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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شبیه سازی « چ» اسالمی با« چ» مارکسیست در
جشنوارهفیلمکوبا

ارایهلوایحقانونیبرایجلوگیریاز
ورودغیرقانونی
بهدانشگاههایکالیفرنیا
ممنوعیتکشیدنسیگاردر
تفریحگاههای
شرکتدیسنیلند
جستجوگرگوگلوگرایشچپدر
سیاستآمریکا
تصمیمگیریدرموردتغییرنام
سالنورزشیمموریاللسآنجلس
شرکتلیفتواردبازارسهامشد
تحقیقوتفحصدرشیوههای
دستیابیدرآمدحاصلازالیحهH
شکایتهشتادزنازبیمارستان
شارپگروسمانتکالیفرنیا

جشنواره « هفته سینمای ایران» که با حمایت مالی سفارت
رژیم جمهوری اسالمی و همکاری موسسه هنر و سینما
و وزارت فرهنــگ کوبا در هاوانا برگــزار گردید ،روز
یکشنبه  31مارچ به کار خود پایان داد .یکی از فیلمهایی
که در این جشنواره در معرض نمایش قرار گرفت ،فیلم
« چه» ،به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا بود.
در فیلم «چه» کارگردان این فیلم ســعی کرده اســت،
شخصیت «چمران» شخصیت چپ اسالمی را با شخصیت
« چه گوارا» که چپ مارکسیست بود ،شبیه سازی نماید.
«چمران و چه گوارا» هر دو دارای تحصیالت دانشگاهی
بودند و شــخصیت ضد آمریکایی داشتند .آنها طرفدار

اظهار تاسف و اعتراض
پرویز کاردان هنرمند معروف به
خبرگزاری های فارسی خارج از کشور
شــنبه  ۳۰مــارچ  - ۲۰۱۹پنــج روز اســت که از مــورد گزارش نکرده اند ،اظهار تاســف و اعتراض
درگذشــت دکتر مرتضی میر آفتابی نویسنده و مدیر شدید نمود.
و سر دبیر نشریه سیمرغ ،فعال و مبارز سیاسی علیه

وی اضافه کرد :در جایی که بعضی اوقات این رسانه

استبداد ســیاه رژیم جمهوری اســامی می گذرد .ها در انتشــار گزارش هایی از درگذشــت افراد به
پرویــزکاردان هنرمند معروف کــه در حال حاضر ،مراتب با اشــتهار کمتر نســبت به دکتر مرتضی میر
برنامــه نگاه او از تلویزیون ایران فردا تولید و پخش

آفتابی از یکدیگر پیشی می گیرند ،جای بسی تأسف

می شود ،در روزجمعه  ۲۹مارچ  ۲۰۱۹در گفتگوی اســت که اینگونه از کنار درگذشــت این شخصیت
تلفنی با ایرانشــهر از این که خبرگزاری های فارسی

ایرانی مبارز که عمرش را در راه خدمت به آرمانهای

بین المللی بمانند بی بی ســی  -رادیو فردا  -دویچه

ملی و میهنی اش گذراند ،بی تفاوت می گذرند.

ولــه -یورو نیوز کوچکترین خبــری تاکنون در این

نظــام های حکومت انقالبی بودند که با حکومت وقت
مبارزه می کردند و در جنایت های آنها نیز شریک بودند.
«چمران و چه گوارا» در صدد صدور انقالب به خارج
از کشور خود بودند و هر دو آموزش چریکی دیده بودند
و به عنوان سازمان دهنده گان نیروهای شبه نظامی بشمار
می آمدند.
«چمران و چه گوارا» هر دو در جنگ با نیروهای خارجی
در میانسالی کشته شدند« .چه گوارا» در جنگ با نیروهای
بولیوی و «چمران» نیز در جنگ عراق با ایران کشته شد.
«چه گــوارا» در خاطراتش خــود را یک منجی معرفی
ادامه مطلب در صفحه 2
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 1
گروههایی مارکسیست و چپگرا هستند .وی به شدت به مارکسیست ها بدبین و بی
اعتماد بود و معتقد بود که مارکسیست ها هر وقت که فرصت پیدا کنند ،از پشت با
میکند که کارش از میان بردن امتیاز با خونریزی اســت.وی درسخنرانی خود در
خنجر به مسلمانان ضربه خواهند زد.
سال ۱۹۶۲می گوید« :در شرایط تنش بیحد و حصر ما نمیتوانستیم ضعیف عمل
او می گفت رهبری حزب دموکرات کردستان در دست مارکسیست هاست .چمران
کنیم .در ســیِیرا مِســترا ما تعداد زیادی از مردم را بدون اطالع از مجرم بودن آنها
معتقد بود اعضای کومله ،هر چند که خودشان را طرفدار شیخ عزالدین حسینی می
تیرباران کردیم .انقالب در دورههایی نمیتواند برای چنین تحقیقاتی متوقف شود.
دانند ،ولی اکثرا ً طرفدار چین و مائوتسه تونگ هستند.
انقالب مجبور به پیروزی است».
«چمران چه گوارای ایران» ،بر این باور بود که گروههای موجود در کردســتان ،ذات ًا

ارایه لوایح قانونی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی
به دانشگاه های کالیفرنیا

همایون شجریان

خواننده موسیقی سنتی ایرانی و نوازنده تنبک و کمانچه است ،وی پسر محمدرضا
شجریان و برادر مژگان شجریان است

با باال گرفتن پرونده رســوایی رشوه برای ورود فرزندان به دانشگاه ها ،قانونگذاران
کالیفرنیا شماری از الیحه های قانونی را برای تصویب به مجلس ایالتی تسلیم کردند
تا در صورت تصویب مسیر دستیابی به دانشگاه ها را از راه پروژه ها دشوار نمایند.
یکــی از این الیحه ها را نماینده دموکرات سانفرانسیســکو به نام فیل تینگ  ،به
مجلس ایالتی تسلیم کرده تا راه را برای ورود فرزندان اهداکنندگان کمک های مالی
به دانشگاه چه به عنوان فردی یا سازمانی و دورزدن روند قانونی و آکادمیک آن ببندد

و دانشگاه هایی که این کمک های اهدایی را می گیرند ،ناگزیر نباشند در برابرآن ،به
چراغ سبز ورود بدون رعایت استانداردها پاسخ دهند.
پس از رسوایی بزرگ که موجب ورود شماری از فرزندان ثروتمندان به دانشگاه ها
و دســتگیری بیش از  50نفر شده است ،قانونگذاران در تالش هستند این مسیر را
دشوارتر نمایند.

ممنوعیت کشیدن سیگار در تفریحگاه های
شرکت دیسنی لند

شرکت دیسنی اعالم کرد که در تفریحگاه های خود در آناهایم
کالیفرنیا و اورالندو فلوریدا ،نه تنها کشــیدن سیگار را ممنوع
کرده است  ،بلکه استفاده از سیگارهای الکترونیکی بخارزا را
نیز ممنوع می کند و این مقررات از روز اول ماه می  2019به
اجرا گذاشته می شود.
مقررات دیگری که افزوده شده است ممنوعیت داشتن کالسکه

های کودکان به عرض  31اینچ و طول  52اینچ است زیرا این
کالسکه های بزرگ تبدیل به ابزاری برای حمل و نقل وسایل
شــده و راه را بر دیگر بازدیــد کنندگان می بندند .همچنین
آوردن یخ خشک به صورت تکه ای یا به صورت بسته بندی
نیز به محیط دیسنی لند ممنوع شده است.

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 162آدینه  5آپریل 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:162 - APRIL,5 , 2019

در کانون خبر:

جستجوگر گوگل و گرایش چپ در سیاست آمریکا
دکتر رابرت اپستین روانشناس و سردبیر پیشین مجله روانشناسی امروز ،که در سن
دیگو زندگی می کند با انتشــار پژوهشی ،گوگل را متهم کرد که شیوه جستجو در
این موتور جستجوگر موجب می شود ،کاربران گرایش چپ در سیاست آمریکا را
پیش بگیرند.
وی افزود :جستجوگر گوگل موجب شکست جمهوری خواهان در انتخابات 2018
برای کنگره شد .به ویژه در کالیفرنیا  3کرسی مهم محافظه کاران سنتی را جمهوری
خواهان از دست دادند و نگرش های گوگل به صورت جهت دار عامل اصلی آن
بوده است.
شــرکت گوگل  ،با رد این اتهام ،آن را مطالعه یک فرد غیرحرفه ای دانست .ساندا
پیچای ،مدیر عامل گوگل در جلسه کمیته قضایی کنگره ،این نگرش دکتر رابرت
راپســتین را مورد انتقاد قرار داده و اعالم کرده اســت که این روش تحقیق دارای
نقایص و اشکاالتی است.

تصمیم گیری در مورد تغییر نام سالن ورزشی مموریال لس آنجلس

پس از فروش سالن ورزشی مموریال لس آنجلس « los Angeles memorial
 « coliseumاز ســوی دانشگاه یواس ســی به بهای  69میلیون دالر و تصمیم
خریدار به بازســازی آن با هزینه  270میلیون دالر و تصمیم به نام تازه ای برای آن،
از سوی منتقدان روبرو شد.
این خریدار که شــرکت هواپیمایی یونایند اســت می خواهد نام «یونایتد ایرالین
مموریال» را برای آن برگزیند .منتقدان می گویند این ورزشــگاه یک بنای تاریخی

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات

3

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

است و یادمان کسانی است که در جنگ جهانی اول ،برای این کشور جان خود را
از دست داده اند.
جنیس هان ،از اعضای هیأت مدیره ناظران کانتی لس آنجلس با انتقاد از این تغییر نام
گفت :برداشتن نام لوس آنجلس و گذاشتن نام یک شرکت برآن  ،اهانت به افتخار و
غرور جان باختگانی است که این ورزشگاه به یاد آنان بنیان شده است.

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
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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در کانون خبر:

شرکت لیفت وارد بازار سهام شد

شــرکت لیفت که دومین شرکت اشــتراک رانندگی و مسافربری به شمار می آید،
روزجمعه وارد بازار ســهام آمریکا شــد و ســهام خود را در بازار NASDAQ
با 84/24دالر فروش آغاز کرد که  21درصد از میزان تعیین شده باالتر بود و در پایان
روز با  85/13دالر یعنی  11/19درصد افزایش بسته شد.
 .این شرکت قرار بود سهام خود را با  72دالر آغاز کند که آغازی با  84/24را تجربه

کرد لیکن در طول روز این عدد تا  79/98نیز پایین آمد.
این شــرکت که از سوی لوگان گرین و جان زیمر تأسیس شده و مرکز آن در سان
فرانسیسکو است  22میلیارد دالر توان اقتصادی خود را در پایان سال  2018به ثبت
رسانده است و با ورود به بازار سهام عمومی ،ارزش مالی خود را باال برد
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در کانون خبر:

تحقیق و تفحص در شیوه های دستیابی درآمد حاصل از الیحه H

در نشست هفتگی هیئت مدیره ناظران کانتی لوس آنجلس،بنابر پیشنهاد هیلدا سولیس بیخانمانها استفاده کرد.
و کاترین بارگر،تصمیم گرفته شــد تا کارکنان کانتی به تحقیــق و گزارش در مورد گزاارش شده که از سال  2017تا کنون ساالنه  355میلیون دالر جمع آوری گردیده
شیوههای دستیابی به درآمد حاصل از الیحه  Hبپردازند که مدت زمان این گزارش  45است ،ولی هنوز شهرهایی که با این مشکل روبرو هستند به وبژه شهرهای کم درآمد
چون آزوزا ،کووینا ،دوآرته ،گلنــدورا و کووینای غربی نیاز به دریافت بودجه برای
روز تعیین شده است.
الیحه  Hکه به تصویب مردم در کانتی لوس آنجلس رســیده ،یک چهارم سنت به استخدام مدیران جهت حل بحران بیخانمانها دارند که در اولویت قرار گرفت ه است.
مالیات فروش افزوده است تا از درآمد آن بتوان در راستای اجرای خدمات و نیازهای

شکایت هشتاد زن از بیمارستان شارپ گروس مانت کالیفرنیا

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

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

هشتاد زن از بیمارستان شارپ گروس مانت در شهر المیسا ( )LA Mesaدر کالیفرنیا که بدون نیاز به رمز ورود ،به آن دسترسی وجود داشته است .این مساله برخالف حفظ
به ســبب فیلمبرداری پنهانی از آنان در هنگام وضع حمل شکایت کردند و احتمال حریم شخصی بیماران می باشد.
دراین راستا ،بیمارستان اعالم نموده که به سبب کم شدن مواد دارویی برای یافتن علت،
افزایش شاکیان با علنی شدن خبر وجود دارد.
این بیمارستان متهم است که در فاصله  11ماه از تابستان  2012به بعد،در  3اتاق وضع فیلمبرداری کرده است .در حالی که ،زنان شاکی میگویند این فیلمها نه تنها به نشان
حمل و جراحی زنان ،از  1800نفر زنان باردار ،هنگام زایمان طبیعی و سزارین بدون دادن چهره آنان بلکه بدن عریان و مراحل زایمان را نشان میدهد.
اجازه آنان به طور مخفیانه فیلمبرداری کرده و فیلمها در کامپیوتری نگه داری شده است

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
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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
 5آپریل تا  11آپریل ( 16فروردین تا  22فروردین)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

جمعه  16فروردین  5 /آوریل

دوشنبه  19فروردین  8 /آوریل

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

 1312خورشیدی ( 1933میالدی)
زادروز جمال میرصادقی

شنبه  17فروردین  6 /آوریل

سریاهای مرد اول آپارتمان و خاطرهها بازی کرده
بود.وی که نام اصلیاش آذر قلیخانی بود در
سال  1332در شهر خوی متولد شده بود.
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت منوچهر ستوده ،ایران شناس و استاد
دانشگاه در سن  103سالگی .از او بیش از 50
کتاب و  280مقاله به جا مانده است .از آنها
میتوان به «فرهنگ گیلکی»« ،تاریخ بدخشان»،
«جغرافیای اصفهان» و ....میتوان نام برد.

چهارشنبه  21فروردین  10 /آوریل
 1330خورشیدی (1951میالدی)
خودکشی و درگذشت صادق هدایت  -نویسنده و
پژوهشگر صاحب سبک و راهگشای معاصر
درگذشت حسین شهیدنورایی (از یاران نزدیك
صادق هدایت)
 1381خورشیدی( 2002میالدی)
درگذشت جمشید اسماعیلخانی ،بازیگر سینما ،تئاتر
و تلویزیون
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت علیرضا عروضی معاون پیشین وزارت
بازرگانی و وزارت كشور در دوران پهلوی در 64
سالگی در لندن .وی فرزند دكتر آذر ابتهاج بود.
کتاب خاطرات ابوالحسن ابتهاج در  2جلد از
انتشارات شرکت کتاب

 1311خورشیدی ( 1932میالدی)
گران
زادروز یداهلل رؤیایی ،شاعر و یكی از تحلیل ِ
شیوهینیمایوشیج
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
درگذشت هاشم عربشاهی ،رئیس سابق آگاهی و
شكنجهگر زندانیان سیاسی ،در سن  73سالگی،
در زندان شهربانی
 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
درگذشت خلیل ثقفی (اعلم الدوله) ،مؤسس و
رئیس نخستین انجمن روان شناسی در ایران و
مؤلف چندین كتاب در همین زمینه
سه شنبه  20فروردین  9 /آوریل
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت جواد لشکری آهنگساز ،موسیقیدان ،و
نوازنده ویولن و مدیر پیشین ارکستر رادیو ایران 1316 .خورشیدی ( 1937میالدی)
زادروز مهشید امیرشاهی نویسنده و مترجم و
وی متولد  1302خورشیدی در تهران بود.
فعال سیاسی در شهر کرمانشاه
یکشنبه  18فروردین  7 /آوریل
کتابهای در حضر و در سفر از انتشارات
شرکت کتاب و کتابهای مادران و دختران 4
 1324خورشیدی ()1945
جلدی از انتشارات نشر فردوسی در سوئد در
درگذشت رحیمخان قانونی شیرازی ،نوازنده قانون شرکت کتاب موجودند
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
 1318خورشیدی ( 1939میالدی)
افزایش غرفهای از قرآنهای خطی ،به غرفههای زادروز دکتر فریدون جنیدی ،اسطوره شناس
موزه ی ایران باستان.
ایرانی
 1350خورشیدی (1971میالدی)
کتابهای شاهنامه در  6جلد و کتابهای دیگر
ترور سرلشكر فرسیو  -رییس دادرسی ارتش
ایشان در باب فرهنگ باستان ایران در شرکت
شاهنشاهی
کتاب موجود است.
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
 1351خورشیدی ()1972
درگذشتعلیرضاافضلیپور،بنیانگذاردانشگاهکرمان درگذشت حاج محمد نمازی ،بنیانگذار
 1379خورشید ( 2000میالدی)
بیمارستان نمازی شیرازی و بنیانگذار شبکه آب
لوله کشی در شیراز
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
قطع رابط ه ایران و آمریكا
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت محمدرحیم متقی ایروانی بنیانگذار
كارخانه كفش ملی در ایران
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت ثریا حکمت ،بازیگر سینما و تلویزیون
ایران در سن  63سالگی در تهران .وی چهار
درگذشت محمدعلی فردین ،بازیگر سرشناس
روز قبل از فوت دچار تشنج شده و به کما رفته
سینمای ایران
بود .وی در فیلمهایی مانند شب شکن ،ای
ایران ،خواستگاری و تصویر آخر و همچنین در

 1282خورشیدی( 1903میالدی)
زادروز ابوالحسن صبا ،آهنگسار،مدرس ،پژوهشگر
موسیقی و نوازنده ویولن ،سهتار و سنتور
(درگذشت  28آذر  1336خورشیدی)
 1299خورشیدی( 1920میالدی)
زادروز پروفسور احسان یارشاطر بنیاد گذار
دانشنامهایرانیکا
1315خورشیدی( 1936میالدی)
زادروز نادر ابراهیمی ،داستاننویس ایرانی
1333خورشیدی (1954میالدی)
زادروز رخشان بنیاعتماد ،کارگردان و
فیلمنامهنویس
 1341خورشیدی (  1962میالدی)
زادروز آزیتا قهرمان ،نویسنده
1362خورشیدی (1983میالدی)
درگذشت علینقی بهروزی  -محقق و مؤلف
 1379خورشیدی( 2000میالدی)
درگذشت عباس سحاب ،پدر جغرافیای نوین
ایران
1389خورشیدی (2010میالدی)
درگذشت رضا کرمرضایی ،بازیگر

پنجشنبه  22فروردین  11 /آوریل
 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
اعالم رسمی تشكیل «كنسرسیوم بین المللی»
برای فروش نفت ایران
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
اعدام غالمرضا نیک پی ،شهردار تهران –
سرلشکر علی نشاط ،فرمانده گارد جاویدان
– سرلشکر حسینعلی بیات نماینده مجلس
شورای ملی – سپهبد علی حجت کاشانی،
رئیس تربیت بدنی  -عباسعلی خلعتبری ،وزیر
امور خارجه کابینه هویدا و آموزگار – مهندس
منصور روحانی ،وزیر برق و وزیر کشاورزی کابینه
هویدا – سپهبد محمد تقی مجیدی ،رئیس اسبق
دادگاه نظامی – سرلشکر حسن پاکروان ،دومین
رئیس ساواک – سپهبد ناصر مقدم ،چهارمین
رئیس ساواک به دستور روح اهلل خمینی و
شورای انقالب و آگاهی دولت موقت به رهبری
مهندس مهدی بازرگان
کتاب در «دامگه حادثه -بررسی علل و عوامل
فروپاشی حکومت شاهنشاهی « گفتگوی عرفان
قانعی فرد با پرویز ثابتی فائم مقام ساواک

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی در آخرین سخنرانی خود گفت :آن
کســی که امروز با جمهوری اسالمی دشمن است ،مثل همان کسی است که در
صدر اسالم با بعثت پیامبر دشمن بود .بعضی میگویند دشمنتراشی نکنید؛ نه.
ما دشمنتراشی نمیکنیم ،حرف اسالم را میگوییم ،بهخاطر همین ،دشمنی ایجاد
میشود .آمریکا از شما میخواهد از اسالم دست بردارید .نوکرهای آمریکا مثل
آل سعود هم همین را میخواهند.
باز این داداشمون توپ توپ تریاک زعفرونیشو زد و اومد سخنرانی! مرد حسابی
از کی تا حاال تو و اون حکومت تخمیت شدین اسالم؟ آخه واسه چی اسم دین
یه میلیارد آدم رو بدنام میکنی؟ فکر کردی اگه پیامبر اســام االن زنده بود چی
می گفت؟ به همون خدایی که نمی پرستی ،اول همه ترتیب تو و اون جمهوری
مضحک اســامیتو می داد و بعدشم از همه می خواست بعنوان یه مسلمون ،تو
و اون الشخورای دور و برتو تکفیر کنن! درضمن توهم زدن جنابعالی و دشمن
دیدن همه کشــورهای دنیا اسمش دشــمن تراشی نیست ،توهم تخمی تخیلیه!
راستی علی جون ،آدم نوکر آمریکا باشه بهتر از زیرخواب بودن روسیه و چینه!
خبر دوم  -رئیس ســازمان امور عشایر کشــور گفت :حدود  ۱۵هزار راس دام
عشایر در سیالبهای اخیر در سراسر کشور تلف شدند که عمده آن مربوط به
استان گلستان است.
ای بابا ،حاال آسمون شــده رقیب سپاه پاسداران! تا قبل از سیل اخیر ،برادرهای
قاچاقچی گوسفند میبردن اونور آب و االن سیل داره گوسفندا رو میبره زیر آب .با
این حساب احتماال بزودی شاهد گوشت کیلویی پونصد هزار تومن خواهیم بود.
خبر ســوم  -مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان گفت ۵۵ :مدرسه و ۱۴۰
کالس درس در شهرستانهای این استان تخریب کامل شده است.
اصال مهم نیست ،شما خودشو ناراحت نکن! با وجود حکومت اسالمی و دولت
تدبیر و امید ،بزودی چند برابر این مدارس و کالس های تخریب شــده ،ساخته
خواهد شــد .فقط با این تفاوت که میرن این مدرســه و بیمارستان و کوفت و
زهرمارا رو برای سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و سومالی و  ...میسازن!
خبر چهارم  -مقامات عربســتان سعودی همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه این
کشور به عراق اعالم کردند :ملک سلمان ،پادشاه سعودی ،یک میلیارد دالر برای
احداث یک شهرک ورزشی در اختیار عراق گذاشته است.
آخ آخ چه باســنی از آغا و دار و دسته اش داره میسوزه! این همه تو عراق خرج

کردن و فالن عراقی ها رو دستمال کشیدن ،یارو عربه اومد با یه حرکت همه رو به
فالن داد البته متاسفانه تو این رقابت احمقانه احتماال بزودی چند میلیارد دالر دیگه
از پول بی زبون ملت ایرانو به فالن خواهند داد.
خبر پنجم  -فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران ،در گفتگو با رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح جمهوری اســامی ،از عملکرد نهادهای دولتی در کمکرسانی به
پلدختر در استان لرستان انتقاد کرد و گفت :دولتیها جرات نمیکنند به منطقه نزدیک
شوند و مردم از وضعیت عاصی شدهاند.
آخه دیوث به جای این اراجیف بیا برو آستیناتو باال بزن و مثه یه مرد برو به مردم
کمک کن ،از فرمانده ارتش یاد بگیر که خیلی بی سر و صدا هر جا که پادگان ارتش
نزدیک مناطق سیل زده بود ،بچه هاشو فرستاد کمک ملت و نه تو بوق و کرنا کرد و
نه مثه فرمانده دلقکتون (سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران) رفت تا پاچه تو
آب تا ازش فیلم بگیرن و بگن این یارو هم اومده بازدید مناطق سیل زده! درضمن
هالل احمر ،آتش نشانی ،اورژانس ،راهداری و  ...همه دولتی هستن و قبل از اینکه
تو و بقیه الشخورای سپاه یادتون بیوفته که سیل اومده ،با کمترین امکانات و پرسنل
(که حق همشونو سپاه پاسداران خورده!) رفتن کمک مردم .حاال اگه بودجه همه این
جاهای دولتی رو تو و اون ســپاهی های دیوث باال میکشین دیگه ربطی به جرات
داشتن و نداشتن پرسنل زحمتکش و فداکار نیروهای امدادی دولتی نداره!
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جدول و سرگرمی

افقی:

  -1به طور کلی به مسافرت تفریحی گفته میشود -ورزشکار فاتح قلهها

 -3جهان و گیتی -بسنده -بازی نهایی

 -4سرازیری -نوعی پنیر سفت -واحد سطح -خمیازه

 -2خالق کتاب ارژنگ -این سبزی و گیاه خواص درمانی و مصارف غذایی بسیاری

 -5بدکاران و تبهکاران -چاره اندیشی -معاون هیتلر

 -3پارچه ابریشمی رنگین -باعث -عقب و پس

-7نوعی اسب -نام کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران -موسس و بنیانگذار

دارد – رامشی و چنگ نواز عهد ساسانی

ق مخالفت -رنجش
 -6صاف و پوست کنده -ح 

 -4نیروها و زورها -همسر زن -حمله و هجوم -دستور و فرمان

 -8داغ ترین قسمت داخلی زمین -جایزه اسکار تلویزیونی -بچه کوچولو

 -6معالجه کردن -مشکی -کتف و دوش

 -10عفو کردن – غضب و عصبانیت -مفت

 -5حرف نفی ابد -ماشین حساب قدیم -ناله و زاری
 -7هم حرفه -طرد كردن -دودمان و نژاد

 -9كشور نیشكر -فیلمنامه -عضو شنوایی

 -11نفس خسته -دیگ سر گشاد -گناه کننده

 -8راننده اتومبیل -کشور صنعتی به پایتختی برلین -یورش و حمله

 -12مخفف نیكو -کلمه شگفتی -وسیله گوش کردن موزیک -درجه حرارت

 -10خمره بزرگ -نشانی -مورن

 -14نقاش و صورتگر -ماه گرفتگی -این گل برای پرورش در گلدان و به صورت

 -9بلی -دورویی و حیله -پستی در فوتبال

 -13خراب -رهایی -چکش در خانه!

 -11امروزه یکی از نامهایی اســت که ایرانیان برای فرزند پســر خود میگذارند -گل آپارتمانی مورد استفاده قرار میگیرد

نگارش -راز

 -12منع كردن -ورزشی خشن -زوبین -از وسایل دانشآموز

 -13آن که میداند و میپرسد -جوان انگلیسی -نشانه فقدان

 -14بخش متغیر فعل -اینهم اخبار انگلیسی -مسلم و قاطع

 -15دانش نامه یا مجموعهای از دانستنیها به ترتیب حروف الفبا -ابر رقیق

حل جدول شماره گذشته

 -15بیماری خطرناک خونی -کتاب بلقیس سلیمانی بانوی داستاننویس ،منتقد ادبی

و پژوهشگر معاصر ایرانی
عمودی:

 -1ناپدید -از آثار دیدنی و باســتانی اســتان مازندران که با شکوهی وصفناپذیر

خودنمائی میکند

 -2از عناصر بی رنگ گازی -كج و مایل -اسم دخترانه بهمعنی نفس و پناه

دو اثر جدید از مهرانگیز کار
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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  5آپریل 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

فروشدرشرکتکتاب

ketab.net

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

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:

کالیفرنیا خواستار لغو استانداردهای تغذیه مدارس شد

کالیفرنیا و پنج ایالت دیگر همراه با واشنگتن دی سی  ،از وزارت کشاورزی آمریکا
و ادارات وابســته به آن برای لغو استانداردهای تغذیه مدارس که در دوران اوباما
برای سالمت کودکان و نوجوانان وضع شده بود ،شکایت کردند.
در این شــکایت که کالیفرنیا ،نیویورک ،ایلی نوی ،مینهسوتا ،ورمانت ،نیومکزیکو

و واشنگتن دی سی تســلیم دادگاه کردهاند،درخواست شده است دادگاه فدرال ،
استاندارد مواد غذایی کودکان و نوجوانان را در مدارس به همان دوران تغذیه سالم
دوران اوباما برگرداند و به خاطر صرفه جویی تندرستی  30میلیون کودک و نوجوان
که از ناهار رایگان و یا ارزان استفاده میکنند را به خطر نیاندازد.

