهای کاخ کنگره برپا و به مهمانان در همین باره
توضیحات مفصلی ارائه شد.

قدردانینانسیپلوسیازخدماتایرانیانآمریکا

رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان ایاالت متحده
در بیانیهای به مناسبت فرا رسیدن نوروز ،نقش مهاجران
ایرانی در جامعه آمریکا را ستود و گفت ایرانیآمریکاییها
سهمی استثنایی در علم و خدمات عمومی در این کشور
داشتهاند.
نانسی پلوسی در این بیانه خطاب به سازمان جوامع
ایرانی آمریکایی که مراسم سال نو  ۱۳۹۶خورشیدی را
در محل کنگره آمریکا در شهر واشنگتن برگزار کرد،
ضمن تبریک سال نو ،گفت آمریکا ملتی سربلند از
مهاجران است.
وی در ادامه گفت «هر شخص یا خانوادهای که به اینجا
میآید ،خواه در  ۲۰۰سال پیش و خواه در  ۲سال پیش
با خود خوشبینی ،عزم و اراده و شهامت را به همراه مینویسد:
میآورد؛ ویژگی که به طور منحصر به فرد آمریکایی «ارزشهای دموکراتیکی که اعضای سازمان شما
است».
مدافع آنها هستند ،نمونهای است از آنچه که کشور ما را
به گفته خانم پلوسی «سهم استثنایی جوامع ایرانی نیرومندترمیکند».
آمریکایی در علم ،امور مالی و خدمات عمومی ،نقشی وی با بیان این که «احترام به حقوق بشر ،برابری
حیاتی در کمک به ارتقای گوناگونی و برابری در کشور جنسیتی و تحمل مذهبی و قومی آرمانهایی هستند که
ما و همچنین در ایران داشته است».
من در کنگره عمیقا به آنها متعهد بوده و نیروی پیش
دموکرات
حزب
از
این عضو ارشد کنگره آمریکا
برنده در راستای تحقق تغییرات در ایران هستند »،تاکید
همچنین خطاب به سازمان جوامع ایرانیآمریکایی کرد که «ادامه فعالیتهای شما و تعهدتان به مردم ایران،

امری حیاتی و مهم در این دوران پرچالش است».
خانم پلوسی که از اعضای با سابقه و مورد احترام
کنگره است و در حالی که حزب دمکرات با رهبری
او در کنگره ،در اقیلیت قرار دارد با این حال می کوشد
تا بتواند از برخی فرصتها برای تاثیرگذاری بر روند
سیاست استفاده کند.خانم پلوسی همواره از منتقدان
نقض حقوق بشر در ایران بود و در سابقه خود بر
خالفبرخی نمایندگان کنگره از نزدیکی به برخی گروه
ی رژیم ایران دوری کرد.
های الب 
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در کانون خبر:

مجری سابق صدای آمریکا موقتا در ایران آزاد شد

کیانوش سنجری ،فعال حقوق بشر و مجری پیشین
بخش فارسی صدای آمریکا که از اواخر آذرماه در
بازداشت نیروهای امنیتی در ایران به سر میبرد پس
از سپری کردن حدود  ۳ماه بازداشت با تودیع وثیقه
از زندان اوین موقتا آزاد شده است.
کیانوش (مهدی) سنجری با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰
میلیون تومانی ،از زندان اوین آزاد شده است .او که
مهرماه سال  1395به ایران بازگشته بود تنها چند
هفته پس از حضورش در ایران ،در نیمه دوم آذرماه
توسط نیروهای امنیتی احضار و سپس بازداشت
شد .از اتهامات مطروحه علیه وی اطالعی در دست
نیست.
الزم به یادآوری است کیانوش سنجری (زاده ۲۰
شهریور  ۱۳۶۱در تهران) فعال مدنی ،وبالگنویس
مقیم آمریکا است که تجربه چند مرتبه بازداشت را
در کارنامه خود دارد.
سالگرد واقعه تیر  ۱۳۷۸در اعتراض به تعطیلی روزنامه  ۲۰۰۶در هنگامه حضور در درگیری میان نیروهای
امنیتی و طرفداران کاظمینی بروجردی بازداشت
به گزارش هرانا ،آقای سنجری برای نخستین بار در سالم (حادثه کوی دانشگاه تهران) بازداشت شد.
سن  ۱۷سالگی در جریان تظاهرات دانشجویی در این کنشگر مدنی آخرین بار در تاریخ  ۸اکتبر شده بود.

تالش دو خواننده ایرانیاسرائیلی برای دوستی میان مردم دو کشور

فرنوش رام  -اورشلیم:
یک خاله و خواهرزاده ایرانیتبار اسرائیلی با
هدف دوستی میان مردم ایران و اسرائیل در سراسر
جهان به فعالیت پرداختهاند .سخن از مشهورترین
خاله و خواهرزاده شهروند اسرائیل ،ریتا جهانفروز
و لیراز چرخی است.
ریتا خوانندهای که از  ۲۸سال پیش روی
صحنههای اسرائیل رفت ،و تا به امروز جایگاه
خود را به عنوان یکی از مهمترین ستارههای هنر
در اسرائیل حفظ کرده ،فعالیت خود را برای دوستی
میان مردم زادگاهش با اسرائیل ،کشوری که در ۴۶
سال گذشته در آن زندگی کرده ،شدت بخشیده
است.
همزمان ،خواهرزاده اش لیراز چرخی ،بعد از
سالها بازیگری در تلویزیون و سینمای اسرائیل و
خوانندگی به عبری ،به تازگی کارهای هنری خود
را به فارسی معطوف کرده و ایرانیان جهان را به
همکاری فرا خوانده است.
کریستین امانپور ،برنامهساز مشهور ایرانیتبار در
شبکه سی.ان.ان ،این روزها در جریان سفر ریتا به
لندن از او برای حضور در یک مصاحبه تلویزیونی
دعوت کرد و ریتا در این گفتوگو با معرفی شدن
به عنوان خوانندهای با ریشههای قوی ایرانیاش ،از
زندگی خود و ارتباطش با ایرانیان و خانوادهاش که
هنوز رفتار ایرانی دارند ،سخن گفت.
ریتا ،زاده تهران ،از خانوادهای یهودی با ریشههای
اصفهانی ،که اکنون  ۵۴ساله است ،برای کریستین
امانپور تعریف کرد که در هشت سالگی همراه با
خانواده به اسرائیل مهاجرت کرد.
ریتا یادآور شد که با رسیدن به اسرائیل حتی در
سن کم ،متوجه تضادهای «شوکهآور» در رفتارهای
مردم ایران و اسرائیل شد.
ریتا گفت یکی از این تضادها این بود که مردم
ایران حرف دل خود را در چند الیه پنهان می کند
و آن را با ظرافت بیان میکنند اما در اسرائیل مردم
صریح و بیپرده و آن هم با صدای بلند حرف
میزدند.
اما ریتا یادآور شد زمانی که بعد از خدمت در
واحد موسیقی ارتش اسرائیل ،نخستین ترانههای
خود را ارائه کرد ،با آغوش گرم مردم اسرائیل
روبهرو شد و تا به امروز این اقبال بزرگ مردمی از
او ادامه یافته است.
ریتا سالها به عنوان خواننده برتر اسرائیل انتخاب
شده است؛ او برای رهبران جهانی از جمله رؤسای
جمهوری آمریکا در سفرهایشان به اسرائیل برنامه

اجرا کرده و یکی از اوج کارهایش ،اجرای برنامه
هنری سه سال پیش در صحن سازمان ملل متحد
در یک ویژه برنامه با ابتکار بان کی مون ،دبیرکل
پیشین سازمان ملل ،بود.
ریتا در مصاحبه با سی.ان.ان تعریف کرد زمانی
که پنج سال پیش از همسرش (خوانندهای مشهور
در اسرائیل به نام رامی کالینشتاین) جدا شد ،به
ریشههای ایرانی خود توجه بیشتری کرد و برای
همین بود که آلبوم کاملی را به ترانههای فارسی
اختصاص داد .در یکی از ترانهها مادرش نیز او را
همراهی کرده است.
ریتا در مصاحبه با سی.ان.ان گفت ،میان مردم
ایران و اسرائیل هیچ اختالف و خصومتی وجود
ندارد ،و افزود ،اگر کارها دست او بود خیلی زود
این نزاع غیرضروری برطرف میشد.
ریتا تالشهایی را که برای تجدید دوستی و
نزدیک میان مردم اسرائیل و ایران در سالهای اخیر
در اسرائیل شکل گرفته ،تشویق کرد و گفت با این
تکاپوها آشنایی دارد و خود در این راستا فعالیت
کرده است.
ریتا زمانی که با این درخواست گفتوگوی خانم
امانپور روبهرو شد که در استودیوی سی.ان.ان در
لندن ترانهای اجرا کند ،آهنگ مشهور عماد رام را
به فارسی اجرا کرد؛ «در این دنیا».
ریتا پیشتر گفته بود آهنگ «در این دنیا» را مادرش
زمانی که بستگان بسیاری از آنها از ایران رفته و آنها
تنها مانده بودند ،با غمی در کالم و نگاه میخواند،
و از آنجا این ترانه در دل او نفوذ کرد.
لیراز چرخی ،خواهر زاده  ۳۸ساله ریتا نیز که
زاده اسرائیل است ،در روزهای گذشته ایرانیان در

ویدا حاجبی ،نویسنده ایرانیتبار و همکالس شهبانو
فرح پهلوی در دوران تحصل در مدرسه معماری پاریس،
شامگاه روز  13مارچ  2017به وقت محلی و در سن ۸۱
سالگی در همان شهر درگذشت.
ویدا حاجبی تبریزی در دهه  ۳۰به فرانسه رفت و در
پی آشنایی با یک پسر دانشجوی ونزوئالیی ،این کشور
آمریکای جنوبی را برای تحصیل در رشته معماری
برگزید .خانم حاجبی در ونزوئال به جریانهای چپگرا
و کمونیستی پیوست و پس از آن در چند کشور از جمله
کوبا ،الجزایر و چکسلواکی فعالیتهای سیاسی خود را
ادامه داد.
در بازگشت به ایران به ظن رابط بودن بین گروههای

چپگرای بینالمللی با چپگرایان ایرانی دستگیر و
زندانی شد .او در زندان به سازمان «چریکهای فدایی
خلق» پیوست و تا پس از انقالب  ۱۳۵۷نیز در آن
عضویت داشت.
ویدا حاجبی در پی مخالفت با سیاستهای چریکهای
فدایی در تبعیت و هماهنگی با سیاستهای آیتاهلل
خمینی ،از این سازمان کمونیستی اخراج شد و با آغاز
دستگیری و سرکوب گروههای سیاسی چپ ،بار دیگر
زندانیان سیاسی است.
ایران را ترک کرد.
کتاب «داد بیداد» که خاطرات زندانیان سیاسی زن ویدا حاجبی در دوران تحصیل در فرانسه با شهبانو
است یکی از مهمترین اثرهای او و یکی از اسناد مهم فرح پهلوی ،آخرین ملکه ایران همدانشگاهی بود و در
درباره رویه سازمان اطالعات و امنیت کشور(ساواک) با آن دوران با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشتند.

آزارهای جنسی ،فحاشی های رکیک ،دست
درازی به زنان و کودکان ،اقدام به قتل ،زد و خورد
و چاقوکشی در خالل جشن چهارشنبه سوری
استکهلم بخشی از صفحات خبری روزنامههای
سوئدی در روز پس از برگزاری این جشن در
پایتخت سوئد است.
کمتر از یک روز پس از برگزاری جشن چهارشنبه
سوری در شهر استکهلم که هزاران نفر شرکت
کننده را به سوی خود کشاند رسانههای سوئدی،
شبکههای اجتماعی و ایرانیانی که با رسانههای
ایرانی در تماس بودهاند حکایت از وقوع جرایم
متعدد در خالل این جشن دارند.
کریستوفر سامسینگ افسر پلیس منطقه نورمالم

دلیل ازدحام جمعیت ،عوامل اصلی آشوب دستگیر
نشدهاند.
برخی از دست اندرکاران جامعه ایرانیان سوئد
میگویند حوادث امسال می تواند تاثیر ناگواری در
ادامه این فعالیت ارزشمند داشته باشد.
شایان ذکر است جشن چهارشنبه سوری به همت
تئاتر ملی سوئد و همراهی بیش از  ۱۰نهاد و انجمن
ایرانی و غیر ایرانی ،در پارک مرکزی شهر استکهلم
و  ۲۰۰متری پارلمان سوئد بر پا شده بود و از سوی
شبکه تلویزیونی من و تو نیز بخش استیج آن پوشش
زنده تلویزیونی داشت.
بخشهایی از این مراسم از تلویزیون ملی سوئد نیز
پخش شده است.

سراسر جهان را دعوت کرده تا او را در تهیه ویدیو
کلیپ تازه برای ترانه آمنه که به یاد آغاسی خوانده
است ،یاری کنند.
لیراز ایرانیان درون ایران را نیز به این همکاری
دعوت کرده و گفته است اگر از دیده شدن چهره
خود در کلیپ یک خواننده اسرائیلی نگرانیهایی
دارند ،در تهیه ویدیو کلیپ چهره آنها چهارخانه و
تار خواهد شد.
او دو حرکت برای رقص را نیز نشان داده و از
همگان خواسته این حرکات را در مشارکت خود
در ویدیو کلیپ ترانه آمنه با او تکرار کنند.
لیراز در مصاحبه با رسانههای اسرائیل گفته است،
زمانی که از چندی پیش ،بیشتر به آمریکا میرفت
و در لسآنجلس با ایرانیان بسیاری آشنا شد و از
«هر جا صدای فارسی حرف زدن و موسیقی ایرانی
میشنید» عالقهاش به ارتباطی قویتر با ایرانیان
افزایش یافت.
لیراز شماری از ترانههای مردمی فارسی مانند آمنه
را بازخوانی و روی صحنهها در آمریکا و اسرائیل
اجرا میکند.
او از سن کم در صحنههای تلویزیونی و نمایش
اسرائیل حضور داشته و بازیگر چند فیلم و سریال
بوده اما چند سال پیش برای نخستین بار عشق خود
را به خوانندگی نشان داد.
لیراز در مصاحبه با رسانههای اسرائیل گفت،
خالهاش ریتا ،چنان به هنرمندی بزرگ مبدل شده
بود که تا سالها از آگاه کردن خالهاش از عالقه
خود به خواندن در هراس بود.
با وجود این ،ریتا برای اولین بار در سال ۲۰۱۲
همراه با لیراز برنامه هنری مشترک را اجرا کردند.

ویداحاجبیدرفرانسهدرگذشت

روایتروزنامههایسوئد از4شنبهسوریاستکهلم
استکهلم وضعیت جشن چهارشنبه سوری برپا شده
در شامگاه  14مارچ را در مصاحبه با کانال  ۴رادیو
سوئد «کامال منحرف شده از مسیر خود» توصیف
کرده و گفت :این جشن کامال از مسیر منحرف شد.
به گفته شاهدان عینی دسته های مختلف پسران
جوان اکثرا با سن کم ،با یکدیگر درگیر شده و اقدام
به زد و خورد کردهاند.
در موردی دیگر مزاحمت ناموسی برای چند دختر
و زن جوان موجب شد تا یک مرد همراه آنها با
مزاحمان درگیر شده و به سبک وحشیانهای این زد
و خورد به درگیری و اقدام به قتل با استفاده از
اسلحه سرد بیانجامد.
پلیس سوئد میگوید علی الرغم مداخله پلیس و به
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درکانون خبر:

مالیات بر امالک در کالیفرنیا کمترین رشد را داشته است

با وجود اینکه الیحه  13در مورد مالیات بر امالک توانسته است میزان پرداخت
مالیات را در کمترین مقیاس خود نگاه دارد ،کالیفرنیا نسبت به سایر ایالتها در
میان  13ایالتی میباشد از درصد کمتری در پرداخت مالیات امالک برخوردار
است لیکن شهروندان کالیفرنیا نسبت به درآمد خود مالیات امالک بیشتری
میپردازند و علت آن باالبودن بهای امالک و مستقالت در کالیفرنیا اعالم شده
است.
گرانی بهای امالک در این ایالت از  1درصد تا  1/75درصد بستگی به کانتیهای
دورن شهری در نوسان است.
امالک
مالیات
که
نیوجرسی
مانند
ایالتی
با
قیاس
با این وجود این میزان در
گفتنی است در امریکا ایالت هاوایی با  27صدم درصد پائین ترین میزان
 2/53درصد است بسیار پایئن تر جلوه میکند.
مالیات بر فروش ملک را ثبت کرده است.

سواحلسندیگودرتسخیرفاضالبتیوانا

در حالی که بحث روز رسانهها و محافل سیاسی ساختن و یا نساختن دیوار
حائل مرزی بین امریکا و مکزیک است ،فرو ریختن دیواره مخزن فاضالب در
شهر تیوانا در منطقه باها در کالیفرنیا و نزدیکی مکزیک ،میلیونها متر مکعب
فاضالب را وارد ساحل امپریال در اقیانوس آرام در کرانههای شهر سن دیه گو
نموده است که آثار آلوده سازی آبهای ساحلی در سن دیه گو تا کورونادو
بیچ و چوالویستا ادامه خواهد یافت.
میگل لموس مدیر خدمات عمومی در منطقه باها (کالیفرنیای مکزیک)
تقاضای  3/6میلیون دالر کمک مالی اضطراری در جهت پیشگیری از ادامه
تخریب امکانات فاضالب منطقه و سرازیر شدن بیشتر محتویات فاضالب به
آبهای سن دیه گو را نموده چرا که به گفته این مقام مسئول اگر ترمیم مخزنها
و کانالها به موقع انجام نشود ،در آینده بیش از  45میلیون دالر در راستای
تعمیرات هزینه خواهد داشت.

نخستین آمریکایی آفریقایی تبار در راس بانک فدرال

نخستین آفریقایی تبار از لسآنجلس به ریاست بانک فدرال آمریکا رسید
در پی انتقادهای فراوان بخشی از اعضای کنگره امریکا به بانک مرکزی این
کشور در مورد فقدان و نبود حتی یک افریقایی تبار در رئوس شعب بانک
فدرال ،سرانجام پروفسور رافائل باستیک که از اعضای هیئت علمی دانشگاه
 USCدر لسآنجلس است در سن  50سالگی به عنوان نخستین امریکایی
افریقایی تبار به ریاست بانک فدرال خزانه داری امریکا در آتالنتا منصوب شد.
این بانک در ایالتی واقع شده است که جمعیت افریقایی تبار بسیاری دارد.
ماکسین واترز نماینده کنگره امریکا از لسآنجلس یکی از  4نماینده افریقاییتبار
کنگره امریکاست که برای ایجاد اینگونه برابری و تعادل تالش کرده است.
شایان ذکر است پروفسور رافائل باستیک دانش آموخته دانشکده اقتصاد
دانشگاه استنفورد در مقطع دکتراست و از سال  1995تا  2001در هیئت مدیره
فرمانداران امریکا در واشنگتن و سپس از  2001تا کنون به عنوان استاد در رشته
سرمایه گذاری و توسعه اجتماعی در دانشگاه  USCتدریس کرده است.

الیحهای برای یک سال تحصیل رایگان در دانشگاه های کالیفرنیا
دموکراتهای مجلس ایالتی کالیفرنیا در روز دوشنبه  13مارچ طرحی را برای
تصویب به مجلس ارائه کردند که به موجب آن دانشگاههای ایالتی ،مجموعه
دانشگاهی  UCو کالجها در سال نخست هیچ گونه مبلغی به عنوان شهریه از
دانشجویان اخذ نکنند و تحصیل در نخستین سال ورود رایگان باشد.
ارائه دهندگان این طرح میگویند باالرفتن هزینه و مخارج زندگی و گرانی بی
رویه کتب درسی و آموزشی موجب شده است که دانشجویان تمامی کمکهای
مالی خود را صرف هزینه مسکن ،کتاب و رفت و آمد بکنند و یا ناگزیر شوند
که ساعت بیشتری برای امرار معاش کارکنند که در نتیجه از درس و تحصیل
عقب میمانند.
کوین مک کارتی عضو دموکرات مجلس کالیفرنیا از ساکرامنتو با بیان این
موضوع اشاره داشت دانشآموزان کم درآمد باید بتوانند از کمک بیشتر دولت  60هزار دالر درآمد سالیانه دارند میبایست این کمک هزینهها را بازپرداخت
کالیفرینا برخوردار شوند.
کرده و به دولت عودت دهند.
در حال حاضر دولت کالیفرنیا  2/1میلیارد دالر را ساالنه به کمک هزینه گفته میشود بودجه طرح جدید عنوان شده در مجلس  1/6میلیارد دالر برای
دانشجویی اختصاص داده است .بر اساس این طرح ،خانواده هایی که بیشتر از  5سال تخمین زده شده تا دانشجویان بتوانند بدون ایجاد بدهی تحصیل کنند.

طرحاصالحینمایندهسندیگوبرایبیمهدرمانیآمریکا

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

دارل آیسا نماینده جمهوریخواه کنگره امریکا از چوال ویستا در سن دیه گو
در مورد رای دادن به طرح بیمه درمانی پال رایان که قرار است جایگزین بیمه
همگانی اوباما کر شود گفته است بخشهایی از این طرح نیاز به اصالح و تغییر
دارد تا قابل اجرا باشد .وی افزوده است تا آن زمان من به این طرح رای مثبت
نخواهم داد.
آیسا در ادامه گفت طرحی را ارائه کرده است که به موجب آن میتوانند همه
امریکاییها را به خرید بیمهای ترغیب و ملزم کنند که تمام کارمندان دولت
فدرال از آن برخوردار هستند.
کارشناسان این حوزه باور دارند اگر طرح بیمه درمانی جمهوریخواهان که از
سوی پال رایان ،سخنگوی کنگره و شماری از همکارانش تهیه شده به تصویب
برسد ،میلیونها نفر از شهروندان کالیفرنیا که تحت بیمه درمانی مدیکل هستند
یحتمل پوشش درمانی خود را از دست خواهند داد.
از سوی دیگر بسیاری از منتقدان سیاست های اوباما تاثیر اوباما کر بر صنعت بیمه اجباری گشتهاند .منتقدان دولت اوباما اجباری کردن بیمه را مخالف با روح
بیمه را به ضرر مردم عادی میدانند چرا که شرکتهای بیمه با افزایش نرخ آزادی بیان و رفتار در قانون اساسی آمریکا میدانند.
بیمهنامههای خود از یکسو و از سوی دیگر بیاعتباری عملی بیمهنامههای ارزان الزم به یادآوری است تعدد بیشتر نمایندگان دموکرات در منطقهای که آیسا
نه تنها قشر کم درآمد از پوشش مناسب بهداشتی بهره مند کردهاند ،بلکه تنها این آن را نمایندگی میکند این احتمال را قوت بخشیده که او در انتخابات 2018
قشر مجبور به پرداخت هزینههای اضافه از جمله جریمه مالیاتی برای نداشتن کرسی نمایندگی خود را از دست بدهد.

شهرهایشادکالیفرنیاکدامند؟

شهرهای ارواین و هانینگتون بیچ در اورنج کانتی در فهرست ده شهر اول شاد
در میان شهرهای ایاالت متحده قرار گرفتند.
این لیست از سوی وب سایت ولت هاب( )WalletHubمنتشر شده و
پژوهشهای آن با سرمایه گذاری این شرکت صورت گرفته است.
این تحقیقات  150شهر مختلف در سراسر ایاالت متحده را تحت بررسی
دقیق قرار داده است .در این پژوهش دادههای مختلفی از جمله میزان درآمد،
اشتغال و آمار سالمت و بهداشت عمومی شهروندان و همچنین میزان رضایت
آنها ارزیابی شد.
مطابق این تحقیق ،شهر ارواین در فهرست ده شهر شاد و خوشحال در خاک
آمریکا جایگاه سوم و شهر هانینگتو بیچ در رتبه ششم ایستادهاند.
همچنین شهر سن دیگو در جایگاه هفتم ،سانتا کالریتا  ،12آناهایم  18و گلندل
در جایگاه  20قرار گرفتهاست.
لسآنجلس با اینکه در بیست انتخاب برتر این فهرست قرار ندارد ،اما همین متعلق به شهر فرشتگان است .در حالی که شهر بارانی پورتلند در اورگان
مطالعه نشان داده است که پایینترین نرخ افسردگی در سراسر ایاالت متحده باالترین نرخ افسردگی در آمریکا را با بیش از  24درصد داراست.
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در کانون خبر:

			

		

قتل با شلیک گلوله در Sherman Oaks

به گزارش پلیس ،در بامداد چهارشنبه  15مارچ مردی در اثر شلیک گلوله در
منطقهای کامال مسکونی در شهر شرمن اوکس( )Sherman Oaksکشته شد
و مرد دیگری نیز با جراحت وخیم به بیمارستان منتقل شد.
پلیس میگوید به دلیل وخامت وضعیت سالمتی قربانی دوم و عدم اطالعات
کافی رابطه دو فرد مورد اصابت گلوله هنوز مشخص نیست.
مقامات پلیس میگویند اوایل بامداد چهارشنبه تماسهای متعددی از همسایگان
بالک شماره  5100در بلوار سپولودا( )Sepulvedaداشتهاند که صدای شلیک
گلوله را گزارش کردهاند.
ماموران پلیس افزودند قربانی دوم نه تنها به دلیل اصابت گلوله آسیب دیده
است بلکه تحقیقات نشان میدهد به علت پرتاب از ارتفاعی نسبتا بلند از ناحیه
سر نیز دچار آسیب جدی شده است.
پلیس هویت مضروب را افشا نکرده است و در عین حال اعالم کرد بهبود
وضعیت سالمت وی به پیگیری موثر این پرونده کمک خواهد کرد.

تیراندازی در دبیرستانی در شهر Reseda
تیراندازی در دبیرستان زن گری( )Zane Greyواقع در شهر رسیدا()Reseda
به کشته شدن یک دانش آموز و تعطیلی و حصار کشی منطقه آموزشی منجر
شد.
این تیراندازی در حدود ساعت  1نیمروز سه شنبه  14مارچ در تقاطع خیابان
ونوون و کنبی( )Vanowen St / Canby Aveاتفاق افتاد.
هویت دانش آموز مضروب هنوز مشخص نشده است .وی بالفاصله به
بیمارستان منتقل شده و تحت جراحی قرار گرفته است.
دانش آموز دیگری از این دبیرستان به پلیس گفتهاست که تیراندازی داخل
محوطه مدرسه صورت گرفته اما فرد ضارب را ندیده است.
پلیس منطقه رسیدا( )Resedaاعالم کرده است پس از تخلیه مدرسه و
تحقیقات مکفی ،فضای مدرسه را در اسرع وقت به حالت عادی باز میگردانند.
مقامات افزوده اند که برای احتیاط بیشتر تا هفت روز دبیرستان مورد نظر و حومه آن را تحت کنترل نامحسوس قرار خواهند داد.

مسیردسترسیبه Hollywoodsignتغییرمیکند
ورودی بیچ وود درایو()Beachwood Drive
در پیست کوهنوردی تپهای کنیون منتهی به ساین
هالییود به دستور دادگاه عالی کالیفرنیا مسدود
خواهد شد.
این ابالغیه به دنبال شکایتهای متعددی است
که از سوی صاحبین مراتع پرورش احشام ،اصطبل
داران حومه و برخی زمین داران به دادگاه مرکزی
لسآنجلس صورت گرفته بود.
این شاکیان میگویند کوهنوردان میبایست از
ورودیهای دیگر مانند ورمونت کنیون(Vermont
 )Canyonاستفاده کنند.
دادگاه عالی کالیفرنیا ضمن وارد دانستن این
شکایت به اداره تنظیم پارکها و فضای سبز شهری
شهرداری لسآنجلس ابالغ کرده است که در چند
هفته آینده و حتی االمکان سریع تر ورودیهای متحمل سختیهای دیگری نشوند.
بزرگ هالیوود محل تجمع افراد عالوه بر کوهنوردان
دیگری در سایر نقاط تپههای کنیون در هالیوود مهیا گفتنی است پیشتر هم گزارش شده بود که میشود که موجبات سلب آسایش امالک منطقه را
کنند تا کوهنوردان نیز به دلیل تغییرات ایجاد شده ورودی بیچ درایو به دلیل نزدیکی زیاد به ساین فراهم میکند.

قربانی تصادف مرگبار SOUTH L. Aکودک 5ساله است

یک کودک  5ساله سه شنبه شب  14مارچ بر اثر
یک تصادف در جنوب لسآنجلس کشته شد .این
در حالی است که راننده نیز بالفاصله از صحنه جرم
گریخته است(.)HIT-AND-RUN
این حادثه در تقاطع خیابان  82و تاون استریت
دریک منطقه مسکونی و به موازات بزرگراه 110
رخ داد و دوربینهای مدار بسته نیز صحنه کوبیده
شدن یک شورلت سبز رنگ به کودک مضورب را
ثبت کردهاند.
کودک  5ساله در حال دویدن در منتها الیه خیابان
بوده و راننده نیز حین دیدن او توقف نکرده است.
پسر  5ساله پس از تصادف به بیمارستان منتقل

شده و در اثر خونریزی مغزی جان خود را از دست
داده است.
پلیس لسآنجلس ضمن تائید قتل عمد عنوان کرده
است که راننده خاطی میبایست هر چه زودتر
دستگیر شود.
مقامات از شهروندان به خصوص جنوب
لسآنجلس خواستهاند تا در صورت برخورد با
هر گونه مورد مشکوک گزارش دهند و در یافتن
ضارب با مشخصات بین  19تا  25سال که گردنبند
بزرگ با حلقههای طالیی به گردن دارد و یا مشاهده
خودروی شورلت سبز مدل  1998به پلیس یاری
دهند.

راهپیماییحامیاندونالدترامپدرچندشهرآمریکا

طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
هفته گذشته در دستکم  ۲۸ایالت و  ۶۰شهر آمريکا به
طرفداری از مواضع آقای ترامپ دست به راهپيمايی
زدند.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز ،راهپيمايیهای
طرفداران پرزیدنت ترامپ دو روز پایان هفته
گذشته ،تحت عنوان «روحيه آمريکا» برگزاری شد.
این راهپیماییها قرار بود مسالمت آميز و بدون
شعارهای تحریکآمیز برگزار شود ،اما در چندین
شهر آمریکا ،از جمله در شهر برکلی در ایالت
کالیفرنیا ،به درگيریها میان حامیان و مخالفان
پرزیدنت ترامپ منجر شد.
به گفته شاهدان خیابانی ،برخی از حامیان و مخالفان و نشويل در ایالت تنسی نيز شاهد درگيریهای
پرزیدنت ترامپ در شهر برکلی با چوبهایی که در مختصری بودند.
دست داشتند بر سر یکدیگر میکوبیدند در حالیکه تعداد شرکتکنندگان در راهپیماییهای روز شنبه
پلیس ضد شورش سعی در جداکردن آنها داشت .در هر شهر از حدود چند صد تا چند هزار نفر
این شاهدان می گویند مخالفان ترامپ با نزدیک بوده است .راهپیمایی در اکثر شهرها بدون درگیری
شدن به تظاهرکنندگان موافق وی به تحریک آنها صورت گرفت و در شهرهای دیگر همچون برکلی
اقدام کرده بودند.
نیز بنا به آخرین گزارشها تنها چند نفر دچار
شهرهای کوچکی چون سنتپال در ايالت مينهسوتا جراحتهای سطحی شده اند .به گفته پلیس ،تا کنون

پنج نفر در این درگیری ها دستگیر شده اند.
راهپيمايیهای روز شنبه توسط موج جديدی
از ناسيوناليستهای محافظهکار موسوم به «ميهن
پرستان واقعی» سازماندهی شده بود .این گروه
هشت سال پيش در مخالفت با باراک اوباما ،نخستين
رئيس جمهوری آفريقايیتبار و دموکرات آمريکا،
جنبش موسوم به «تیپارتی» را راه انداخته بودند.

افشای برگه های مالیات سال ۲۰۰۵ترامپ

بعد از اینکه یک خبرنگار بخشی از مالیات پرزیدنت
ترامپ را علنی کرد ،کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد
که دونالد ترامپ در سال  ۲۰۰۵بیش از  ۱۵۰میلیون دالر
درآمد داشته و  ۳۸میلیون دالر مالیات پرداخته است.
سه شنبه  ۲۴اسفند« ،ریچل مدو» ،مجری شبانگاهی
شبکه سراسری اماسانبیسی اعالم کرد که

خبرنگاری به دو صفحه از اوراق مالیاتی رئیس
جمهوری آمریکا در سال  ۲۰۰۵دست یافته است .او
گفت دو صفحه از اوراق مالیاتی سال  ۲۰۰۵ترامپ
را «دیوید کی جانسون» ،روزنامه نگار آمریکایی که
سابقه بردن جایزه پولیتزر را دارد ،به دست آورده
است .آقای جانستن در این برنامه به مدو گفت این

دو صفحه را در صندوق پستی اش یافته و نمی داند
چه کسی و چرا آن را برای وی فرستاده است.
خبرنگار کاخ سفید آسوشیتدپرس این احتمال را
میدهد که این دوبرگه از میان سالهای اظهارنامه های
مالیاتی آقای ترامپ ،توسط خود رئیس جمهوری درز
کرده باشد.

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
 17تا  23مارچ (27اسفند تا  3فروردین)

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

جمعه  27اسفند 17/مارچ

 1300خورشيدى (  1922ميالدى)
زادروز مهدى آذريزدى ،نويسنده كودكان و
نوجوانان
آثار شادروان يزدى با عنوان قصههاى خوب
براى بچههاى خوب در شركت كتاب موجود
است
 1301خورشيدى ( 1923ميالدى)
زادروز عبدالحسين زرينكوب ،نويسنده
وبرجستهترين مولوى پژوه معاصر در شهرستان
بروجرد (مرگ  24شهريور ) 1378
برخی از آثار تاليف و ترجمه او به شرح زير
مى باشند:
فلسفه شعر ،نقد ادبى ،با كاروان حله مجموعههاى
از نقد ادبى ،شعر بیدروغ ،شعر بینقاب ،از كوچه
رندان ،بحث و بررسى و نقد اشعار حافظ شيراز
و تشريح شرايط سياسى و اجتماعى شيراز در
زمان شاه مسعود ،سيرى در شعر فارسى -بحثى
انتقادى در شعر فارسى و تح ّول آن با نمونه هايى
سر نى -نقد و شرح تحليلى
ازشعر شاعرانّ ،
و تطبيقى مثنوى معنوى ،بحر دركوزه -نقد و
قصهها و تمثيالت مثنوى معنوى ،پله پله
تفسير ّ
تا مالقات خدا -درباره زندى ،سلوك ،و انديشه
موالنا و نيز نحوه آشنايى با شمس تبريزى و
چگونگى اثرپذيرى روحى و طوفان تصوفى كه
در وى عارض گرديد و نيز اطالعات با ارزشى
در مورد كودكى و نوجوانى موالنا و نيز شرح
احواالت شاگردان معروفش حسام الدين چلبى و
صال حالدين زركوب ،پير گنجه -در جستجوى
ناكجاآباد -شرح حال نظامى گنجوى و بررسى
اشعار و آثار وى و نيز شرح تفصيلى تاريخ آن
دوران ،آشنايى با نقد ادبى ،از گذشته ادبى ايران،
از نى نامه ،ديدار با كعبه جان درباره زندگى و آثار
و انديشه خاقانى ،نامور نامه درباره فردوسى و
شاهنامه ،دو قرن سكوت درباره تاريخ و اتفاقات
دو سده بعد از حمله اعراب به ايران و اثرات نفوذ
اعراب و مسلمانان در آن دوران ،تاريخ ايران بعد
از اسالم ،فتح عرب در ايران ،تاريخ مردم ايران
(  2ج).
اكثر آثار شادروان زرين كوب در شركت كتاب
موجود است
 .كتاب دو قرن سكوت بدون سانسور از سوى
شركت كتاب تجديد چاپ شده است.

شنبه  28اسفند 18/مارچ

 1390خورشيدى (  2012ميالدى)
درگذشت جالل ذوالفنون ،آهنگساز و نوازنده
سه تار عصر روز يكشنبه  28اسفند  1390در سن
 74سالگى در بيمارستان البرز كرج .گزارش شده
كه وى به دليل سكته قلبى و نارسايى تنفسى،
جان سپرد.

یکشنبه  29اسفند 19/مارچ

 1303خورشيدى (  1925ميالدى)
زاد روز اسماعيل نواب صفا ،شاعر و ترانه سرا
 1329خورشيدى (  1951ميالدى)
ملى شدن صنعت نفت ايران
كتا بهاى بیشمارى در مورد ملى شدن صنعت
نفت ،عواقب و پيامدهاى آن در شركت كتاب
موجود است.

 1360خورشيدى (  1982ميالدى)
درگذشت ابراهيم سرخوش -نوازنده و
موسيقيدان
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت ثمين باغچهبان
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
ترور و درگذشت منوچهر فرهنگى در شهر
مادريد توسط عوامل جمهورى اسالمى .كالج بين
المللى اسپانيا به همت وى بنيان گذاشته شد.
يادنامه منوچهر فرهنگى به همت دكتر فرهنگ
مهر و با نوشتارهايى از از دكتر منوچهر تهرانى،
دكتر علیاكبر جعفرى ،دكتر تورج دريايى ،دكتر
شجا عالدين شفا ،دكتر محمد عاصمى ،مهندس
مازيار قويدل پروفسور فرهنگ مهر ،دكتر مسعود
ميرشاهى ،دكتر على ميرفطروس توسط شركت
كتاب منتشر شده است

سه شنبه 1فروردین 21/مارچ

 1287خورشیدی ( 1908میالدی)
زادروز دكتر فروغ شهاب  -نویسنده و نقاش
شرکت کتاب در دهه  80میالدی کتابهای
این بانوی فرهیخته را چاپ و منتشر کرد و با
همیاری زنده یاد ایرج گرگین مجلس بزرگداشتی
برای ایشان در دانشگاه یوسی ال ای برگزار کرد.
 1303خورشیدی ( 1924میالدی)
زادروز مـرضیـه ،هنرمند آوازه خوان
مجموعه آثار مرضیه در مرکز موسیقی و فیلم
ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است
1303خورشیدی ( 1924میالدی)
زادروز عباس بلوکیفر ،نقاش قهوهخانهای
(وفات  ۷مهر )۱۳۷۹
 1308خورشیدی ( 1929میالدی)
زادروز خاطره پروانه ،خواننده آواز
 1299خورشیدی ( 1920میالدی)
خودکشی کلنل فضلاهلل آقاولی ،افسر ژاندارمری
در اعتراض به قرارداد 1919
 1310خورشیدی ( 1931میالدی)
زادروز پرویز كالنتری ،قصه نویس
شرکت کتاب ویژه نامهای در دوران اولیه
انتشار خود برای این هنرمند گرامی منتشر کرد
(سال اول – شماره  4 -11خرداد )1375
آغاز انتشار روزنامه الیک ،قدیمیترین روزنامه
ارمنی در ایران
 1311خورشیدی ( 1932میالدی)
تبدیل واحد پول ایران از «قران» به «ریال»
 1314خورشیدی()1935
تغییر نام پرس و پرشیا به ایران و معرفی کشور
با این نام به سراسر جهان
 1322خورشیدی()1943
زادروز کتایون مزداپور ،زبانشناس ایرانی و
پژوهشگر زبانهای باستانی
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز سیدعلی صالحی ،شاعر و قصه نویس
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
محمد حجازی ،ذبیحاهلل صفا ،و شجاعالدین شفا
جایزه بهترین كتابهای سال را دریافت كردند.
 1335خورشیدی ( 1956میالدی)
زادروز ابوتراب خسروی ،قصه نویس
 1337خورشیدی ( 1958میالدی)
زادروزعلی دهباشی ،ژورنالیست

دو ماهنامه بخارا به سردبیری علی دهباشی
بالفاصله پس از انتشار در تهران در شرکت کتاب
در لس آنجلس نیز بر سر سفره مطبوعات قرار
میگیرد
 1339خورشیدی ( 1960میالدی)
زادروز حسین سناپور ،قصه نویس
 1344خورشیدی ( 1965میالدی)
درگذشت مرتضی محجوبی استاد بزرگ
پیانو(تولد 1279 :خورشیدی)
 1348خورشیدی ( 1969میالدی)
زادروز علی دایی ،بازیکن و مربی تیم ملی
فوتبال ایران
 1356خورشیدی ( 1977میالدی)
زادروز محمدرضا گلزار ،بازیگر سینما
1373خورشیدی (1994میالدی)
درگذشت یزدانبخش قهرمان  -شاعر
1375خورشیدی (1996میالدی)
درگذشت كالرا آبكار ،نقاش و مینیاتوریست
معاصر ایران .وی در سال  1294بدنیا آمد و 400
اثر ارزشمند از خود بجای گذاشت .بر اساس
روزنمای «زنان»چاپ  ،1380سازمان یونسكو او
را برجستهترین نگارگر معاصر جهان معرفی كرده
بود.
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت شمسی عصار (شوشا گاپی) نویسنده،
خواننده ،آهنگساز ایرانی -بریتانیایی ،در روز اول
فروردین ،در سن  72سالگی در منزل مسکونیاش
در لندن.

چهارشنبه  2فروردین 22/مارچ

 1078خورشیدی(1699میالدی)
درگذشت محمدباقر مجلسی ،فقیه اسالمی و
نویسنده کتاب بحاراالنوار
کتاب درد اهل ذمه به قلم یوسف شریفی
در مورد شرایط زندگی رقت بار اقلیتهای ایران
بدلیل فتاوی و دستورات علمای شیعه از جمله
محمد باقر مجلسی درشرکت کتاب موجود است.
1232خورشیدی(11853میالدی)
زادروز مظفرالدین شاه قاجار
 1303خورشیدی ( 1924میالدی)
تشكیل جلس ه مجلس شورای ملی ،برای تصویب
و اعالم «جمهوریت» كه در اثر اعتراض مردم در
میدان بهارستان ،بدون اخذ نتیجه تعطیل شد
 1307خورشیدی ( 1928میالدی)
ُ
زادروز محمد بهارلو ،نوازنده و استاد ویُلن
 1325خورشیدی ( 1946میالدی)
زادروز عطاءاهلل امیدوار ،خواننده آواز ،كارشناس
آثار هنری و دكتر در معماری و شهرسازی
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
آخرین سفر محمدرضا شاه پهلوی در زندگی و
ورود به کشور مصر
 1364خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت محمود آخوندی ،حقوقدان ایرانی

پنجشنبه  3فروردین 23/مارچ

 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
انتصاب علی منصور ،به نخست وزیری
 1344خورشیدی ( 1965میالدی)
درگذشت عبدالعظیم قریب استاد دانشگاه،
مؤلف کتابهای تاریخ ادبیات فارسی

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :محمود احمدینژاد ،رییس پیشین جمهوریاسالمی ،به دونالد ترامپ ،رییس
جمهور آمریکا ،نامه نوشت.
خبر دوم :بهدلیل عدم رعایت عرف دیپلماتیک و تحویل نامه به نگهبان (یا دربان) سفارت
سوییس ،نامه احمدینژاد به ترامپ برگشت زده شد.
 ...و اما شهروند ایرانشهر متنهای فارسی و انگلیسی از این نامه را که تاکنون خبرگزاریها
مخابره کردهاند ،تکذیب میکند و اصل نامه محمود احمدینژاد به دونالد ترامپ که کپی آن را
دربان سفارت سوییس در تهران برای بنده تلگرام کرده است را برای آگاهسازی خوانندگان گرامی
منتشرمیکنم:
دونالدجون سالم ،اگر از احواالت بنده خواسته باشید حالم خوب است ،حال سیدعلیآقا هم
خوب است و سالم میرساند .میدونم تو مثه اون حسین (اوباما) بیمعرفت نیستی و جوابمو
میدی .وقتی گفتن رییسجمهور آمریکا شدی کلی با علیآقا ذوق کردیم ،باالخره شاید تو یه کم
احساس داشته باشی و یه حالی به ما بدی و این تحریمهای لعنتی رو برداری؛ نمیدونی چه پدری
از ما در اومده ،مجبور شدیم نفت نازنین مملکتو بذاریم تو نفتکشهای لگنمون و ببریم وسط
اقیانوس و مفت به واسطهها بدیم و بعدشم برای پولش دنبالشون بدوییم؛ خالصه تو رو جون
مادرت بیخیال ما شو بذار با خیال راحت گندامونو به خاورمیانه بزنیم.
دونالد عزیزم اول همه به فکر اصالحات باش ،هر چند من خودم اصال حال اصالح کردن ندارم
و همیشه پلشت راه میرم .کال اصالحات خوبه ولی اصالحطلبها خوب نیستن و باس همشونو
کرد تو هلفدونی .آخه این اصالحطلبایی که تو مملکت ما هستن ،یه مشت بچه سوسول تازه به
دوران رسیدهان که فکر میکنن خیلی بهتر از من و سیدعلی میتونن اصالح کنن ،حاال اگه ما تا دم
نافمون ریش میذاریم دلیل بر این نیست که اصالحات بلد نیستیم ،حالشو نداریم .ببین ما چه
انتخابات آزادی تو ایران داریم ،یاد بگیرین؛ تقلب میکنیم و هر رایی دلمون بخواد از صندوق رای
مردم در میاریم و هر کس هم حرف زد ،میفرستیمش کهریزک باهاش یه کاری بکنن که دیگه
فکر پس گرفتن رایشو نکنه .آزادی انتخابات یعنی همین ،یعنی ما آزادیم هر کس رو دوست
داشتیم رییسجمهور کنیم یا بفرستیمش مجلس .خداییش خیلی حال کردم از انتخاب شدنت،
کلی جیگر این هیالری خانوم و اون بچه دموکراتها رو سوزوندی .حاال که رییسجمهور شدی،
دستتو بذار زیر سر ما و یه کاری بکن این آقازادههای ما هم بتونن گرینکارت بگیرن بیان اونجا،

قول میدم نه حاال همه پولهای نفت مردمو ولی کلی دالر بیزبون ملت رو بیارن آمریکا خرج
کنن و بهتون حال بدن.
دونالدجون حواست باشه زیاد به حرفهای این بنیامین نتانیاهو هم گوش نکنی ،ما فقط
چندتا موشک کاغذی با سیدعلی درست کردیم که از پنجره خونهمون ول بدیم تو کوچه،
بچهها سرگرم بشن ،الکی هی میگن آزمایش موشک بالستیک و ال بل و جیم بل .انرژی
هستهای هم که تو زیرزمین خونه راه انداختیم تا آباجی خانوم برای درست کردن نذری محرم
و صفر ازش استفاده کنه ،بقیه حرفایی هم که این اسراییلیها و بقیه دنیا میزنن همش حرف
مفته .اصن بیا پیش خودمون دورهمی با هم اسراییل رو از روی نقشه دنیا محوش کنیم تا دیگه
انقدر شلوغبازی در نیارن.
آقاترامپجان شنیدم تو کشورتون به زنها بها نمیدن و آزادی ندارن ،خیلی ناراحت شدم .ببین
ما تو جمهوری اسالمی همه رقمه هوای زنها رو داریم و حتی بعضی وقتا حقوقشون از مردها
بیشتره ،حیفه زنهای آمریکاییه که باهاشون اینطوری رفتار میکنین ،بذارین تو امور مملکتتون
سهمی داشته باشن ،ناسالمتی نصف جمعیت کشورتون رو دارن؛ یاد بگیرین از ما که تو جمهوری
اسالمی ،آزادی زنها از مردها بیشتره .من و سیدعلی ،تو و مردم آمریکا رو خیلی دوست داریم و
دلمونبراتونمیسوزهکهانقدربدبختینوسختیمیکشین،انقدرعاشقتونیمکههروقتبابچههای
بسیج و سپاه دور هم جمع میشیم ،پرچمتون رو آتیش میزنیم و کلی «مرگ بر آمریکا» میگیم تا همه
دنیا بفهمن که چقدر ما دوستتون داریم.
دونالد عزیزم ،میدونم این روزها سرت خیلی شلوغه و وقتت کمه ولی چشم انتظارم نذار و
زودی جواب نامهامو بده ،نشو اون باراک حسینآقای بیمرام که انگار ارث باباشو خوردم و محل
سگم به نامههام نذاشت؛ هر سال با اره و اوره و شمسی کوره میومدم نیویورک واسه اجالس
عمومی سازمان ملل بلکه این حسین بیاحساس یه گوشه چشمی بهم بندازه ولی دریغ از یه
ب سالم ،اونوقت میگن حسن (روحانی) که اومد نیویورک بهش زنگ زده و باهاش حرف
جوا 
زده ،میدونم تو از این اخالقا نداری ،تو مثه خودم آدمی ،تو داداش دونالد خودمی .از راه دور
میبوسمت ،مواظب خودت باش و هر موقع کمکی ،راهنمایی ،چیزی خواستی رودربایستی نکن
و یه تک زنگ بزنی ،من پیشتم.
بوس بوس ،بای – محمود احمدینژاد
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نوروز در لغت نامه ها

از آنجا که نوروز هنگام شادی و طرب و خرمی و
نوشدن طبیعت و انسان و مژده بخش آمدن بهار و
روشنایی است  ،بی تردید سهم مهمی در تولید الحان
و نواهای گوناگون در موسیقی ایران در دوران پیش از
اسالم  ،و بویژه در دوران ساسانیان داشته است .چنان که
در نام گذاری بسیاری از نواها و گوشههای دستگاههای
موسیقی ایرانی نام نوروز به کار رفته و برخی از آنها
تا به امروز نیز باقی مانده است .ترکیبهای مختلف با
واژه نوروز آن گونه که در لغت نامه دهخدا گرد آمده
چنین است:
نوروز بزرگ .نام نغمه ای از موسیقی( .غیاث اللغات)
(از برهان قاطع) نام نوائی است (انجمن آرا) نام لحنی
است( .جهانگیری)
مطربان ساعت به ساعت بر نوای زیر و بم
گاه سروستان زنند امروز و گاهی اشکنه
گاه زیر قیصران و گاه تخت اردشیر
گاه نوروز بزرگ و گه نوای بسکنه ( منوچهری)
نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز
زیراکه بود نوبت نوروز به نوروز (منوچهری)
نوروز اصل :در موسیقی ،یکی از آوازهای شش گانه
قدما .این آواز با عراق  ،زیرافکند ،اصفهان و حسینی
مناسب است( .فرهنگ فارسی معین ) .به نظر میرسد
بوسلیک و حسینی
که همان نوروز باشد ،ظاهرا ً از ُ
مشتق شده است( .رساله بهجت الروح)
نوروز بیاتی .در موسیقی  ،یکی از شعب بیست
وچهارگانه موسیقی قدما و آن پنج نغمه است و از
طرفین نغمات برای تزیین بر آن اضافه کنند ،لحن آن
بوسلیک
محزون و رقت انگیز باشد و به حجازی و ُ
نزدیک باشد( .فرهنگ فارسی معین)
نوروز جاللی :جشن نوروز که در زمان جالل الدین
ملکشاه طبق تقویم جاللی در آغاز برج حمل تثبیت
شد.
نوروز خارا :در موسیقی  ،نام شعبه ای است از
مقام نوا( .بهجت الروح ) (جهانگیری ) (انجمن آرا)
(رشیدی ) (غیاث اللغات) (برهان قاطع) (آنندراج )
نوروز خردک( .فرهنگ فارسی معین ) از پنجمین
نغمه است و یک و نیم بانگ دارد .ترکیب پرده :از
اولین نغمه مقام حجاز و حصار شروع شده به همایون
 ،نهفت  ،اوج  ،زابل  ،گردانیه ،زنگوله و عزال میرود،
این فرود نوروزخارا نامیده میشود( .بهجت الروح)
همی گفتم ره نوروز خارا
به نای آهسته چون نایی خوش آهنگ( .هدایت)
نوا آمد مقام و هست مشهور
ز وی نوروز خارا دان و ماهور
ز پنجم نغمه اش نوروز خاراست
هم از شش نغمه ماهور آشکاراست( .بهجت الروح)
نوروزخاصه :نوروز بزرگ .جشنی که در دنباله
نوروزعامه از ششم فروردین به بعد برپا میداشتند و
در این ایام شاهان زندانیان را آزاد و مجرمان را عفو

میکردند( .فرهنگ فارسی معین ).
نوروز خردک :نغمه ای است از موسیقی( .برهان
قاطع) (آنندراج ) لحنی است( .جهانگیری ) نغمه ای
است که در آواز راست پنجگاه و آواز همایون نواخته
میشود .نوروز کوچک .نوروز خارا( .فرهنگ فارسی
معین)
نوروز رهاوی :گوشه ای از شعبه روی عراق( .رساله
بهجت الروح)
نوروز صبا :نغمهای است که در همایون و راست
پنجگاه نواخته میشود( .فرهنگ فارسی معین) شعبه
بوسلیک ،از پنجمین نغمه است و نیم
ای است از مقام ُ
بانگ دارد( .بهجت الروح)
نوروز طبری :در سیزدهم تیرماه است.
نوروز عامه :جشن پنج روز اول فروردین ماه .مقابل
نوروز خاصه.
نوروز عجم :شعبهای است از موسیقی قدیم مناسب
با حسینی که در راست پنجگاه نواخته شود( .فرهنگ
فارسی معین ) شعبه ای است از مقام رهاوی  ،از
ششمین نغمه است و سه بانگ دارد( .بهجت الروح)
نوروز عرب :شعبهای است از رهاوی( .غیاث اللغات)
(آنندراج) نغمهای است که در همایون و راست پنجگاه
نواخته میشود(.فرهنگ فارسی معین ) شعبه ای است
از مقام رهاوی ،از اولین نغمه است و  ۲بانگ دارد.
(بهجت الروح)
نوروز کردن :به نوروز جشن گرفتن .جشن نوروزی
برپا کردن :چون ایوان مداین تمام گشت نوروز کرد
و رسم جشن به جا آورد چنان که آئین ایشان بود
اما کبیسه نکرد( .نوروزنامه ) و این دیه را هر پانزده
روز بازار است و چون بازار آخرین سال باشد بیست
روز بازار کنندو بیست ویکم روز ،نوروز کنند( .تاریخ
بخارا )
نوروز کشاورزان :نرشخی نویسد :و این دیهه را هر
پانزده روز بازار است و چون بازار آخرین سال باشد
بیست روز بازار کنند و بیست ویکم روز ،نوروز کنند
و آن را نوروز کشاورزان گویند و کشاورزان بخارا ازآن
حساب نگاه دارند و بر آن اعتبار کنند و نوروز مغان بعد
از آن به پنج روز باشد( .تاریخ بخارا )
نوروز کیقبادی :در موسیقی  ،نوروز بزرگ( .فرهنگ
فارسی معین )
دستانهای چنگش سبزه ی بهار باشد
نوروز کیقبادی وآزادوار باشد
نوروزماه .فروردین .حمل .نوروزمه:
آمد نوروزماه با گل سوری به هم

باده سوری بگیر بر گل سوری بچم (منوچهری)
نوروز معتضد :روز اول خردادماه بود( .تاریخ قم).
پس نوروز بنهاد [معتضدباﷲ] که آن را در تقاویم نیروز
معتضد نویسند تا عادت نوروز و افتتاح خراج آن روز
کنند( .مجمل التواریخ)
نوروز مغان :رجوع شود به نوروز کشاورزان
نوروزی :منسوب به نوروز( .ناظم االطباء) مربوط به
جشن نوروز یا ایام نوروز( .فرهنگ فارسی معین)
در این فرخنده فروردین و خرم جشن نوروزی
نصیب خسرو عادل سعادت باد و پیروزی( .فرخی)
آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز
کامکاراکار گیتی تازه از سر گیر باز (منوچهری)
بوی مینوروزی در بزم شه شروان
آب گل و سیب تر بربار نمود اینک (خاقانی)
بیار ای باد نوروزی نسیم باغ پیروزی
که بوی عنبرآمیزش به بوی یار ما ماند (سعدی)
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر
کرده( .گلستان)
نوروزی :عیدی و انعامی که در عید و نوروز میدهند.
(ناظم االطباء) چیزی که به عنوان عیدی در نوروز
زیردستان را دهند
ابیات من بخوان خط نوروزیم نویس
انصاف ده که با حکما مرد منصفی (سوزنی)
عیدی و نوروزی از شه هیچ نستانم مگر
بارگیر خاص و ترکی درج گوهر بر میان ( سوزنی)
نه حافظ میکند تنها دعای خواجه تورانشاه
ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی (حافظ)
نوروزی :تحفه که به روز نوروز به خدمت شاه برند.
(غیاث اللغات ) (آنندراج ) .هدیه ای که در ایام نوروز
کهتران نزد مهتران برند.تحفه و هدیتی که به مناسبت
جشن نوروز رعیت یا درباریان به خدمت بزرگان و
شاهان برند:
بهترین نوروزی درگاه را
تحفه این ابیات غرا دیده ام( .خاقانی)
کآسمان پیش شه به نوروزی
در جل زر کشیده ادهم صبح( .خاقانی)
در اثنای سخن مه پری برسبیل مزاح از روح افزا
نوروزی طلبید ...گفت ای شاه خوبان به نوروزی
ازبرای تو کنیزکی خریده ام و پرورده ام( .سمک عیار
از فرهنگ فارسی معین)
نوروزی :مالیات یا عوارضی که به هنگام نوروز
وصول میشد( .فرهنگ فارسی معین )
نوروزی ـ دراهمی است که به اسم امیر نوروز حافظی
نایب دمشق سکه زده بوده اند.
نوروزی ـ جامه ای که در نوروز میپوشند( .ناظم
االطباء) کالهی بوده است سپید که به فصل بهار به سر
مینهاده اند تا حرارت کمتر کند.
سخن ز چمته و نوروزی و قبا گوید
دهان قاری از آن دایم ًا پر از عسلی است(نظام قاری)

نوروز ،کهن ترین جشن بازمانده از ایران باستان
نوروز یکی از کهن ترین جشنهای به جا مانده از دوران
ایران باستان است که هنوز هم در مناطق مختلف فالت ایران
جشن گرفته میشود .نوروزکه زمان برگزاری آن آغاز فصل
بهار است در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب میشود
و در برخی ازکشورهای دیگر نیز این روز به عنوان یک روز
تعطیل رسمی شناخته میشود.
برای نخستین بار در تاریخ  ۳۰مارس  ۱۰( ۲۰۰۹فروردین
 ،)۱۳۸۸پارلمان فدرال کانادا ،اولین روز بهار هر سال را به
عنوان نوروز ملی ایرانیان و بسیاری از اقوام دیگر اعالم کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در نشستی که درروز
 ٢٣فوریه  ٢٠١٠داشته است ٢١ ،ماه مارس را به عنوان «روز
جهانی عید نوروز» با ریشه ایرانی به رسمیت شناخت .به این
صورت نوروز باستانی در تقویم جهانی اعیاد سازمان ملل
بنیانگذار نوروز نام برده شده است .اما در اوستا (دست کم
متحد جای گرفت.
در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل ،در گات ها) نامی از نوروز برده نشده است.
برای نخستین بار ،کوروش دوم بنیا ن گذار دودمان هخامنشی
نوروز ،جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از  ۳هزار سال
دارد و امروزه بیش از  ۳۰۰میلیون نفر آن را جشن میگیرند  ،نوروز را در سال  ۵۳۸قبل از میالد ،جشن ملی اعالم کرد.
وی در این روز برنامههایی برای ترفیع سربازان ،پاکسازی
توصیف شدهاست.
جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز میشود .در دانش مکانهای همگانی و خانههای شخصی و بخشش محکومان
ستاره شناسی ،اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیمکره شمالی اجرا مینمود .در زمان داریوش یکم ،مراسم نوروزی در
زمین به لحظهای گفته میشود که خورشید از صفحه استوای تخت جمشید برگزار میشد .هخامنشیان نوروز را با شکوه و
زمین میگذرد و به سوی شمال آسمان میرود .این لحظه ،بزرگی جشن میگرفتهاند و شواهد نشان میدهد که در زمان
لحظه اول برج حمل نامیده میشود ،و در تقویم هجری داریوش اول هخامنشی ،درحدود  ۴۱۶قبل از میالد سکههایی
خورشیدی برابر است با نخستین روز (هرمز روز یا اورمزد نیز از جنس طال در رابطه با نوروزضرب میشده است.
در دوران هخامنشی ،جشن نوروز بین  ۲۱اسفند تا ۱۹
روز) از ماه فروردین نوروز در تقویم میالدی با  ۲۱یا ۲۲
اردیبهشت برگزار میشده است.
مارس مطابقت دارد.
در زمان اشکانیان و ساسانیان جشنهای متعددی که نوروز
در کشورهايی مانند ایران و افغانستان که تقويم هجری
شمسی به کار برده میشود ،نوروز ،روز آغاز سال نو است .و مهرگان در صدر آنها قرار داشته برگزار میشد .در دوران
اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز ،تقويم میالدی متداول ساسانیان جشنهای نوروزی به دو دوره نوروز کوچک و
است و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته میشود نوروز بزرگ تقسیم میشد .نوروز کوچک یا نوروز عامه پنج
روز بود و از یکم تا پنجم فروردین گرامی داشته میشد و روز
اما روز آغاز سال محسوب نمیشود.
در متنهای گوناگون التین ،واژه نوروز به اشکال مختلف ششم فروردین (خرداد روز) ،جشن نوروز بزرگ یا نوروز
نوشته میشود( ) Norooz, Nuroozاما به باور دکتر خاصه برپا میشد .در هر یک از روزهای نوروز عامه طبقه
احسان یارشاطر بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا ،نگارش این واژه با ای از طبقات مردم (دهقانان ،روحانیان ،سپاهیان ،پیشهوران و
توجه به قواعد آواشناسی در زبان التین ( )Nowroozنوشته اشراف) به دیدار شاه میآمدند و شاه به سخنان آنها گوش
میشود و این نوع نگارش التین کلمه نوروز هم اکنون در میداد و برای حل مشکالت آنها دستوراتی صادر میکرد .در
نوشتههای یونسکو و بسیاری از متون سیاسی به کار میرود .روز ششم ،شاه حق طبقات گوناگون مردم را ادا کرده بود و در
این روز ،تنها نزدیکان شاه به حضور وی میآمدند.
پیدایش نوروز
شواهدی وجود دارد که در دوران ساسانی سالهای کبیسه
منشا و زمان پیدایش نوروز ،به درستی معلوم نیست .در
برخی از متنهای کهن ایران از جمله شاهنامه فردوسی و رعایت نمیشدهاست .بنابراین نوروز هر چهار سال ،یک
تاریخ طبری ،جمشید و در برخی دیگر از متن ها ،کیومرث روز از موعد اصلی خود (آغاز برج حمل) عقب میماند و
ب ه عنوان پایهگذار نوروز معرفی شده است .پدید آمدن نوروز در نتیجه زمان نوروز در این دوران همواره ثابت نبوده و در
در شاهنامه ،بدین گونه روایت شده است که جمشید در حال فصلهای گوناگون سال جاری بوده است.
اردشیر بابکان ،بنیان گذار سلسله ساسانیان ،در سال ۲۳۰
گذشتن از آذربایجان  ،دستور داد تا در آنجا برای او تختی
بگذارند و خودش با تاجی زرین بر روی تخت نشست .با میالدی از دولت روم که از وی شکست خورده بود ،خواست
رسیدن نور خورشید به تاج زرین او ،جهان نورانی شد و مردم که نوروز را در این کشور به رسمیت بشناسند .این درخواست
مورد پذیرش سنای روم قرار گرفت و نوروز در قلمرو روم به
شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند.
برخی از روایتهای تاریخی ،آغاز نوروز را به بابلیان نسبت عنوان روز«لوپرکال» شناخته میشد.
در دوران ساسانیان ۲۵ ،روز پیش از آغاز بهار ،در دوازده
میدهد .بر طبق این روایتها ،رواج نوروز در ایران به ۵۳۸
سال قبل از میالد یعنی زمان حمله کوروش بزرگ به بابل بر ستون که از خشت خام برپا میکردند ،انواع حبوبات و غالت
میگردد .همچنین در برخی از روایتها ،از زرتشت ب ه عنوان (برنج ،گندم ،جو ،نخود ،ارزن ،و لوبیا) را میکاشتند و تا روز

شانزدهم فروردین آنها را جمع نمیکردند .هر کدام از این
گیاهان که بارورتر شود ،در آن سال محصول بهتری خواهد
داد .در این دوران هم چنین متداول بود که در بامداد نوروز،
مردم به یکدیگر آب بپاشند .از زمان هرمز اول مرسوم شد
که مردم در شب نوروز آتش روشن نمایند .همچنین از زمان
هرمز دوم ،رسم دادن سکه در نوروز بهعنوان عیدی متداول
شد.
نوروز پس از اسالم
در تاریخ پس از اسالم ایران ،از جمله در زمان امویان نشانه
ای از برگزاری جشن چهارشنبه سوری یا دیگرآیینهای
نوروزی در دست نیست و در زمان عباسیان نیز به نظر
میرسد که خلفا گاهی برای پذیرش هدایای مردمی ،از نوروز
استقبال میکردهاند .با به روی کار آمدن سلسلههای سامانیان
و آل بویه ،جشن نوروز یک بار دیگر با گستردگی بیشتری
برگزارشد.
در دوران سلجوقیان ،به دستور جاللالدین ملک شاه
سلجوقی تعدادی از ستاره شناسان ایرانی از جمله خیام برای
بهترسازی گاهشمار ایرانی گرد هم آمدند .این گروه ،نوروز را
در یکم بهار قرار دادند و جایگاه آن را ثابت نمودند.
نوروز در دوران صفویان نیز برگزار میشد .در سال ۱۵۹۷
میالدی ،شاه عباس صفوی مراسم نوروز را در عمارت نقش
جهان اصفهان برگزار نمود و این شهر را پایتخت همیشگی
ایران اعالم نمود.
نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی در دوران معاصر
همواره مورد توجه مردم قرار داشته و هر ساله برگزار میشود.
برگزاری این جشن به ویژه در میان ایرانیان و افغانیان مهاجر
در کشورهای مختلف جهان رواج دارد .البته برگزاری جشن
نوروز بهصورت آشکار در برخی از کشورها توسط برخی
ت زمانی ممنوع بوده است .حکومت
حکومتها برای مد 
شوروی برگزاری جشن نوروز را در برخی از کشورهای
آسیای میانه مانند ترکمنستان ،قرقیزستان و تاجیکستان ممنوع
کرده بود و این ممنوعیت تا زمان میخائیل گورباچف ادامه
داشت .با این وجود ،مردم این مناطق نوروز را ب ه گونه پنهانی
و یا در روستاها جشن میگرفتهاند ،همچنین برخی از مردم
این مناطق برای جلب موافقت مقامات محلی نام دیگری
بر روی نوروز میگذاشتند .برای مثال در تاجیکستان ،مردم
با اتالق جشن الله یا جشن  ۸مارس سعی میکردند که
آیینهای نوروزی را بدون مخالفت مقامات دولتی به جای
آورند .هم چنین در افغانستان ،در دوران حکومت طالبان،
برگزاری جشن نوروز ممنوع بود و این حکومت تنها تقویم
هجری قمری را به رسمیت میشناخت.
منطقه ای که در دوران باستان در آن جشن نوروز برگزار
میشد ،امروزه شامل چند کشور میشود و این جشن باستانی
ایرانیان به صورت مشابهی همچنان در این کشورها جشن
گرفته میشود .برای مثال در افغانستان در روز اول نوروز،
سفره هفتمیوه میچینند ولی در ایران ،سفره هفت سین
میاندازند .جغرافیای نوروز با اسم نوروز یا مشابه آن در
سراسر خاورمیانه ،بالکان ،قزاقستان ،تاتارستان و آسیای میانه
چین شرقی (ترکستان چین) سودان زنگبار ،آسیای کوچک
،سراسر قفقاز تا آستراخان ،هندوستان ،پاکستان بنگالدش ،نپال
و تبت محدود میشود.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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در اين بهار ،مخسب !

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

از بیدلی آن را ز در خانه براندیم

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

ايرانيان دنياي قديم و امروز به دلیل تجربه دردها و
رنجها ،غالبا در فروبسته دیدن كار جهان همداستانند
با اين تفاوت كه بهار و تغيير براي نازك خياالن دنياي گیرم خدا نخواست که این شاخ
قديم ،نويد گشايش و فرج بود و این نگاه حتی در اشعار بیند ز ابر و باد نوازش
سعدی و حافظ که در دورهای میزیستند که ایران و اما
ایرانی ،مغوالن و زاهدان پشیمینه پوش و تند خو و این شاخه شکوفه که افسرد
محتسبان تنگ نظر را همزمان تجربه کرده بود ،نیز آشکار از سردی بهار
با گونه کبود
است.
بنابراين ،باد بهاري فروبستگي غنچه ميكرد و از آیا چه کرده بود؟
«شفیعیکدکنی»
دستها انتظار ميرفت كه گره گشا باشند ،اما در آثار
و نگاه ايراني دنياي جديد كه در تجربه تاريخي خود اين چه رازي است كه هر سال بهار
از مشروطه تاكنون(صد بهار يا صد سال گذشته) دست با عزاي دل ما مي آيد؟
«هوشنگابتهاج»
خود را در پس هر تغيير بستهتر و عليلتر يافته است نه
***
تنها ايمان به بهار را از دست داد كه گره گشايي دستهاي
خسته خود را نيز به ديده تحقير ديده است .مصداق عيني من اما ميگويم ميخواهم شکوفهای باشم که انگاری
اين دو نوع نگاه به تغيير ،بهار و گره گشايي در مقايسه از تنه مرده یک درخت روییده باشد چیزی مثل آن
سرخاب سپیداب که آن زن جذامی در «خانه سیاه است»
نگاه غالب شعرای قدیم و جدید قابل مشاهده است:
فروغ ،به گونه میمالید!
چوغنچه گرچه فروبستگي است كار جهان
شادی جهان هر آن زمان که بیاید ،حضورش مغتنم
تو همچو باد بهاري گره گشا ميباش
«حافظ» است «دلخوش در لباس سمور یا عور در کنار تنور؟»،
اینها شاید آنچنان مهم نباشد که «حضور شادی» و خانه
آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار
گرفتن امید  ،به بهانهای هرچند مضحک ،مهم است.
هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطبست
آدمی همین است...
«سعدی»
در دنیای معاصر اما وضع و نگاه غالب دگرگونه است :گاه چنان در قبض و گاه چنین در بسط.
خامترین نگاه ،آن نگاهی است که میپندارد این آدم
پاییزی ام ،بهار چه دارد برای من؟
ِ
دگرگون هرکجایش از تباری ،را میشود در بسط یا
عید تو را چه رابطهای با عزای من؟
قبض نگه داشت یا در چنبره تفکیکش در چنین و چانان
با صد بهار نیز گلی وا نمیشود
به باید و نباید ملزمش کرد.
در ساقههای بیثمر دستهاي من
زندگی تلخ است اما وجه انکار ناشدهاش ،آن
«حسین منزوی»
نسیمهایی است که گه گاه میوزند و تو را به وسوسه
عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم
ایستادن در مسیرشان میاندازند.
گردی نستردیم و غباری نستاندیم
آن تلنگرهایی که تو را به دیگر سو میخوانند.
دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز
«اخوان ثالث»

آن آواز موزون بی منبع ،که همواره از طاقها و رواقها
و مقرنسهای جان آدمی گذر میکند و از ناودان
روانش جاری میشود و بارقهای از «آدمیت» را چنان
در وجودش تجلی میدهد که حریصانه از خودش
میپرسد :چگونه میتوان در چنین حالی «مقیم» ماند؟
ِ
سخت بی
 ...و هر بار دوباره میفهمد که این پرسش
جواب را ،بهتر که فرو بلعد و در «لحظه» جاری شود.
***
هنوز دارم این هواي دور از خانه را میبلعم .هنوز با
زیاده گویی از این کم کمیاب ،روزهای سربی گذشته را
التیام میدهم.
ِ
صورت زندگی مینگرم که رازهای سنگین و تلخ
به
و شیرینش را گاهی به من وحی میکند و در دلهرهام و
نجوای زیرلبم که «مباد ،فراموششان کنم» فرمان ایست
میدهد .به من وحی میکند و من گوش میکنم؛ بی
دغدغه منکران و بیشرم از آن لحظاتی که چنان تلخم،
که چنان مایوس ،که چنان رنجورم که به همه چیز
میاندیشم به جز زندگی ،به جز نسیم و به جز کشف و
شهود آن هم در عالم بتون و فوالد.
من چنین ام ...
اندکی میزان آن و اندکی موزون این و در جستجوی
میزان خویش ،شاید.
چنینم که نمودم...،گاه خسته و گاه چنین آرزومند،
دلخوش به بهانههای کوچک و کیمیا و البته شعر تا ابد
شعر.
آنگاه که معتادی تبسم فراموش شده خود را در میان
موازیهای موسیقیایی نسیم ،به یاد میآورد و اصالت
یک تبسم در ویرانههای دروغ و دود ،به اثبات میرسد...
من آدمی ام!
ز نوبهار به رقص است ذره ذره خاک
تو نیز جزو زمینی درین بهار مخسب!
«صائب»
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یادداشتهای وارده:

صهبا امینیکیا
آهنگسازی که دنیاها را در زمانی بینهایت به
یکدیگر متصل میکند

ترجمه  -امیر رنجبر:

نگرانیهایی را برای ادامه کار امینی کیا بوجود آورده بود
زیرا صهبا ایرانیتبار است و کشورش در فهرست فرمان
ممنوعیت مسافرتی ترامپ قرار داشت .آقای امینیکیا

«صهبا امینیکیا» رهبر ارکستر سمفونی جوانان اوکلند
که یک موزیسین کالسیک در غرب آموزش دیده است،
در سال  1360خورشیدی در خانوادهای موزیک دوست
و عالقمند به موسیقی سنتی ایرانی در تهران متولد
شده است .وی از آهنگسازان معاصر ایرانیتبار مقیم
شهر سانفرانسیسکو است .صهبا امینیکیا تحصیالت
موسیقیایی خود را درایران نزد «دکتر مهران روحانی»،
«نیکان میالنی»« ،صفا شهیدی» و «گاگیک بابایان» و در
روسیه نزد «بوریس ایوانوویچ تیشنکو» گذرانده و پس از
مهاجرت به ایاالت متحده در سانفرانسیسکو نزد «دیوید
کانتی»« ،دیوید گارنر»« ،دن بکرو کنراد سوسا» به پایان
رساند .وی همچنین از «ریچارد دنیلپور»« ،جان کرلیانو» و
«جان آدامز» درس موسیقی فرا گرفته است .موزیکهای
ساخته شده توسط امینیکیا الهام گرفته از موسیقی معاصر
کالسیک روسیه ،جاز غربی و موسیقی شهری و محلی
ایرانی است .کارهای موسیقیایی صهبا امینیکیا نوعی
اتصال بین میراث فرهنگی دنیاهای متفاوت است که در
هم آمیخته ،از موسیقی سنتی ایرانی گرفته تا کالسیکهای
در سال  2006بهعنوان پناهجو به آمریکا مهاجرت کرده
ناب روسی و موزیک جاز غربی.
در هنگام تمرین و تنظیم  10قطعه موسیقی ساخته است ،چون او کیش بهایی دارد و در کشورش پیروان
شده توسط صهبا امینی در ماه گذشته (فوریه) که برای بهاییت مورد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسالمی
ارایه در جشنواره سالیانه موسیقی «کرونوس کوارتت» قرار میگیرند و از بسیاری از حقوق اساسی انسانی
سانفرانسیسکو آماده میشد ،فرودگاههای آمریکا دچار محروم هستند از جمله حق تحصیل ،بنابراین امینیکیا
هرج و مرج شد؛ فرمان مهاجرتی رییسجمهور دونالد برای ادامه پژوهش و مطالعه موسیقی به آمریکا مهاجرت
ترامپ که ورود اتباع و پناهجویان هفت کشور با اکثریت کرد.
جمعیت مسلمان را به خاک ایاالت متحده ممنوع میکرد ،صهبا امینی در مصاحبه با خبرگزاری KQED

سانفرانسیسکو درباره فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ
میگوید« :این ممنوعیت ،تنها یک احساس شخصی
نیست بلکه این در تقابل با آنچه در آمریکا عزیز شمرده
میشود ،است .این تصمیمی غیر انسانی و در برابر
ارزشهای بشری پذیرفته شده در این کشور است .ما در
حال ورود به یک دوره زمانی بینهایت افراطی هستیم و
اگر من بتوانم پلی فرهنگی برای گذار به اهداف بشری
بسازم ،رسالت انسانی خود را در این زمینه ادا کردهام».
هنگامیکه انجمن هنرهای نمایشی جشنواره کرونوس
سفارش ساخت یک قطعه موسیقی مقدس (آواز مذهبی)
 30دقیقهای را به صهبا امینیکیا داد ،وی با انستیتو ملی
موسیقی افغانستان تماس بر قرار کرد تا ترتیب یک
همکاری بین گروه سرود دانشآموزی افغان با دسته
کر دختران سانفرانسیسکو را بدهد .او معتقد است
که ملیت ،رنگ ،نژاد و حتی فرهنگ متفاوت هیچکدام
موضوع قابل اهمیتی برای آفرینشهای هنری نیست.
امینیکیا برای انجام این پروژه از ملودیهای الالیی ایرانی
استفاده کرده و نام آن را «موسیقی گویها» گذاشته است.
صهبا امینیکیا ماهرانه فرهنگ دنیاهای متفاوت را
بوسیله پل موسیقی به یکدیگر متصل میکند تا در زمانی
بینهایت به یکدیگر پیوند بخورند .این هنرمند ایرانیتبار
هم اکنون عالوه بر رهبری ارکستر سمفونیک جوانان
سانفرانسیسکو و فعالیت آهنگسازی برای انجمن
هنرهای نمایشی جشنواره کرونوس ،در آکادمی هنرهای
سانفرانسیسکو به تدریس علوم آهنگسازی نیز مشغول
است.

 -5خطاب بيادبانه  -عمه فرنگی  -كبابش معروف است
افقي:
 -6مربي شاهزادگان  -مسرور  -ويتامين جدول
 -1پايتخت ترينيداد و توباكو  -دريغ از
 -7قافيه شعر  -بعد چهارم  -لوله تنفسي
 -2تندرست  -نام قديم كاشمر  -پيوند صفحه اينترنت
 -8ليف خرما  -باب روز  -خاندان  -قيماق
 -3آزاد  -جهنم  -واحد پول ايتاليا
 -4شهر جشنواره  -از شهرهاي سيستان وبلوچستان  -9 -نشانه  -قاره زرد  -قطار شهري
 -10خار سر ديوار  -تمرين  -كيسه زر
صاحبخانه
 -5جاي بازگشت  -رمزينه  -شهر مازني  -رودي در  -11همداستان مجنون  -لقب اروپايي  -كلمه شگفتي
 -12لغزنده  -ميوه تابستاني  -درخت جنگلي  -تصديق
روسيه
 -6پسر مازندراني  -از خويشاوند نزديكتر!  -آخر چيزي روسي
 -7نشانه  -سايه گاه  -از شهرهاي بوشهر  -طايفه ايراني  -13آش زيره  -چارقد  -رازقي
 -14نفس خسته  -ماه ميالدي  -گالري
 -8آنزيم  -از كشورهاي اروپايي
 -15اثر توماس هريس  -گل سرخ نقاشي
 -9فلز سرخ  -حرارت  -مرطوب  -آسمان
 -10كاغذ مرغوب  -بروسلوز  -في سبيل
حل جدول شماره گذشته
 -11قدم  -قوت اليموت  -طريق كوتاه  -خرس تركي
 -12بند  -بي صدا « -شاه» دم بریده
 -13چهارچوب عكس  -قوه رشد و نمو  -قالب كمربند
 -14آفريننده  -نخ بافتني  -كينه توزي و انتقام
 -15دستي  -اثر ژان پلسارتر

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 :
 -1اثر آلفونس دوده  -پرتو نگاري
 -2ارشاد كردن  -باختن  -نام آذري
 -3خروس مازندراني  -فرزندان يتيم  -از شيرينيها
 -4حرف انگلیسی  -دندانه شانه  -بي پايه  -خزنده گزنده
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در دنیای دانش و هنر:

تالش خالق وب جهانی برای مبارزه با اخبار جعلی

سر تیم برنرز-لی ،خالق وب جهانی از برنامهای
برای مبارزه با اخبار جعلی ،پرده برداشته است.
او در نامهای سرگشاده و در ۲۸امین سالگرد
ابداع وب جهانی با اظهار نگرانی از رویه استفاده
از اینترنت ،برنامه  ۵سالهای را ارایه کرده است.
سر تیم گفته است که در نظر دارد تا با سوء
استفاده از اطالعات شخصی که به گفته وی «بر
آزادی بیان تاثیری عمیق» داشته است ،مبارزه کند.
او همچنین خواستار اعمال محدودیت بر
آگهیهای تبلیغاتی «غیراخالقی» سیاسی شده
است.
این محقق علوم کامپیوتری میگوید که از افرادی
که با بالگ ،توییت ،عکس ،ویدیو و ایجاد صفحات
به گسترش اینترنت کمک کردهاند ،میخواهد که
به راهحلی عملی دست پیدا کنند تا اینترنت «به
همه قدرتی و فرصتی یکسان» بدهد.
آقای برنرز-لی میگوید میخواهد تا با شرکتها
همکاری کند تا کنترل بخش مناسبی از اطالعات
شخصی افراد درفضای مجازی در دست خود
مردم باشد.
وی گفته است که کاربران اغلب قادر نیستند که
بگویند چه اطالعاتی را نمیخواهند به اشتراک

بگذارند.
ظهور اخبار جعلی بر روی وبسایتها و
رسانههای اجتماعی ،محققین را به این فکر انداخته
است که برای ایمن کردن مردم در برابر این معضل
راهکارهایی برای مبارزه با آن پیدا کنند.
در طول دوران مبازرات انتخاباتی اخیر در آمریکا،
داستانهایی دروغین و سرهمبندیشده مبنی بر
حمایت پاپ از دونالد ترامپ و یا فروش سالح به

داعش توسط هیالری کلینتون در فیسبوک دست
به دست شدند.
کار به جایی کشید که در نهایت فیسبوک ،اعالم
کرد که امکانات تازهای را برای مقابله با اخبار
جعلی به خدمات خود اضافه میکند.
فشارهای مشابهی نیر به گوگل و توییتر وارد
میشود که در حوزه مقابله با اخبار جعلی ،اقدامات
بیشتری صورت دهند.

محققانهارواردمیگویند:بشقابپرندههاحقیقتدارند

دانشمندان میگویند انفجار سریع امواج رادیویی در
کهکشانهای دوردست ممکن است حاکی از وجود
موجوداتبسیارپیشرفتهایباشدکهپیشرانهسفینههایخود
را برای سفر بین ستارگان به کار میاندازند.
انفجارهای سریع رادیویی ( )FRBپدیدهای است
که در سال  ۲۰۰۷شناخته شد و از آن زمان تاکنون
رادیوتلسکوپهای عظیم حدود بیست مورد از این امواج
پرانرژی را ثبت کردهاند که هر کدام حدود چند هزارم ثانیه
طولمیکشد.
دانشمندانبرایاینپدیدهتوضیحیندارند،تنهاچیزیکه
میدانندایناستکهاینپدیدهدرکهکشانهاییرخمیدهد
که میلیاردها سال نوری با سیاره ما فاصله دارد.
اکنون گروهی از دانشمندان معتبر دانشگاه هاروارد
توضیحی را برای این انفجارهای رادیویی ارائه کردهاند.
آنهامیگوینداینانفجارهامیتوانندنشانهوجودموجودات
فضاییبسیارپیشرفتهایباشدکهمیخواهندبهسفرفضایی
بروند و این انفجارهای رادیویی محصول فعالیت پیشرانه
بیاندازه قدرتمند سفینه آنها است که میتواند سفینه را با
سرعت نور به سفر بین ستارهای بفرستد.
پروفسور آوی لوب دانشمند مرکز اخترفیزیک هاروارد-
اسمیتسونینکهتحقیقخودرادرنشریهاخترفیزیکمنتشر

کرده میگوید« :این انفجارهای سریع رادیویی با توجه به
فاصلهشانازماوباتوجهبهمدتکوتاهیکهظاهرمیشوند
بسیار درخشان هستند و ما نتوانستهایم برای آنها هیچ منشا
طبیعیپیداکنیم».
«بنابراین ارزشش را دارد که به یک منشا غیر طبیعی توجه
و عمیقا به آن فکر کنیم».
پروفسور لوب و همکارش پروفسور منساوی لینگام
سعی کردند ببینند که آیا ساختن فرستندهای اینقدر قوی
که امواجش از چنین فاصلهای بعید قابل دریافت باشد
امکانپذیر است یا نه.
آنها به این نتیجه رسیدند که سامانهای دو برابر اندازه کره
زمین که بتواند پرتوهای خورشید را دریافت کند میتواند
انرژی الزم را برای این انفجارهای سریع رادیویی فراهم کند.
البته این سامانهها به خنککنندههای آبی در اندازههای
نجومی نیاز دارد تا مانع از ذوبشان شود.

اما این سوال باقی میماند که چرا باید زحمت ساختن
چنین چیزی را به خود داد؟
به گفته این دو دانشمند ،محتملترین توضیح در حال
حاضر یک سفینه نوری است.
سفینه نوری سفینه ای است که فشار ناچیز نور را تبدیل
به شتاب مداوم میکند .با اینکه این فشار ناچیز است اما به
مرور زمان ،همین فشار ناچیر در خال ،سفینه را به سرعت
بسیارزیادیمیرساند.
به زبان سادهتر همانطور که باد با وزیدن به بادبان کشتی
آن را به حرکت درمیآورد ،تابش نور خورشید به آینههای
عظیم سفینه آن را به پیش میراند.
انرژی این انفجارهای سریع رادیویی به قدری است که
میتواند سفینهای به وزن یک میلیون تن  -بیست برابر
بزرگترین کشتیهای کروز -را به حرکت در آورد.
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دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

از آدینه  17مارچ 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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دومین فرمان مهاجرتی ترامپ اینبار توسط
قاضی فدرال هاوایی موقت معلق شد

یک قاضی فدرال در هاوایی ،دومین فرمان اجرایی پرزیدنت
دونالد ترامپ را موقتا لغو کرد تا یک روز پیش از اجرای این
فرمان ،از اجرای آن جلوگیری شود.
قاضی فدرال آمریکا ،درک واتسون در منطقه هاوایی
چهارشنبه 15مارچ حکم به توقف فوری فرمان اجرایی ترامپ
داد .وی سال  ۲۰۱۲از سوی پرزیدنت باراک اوباما نامزد شد و
یکسال بعد سنا او را تایید کرد.
پرزیدنت ترامپ  6مارچ برای بار دوم فرمان اجرایی صادر
کرد که براساس آن قرار بود از روز پنجشنبه  16مارچ صدور
ویزای برای شهروندان شش کشور شامل ایران ،سوریه ،لیبی،
یمن ،سودان و سومالی به مدت  ۹۰روز تعلیق شود.
دفعه قبل ،بعد از رای یک قاضی فدرال ،وزارت خارجه
آمریکا اعالم کرده بود وضعیت صدور ویزا به حالت عادی
باز می گردد.
رویترز گزارش داد خبرنگار این خبرگزاری از شان اسپایسر
درباره حکم قاضی فدرال هاوایی سوال کرده ،که او از

اظهارنظر خودداری کرد.
جمهوریخواهان می گویند که این فرمانهای اجرایی ترامپ
با هدف ایجاد افزایش امنیت ملی آمریکا است اما دموکرات ها
آن را خالف قانون اساسی و تبعیض آمیز می دانند.
حکم قاضی فدرال هاوایی در حالی صادر شد که دو
شکایت دیگر علیه فرمان اجرایی ترامپ در انتظار نظر قضات
دادگاههای فدرال هستند.
اکنون دادستان کل ایالت واشنگتن بعد از فرمان دوم ترامپ،
استدالل کرده که این فرمان اجرایی از نظر محتوایی همان
فرمان قبلی است و قاضی روبارت باید دوباره آن را تعلیق
کند.
غیر از هاوایی و ایالت واشنگتن ،ایالت مریلند شکایت
مشابهی علیه فرمان اجرایی ترامپ دارد که قرار است یک
قاضی فدرال درباره آن تصمیم بگیرد.
وزارت دادگستری از دادستانهای منصوب باراک اوباما
خواسته بود سریعا استعفا دهند اما این امرشامل قضات نیست.
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