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!!!...
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دخالتهای حوزه علمیه ،سپاه پاسداران

وسوءمدیریتجمهوریاسالمیمسببینقربانیانسیلهایاخیرایران

مرتضا میرآفتابی،
صدای حقیقت ،درگذشت
گشت و گذاری در دنیای
تربیت جنسی کودکان
اعالم کاهش پرداخت از سوی
شرکت اوبربه رانندگان
انتصاب یزدان عمرانی به سمت
مدیر امور دولتی در شهرداری
گلندل
اپل نیوز و اشتراک بیش از
 300نشریه
شکوفایی گل های وحشی
وبازدید بهاری در منطقه
پچانگا
مایکل آواناتی به تقلب بانکی
متهم و دستگیر شد

بار دیگر حکومت جمهوری اسالمی سوء مدیریت خود را
در مقابله با حوادث طبیعی و مسئولیت جان باختن 25نفر از
هموطنان عزیزمان در ایام نوروز را  ،رعایت نکردن واجبات
دینی از سوی مردم عنوان کرد.
از آنجایی که در سال  89وزیر کشور دولت احمدی نژاد ،از
انعقادتفاهمنامهایبینسازمانمدیریتبحرانوحوزهعلمیه
جمهوری اسالمی برای کاهش بالیای طبیعی خبر می دهد تا
از حوزه های علمیه برای به کارگیری نقش معنویت استفاده
شود.درپیحوادثوسیالبهایاخیریکیازخبرنگارانسراغ
روحانیونوحوزهعلمیهمشهدمیرود،کهآنهاضمنتأییداین
خبر می گویند ،پزوهش هایی انجام شده است ولی نتایج آن
اجرا نشد .از طرفی مردم هم که خیلی از اعمال دینی واجب را
رعایتنمیکنند،مسبباینبالیامیباشند!
پس از گذشت  8ســال ،نه تنها بالیای طبیعی کاهش
نیافته و معنویت نیز در جامعه افزایش نیافته است بلکه
این حکومت مســتبد و غارتگر ،مردم را مسئول جان
باختن آنها در سیالبهای اخیر می داند.

درواقعاینحوادث،بالیایطبیعینیستبلکهبالیایمدیریتی
جمهوریاسالمیاست .زیراباساختنسدهایبدونمطالعه
توسط سپاه پاسداران ( قرارگاه خاتم االنبیاء) ،برداشت های
شن و ماسه از رودخانه ها و نابودی جنگل ها برای ساخت
ویالهایائمهحماعاتونمایندگانولیفقیه،بازنکردندریچه
های سدها علی رغم هشدارهای هواشناسی  ،ساخت راه آهن
درمسیلرودخانهآققالتوسطسپاهپاسدارانوهزارانمسائل
و مشکالت ناشی از سوء مدیریت این حکومت  ،باعث ایجاد
سیلوخسارتهایمالیوجانیبسیاریازهموطنانمانشد.
درواقعچهلسالاستکهحکومتجمهوری اسالمی،منابع
طبیعی و ثروت کشور عزیزمان را به غارت می برد و مردم این
سرزمینرابخاطرسوءمدیریتومنافعشخصیخودبهکشتن
می دهد .
در همین جا خبرگزاری ایرانشهر ضمن تسلیت به خانواده
تمامی قربانیان سیالبهای اخیر بویژه آق قال و شیراز  ،با
تمامی هموطنان عزیز ابراز همدردی می نماید و خود را
در غم آن ها شریک می داند.

دروغ بزرگ آخوند خامنه ای در
آغاز نوروز ۱۳۹۸
خامنه ای در بخشــی از سخنرانی خود ،در نخستین روز فروردین ماه  ۱۳۹۸چنین
اظهــار داشــت... :ببینید! به طور ک ّلی من این را به شــما عرض بکنم؛ این نتیجهی
مطالعات فراوان و مشاهدهی تجربیّات خودمان و تجربیّات دیگران است :من عرض
اعم از آمریکا و اروپا ،هم ظالم
میکنم سیاست و قدرت در غرب ،در دولتهای غربی ّ
اســت ،هم زورگو است ،هم بیمنطق است ،هم زیاده خواه است .اینها هیچ منطقی
سرشان نمیشــود؛ با منطق واقع ًا [بیگانهاند] .در باطن ،سیاستمداران غربی آدمهایی
هستند به معنای واقعیِ کلمه وحشی.
تعجب نکنید؛ بله ،کت و شــلوار میپوشــند ،کراوات میبندند ،ادکلن میزنند ،کیف
ّ
سامسونت دستشان میگیرند ،ا ّما وحشــیاند؛ عم ً
ال کارهای وحشیها [را میکنند].
شــما مالحظه کنید در همین قضیّهی اخیر نیوزیلند و کشتار مسلمانان ،خب در دو
مســجد یک نفری وارد میشــود ،دهها نفر را به رگبار میبندد ،بیش از پنجاه نف ِر آنها
را به قتل میرساند ،شــهید میکند؛ خب این اسمش تروریسم نیست؟ اروپاییها ،نه
سیاستمدارانشان ،نه مطبوعاتشان حاضر نشدند نام حرکت تروریستی روی این کار
بگذارند؛ گفتند حرکت مس ّلحانه! این حرکت مس ّلحانه است؟ پس تروریسم چیست؟
هر جایی که یک حرکتی علیه یک فرد حتّی انجام بگیرد که مورد عالقهی آنها است،
آنجا تروریسم و حقوق بشر و هم ه چیز ردیف میشوند برای مقابله ا ّما اینجا -به این

ی هستند”.
وضوح -به این حرکت[ ،حرکت] تروریستی نمیگویند! اینها این جور 
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و اما فرازهایی از اظهار نظرهای رهبران دنیای غرب نشان می دهد که خامنه ای
تا به چه حدی به ملت ایران دروغ می گوید و به مانند خمینی خدعه می کند.
نخست وزیر نیوزیلند:
اکنون این واضح اســت که تنها توصیفی که می توانیم از حادثه داشته باشیم یک
حمله تروریستی است.
نخست وزیر بریتانیا:
امروز صبح با نخســت وزیر نیوزیلند در تماس بودم تا عمیق ترین مراتب تاسف
مردم بریتانیا را از این حمله تروریســتی وحشتناک در دو مسجد کرایست چرچ
اعالم کنم.
صدراعظم آلمان:
هم چون بســیاری دیگر با وحشت ،خبر هراسناک حمله تروریستی به دومسجد
کرایست چرچ را شنیدم.
رییس جمهور ایاالت متحده امریکا:

امــروز با خانم اردن نخســت وزیر نیوزیلند صحبت کردم تــا مراتب همدردی
همگانی ملتم را از حمله تروریستی هیوالوار به دو مسجد ،اعالم کنم .مکان های
مقدس پرســتش بدل به صحنه شرارت باری از کشتار شدند ،دیدیم حادثه بسیار
وحشتناکی رقم خورد.
نخست وزیر استرالیا:
و ما این جا ایســتاده ایم و به طور مطلق محکوم می کنیم  ،حمله منجر به تلفاتی
را که توسط یک تروریست راستگرای خشن انجام شد.
وزیر کشور فرانسه:
می خواهم یاد قربانیان حمله تروریستی در نیوزیلند را گرامی بدارم.
شهردار لندن:
حمله ای تروریستی بود به مردان و زنان و کودکان ،آنان به عمد به خاطر ایمانشان
هــدف قرار گرفتند .محلی که در آن جا پرســتش می کردند به عمد ،هدف قرار
گرفت چون یک مسجد بود.

سخنرانی سناتور برنی ساندرز درشهرهای ایالت کالیفرنیا

مرتضا میرآفتابی نویسنده ایرانی مقیم جنوب کالیفرنیا  -روز دوشنبه  25مارچ 2019
در اورنج کانتی به دلیل ابتال به بیماری سرطان دارفانی را وداع گفت .وی مدیرمسئول
و سردبیر ماهنامه «سیمرغ » بود که در آمریکا منتشر می شد .وی همچنین نویسنده
کتابهای «مردم روزگار ما» (ازانتشارات شرکت کتاب) « ،مزه آفتاب» و «گفتاری چند
در جامعه شناسی خانواده» بود.
مرتضا میرآفتابی در دوران فعالیت مطبوعاتی خود با بسیاری از برنامه سازان رادیویی
و تلویزیونی در آمریکا از جمله تلویزیون میهن ( سعید بهبهانی) و تلویزیون پارس و
رادیو صدای ایران( علیرضا مروتی) همکاری می کرد.
مرتضی میرآفتابی در یادداشت اولین نسخه ماهنامه سیمرغ می نویسد:
ما آمدهایم که صدای حقیقت را بشــنویم ،از دهانهای مردم ایران ،و آنگاه با همه
توان و اســتعدادمان با یاری تو هممیهن گرامی ،صدای حقیقت را بهگوش و جان
دیگران برسانیم.
و اگر خوانندهی مهربان دلآگاه ما پرســید:صدای حقیقت کدام اســت؟ خواهیم
گفت :صدای حقیقت یعنی صدای اندیشیدن ،صدای تعقل ،مبارزه در راه آرمانها،
صدای خرد و دلیری و پاکدلی ،صدای امید به زندگی ،صدای زیبایی و شکوهمندی
انسان ،صدای دانش و بینش انسانی ،صدای قانون معقول،صدای عشق و مهرورزی،
صدای خُ رمی و آبادی و سازندگی.

سناتور برنی ساندرز ،نامزد دموکرات های برای ریاست جمهوری  ،2020که برای

روز یکشــنبه در سان فرانسیسکو در پارک گریت میدو سخنرانی خواهد داشت.

در سن دیگو سخنرانی کرد.

بیمه درمانی برای همه تمرکز خواهد کرد .لیکن بی تردید فراز اصلی ســخنان او

یک دیدار ســه روزه در کالیفرنیا است ساعت  5:30روزجمعه ( 22مارچ  )2019وی در این ســخنرانی ها بیشتر بر موضوع حداقل دستمزد  15دالر در ساعت و
وی روز شــنبه نیز ساعت  2:30پس از نیمروز در برابر شهرداری لس آنجلس در
داون تاون برای هواداران خود ســخن خواهد گفت و سرانجام در ساعت 12:30

انتقاد از سیاست های رئیس جمهور دانالد ترامپ خواهد بود.

اعالم کاهش پرداخت از سوی شرکت اوبربه رانندگان

در لوس آنجلــس کانتی و ارنج کانتــی ،در پی اعالم کاهش
پرداخت سهمیه رانندگان از سوی شــرکت اوبر به رانندگان،
شــمار زیادی از رانندگان از نیمه شب یکشنبه گذشته دست
از همکاری کشــیدند و این در حالی است که همواره شماری
خواستار پیوستن به این شرکت هستند.
اتحادیه رانندگانی که مشــارکت در رســاندن مسافران دارند
درخواست کردهاند که شرکت اوبر از کاهش  25درصدی خود

صرفنظر کند و حداقل  28دالر در ساعت را تامین نماید.
این اتحادیه که  2800عضو دارد میگوید در گذشــته ،شرکت
اوبر ،برای هر مایل  80سنت میپرداخت و اکنون با کاهش 25
درصدی میخواهد  60سنت برای هر مایل بپردازد.
یک بار دیگر در ماه سپتامبر گذشته این تصمیم گرفته شده بود
که ناگزیر به پس گرفتن آن شدند .اعتصاب علیه شرکت لیفت
نیز ممکن است از پایان هفته آغاز شود.

اپل نیوز و اشتراک بیش از  300نشریه

تیم کوک ( )Tim Cookمدیر عامل شرکت اپل ،روز دوشنبه در
یک کنفرانس خبری در دفتر مرکزی این شرکت در کالیفرنیا اعالم
کرد که :ما به قدرت روزنامهنگاری و تاثیر آن بر زندگی خودمان
آگاه هستیم و میخواهیم یک کار ارزشمند و مفید به این صنعت و
جامعهمانانجامدهیم.
سپس او از بنیانگذاری خدمات  Apple Newsنام برد که در

آمریکا و کانادا قابل دسترسی در تلفنهای همراه خواهد بود و از راه
آن میتوان در دنیای مجازی به بیش از  300نشریه و خبرهای آن
دست یافت و کاربران با پرداخت ماهیانه  9.99دالر برای اشتراک
از مقالههای نشریاتی چونPeople, Time, New Yorker,
 Wall street Journalبهره بگیرند .قرار است این خدمات ،در
آینده نزدیک در اروپا و استرالیا نیز قابل دسترسی بنمایند.
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شکوفایی گل های وحشی وبازدید بهاری در منطقه پچانگا

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

Auto Accidents
Motorcycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites
www.ThelawyersGroupInc.com

714-418-7146

قبیله سرخپوستان آمریکا در منطقه پچانگا در جنوب کالیفرنیا با پرداخت  100هزار و راه های ورودی بسته شده بود ،اکنون با برقراری خدمات رفت و آمد عمومی ،از
دالر به شــهرداری لیک السینور  ،مدیریت شهر و شورای شهر را در فراهم سازی مردم خواسته شده است اتومبیل خود را پارک کنند و با پرداخت  10دالر از امکان
امکان بازدید گردشگران یاری نمود تا مردم بتوانند از شکوفایی گل های وحشی و رفت و آمد عمومی  ،برای دیدار بهره مند شوند.
بهاری که در کناره بزرگراه  15و جای جای منطقه که پس از بارندگی ها روییده و مارک ماکارو ،رئیس قبیله سرخپوستان قبیله پچانگا گفت لیک السینور ،بخشی از
منطقه زندگی قبیله ماست و بازدید از آن آزاد است .
شکوفا شده است ،دیدار و لذت ببرند.
پس از آن که در هفته گذشته به سبب ازدحام و ترافیک  ،دیدار از منطقه ،محدود

مایکل آواناتی به تقلب بانکی
متهم و دستگیر شد

مایکل آواناتی بامداد روز دوشــنبه ،همزمان از سوی دادستان فدرال در لوس انجلس
و نیویورک متهم به تقلب بانکی و فرستادن پول و اخاذی شد و در نیویورک دستگیر
گردید.
دادستان فدرال در لوس آنجلس در بیانیهای که در ساعت  11بامداد در کنفرانس خبری
منتشر نمود آواناتی را برای استفاده نادرست از  1/6میلیون دالری کرد که برای یکی از
موکلهای خود در یک توافق به دست آورده بود ،لیکن او به جای پرداخت این مبلغ
به موکل خود ،از این پول برای تاسیس شرکت قهوه فروشی خود Tully’s Coffee
زیر شرکت بزرگ خود  Global Baristas US-LLCبهره گرفته است و از پول
موکل به سود خود استفاده نموده است.
دادستان نیویورک او را در پروندهای دیگر برای اخاذی و تهدید  Nikeکه یک شرکت
سهامی عام است برای اخاذی  20میلیون دالر متهم کرده است.
شرکت  Nikeآگاهی الزم را به دادستانی داده بود.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
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مقاله اجتماعی:

گشت و گذاری در دنیای تربیت جنسی کودکان
چکیده

يكي از مهم ترين موضوعات مربوط به تربيت كودكان و نگراني هاي جدي والدين ،تربيت جنسي است .كودكان به عنوان مخلوقاتي آسيب پذير هميشه به مراقبت احتياج دارند؛
اما اين مراقبت نمي تواند همواره از سوي والدين باشد .با گذشت زمان و بزرگ تر شدن ،كودكان نياز به آموزش هايي راجع به مسائل جنسي و محافظت از خود متناسب با سطح
رشدشان دارند .اين آموزش ها به آن ها كمك مي كند تا از سوءاستفاده شدن توسط ديگران محافظت شده و ترسشان از ناشناخته هاي جنسي كاهش يابد .حفظ حريم خصوصي
بدن ،محافظت از اندام هاي جنسي و جلوگيري از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن كودكان اهميت به سزايي دارد .از اين رو تربيت جنسي كودكان بايد در اولويت والدين قرار بگيرد.

کلیدواژه ها :تربیت جنسی ،غریزه جنسی ،تربیت جنسی کودکان
مقدمه

تربيت جنسي كودكان يكي از موضوعاتي است كه غالب ًا توسط والدين مورد غفلت
قرار ميگيرد و در موارد بسياري مشاهده شده كه رفتار غلط والدين در اين زمينه،

لطمه هاي جبران ناپذيري را بر روح و ذهن كودكان باقي گذاشته به گونه اي كه
آثار آن در سنين بزرگ سالي هم وجود داشته است .والدين بايد نسبت به تربيت

جنسي كودكان توجه ويژه اي داشته باشند و راهكارهاي مناسب را در اين مسير

به كار گيرند .صدها سال قبل ميالد مسيح (ع) افالطون ،از حكماي يونان باستان،
در مواردي از تربيت جنسي بحث كرده است؛ مث ً
ال در كتاب جمهور نكاتي را كه

در تربيت افراد جامعه نقش دارد ،مورد توجه قرار مي دهد و به صورت پراكنده به
مسائل جنسي اشاره مي كند .در بخشي از اين كتاب ضمن اشاره به نقش تربيت در

جامع ،از نوع روابط زن و مرد ،مسئله توالد و تناسل ،سخن مي گويد (جمهوري،

كتاب پنجم ،ص  ،282-285ترجمه فواد روحاني) .بعد از افالطون ،شــاگردش
ارســطو ،از ديگر حكماي يونان باستان نيز ،در كتاب هاي خود به مباحث تربيت

جنسي پرداخته و به روابط دختر و پسر ،زن و مرد و شيوه ي برخورد با آنان اشاره

كرده است .ايشــان در كتاب »سياست« در اين باره مي گويد( :از جمله رابطه ي
شــوي زن ،پدر و فرزند و ماهيت فضيلت ويژه هر طرف در اين روابط و روش

درست و نادرست آميزش آنان با يكديگر و شيوه ي شايسته ي گزينش راه راست
و پرهيز از راه كژ ،همه ي اين مسائل را بايد بعدا ً  ...بررسي كرد هر خانواده ،جزئي

از شهر است و روابط شوي زن و اولياي فرزندان جزئي از خانواده بشمار مي آيد.

عوامل تربيت جنسي

تعريف مناســبي كه ميتوان از تربيت جنسي ارائه كرده اند اين گونه است» :فرد

به كجروي منجر شود .پاره اي از اين عوامل از اين قرار است:

ببيند كه با جنســيت خود آشنا گردد و آن ها را بپذيرد؛ قدردان وجود خويشباشد

آموزش فرزندان در زمينه هنجارهاي تربيت جنسي از ديدگاه اسالم مي شود.

 /سياست ،كتاب نخست ،ترجمه حميد عنايت ،ص  38و .)39

در دوره هاي رشد كودكي ،نوجواني و جواني به گونه اي پرورده شود و آموزش

و بــه آن افتخار كند :نقش مذكر يا مؤنث بــودن از لحاظ اجتماعي را ياد بگيرد؛

عوامل گوناگوني دست به دست هم مي دهند تا رفتار جنسي نوجوان و كودك
• ناآگاهــي پدران و مادران و مربيان از تربيت جنســي كــه خود موجب عدم
• رفتارهاي جنســي نادرست والدين و بدآموزي كودكان و نوجوانان از آنان كه

و احكام و آداب ديني در ارتباط با مســائل جنسي مربوط به خود و روابط با هم

سبب ايجاد زمينه هاي انحراف در آن ها مي شود.

را پيدا كند :با مســائل مربوط به زندگي خانوادگي و روابط با همسر آشنا گردد و

فرزندان كه گاه به مشــاهده رفتارهاي جنســي والدين مي انجامد و پيامدهاي

جنس و جنس مخالف را فراگيرد؛ آمادگي رواني براي ازدواج و تشــكيل خانواده

در سايهي آن ،به آرامش برسد به گونه اي توانمند شود كه عواطف و فعاليتهاي

جنسي خويش را در جهت قرب الي اﷲ و جلب خشنودي خداوند ،به كار گيرد
.

• آموزش ندادن آداب رفت و آمد به محل اســتراحت و خواب پدر و مادر به
شومي براي كودكان و نوجوانان دارد.
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مقاله اجتماعی :ادامه مطلب از صفحه 4
عوامل پيدايش انحرافات جنسي

اختالالت هورموني
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كه حاصلش ممكن است پيامدهاي خوبي نداشته باشد.

• برهنگي زن

غده هاي درون ريز ،موادي شــيميايي به نام هورمون مي ســازند .هورمون ها اين امر در خانه و بيرون از آن ،پيامدهاي ناگواري دارد .در خانه نيز بايد احتياط
مستقيم ًا وارد خون مي شوند .هرگونه كاهش يا افزايش اين هورمون ها ،آشكارا كرد و حضور كودكان را فراموش نكرد و آن ها را چون عروســك بي ادراك و
بر رفتار ،عواطف ،احساسات و جسم انسان اثر مي گذارد.

بي احساس نپنداشت؛ زيرا اين مسئله مي تواند بر رفتار آن ها تأثير سوء بگذارد.

بيشتر پژوهندگان مسائل انساني معتقدند روش هاي نادرست تربيتي عامل اصلي

در پاره اي از خانواده ها ،گاه براي بيان دوستي و ابراز محبت ،لب هاي دختر

تربيت جنسي نادرست

• بوسيدن لب هاي كودك

نابهنجاري رفتاري در همه زمينه هاســت؛ بنابراين روش هاي نادرست تربيت و پســر مميز خود را مي بوسند .چنين رفتاري ممكن است موجب برانگيختگي

و پرورش اجتماعي ،به پيدايش ويژگي هاي نامناســب شخصيتي در انسان مي جنسي شود و بايد از آن اجتناب كرد.
انجامد و زمينه ساز رفتارهاي نابهنجار در افراد مي شود.

• استفاده از وسايل ارتباط جمعي

• كمبود محبت

به ويژه تلويزيون ،مي تواند رفتار جنسي كودكان را تحت تأثير قرار دهد.

نقش خانواده در تربیت جنسی کودک

كوتاهي خانواده در نظارت بر استفاده كودك از وسايل ارتباط جمعي و تبليغات،

مســئله اي كه در اين مبحث توجه انســان را به خود جلب ميكند ،اين اســت • تنگدستي و كوچكي خانه

كه كمبود محبت در مردان نســبت به زنان بيشتر است .شايد بتوان علت آن را پاره اي از خانواده ها با فقر دست به گريبانند و گاه اين مسئله بر رفتار جنسي
دراين باور اشتباه يافت كه والدين فكر ميكنند دختران فقط نياز به محبت دارند آن ها تأثير ســوء به جا مي گذارد .اگرچه تنگدســتي الزمــه ناآگاهي از قواعد

و بايد با پســران با جديت برخورد كرد و تا بتوانند در آينده در برابرمشــكالت تربيت جنسي درست نيست ،اما فقر ،خواه ناخواه بر نوع تربيت و به ويژه تربيت
شانه خالي نكنند.

• استبداد و سلطه گري والدين

جنســي اثر مي گذارد .يك اطاق براي خواب همه اعضاي خانواده ،ناتواني در

خريد كتاب مناســب ،استفاده از تلويزيون همســايه و ...مسائل و مشكالتي از

روش هاي تربيتي كه مبتني بر رفتارهاي خشــونت آميز و سخت گيرانه نسبت جمله در زمينه جنسي به وجود مي آورد.
به كودكان اســت باعث ميشــود كه ارتباط بين كــودك و والدين كاهش يافته • تأثير آب و هوا بر بلوغ زودرس

و درنتيجــه فاصلــه ها افزايش يابد .در اينجا اســت كه كــودك به جاي اينكه دختران در مناطق گرم زودتر از مناطق ســرد به بلوغ جنسي و عادت ماهانه مي

محيطخانواده را ،محيطي امن و همراه با صميميت بيابد ،شــكنجه گاهي را مي رسند .چنان كه پســران نيز در مناطق گرم زودتر از مناطق سرد بالغ مي شوند.
بيندكــه والديــن در آن فقط به فكــر مطيع كردن او هســتند .او در اين محيط پدر و مادر بايد به اين امر توجه داشــته باشــند و از تأثير محيط طبيعي بر بلوغ
نامناســب نمي تواند به برآوردن نيازهاي عاطفي خود دســت يابد و به تدريج فرزند خود غافل نمانند و بلوغ زودرس فرزندان در مناطق گرمســير را در نظر
محيط خانه را مكاني خالي از محبت مي يابد.

• تحقير

بگيرند و پيش بيني هاي تربيتي الزم را براي هدايت رفتار جنسي آن ها مبذول
دارند و در آموزش هنجارهاي شرعي دوران بلوغ به فرزندان كوتاهي نكنند.

از عواملي كه منجر به انحرافات جنســي ميشود تحقير فرزندان است .پسريكه • پرورش فضايل اخالقي
دائم ًا از طرف والدين ســركوفت ميشنود  ،بي كفايت و بي عرضه خواندهمي آموزش فضايل اخالقي در كودكان باعث رشد شخصيت آن ها و پرورش روح

شود و به او گفته ميشود كه لياقت مرد بودن را ندارند ،رشد او با اختالل همراه و روان كــودكان مي شــود .با آموزش فضايل اخالقي ميتــوان در برابر رذايل

خواهد بود.

• پنهان نداشتن روابط زناشويي از سوي والدين

اخالقي ،به خوبي مقاومت كرد و آن ها را نابود ساخت .در اين مبحث به برخي
از فضايل اخالقي اشاره مي شود.

نكته ي بســيار مهمي كه بايد از سوي والدين رعايت شود ،اين است كه هرگز حيا

اجازه ندهند كه كودكان روابط زناشــويي آن ها را ببينند .به طول كلي ،نهادهاي روان شناســان ،با تأكيد بر تربيت جنســي كودكان در محيط خانواده ،از طريق

اجتماعي و محيطي كه در به انحراف كشــيده شدن كودكان تأثير دارند ،عبارت ايجاد حيا در دختران و پســران مينويســد :حيا ،خصلتي مهم در وجود انسان
اند از:

• مدرسه

و مهــارت نگهداري خويشــتن در اجتماع به صورت شايســته و متواضعانه و
خودداري و تحمل است .اساس عفت و پاك دامني  ،حياست.

مدرسه همان طوري كه مي تواند محيطي براي آموزش و تربيت صحيح كودكان عفت

باشــد  ،مي تواند به محيطي ناســالم و مخرب براي كودكان تبديل شــود .اگر
ارزشــهاي تعريف شده در خانه با ارزشهاي تعريف شده در مدرسه هماهنگي

الزم را نداشــته باشند كودكان دچار سردرگمي و تضاد ارزشيمي شوند و زمينه
ي انحطاط اختالفي فراهم مي شود.

• همساالن و دوستان

كودكان به علت عدم آگاهي به مشخصات دوست واقعي اغلب دوستاني اتفاقي

براي خود ميگزينند .اين وظيفهي خطير والدين اســت كه كودكان را به سوي
دوستان ســالم راهنمايي كنند .كودكان از هفت سالگي ،تحت تأثير همساالن و

دوســتان خود واقع مي شوند .هر چه سن كودكان باالتر مي رود و به نوجواني

و جواني نزديكتر مي شوند  ،اين تأثيرپذيري نيز به مراتب بيشتر مي شود.
• رسانه هاي ارتباط جمعي

رسانه هاي ارتباط جمعي باعث شده اند كه جهان كنوني به دهكده اي كوچك

تبديل شود كه اخبار و اطالعات در كمترين زمان ممكن به دورترين نقاط جهان عفت (پاك دامني) حالت نفســاني است كه باعث مي شود شهوات و هواهاي

مخابره شوند .وسايلي چون ماهواره و اينترنت عالوه بر اطالعات و كاربردهاي نفســاني نتوانند بر انســان غلبه كنند و عفيف ،يعني خود نگهدار و بامتانت .در
مفيد ،انحرافاتي را نيز به همراه داشــته اند،افزايش روزافزون كاربران اينترنتي ،روايات ،عفت به معناي »ترك محرمات جنسي آمده است .امام علي مي فرمايد:

باعث گسترش شبكه هاي رايانه اي بامحتويات فساد برانگيز شده است.
• فيلم هاي جنسي پورنوگرافي

»عفت (خودكنترلي جنسي) ،شهوت را ضعيف ميكند«.
نتيجه گيري

فيلمهاي پورنو گرافي ،از جمله عواملي اســت كه در جهان كنوني ما ،بنيادهاي اســام ديني است كه به همهي جوانب زندگي بشر پرداخته و شرم و حيا را در

اخالقي جوامع بشري را به شدت تهديد ميكند .اين عامل مخرب كه در ابتدا از مســائلي چون مسائل جنسي  ،كنار گذاشته اســت .هميشه راهكارهاي اسالمي
فيلم هاي ساده جنسي شروع ميشود به مرور زمان به فيلمهايي تبديل مي شود تربيت جنسي كودكان در مقايســه با راهكارهاي غربي مؤثرتر و عاقالنه تر بوده

كه در آن به آزار شديد قربانيان خود مي پردازد .اين فيلمها كه باعث به وجود اســت .غربيان با فاصله گرفتن از تعاليم ديني و پرداخت به انديشه هاي افراديكه
آمدن بسياري از رفتارهاي ناهنجار جنسي مي گردد

• همنشيني با منحرفان

جز هواپرســتي به چيزي نميانديشند  ،در منجالبي گرفتار شدند كه بيرون آمدن
از آن بســيار سخت و دشوار است .اســام با هدايت صحيح غريزهي جنسي و

اين يك امر قطعي و مســلم است كه دوستان بر روي يكديگر تأثيرات فراواني پرورش استعدادهاي طبيعي همواره راه سعادت بشر را هموار كرده است .ما بايد

ميگذارند .اگر دوست ،سالم باشد مي تواند تأثيرات مثبتي به روي افراد بگذارد با تعاليم روح بخش اسالم عزيز به جهتدهي و نظام بخشي اين غريزه و هدايت

و اگر دوستان ناباب باشند به مراتب تأثيرات آنها منفي خواهد بود.

آن در چهارچوب قوانين اجتماعي ،پاك دامني ،ايمان و اخالق را براي بشريت به

اختالط زن و مرد در بســياري موارد باعث انحرافات شديد جنسي در كودكان

كه در سايه ي اين خانواده به آرامش روحي مناسب دست پيدا كنيم .تفاسير غلط

• اختالط زن و مرد

ارمغان بياوريم .در اين صورت است كه مي توانيم خانواده اي سالم داشته باشيم

انديشمندان غربي از غريزهي جنسي ،چيزي جز شهوتراني ،مجرد بودن انسان

مي شود .نبايد تصور كرد كه كودكان مسائل جنسي را متوجه نمي شوند كودكان
از ســنين پايين ،حتي قبل از ورود به مدرسه اين مسائل را كام ً
ال در درون خود

ها ،تجاوز به عنف ،قتل هاي جنسي ،سوءاستفاده از كودكان ،پريشاني روحي و...

• عالقه به جنس مخالف

سراسر آشفته پياده كنيم و به آرامش كامل برسيم؟ تجربههاي ناموفق جهان غرب

احساس ميكنند.

در برنداشته است .آيا زمان آن نرسيده است كه آموزههاي الهي اسالم را در جهان

با توجه به مســائل فرهنگي اغلب والدين ترجيح مي دهند كه فرزندشان از هر

در مورد آزادي جنسي ،نبايد براي ما درس عبرتي باشد! چرا جامعهي اسالمي ما

برخورد با اين مسئله نيز به همان آرامش و صبري كه با ساير رفتارهاي نامطلوب

به دست نياوردند؟ بياييم كودكان پاك و معصوم كشور عزيزمان ايران را با برترين

• كودك و پرسش هاي جنسي

داريم .اين مهم فقط در ســايه ي تعاليم اســام مقدور و ميسر است .اسالم ديني

نوع درگيري جنسي اجتناب كند؛ اما توصيه ما به شما اين است كه دست كم در
فرزندانتان روبرو مي شويد روبرو گرديد

بايد راهي را برود كه قرن ها پيش غربيها رفتهاند و نتايجي جز زيان و شكست را
فرهنگ در طول تاريخ جهان آشنا كرده و آنها را از هرگونه انحرافي در امان نگه

آيا اگر كودكي از چگونگي زاده شــدن و يا ســؤاالتي از اين قبيل خود پرسيد،

اســت كه با جهان بيني صحيح و نظام تربيتي بسيار محكم توانسته استجنبه هاي

پرسش و پاسخ ها را ناپسند ندانسته است .اگر در اين زمينه ،به پرسش كودكان

خوبي بشناسد و به آن بهترين پاسخ را ارائه دهد .با تربيت صحيح مي توانيم جامعه

درســت است كه با پرخاش يا بي اعتنايي روبه رو شود؟ اسالم هرگز اين گونه
پاسخ ندهيم ،كودك پاسخ پرسش هاي خود را از روش هايي به دست مي آورد

روحي ،معنوي ،اخالقي و اجتماعي بشر را در اين عصر پر از هيجان و استرس به

اي سالم و به دور از هرگونه انحرافات جنسي و بيماري هاي رواني داشته باشيم.

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
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نمایندگان جمهوریخواه خواستار برکناری ادم شیف شدند

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.

An Excessive Amount of Weight is the Root of
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health
Take a New Step Into a Happier and Healthier
!Life by Contacting Us for a Free Consultation

(310) 854-9535

Iranian Information
Center
08Global.net
(818)9-08 08 08

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331

نمایندگان جمهوریخواه ،در تاریخ  27مارچ با حمله به ادم شــیف ،رئیس کمیته
اطالعــات مجلس نماینــدگان آمریکا ،تقاضا کردند که او برکنار شــود .زیرا با
وجــودی که گزارش  4صفحه ویلیــام بار،دخالت روســیه و همکاری رئیس
جمهور را رد میکند ،چرا ادم شیف هنوز بر آن پافشاری میکند.
مایک کاناوی ،نماینــده جمهوریخواه تگزاس گفت :ما به توانایی شــما ایمان
نداریم ،از سمت خود کنارهگیری کنید.
ادم شیف با عصبانیت در پاسخ گفت :شما جمهوریخواهان به مسئولیت نظارتی
خود عمل نمیکنید .شما فکر میکنید که کمک گرفتن از روسها درست است.
مایکل ترنر نماینده جمهوریخواه اوهایو نیز ادم شیف را متهم کرد که رهبری او،
امنیت ملی امریکا را به خطر میاندازد و از او به عنوان ســناتور جو مک کارتی
ضدکمونیست در دوران حاضر یاد کرد.
نانسی پلوسی ســخنگوی کنگره آمریکا و استنی هویر ،رهبر اکثریت دموکرات
در مجلس نمایندگان ،در گفتگوهای جداگانه به خبرنگاران گفتند :آدم شــیف ،
برای مدت بسیار طوالنی در ریاست کمیته خواهد ماند.
ادم شیف نیز گفت :نمیتوان چشم بر دخالت روسیه در انتخابات بست.
ادم شیف در ســخنان دفاعی خود در کمیته اطالعاتی مجلس در مورد گزارش
مولــر و نامه  4صفحهای ویلیام بار و تقاضای اعضای جمهوریخواه کمیســیون
برای برکناری گفت:
من فکر میکنم که این کار غیراخالقی ،غیرمیهن دوستانه و فاسد است .من فکر
نمیکنم که این رفتار یعنی دخالت روسها  ،درست باشد و روزی که فکر کنیم
که اشکالی ندارد ،آمریکا آن روز ،راه خود را گم کرده است.

شکایت وزارت مسکن و گسترش
شهری آمریکا از فیسبوک
بامداد امروز ،وزارت مســکن و گسترش شهری آمریکا ،از فیسبوک به خاطر رفتار
تبعیض آمیز شکایت کرد.
وزارت مسکن و گسترش شهری میگوید :فیسبوک در آگهیهای مسکن ،شغل و
وام مسکن به گونهای طبقه خاصی را هدف قرار میدهد و دیگران را از آن محروم
مینمایــد و این رفتار تبعیضآمیز و غیرقانونی و محدود کننده اســت و برخالف
مقررات آمریکا در زمینه مسکن عادالنه برای همگان است و حقوق مدنی را به خطر
میاندازد.
جو آزبورن ســخنگوی فیسبوک در کالیفرنیا در پاسخ گفته است :ما از این تصمیم
وزارت مســکن بسیار شگفتزده شــدیم ،زیرا ما با آنها در گفتگو و کار هستیم تا
راه حل مشترکی برای پاسخگویی به این مشکل بیابیم تا از آگهیهای تبعیضآمیز
پیشگیری کنیم.

من فکر نمی کنم که چشمداشــت به کمک کرملین درســت باشــد  ،من فکر
نمیکنم که دروغگویی وکیل رئیس جمهور به کنگره درســت باشد ،شما فکر
میکنید که تماس کســی که قرار بوده رئیس امنیت ملی شود و محرمانه با سفیر
روســیه دیدار کند،درست اســت  ،من فکر نمیکنم که درست باشد و پس از
دیدار نیز دروغ بگوید.
من یک جمله هم اضافه میکنم :فکر نمیکنم درست باشد در دوران انتخابات ،
رئیس جمهور امریکا برای معامالت امالک با روسها مذاکره کند.
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احتمال آلودگی به باکتری لیستریا از سوی شرکت Henry Avocado

شرکت تولیدی  Henry Avocadoدر سن دیهگو ،به طور داوطلبانه درخواست
کرد که از محصول آواکادویی که از سوی این شرکت تولید و توزیع شده است به
سبب احتمال آلودگی به باکتری لیستریا خودداری نمایند .این شرکت از محصوالتی
که از مکزیک وارد شده و به وسیله این شرکت توزیع شده ،به عنوان سالم یاد کرد
و گفت این بازگرداندن آواکادو شامل تولید در جنوب کالیفرنیاست که در کالیفرنیا،

آریزونا ،فلوریدا ،کارولینای شــمالی ،ویسکانسن و نیوهمشایر توزیع و به فروش
رسیده و ممکن است ایجاد بیماری مننژیت بنماید .لیستریا ،یک بیماری باکتریایی
است که از راه غذای آلوده وارد سیستم گوارشی میشود و نشانههای آن سردرد و
تب است و در نهایت پس از ورود  ،به سیستم عصبی میرسد و به بیماری مننژیت
بدل میشود.

ممنوعیت جراحی زیبایی برای
آلت جنسی کودکان
قانونگذاران کالیفرنیا ممکن اســت جراحی زیبایی برای آلت جنسی کودکان را
ممنوع کنند.

اسکات وینر ( )Scott Wienerسناتور دموکرات در سنای کالیفرنیا الیحهای

را با نام  SB201تقدیم مجلس کرده است که به موجب آن در صورت

تصویب ،خانوادهها اجازه نخواهند داشت از پزشکان جراح پالستیک و زیبایی

بخواهند کودکانی را که پس از تولد ،آلت تناسلی آنها از نظر ظاهری دختر و یا
پسر بودن آنان را مشخص نمیکند ،جراحی نمایند و جراحان از این جراحی

که هویت آینده کودک را از نظر جنسی مشخص میکند ،منع خواهند شد .زیرا

این گونه جراحیها ،نیاز پزشکی و سالمتی کودک نیست .این الیحه از سوی

کنشگران دگرباش جنسی نیز مورد پشتیبانی قرار گرفته است.

یو.اس.آرتس برگزارکننده حراج های آنالین عتیقه و آثار هنری
مدیریت :مهندس امیر رنجبر

818-282-3918

کتابهای خانم دکتر پرند علوی

(310) 477-7477

ketab.net

12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331

8

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 161آدینه  29مارچ 2019

Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 29مارچ تا  4آوریل ( 9فروردین تا  15فروردین)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

جمعه 9فروردین  29 /مارچ

اردیبهشت و خرداد و  ...اسفند دادند.

دوشنبه 12فروردین  1 /آوریل

میباشند
 1395خورشیدی ( 2016میالذی)
درگذشت قاسم هاشمی نژاد نویسنده ،روزنامه نگار
پیشکسوتبهعلتعفونتریهدربیمارستانشریعتی
تهران .وی متولد 1319بود.

 1360خورشیدی(1981میالدی)
درگذشت مهدی مصری  -بازیگر تئاتر و «سیاهباز»
 301خورشیدی( 922میالدی)
معروف
بر دار کردن حسین بن منصور حالج ،عارف پرآوازه ایرانی
 1377خورشیدی(1998میالدی)
چهارشنبه 14فروردین  3 /آوریل
درگذشت «لرتا هایراپتیان» ،قدیمیترین زن بازیگر بهدستورابومحمدحامدبنعباسوزیرالمقتدرعباسی
 1297خورشیدی(1918میالدی)
در تئاتر ایران
انتشارشماره پنجممجله«زبانزنان»بهمدیریتصدیقه  1282خورشیدی( 1903میالدی)
 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
زادروز ابوالحسن صبا ،آهنگسار،مدرس ،پژوهشگر
درگذشت عزیزاهلل رفیعی ،فیلمبردار و کارگردان دولت آبادی
موسیقی و نوازنده ویولن ،سهتار و سنتور (درگذشت
معروففیلمهایفارسی،درسن 85سالگیدرامریکا 1304 .خورشیدی ( 1925میالدی)
زادروز منصور یاحقی آهنگساز و نوازنده چیره دست  28آذر  1336خورشیدی)

شنبه 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
مدیرمسئولماهنامهزنان
1354خورشیدی(1975میالدی)
زادروزبهارسومخ،بازیگرایرانیتبارآمریکایی-یهودی
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
تغییر رژیم شاهنشاهی در ایران ،توسط روحاهلل
خمینیکهیکفرمحکومتیجمهوریاسالمیآری
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 نهضت
مشروطیت»« ،اندیشههای میرزا آقاخان کرمانی»،
«اندیشههایمیرزافتحعلیآخوندزاده»«،اندیشههای
طالبوفتبریزی»«،اندیشهیترقیوحکومتقانون»
و غیره نام برد( .تولد 1299خورشیدی)
آثار او در شرکت کتاب موجود است

یکشنبه 11فروردین  31 /مارچ

 1256خورشیدی( 1877میالدی)
زادروز عالمه محمد قزوینی ،ادیب ،مصحح و استاد
دانشگاهومؤلف«بیستمقاله»
 1301خورشیدی (1922میالدی)
شركت صدیقه دولت آبادی ،به عنوان نخستین زن
ایرانیدركنگرهیبینالمللیزناندربرلین
 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

سنتور
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
زادروز بهاءالدینخرمشاهی،پژوهشگر
 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
زادروز مهین خدیوی ،شاعر
 1342خورشیدی( 1963میالدی)
گشایشآرامگاهحکیمعمرخیامنیشابوریوشیخعطار
درنیشابور
 1342خورشیدی( 1963میالدی)
گشایش آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد از آثار ساخته
شده توسط انجمن آثار ملی با طراحی مهندس هوشنگ
سیحون
1348خورشیدی( 1969میالدی)
تأسیسمركزحفظواشاع هموسیقیایران
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،درآمریكا
 1299خورشیدی
زارروزدکتراحسانیارشاطربنیاذگذاردانشنامهایرانیکا.

سه شنبه 13فروردین  2 /آوریل

 1299خورشیدی( 1920میالدی)
زادروز پروفسور احسان یارشاطر بنیاد گذار دانشنامه
ایرانیکا
1315خورشیدی(1936میالدی)
زادروزنادرابراهیمی،داستاننویسایرانی
1333خورشیدی(1954میالدی)
زادروزرخشانبنیاعتماد،کارگردانوفیلمنامهنویس
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
زادروزآزیتاقهرمان،نویسنده
1362خورشیدی(1983میالدی)
درگذشتعلینقیبهروزی-محققومؤلف
 1379خورشیدی( 2000میالدی)
درگذشتعباسسحاب،پدرجغرافیاینوینایران
1389خورشیدی(2010میالدی)
درگذشت رضا کرمرضایی ،بازیگر

پنجشنبه 15فروردین  4 /آوریل

 1093خورشیدی ( 1714میالدی)
 1337خورشیدی ( 1958میالدی)
زادروز علی خدایی ،قصه نویس
درگذشتمحمدصالحاصفهانی،خوشنویسدورهصفوی
1320خورشیدی(میالدی1941میالدی)
درگذشتپرویناعتصامی،شاعر
کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی به فارسی و به
فارسی و انگلیسی در شرکت کتاب موجود می باشد.
 1320خورشیدی(1941میالدی)
زادروزرضاشفیعیان،نوازندهیسنتور
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز ایرج ضیایی ،شاعر
 1382خورشیدی( 2003میالدی)
انی
ر
ای
مستندساز
درگذشت کاوه گلستان ،عکاس و
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
سال
تیر
17
در
(تولد
در عراق در پی انفجار مین
درگذشت دکتر احمد بیرشک ،محقق و پیشگام معاصر
 1329خورشیدی)
کتابهای کاوه گلستان در شرکت کتاب موجود علومریاضیوتجربی

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبــر اول – گزارش رابرت مولر بازرس ویژه مداخله روســیه در انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا به این نتیجه رســیده که رئیس جمهور آمریکا در
زمان رقابتهای انتخاباتی با روســیه تبانــی نکرده بود .همچنین تحقیقات به

این نتیجه نرســیده که پرزیدنت ترامپ یا اعضای ســتاد انتخاباتیاش مانع از
اجرای عدالت شده باشند.

یعنی بدتر از این دیگه خبری نبود ســال نویی برای جمهوری اســامی چیا
اعالم بشــه! حاال هم ســران حکومت و هم بروبچ حامی اونا تو گروه های

خارج از کشــور مثه نایاک و بقیه باس برن به جای امید پوچ به ســرنگونی
پرزیدنت ترامپ ،فکر یه خاک دیگه باشــن که به ســر و روشون بریزن! االن

این گزارش بازرس مولر شــاید حتی باعث بشه پرزیدنت ترامپ راحتتر و با
رای بیشــتر دوباره رییس جمهور بشه و چون مانع اجرای عدالت هم نشده،

باعث اجرای عدالت بشــه و بساط جمهوری اســامی به امید خدا در سال
 ۱۳۹۸برچیده بشه!

خبر دوم  -خامنه ای در سخنرانی خود ،در نخستین روز فروردین ماه ۱۳۹۸

چنیــن گفت ... :ببینیــد!  ...این نتیجه مطالعات فراوان و مشــاهده تجربیّات
اعم
خودمان و دیگران است ... ،سیاست و قدرت در غرب ،در دولتهای غربی ّ

از آمریکا و اروپا ،هم ظالم ،هم زورگو ،هم بیمنطق و هم زیاده خواه اســت.

اینها هیچ منطقی سرشان نمیشــود ... ،در باطن ،سیاستمداران غربی آدمهایی
تعجب نکنید!  ...عم ً
ال کارهای وحشیها
هستند به معنای واقعیِ کلمه وحشیّ .

را میکننــد .شــما مالحظه کنید در همیــن قضیّهی اخیر نیوزیلند و کشــتار

مســلمانان ،خب در دو مسجد یک نفری وارد میشــود ،دهها نفر را به رگبار
میبندد ... ،خب این اسمش تروریسم نیست؟ اروپاییها ،نه سیاستمدارانشان،

نه مطبوعاتشان حاضر نشــدند نام حرکت تروریستی روی این کار بگذارند.
گفتند حرکت مســ ّلحانه! این حرکت مس ّلحانه است؟ پس تروریسم چیست؟
 ...اینجا به این حرکت ،تروریستی نمیگویند! اینها این جوری هستند!

یعنی این ســال نویی نمیشه دهن این شــهروند ایرانشهر به فحش باز نشه و

لیچار بارتون نکنه! آخه ســگ مصب این چه مطالعه و تحقیق و تجربه ایه که
چهل سال داره تکرار میشــه و هیچ نتیجه ای هم جز بدبختی برامون نداشته
تا حاال؟ االن تو منطق سرت میشه؟ آخه این چه اراجیفیه که به هم بافتی؟ به

همون خدایی که ما میپرســتیم و تو نمی پرستی دولت های غربی به خصوص

همین آمریکا از شــما خدانشناسای ظالم ،زورگوی بی منطق و زیاده خواه و از

همه مهمتر دروغگو ،خیلی انسان تر و متمدن تر هستن ،حاال چیکار با جنابعالی
کردن که به نظرت وحشــیانه اومده دیگه اونو خودت میدونی و اعضای مونث
خونواده ات! در مورد استفاده از واژه تروریسم در ماجرای مساجد نیوزیلند هم
تــا جایی که ما و همه دنیا میدونن ،از اول دولت نیوزیلند رســما اعالم کرد که

حادثه تروریستی بوده و بقیه دولت های غربی هم اونو محکوم کردن! اینجا دو
حالت پیش میاد :یا اینکه برای جنابعالو تروریســم رو مسلحانه ترجمه کردن یا

اصوال ســواد خوندن و نوشتنتون مشکل داره و یا اینکه :فالن فالن شده ،خیلی
دروغگویی! درضمن حرکت مســلحانه بوده دیگه ،مگه میشه ملت رو به رگبار

بست و غیرمســلحانه بوده باشه؟ عموجون شــمام دیگه داری خیلی چیزشعر
میگی اول ســال نویی ،به قول خودت آدم اینجوری باشه بهتر از اونه که مثه تو

اونجوری باشه!
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جدول و سرگرمی

افقي:

(سرزمین زیبایی) نامید -نوعي خاك -ضمیر سوم شخص مفرد

-3ویژگی بوی بد -واحد پول روسيه -پيروي كردن

 -1غنیترین موزه هنر اروپایی در مسکو است -جانشين
 -2پاسخی پیچیده و عمدت ًا ناخوشایند به انزوا یا کمبود همصحبتی است -ويتامين

 -4بخار دهان -گوسفند ماده -خيس -حركات صورت

 -3ثبات و پایداری در کاری که اراده شده -مادر وطن -تندرستي

 -6هوس زن باردار -جامه و لباس -سررسیدها

 -5كهنه و قديمي -كاشف الكل -واحد پول آمريكا

 -8نوعي زغال -وسيله روشنايي -ناب -طرف و جهت

 -7چشمه -جلگه وسيع -عدد تنها -اثر چربي بر پارچه

 -10تكنيكي در فوتبال -كالم تصديق فارسي -تكرار شده

 -9یازده -گل سرخ -سنگ گرانيت -دوازده ماه

 -12پست و فرومايه -اندرون دهان -تكه پارچه كهنه -صدمتر مربع

 -11خانههاي ريز روي عكس -قطعی و مبرم -بيزار

 -14هنوز بيگانه -موي ميان سر -تکی

موجود در گوجه فرنگی -امتداد

 -4عدد ورزشي -آهو -کشور مجسمه آزادی

 -6كج دهان -نوعي گل زينتي -بازگشت صدا
 -8سدی در استان تهران -نوعي چراغ قديمي
 -10جامه و لباس -مال و ثروت -گودال
 -12روشندل -خانقاه و دیر -مقابل زير

 -13افقی نیست -به تنهايي -خرم و خوشحال

 -14ياري -خاشاك -كشوری آفريقايي که پایتخت آن کیگالی است

 -15نوعی ساز بادی شبیه فلوت و با ده سوراخ که با کنار لب نواخته میشود -این

 -5عهد و قرار -خدا -مدت قانونی بازی فوتبال

 -7از رشتههاي ورزش دو و میدانی -خاک صنعتی -نوعی بستنی
 -9گل نوميدي! -نگاه خيره -آنكه هرگز نميرد
 -11اهلي -اشاره -ناقص و نادرست

 -13چيره شدن -ساده و سهل -پوشاك گشاد بيآستين
 -15از آثار ديدني شيراز -از شهرهاي استان هرمزگان

حل جدول شماره گذشته

دیوار اصلیترین نماد جنگ سرد بود که به پرده آهنین مشهور شد
عمودي:

 -1بسيار و بيشمار -هم اکنون خرابههای این کلیسای باستانی در در استان آرماویر

ارمنستان واقع شده است

 -2کریســتف کلمب وقتی در ســال  ۱۴۹۸میالدی به کرانههای شرقی این کشور
رسید ،به قدری مجذوب چشــمانداز منطقه شد که آن را Tierra de Gracia

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفار نیویورک
در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
ازانتشارات شرکت کتاب

دو اثر جدید از مهرانگیز کار
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مدیر بخش دیجیتال حزب دموکرات کالیفرنیا شکایت خود را پس می گیرد

کیت ارلی  ،مدیر بخش دیجیتال حزب دموکرات کالیفرنیا که از شــرایط فرهنگی او در شکایت خود از اریک باومن رئیس پیشین حزب دموکرات کالیفرنیا نام برده بود
محیط کار خود در زمینه تبعیض ،انتقامجویی و مزاحمت شکایت کرده بود ،اعالم و پس از آن نام داراکا الری مور معاون حزب را نیز به آن افزوده بود ،با کنارهگیری
کرد که شکایت خود را علیه رئیس حزب پس میگیرد ،لیکن از مبارزه سخن گفتن اریک باومن از ریاست حزب دموکرات کالیفرنیا در آستان آغاز برنامههای مقدماتی
برای انتخابات  ،2020کیت ارلی شکایت خود را پس میگیرد.
در زمینه مزاحمتهای جنسی و ادعای خود به شدت دفاع خواهد کرد.

شکایت علیه افسرانعالیرتبهشریفکانتیلوسآنجلس

ویدئوکلیپهای تالش کارن کارل مندویان از افسران عالیرتبه شریف دپارتمان برای ورود انتخاباتی الکس ویالنووا ،بار دیگر به کار دعوت شــد .و بازگشت او موجب باز شدن
به خانه یک زن در جلسه کمیسیون خدمات مدنی کانتی لوسآنجلس ،همراه با پرونده دوباره پرونده شکایت از او شد.
در کلیپهای ویدئو کارن کارل مندویان دیده میشود که قصد دارد به زور وارد خانه زنی
 2000صفحهای او برای رسیدگی به موضوع مطرح شد.
همان پروندهای که در سال  2016موجب برکناری او در زمان ریاست جیم مک دانل ،شود که در گذشته با او رابطه عاشقانه داشته است.
رئیس پیشین شریف دپارتمان شــد ،لیکن کارن کارل مندویان با همکاری در کمپین

فروش در
شرکت کتاب

ketab.net

(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H
Pacoima CA 91331
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
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  29مارچ 2019

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن
با استاد جواد صفارزاده
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد

)Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

دوره آموزشی نرمافزار ا ِکسل

)Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک

Persian American Academy

)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate

تلفن برای ثبت نام

www.saffarzadeh.com (818) 9 08 08 08

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

161
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

انتصاب یزدان عمرانی به سمت مدیر امور دولتی در شهرداری گلندل
شورای شهر گلندل در روز سه شنبه  26مارچ  ،2019انتصاب آقای یزدان عمرانی را به
عنوان مدیر امور دولتی در شهرداری این شهر تأیید کرد .آقای عمرانی دارای  30سال
تجربه در عرصه گسترده پروژه های مهندسی عمران و فناوری اطالعات در بخش
های دولتی و خصوصی است.
او کار مهندســی خود را در ســال  1986به عنوان مهندس طراحی برای فن آوری
های  KCIآغاز کرد .پس از آن در زمینه های مختلف مهندسی کار می کرد تا اینکه
منجر به انتصاب وی به عنوان مدیر و معاون منطقه شد .وی از سال  1998تا ،2001
مدیریت بخش اموردولتی را برای  3شرکت مشاوره و مهندسی به عهده داشت  .در
سال  ،2001آقای عمرانی شرکت مشاوره ای خود را تاسیس کرد که در طی دو سال
 20نفر کارمند را بکار گرفت .وی مسئول توسعه مدیریت ،مدیریت کسب و کار و
مدیر ارتقاء طراحی مهندسی و روابط مشتری در بخش امورعمومی شهرها و مناطق
خاص و دیگر ادارات شهرداری بود.
تجربه آقای عمرانی در امور اجرایی دولت از ســال  2008شروع شد زمانی که به
عنوان مدیر امور عمومی (دولتی) در کانتی مونتری منصوب شد .وی به مدت سه سال
مدیریت  180نفر از کارکنان را در  10بخش به عهده داشت .
وی از ســال  2011تا  2017به عنوان معاون ارشــد یک شرکت مشاوره ای بزرگ
مشــغول بکار شد .پس از آن سرپرست زیرســاخت های جنوب کالیفرنیا در یک
شرکت مشاوره شد و در سال  2018به بخش دولتی بازگشت و به عنوان مدیر امور
دولتی و مهندس شهر در سن فرناندو منصوب شد.
او مسئول مدیریت چندین بخش از جمله طراحی مهندسی ،تعمیر جاده ها و پلها،
برق ،ساخت و ساز ،حمل و نقل و مهندسی ترافیک ،آب ،فاضالب ،مدیریت بحران
درزمینه آب وموارد دیگر را به عهده داشت.
یاسمین بیرز ،مدیر اداری شهر ،می گوید «تجربه و رهبری بسیار عالی آقای عمرانی در
بخش های دولتی و خصوصی  ،مهارت های الزم را برای حل چالش های منحصر
به فردی که در گلندیل وجود دارد ،فراهم می کند».
شهردارزارهسینانیاناظهارداشت«:شورایشهرگلندلازتأییدانتصابآقاییزدانعمرانی
به عنوان مدیر امور دولتی استقبال می کند .او در واقع ثروتی برای شهر گلندل است و ما
بیصبرانهمنتظرهستیمتابااوکارکنیمتابتوانیمبرموفقیتهایماندربخشدولتیبیفزاییم».

یزدان عمرانی دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه سیراکوز و مدرک
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه مریلند در کالج پارک می باشد .او همچنین
عضو هیات های سازمان های حرفه ای مختلف بوده است وآخرین انتصاب وی به
عنوان هیئت مدیره آب شهری منطقه جنوب کالیفرنیا می باشد.
آقای عمرانی اظهار می دارد« :من افتخار می کنم که در خدمت شهروندان شهر گلندل
به عنوان یک جامعه فعال و پرجنب و جوش هستم و مشتاقانه منتظر کار با کارکنان و
خدمت به جامعه این شهر می باشم».
آقای عمرانی به مدت  26سال با همسرش بهاره زندگی می کند و دارای دو فرزند
یک پسر و دختر می باشد.

