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 گرفتهاست رشک مبر
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دستکاری جمهوری اسالمی
در دوبله فیلمهای فارسی

هم گروه شدن تیم ملی فوتبال ایران
با تیم ملی فوتبال امریکا

کورش سلیمانی (زم) صفحه ۲

پایتخت اوکراین خواهر خوانده
شهر لوس انجلس
دانشگاه  UCLAدوره مطالعه
بر روی موسیقی Hip-
 Hopرا برگزار مینماید

بهترین شهرها برای
بازنشستگی در کالیفرنیا
دستور ویژه فرماندار برای صرفه
جویی در مصرف آب
نخستین قاضی لاتین تبار و اکثریت
قاضیهای زن در دیوان عالی
قضاییکالیفرنیا
درخواست کمک مالی ماهیانه ۱۰۰۰
دلار در لوس آنجلس کانتی
کالیفرنیانخستینایالتیاستکه
به نوادگان برده ها غرامت می پردازد

با قرعه کشی مسابقات نهایی جام جهانی که قرار
است در ماه نوامبر امسال (  )۲۰۲۲در قطر برگزار
شــود ،دو تیم ملی فوتبال ایران و امریکا در یک
گروه در برابر هم قرار میگیرند .آخرین باری که
این دو تیم در یک مسابقه رسمی در برابر یکدیگر
قــرار گرفتند در جام جهانی  ۱۹۹۸فرانســه بود
که ایران موفق شــد آمریکا را با نتیجه دو بر یک
شکست دهد .تیم ملی فوتبال ایران نخستین تیم از
آسیا است که با بیشترین امتیاز نسبت به سایر تیم
ها از بازی های مقدماتی به مسابقات نهایی جام
جهانی قطر راه یافته اســت .بازی های مقدماتی
جامجهانی در  ۸گروه  ۴تیمی برگزار می شود که
ایران با تیم های ملی آمریکا و انگلســتان و برنده

پلــی آف (ولز  /اســکاتلند – اوکراین) هم گروه
است .جدول بازهای ایران به ترتیب زیر است.
انگلیس – ایران دوشنبه  ۳۰آبان 19:00 - ۱۴۰۱
به وقت قطــر  20:30 -به وقت ایران  ۲۱ -نوامبر
 ۲۰۲۲ساعت  ۹بامداد بهوقت لس انجلس
برنده پلی آف – ایران جمعه  ۴آذر  ۱۴۰۱ساعت
 13:00به وقت قطر  14:30 -به وقت ایران ۲۵ -
نوامبر  ۲۰۲۲ساعت  ۳بامداد به وقت لس آنجلس
ایران – آمریکا ســه شــنبه  ۸آذر  ۱۴۰۱ساعت
 22:00به وقت قطر  23:30 -به وقت ایران برابر
با  ۲۹نوامبر  ۲۰۲۲ســاعت  ۱۲ظهر به وقت لس
آنجلس

گزارشی از نخستین دیدار عمومی استاد محمد علی طاهری با هوادارانش در تورنتو کانادا:

گردهمایی و دیدار نوروزی با استاد عشق

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرانشــهر – در
آخرین یکشــنبه ماه مارچ سال  2022شهر
تورنتو میزبان برگزاری همایشــی با عنوان
نخستین دیدار با استاد عشــق بود .در این
مراسم ویژه برای نخستین بار از زمان آزادی
استاد محمدعلی طاهری و همزمان با سومین
سالگرد خروج وی از ایران به ابتکار انجمن
مرکزی عرفان کیهانی حلقه در تورنتو بیش از
هزار و دویست تن از اعضای خانواده بزرگ
عرفان حلقه در مراسمی به یادماندنی با استاد
عشــق دیدار و در محفلی بسیار صمیمی به
دید و بازدید نوروزی پرداختند.
در این مراسم که با سخنان آذردخت طاهری
به نمایندگی از خانواده محمدعلی طاهری
آغاز شد ،وی با یادکردن از شمار کثیری از
همراهانعرفانحلقهویاریدهندگانخانواده
طاهری در طول دوره هشت ساله کمپین برای
آزادی محمدعلی طاهری و با اشاره به برپایی
نزدیک به دویست تجمع اعتراضی ،از لیست
بلندی از پارلمانها و دولتهای دموکراتیک،
ســازمانهای بینالمللی ،نهادها و سازمانها
حقوق بشــری و یکایک همراهــان و یاران
خویش در این راه قدردانی کرد.
علیاحساسینمایندهایرانیتبارپارلمانکانادا
نیز که در مســیر آزادی استاد طاهری پشتیبان
خانواده وی بود دیگر سخنران این مراسم بود
که ضمن خوشامدگویی به محمدعلی طاهری
برای ورود و اقامت در کانادا وی را یک چهره
موفق و مهم
برای جامعه ادامه مطلب در صفحه 2

ketab1@ketab.com

وام های کرونا

یاری بالعوض از سوی دولت
هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها
یاری بالعوض از سوی دولت برای کسانی که
تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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در فصل بهار و موسم سیزده بدر
ناگه ز پس صخره به گفتش به تشر

کورش سلیمانی (زم)
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ادامه مطلب نخستین دیدار عمومی استاد محمد علی طاهری

ایرانیان کانادا دانســت و ابراز اطمینان کرد که این حضور منشا اثرات مثبت
متعدد خواهد بود.
نماینده پارلمان استانی انتاریو و حقوقدان سرشناس ایرانی کانادایی مایکل
پارسا نیز که از ســوی انجمن مرکزی عرفان حلقه برای ایراد سخن در این
مراسم دعوت شده بود ،شایسته دید تا این گردهمایی را محلی برای اعلام
عمومی خبر تصویب ماه مارچ در پارلمان انتاریو به عنوان ماه میراث ایرانیان
دانسته و با این خبر بر شادمانی مضاعف حضار بیافزاید.
استاد محمد علی طاهری نیز که در ابتدای ورود به جلسه با تشویق مستمر
و بدون انقطاع حضار روبرو شــد که نزدیک به  5دقیقه بی وقفه با کف زدن
احساســات خود را با وی به اشتراک گذاشتند در فرازی از سخنان خود ،از
تلاشهای شکســت خورده دشــمنان عرفان کیهانی حلقه در گذشته و راه
عشاق شدند روانه کوه و کمر
روشن و پر امید آینده گفت و با اخباری از جمله هدف گذاری برای تاسیس

دانشگاهی در حوزه شعور شناسی به امیدها افزود.
طاهری در بخشهایی از سخنان خود به مجموعهای از دستاوردهای عرفان
حلقه در دو ســال گذشته از جمله تاسیس آکادمی طاهری ،تولید مجموعه
مستند کیهانشناسی شعوری ،راه اندازی انجمنهای متمرکز عرفان کیهانی
حلقه و مواردی دیگر پرداختند.
شایان ذکر است در این مراسم که گردانندگی آن را مها شاملو بر عهده داشت،
مژده حبیبی گوینده رادیو و تلویزیونی با اجرای قطعهای ادبی به استاد طاهری
خوش آمد گفت و در بخشی پایانی مراسم نیز جلسه پرسش پاسخ با استاد
طاهری برگزار گردید.
در این مراســم که در نهایت نظم و کمال آرامش برگزار شد ،خانواده عرفان
حلقه و انجمن مرکزی عرفان حلقه در تورنتو میزبان مهمانانی از شــهرهای
دیگر کانادا و آمریکا از جمله لسانجلس ،نیویورک ،ونکوور و ...بودند.

دیگرمکن این کار ،تو ای شازده پسر

دستکاری جمهوری اسالمی در دوبله فیلمهای فارسی
چندی پیش فیلم تازه دوبله شــده فیلم «ده فرمان» به دســتم

رســید که دلیلی برای این کار نمیدیدم ،چونکه دوبله ایران

در دوران قبل از انقلاب رتبه اول را در جهان داشت.

بله ،هدف از دوبله مجدد فیلم این بود که برخی از واژههای

مایکل پارسا

آن به واژههای مذهبی و اســلامی و عربی تبدیل شــده بود

و ایــن بزرگواران SLAVE ،که در انگلیســی که معنی برده

آذردخت طاهری

میدهد به «مستضعف» تبدیل و بردههای یهودی را به عنوان

مستضعفان یهودی جلوه میدادند که به طور غیرمستقیم مثل
حضرت موســی ،آیتالله خمینی برای آزادی مســتضعفان

ایران از چنگال فرعون زمان از «نوفل شــاتو» به تهران آمده
بود.

مها شاملو

علی احساسی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیروخورشید ایران
سال نو مبارک

با وجود اینکه هنوز ما تلویزیون کانون را براه نیانداختیم ولی در قســمت
برنامه ها در شبکه یک و دو حدود چهل کانال تلویزیونی کارتون زنده برای
نوروز کودکان ایرانی بصورت  ۲۴ساعته برنامه های متنوع پخش میکند .
هم میهنان گرامی ،
پشــتیبانی و تبلیغ شــما از کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان
شیروخورشید ایران در گسترش برنامه های پیشرفته آینده ما برای کودکان
را سرعت میبخشــد و ما میتوانیم پر قدرت تر و سریعتر برنامه ها و پروژه
های خود را گســترش دهیم  .این یک فعالیت همگانی و مردمی است. .
کار و تلاش و برنامه ریزی و ســختیهای آن از ما تبلیغ و پشــتیبانی از شما
جمهوری اســلامی از همان روزهای اول ســعی در نمایش khorshidak.org
فیلمهای مذهبی داشت تا کمونیستها و چپهای خدانشناس

را ضعیف کند و فیلم کتاب آفرینش که ســر و صدای زیادی

هم کرده بود مورد توجه قرار گرفت ولی اشــکال این بود که
در این فیلم «ابراهیم پســر دومش اســحق را قربانی میکند.
نه اســماعیل که پیامبر اســلام خود را به او نسبت میدهد/.

پــس بنابراین مصلحت را در آن دیدند که این بار فیلم را زیر
عنوان «تورات» به نمایش بگذارند که مهر تاییدی بر آنچه که

فیلم بیان میکرد ،نزده باشند.

فیلم دیگر فیلم «دوازده ســاعت در المپیــک مونیخ» بود که

ماجرای گروگان گیری ورزشــکاران اســرائیلی توسط اعضا

فلســطینی گروه «سپتامبر سیاه» به تصویر کشیده بود .در این
فیلم واژه «تروریســت» فدایی ترجمه شــده بود که ایرادی
نمیتوان بر آن گرفت .بهر روی در پایان مراسم المپیک رئیس

برگــزاری آن بخاطرآنچه که اتفاق افتاده بود و بویژه کشــته
شدن دوازده ورزشکار اسرائیلی اظهار تاسف و عذرخواهی
میکند .در ترجمه گفتار او ،دوبلورهای ایرانی عذرخواهی
رئیس کمیته المپیک را به حســاب ظلمی میگذارند که سالها

بر فلســطینیها روا رفتــه ،و در عذرخواهی او از دل و جان
مایه میگذارند.

کورش سلیمانی (زم)

gmail.com@Kourosh454

Iranian InformationCenter
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پایتخت اوکراین خواهر خوانده شهر لوس انجلس

یورش روســیه به اوکراین وارد دومین ماه خود شده است و شورای شهر
لوس آنجلس در یک حرکت نمادین پیشنهاد داده است که کییف پایتخت
اوکراین به عنوان خواهرخوانده لوس آنجلس نامگذاری شود .این پیشنهاد
از سوی جو بوسکانیو عضو شورای شهر لوس آنجلس به این شورا داده
شده است که افزون برنامگذاری ،سبب شود که لوس آنجلسیها کمکهای
مالی خود را برای مردم اوکراین ،از سوی سازمانهای نیکوکاری بفرستند.
روز  27مارچ نیز که دید و بازدید نوروزی ایرانیان در وســتوود برگزار
شد ،شماری از اعضای شورای شهر و نامزدهای انتخابات شهرداری لوس
آنجلس و شــهرهای پیرامون نیز برای درخواست رای از ایرانیان حضور
داشتند.
یکی از گردانندگان برنامه ،دیوید نهایی که در زمینه محیط زیست کوشاست
و از آمریکاییان ایرانیتبار اســت ،پس از معرفی اعضای شرکت کننده و
نامزدها به موضوع اوکراین نیز اشاره نمود .ناگفته نماند که بر روی صحنه
در کنار پرچم آمریکا ،ایران و کالیفرنیا ،پرچم اوکراین نیز نصب شده بود.
بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب و مسئول برگزاری دید و بازدید نوروزی
وســت وود در ســخنرانی اختتامیه ضمن محکوم کردن تجاوز روسیه به
اوکراین ،پشتیبانی برگزارکنندگان را از ملت اوکراین ابراز و آرزوی پیروزی
آنان را نمود.

دانشگاه  UCLAدوره مطالعه
بر روی موسیقی  Hip-Hopرا برگزار مینماید

کتاب شاه کشتار نکرد
انتشارات کانال یک ،چاپ شرکت کتاب
دکتر صادق زیبا کالم

این ابتکار دانشگاه  UCLAبرای مطالعه  Hip-Hopبا مشارکت  Chuck-Dمیافزاید.
بنیانگذار «دشــمن مردم»  Public Enemyبه عنوان استاد میهمان برگزار پروفسور ســامی علیم ،استاد رشته مردمشناسی و مدیر بخش مطالعاتی
خواهد شد.
 Hip-Hopدر مــورد این گام تازه میگوید ما خواهیم توانســت قدرت
موسیقی  Hip-Hopکه ویژگی شاعرانه و سیاسی دارد ،به  UCLAکه در یگانگی و همکاری را در این برنامه به نمایش بگذاریم.
بسیاری از زمینههای آموزشی در جهان سرآمد است ،ویژگی دیگری را نیز

نخستین قاضی التین تبار و اکثریت قاضیهای
زن در دیوان عالی قضایی کالیفرنیا

بهترین شهرها برای
بازنشستگی در کالیفرنیا

پاتریشیا گوئه ررو به عنوان نخستین قاضی لاتین تبار دیوان عالی قضایی
کالیفرنیا ســوگند یاد کرد و اکثریت زنان در دیوان عالی قضایی کالیفرنیا را
رقم زد.
او که قاضی دادگاه عالی اســتیناف کالیفرنیا بوده با گزینش از سوی گوین
نیوسام و تایید سنای کالیفرنیا نه تنها برگ تازهای به کارنامه خود میافزاید،
از نظــر تاریخی نیز به عنوان یک لاتینتبار ،برگ تازهای را به تاریخ دیوان
عالی قضایی کالیفرنیا میافزاید .او در یک خانواده مهاجر و کشاورز رشد
کرده است .رئیس دیوان عالی قضایی کالیفرنیا ،قاضی تانی کانتیل در مراسم
سوگند گفت :او شایسته چنین سمتی بود و برای کالیفرنیا امتیاز ویژهای به
حساب میآید.
ناگفته نماند کــه دیوان عالی قضایی کالیفرنیا ،اکنون از  ۷قاضی ۴ ،قاضی
زن دارد و اکثریت زنان در دیوان عالی قضایی کالیفرنیا نیز برای نخســتین
بار است.

از  ۶۵ســالگی که دوران طلایی عمر و زندگی آغاز میشود ،در کالیفرنیا
فصل جابه جایی دوران سالمندی نیز روند خود را میپیماید.
بسیاری از افراد بالا  ۶۵سال با فروش خانههای خود به خانههای کوچکتر
و ارزانتر روی میآورند تا بتوانند با پس انداز خود زندگی کنند موسسه
 Stackerبا یک بررســی همه جانبه با در نظــر گرفتن فاکتورهایی چون
هزینه زندگی ،خدمات دولتی ،شمار بیمارستانها و کلینیکها ،آب و هوا،
میزان جرم و کوششهای فرهنگی و هنگام فراغت و استراحت کانتیهای
کالیفرنیا را طبقهبندی کردهانــد و در هر کانتی نیز طبقهبندی را به بهترین
منطقه برای بازنشســتگی ،هزینه زندگی ،آب و هوا و فعالیتهای بیرون
از خانه با نام بردن از شهرها اعلام کردهاند در این طبقهبندیها Amador
کانتی اول Marin ،کانتی دوم و نوادا کانتی سوم هستند در میان  ۱۰کانتی
بالای جدول نامی از لوس آنجلس کانتی و دیگر کانتیهای معروف دیده
نمیشود.

کمتر رویداد مهم سیاسی را
میتــوان در تاریخ معاصر
ایران ســراغ گرفــت که به
اندازه انقلاب اسلامی مورد
تحریف قرار گرفته باشــد.
چه از سوی موافقین و چه از
سوی مخالفین آن .موافقین،
لبــاس ایدئولوژیکی که بعد
از انقلاب حاکــم گردید را
بر تــن آن کردهاند و به جای
واقعیتهــای انقلاب صرف ًا
باورهای ایدئولوژیکشان را
تبلیغ میکنند .در نقطه مقابل،
مخالفین انقلاب قرار دارند.
صف گســتردهای از ایرانیان
که بواســطه کدورتشان از عملکرد نظام اسلامی بجز بغض و کینه هیچ روایت
دیگری از انقلاب ندارند .از جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف مورد تحریف
قرار گرفته عملکرد محمدرضا شاه پهلوی در  ۳۷سال سلطنتش بالاخص رفتار
وی در دوران انقلاب میباشد .ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به غرب و مزدوری
بیش نمیداند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی کشورش برنداشت
بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که میتوانست به دستور
اربابانش یعنی غربیها در برابر مردم ایســتاد و کشتار نمود .و زمانی هم که دید
سرکوب دیگر فایدهایی ندارد از کشور گریخت .مخالفین انقلاب برعکس او را
رهبری وطنپرست ،مستقل و ترقیخواه میدانند که تا میتوانست به کشورش
خدمــت کرد .و وقتی هم که با مخالفت آنان (از روی ناآگاهی و توطئه غربیها)
روبرو شد ،حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت کنارهگیری مینماید .کتاب
سعی کرده در ورای حب و بعضها و تئوریهای توطئه رایج میان ایرانیها ،نگاه
واقعبینانهتری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و نشان دهد او نه اهریمنی بود که
ج.ا از وی ساخته ،و نه فرشته و بتی که مخالفین انقلاب از وی ترسیم کردهاند.
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الیحه اجبار شرکت های بخش خصوصی
برای دیدن کارت واکسن کنار رفت

لایحه  AB1993که شــرکتهای خصوصی و مقاطعهکاران را وادار می
کرد که کارکنان را وادار به واکسیناســیون اجباری نمایند ،کنار گذتشــه
شد و تنها باورهای مذهبی و شرایط پزشکی میتوانست فرد را استثناء
کند .این لایحه به ســبب بهتر شدن شرایط همهگیری کرونا کنار گذاشته
شده است.
ایالــت کالیفرنیا هم اکنون هنوز با  ۷۹درصد واکســینه شــده ،به روند
رویارویی با گونههای تازه کرونا ادامه میدهد و شــمار مبتلایان در ۱۴
روز گذشته کاهش  ۳۰درصد را گزارش میدهد.
میانگین مبتلایان در  ۷روز گذشــته  ۲۶۱۷نفر بوده است و شمار بستری
شدگان با  ۳۷/۵درصد کاهش در  ۱۴۱۴نفر است.
در آمار مقایســهای  ۷روز گذشــته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت،
 Alpineکانتی در بالای جدول ،ســن فرانسیســکو کانتی دوم و لوس
انجلس کانتی دهم اســت .کانتی ســن دیه گو  ،۱۴سن برناردینو کانتی
 ،۳۰ریورساید کانتی  ۳۸و ارنج کانتی  ۳۹است.

هواداران و کنشگران مسکن
برای بیخانمان ها از نماینده
کنگره واژه  …Fرا دریافت نمودند
این گروه از کنشــگران به برگزاری  ۳گردهمآیی در روزهای جمعه تا سه
شنبه پرداختند که ماکسین واترز نماینده کنگره از لوس آنجلس در روزه
جمعه در میان خشم و فریادهای کنشگران ،از کوره در رفت و با عصبانیت
در کنگره امریکا هیچکس به اندازه من برای این موضوع بیخانمان ها کار
نکرده اســت و در میان ســخنانش از واژه  …Fنسبت به خودش و نه به
دیگران استفاده نمود .ناگفته نماند که این برخورد ،مردم را به خشم آورد.
ماکسین واترز ،نماینده کنگره از لوس آنجلس است و در خانه نمایندگان
عضو کمیســیون خانه و مســکن اســت و از با تجربههــا و قدرتمندان
نمایندگان دموکرات کنگره به شمار میآید و خود نیز سیاهپوست است،
و فقیرترین منطقه لوس انجلــس را نمایندگی مینماید و نباید در حوزه
انتخاباتی خود ،آرامش خود را از دست میداد.

درخواست برای جریمه Airbnb

ائتــلاف همکاری در لــوس آنجلس کــه  Better Neighborsخوانده میپردازد.

میشــود و در برگیرنده کارکنان هتلها ،گروه کنشــگران هوادار حقوق این ائتلاف کنشــگران از شــهرداری لــوس آنجلــس میخواهند تا با

اجاره کنندگان و کنشــگران مسکن است در گزارش  ۴۴صفحه خود که سختگیریهای لازم و ضروری به این غفلت پایان دهند و با جریمهها

امروز منتشر کردند نشان دادهاند که از هر  ۵خانهای که به صورت موقت

سنگین از تکرار این خطاها پیشگیری نمایند.

در لیســت  Airbnbبوده ،یکی از آن ها ،در یک دوره زمانی یکساله از این گزارش در حدود یک هفته پس از آن که مایک فیوئر دادســتان کل

عملکرد بر اســاس مقررات شــهر لوس آنجلس غفلت ورزیده و خطا لوس انجلس شــکایتی را علیه اجاره دهندگان موقت به دادگاه تســلیم

کرده است .این گزارش به دوره زمانی بین نوامبر  ۲۰۲۰تا اکتبر  ۲۰۲۱کرده ،منتشر شده است.
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در کانون خبر:

 ۱۵سال و  ۸ماه زندان فدرال
برای یک تروریست برای فروش مواد مخدر

فردی که به جرم تروریستی دستگیر و با زندان تعلیقی در بیرون دادگاه فدرال در ارنج کانتی به  ۱۵سال و  ۸ماه زندان محکوم شد
بود به جرم فروش متاآمفتامین دستگیر و به  ۱۵سال و  ۸ماه زندان و افزون بر آن  ۲سال زندان برای شکستن قرار زندان تعلیقی نیز
فدرال محکوم شد.
محوم شد که این دوران محکومیت را همزمان خواهد گذراند.
احمد بن یمین الاسیری  ۴۵ساله که به جرم فعالیتهای تروریستی
بر اساس حکم محکومیت ،او  ۱/۴کیلوگرم متاآمفتامین را برای
در سال  ۲۰۰۹به زندان محکوم شده و بخشی از زندان خود را
به صورت زندان تعلیقی در بیرون از زندان میگذراند ،با اقدام فروش به ماموران فدرال در  ۳نوبت ارائه نموده بود که یکســال
بــه فروش مواد مخدر به  ۲مامور مخفی  ،FBIبازداشــت و در پس از بیرون آمدن از زندان بوده است.

کالیفرنیا نخستین ایالتی است که
به نوادگان برده ها غرامت می پردازد

کالیفرنیا به عنوان نخستین ایالتی که پرداخت غرامت به بردگان را
قانونی نموده ،شناخته میشود که با رای  ،۴-۵پرداخت غرامت
بــه نوادگان بردههای آفریقایی تبار در کالیفرنیا ،مســیر خود را
روشن نمود.
گرچه رای  ،۴-۵اکثریت نسبی است و به اکثریت مطلق نزدیک
نمیشود ،اما گروه  ۹نفرهای که از سوی فرماندار کالیفرنیا برای
یافتن راهکار تعیین شــده بود پس از نزدیک به  ۲ســال که از
تصویب این قانون میگذرند ،پرداخت غرامت به خانوادههای
رنــج دیده از دوران بردهداری را تا قرن نوزدهم محدود نمودند

دستور ویژه فرماندار برای
صرفه جویی در مصرف آب
گوین نیوسام در دســتور ویژهای به مسئولان آب منطقهای،
درخواســت نمود که مقررات و برنامههای سختگیرانهتری
برای صرفهجویی در مصرف آب به کار بگیرند.
در این دستور ویژه از مسئولان تامین آب منطقهای خواسته
شــده است که به سبب کمبود آب در ذخیرههای آبی ،سطح
 ۲برنامههــای اضطــراری را فعــال نمایند و آمــاده دوران
کمبود  ۲۰درصدی باشــند و از حفر چــاه در مرکز کالیفرنیا
خودداری شود.
در این دســتور ویژه خواســته شــده اســت تــا از آبیاری
چمنهایی که برای زیبایی در برابر ســاختمانهای اداری و
محلهای عمومی ایجاد شده ،خودداری نمایند.
ناگفته نماند که کالیفرنیا در ســومین سال خشکسالی پی در
پی است و اگر کمبود ذخیره آبی از  ۲۰-۳۰درصد بگذرد،
ایالت مرحله  ۳مقررات مصرف آب را پیش خواهد گرفت.
برنامه اضطراری آب در کالیفرنیا  ۶مرحله دارد.

و یکی از شرایط دریافت غرامت برای ستمی که نیاکان دیدهاند،
ثبات نمودن ،پیوند نیاکانی و تباری با بردگانی است که از آفریقا
به آمریکا آورده شدهاند.
گرچه تمامی گروه  ۹نفره اعلام مینمایند که رشــته پیوند رنج و
ستم در زندگی سیاهان آمریکا در زمینههای اقتصادی -اجتماعی
هنوز ادامــه دارد ،اما پرداخت غرامــت را نمیتوان برای همه
ســیاهان اجازه داد .این قانون که در سال  ۲۰۲۰از سوی شرلی
وبر نوشته شده و ســپس از تصویب مجلس کالیفرنیا و امضای
فرماندار گذشته ،نخستین قانون در آمریکاست.
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نیاز به رای همه  ۵۰دموکرات
در سنای آمریکا برای اریک گارستی

نامزدی اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس که در ماه
جولای  ۲۰۲۱از ســوی جو بایدن رئیــس جمهور آمریکا
برای سمت سفیر آمریکا در هند ،اعلام شده بود پس از طی
کردن مرحله پرســش و پاســخها در کمیته روابط خارجی
ســنای امریکا میتوانســت بــرای رای همگانی به صحن
مجلس سنا برود تا این که درخواست سناتور چاک گریزلی
از حزب جمهوریخــواه در مورد موضوع دســت درازی

جنســی مشــاورش ریک جیکوب ،منجر به فرستاده شدن
گزارش محرمانه کمیسیون شــهرداری لوس آنجلس برای
رفع ابهام ،همراه شــد با اعتراض شاکی و پس از آن سناتور
جمهوریخواه جونی ارنست نیز به مخالفان پیوست و اکنون
برای چاک شومر دستیابی به رای کامل  ۵۰دموکرات مشکل
شــده است زیرا شماری از دموکرات ها نیز ممکن است در
این زمینه به کارزار مخالفت با گارستی بپیوندند.

نام  ۱۸۴میلیاردر کالیفرنیا اعالم شد
اگر در ســالهای  ۱۹۱۶جان راکفلر و در سال  ۱۹۲۵هنری
فورت میلیاردرهای آمریکا بودند پس از گذشت  ۱۰۰سال،
شــمار میلیاردرهای آمریکا بســیار بالاتر رفته و در  ۲سال
 ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱و اوج گرفتن دوران کرونا ،شمار میلیاردرها
 ۳۰درصــد افزایش یافته اســت .مجله فوریــز در آخرین
شــماره خود این هفته اعلام نمود که در جهان کنونی۶۶۰ ،
میلیاردر زندگی میکنند.
در این نشــریه افزون بر بخشبندی میلیاردرها بر اســاس
کشــور ،آنها بر اســاس ایالت نیز بخشبندی شدهاند و ۲۰
میلیاردر کالیفرنیایی نیز همراه با میزان دارایی ،شــهر محل
اقامت در کالیفرنیا و محل درآمدشان نیز اعلام شده است.
در کالیفرنیا بالاترین ثروت را که  ۱۲۰/۲میلیارد دلار است
لاری پیج از شرکت گوگل دارد و ششمین ثروتمند دنیاست.
نفر دوم نیز از شــرکت گوگل با  ۲/۱۱۵میلیارد دلار سرگئی
برین است که از نظر جهانی هشتم است و نفر سوم کالیفرنیا
مارک زاکربرگ فیســبوک است که با  ۸۱/۳میلیارد دلار ،نفر
 ۱۵جهان است.
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خوانندگان محترم ایرانشهر:

شرابخانه فاضلی جایزه ويژهای برای خوانندگان ایرانشهر در نظر گرفته که
در یک کوپُن در اختیار ایرانشهر قرار داده شده است .
خواهشمند است اگر می خواهید از این جایزه که فقط تا اول ماه می 2022
برای دریافت آن فرصت دارید استفاده کنید فقط کافیست به شراب خانه
فاضلی تلفن کنید ،ثبت نام کنید تا در قرعه کشی شرکت داده شوید.
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در کانون خبر:

دستگیری یکی از تفنگداران دریایی
پایگاه سن دیه گو به اتهام قتل

شــریف دپارتمان ارنج کانتی ،یکــی از تفنگداران
دریایی پایگاه ســن دیه گو را به اتهام قتل یک مرد
در یک پیتزافروشی ،دستگیر کرد.
گزارش شریف دپارتمان میگوید در روز  ۱۷مارچ
در ساعت  ۷شــب در پیتزافروشــی در دیناپورت
درگیری بین جک گریفین آیزاکسون تفنگدار دریایی
امریکا روی داد ،مرد  ۳۸سالهای به نام مایکل تری

از ســاکنان لاگونا نیگل مجروح شده و در روز بعد
در بیمارستان جان ســپرده است و تفنگدار دریایی
امریکا از محل گریخته است.
تحقیق ماموران سبب شد که جک گریفین آیزاکسون
دســتگیر شــود و در برابر  ۱میلیــون دلار وثیقه در
بازداشــت بماند و در برابر دادگاه برای تفهیم اتهام
حاضر شود.

اجاره اتوموبیلهای خودران
شرکت  Waymoدر سنفرانسیسکو

شرکت آلفابت که کمپانی مادر گوگل به شمار میآید
و  Waymoزیرمجموعــه اتوموبیلهای خودران آن
اســت اعلام کرد که این شرکت اتوموبیلهای بدون
راننده را چندین بار آزمایش نموده و تمامی ویژگی
اتوموبیل بــا راننده را از نظر ایمنی برای مســافران
دارد.
این شــرکت کــه اتوموبیلهای بــدون راننده خود

را برای جابه جا کردن مســافران در منطقه شــرقی
فینیکس آریزونا از ســال  ۲۰۲۰تاکنون با موفقیت
انجام داده اســت .هم اکنــون در نظر دارد خدمات
مسافرکشی را گســترش داده و در سن فرانسیسکو
نیز آن را ارائــه دهد و به رقابت با شــرکت جنرال
موتور بپــردازد که میخواهد همیــن خدمات را با
اتوموبیلهای خود ارائه نماید.

درخواست کمک مالی ماهیانه  ۱۰۰۰دالر
در لوس آنجلس کانتی

مهلت درخواســت کمک مالی ماهیانه  ۱۰۰۰دلار
در لوس آنجلس کانتی تا  ۱۳آپریل اســت و کسانی
که دارای این شرایط باشــند میتوانند درخواست
نمایند و برای مدت  ۳سال ماهیانه  ۱۰۰۰دلار کمک
از کانتی لوس آنجلس دریافت نمایند.
شرایط دریافت کمک مالی این گونه است.
 – ۱سن درخواست کننده  ۱۸سال به بالا باشد.
 – ۲در منطقه ای زندگی کند که حقوق ماهیانه مردم

بالاتر از میانگین متوسط درآمد کانتی نباشد.
 – ۳این میانگین درامد ســالیانه بــرای افراد مجرد
 ۵۶۰۰۰دلار و برای افراد متاهل  ۹۶۰۰۰دلار است.
 – ۴در دوران کرونا به سبب مشکلات دچار گرفتاری
اقتصادی شده باشند .مانند از دست دادن شغل و یا
کاهش درآمد و افزایش هزینه زندگی.
 – ۵از هیــچ یک از کمک های دولتــی فدرال و یا
ایالت و یا شهری را دریافت ننمایند.
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :منو فارسی ،توو فارسی ،ما و ایرانشهر!
وســط این همه خرتوخری خبری و درگیری روسیه و اوکراین و مذاکرات
اتمی جمهوری اسلامی و بزن بزن همیشگی توی خاورمیانه و اوضاع آبدوغ
خیاری اقتصادی امریکا و دنیا ،ایرانشهروند نتیجه آزمایش ژنتیکی اش رو
گرفت ...
 ...نه اینی که فقط ببینیم از کجا اومدیم و جد و آبادمون کیه ،آزمایش ژنتیک
کمک میکنه تا ببینیم ژن چه بیماری هایی رو به ارث بردیم تا پیشگیری بهتر
از درمانه رو اجرا کنیم  ...خلاصه! قسمت پزشکی گزارش آزمایش ژنتیک
ایرانشهروند خوب بود و کلی به زندگی امیدوار شد که بیشتر ژن های کج و
کوله بیماری زا از جد و آبادش بهش به ارث نرسیدن و میشه گفت این دفعه
شانس اورده ...
اما من ایرانشــهروند از کجا اومــدم؟ نیاکانم از کجا بــودن؟ آیا من واقعا
ایرانشهریم؟ نتیجه آزمایش ژنتیکی ایرانشــهروند میگه  99.1%ایرانیه ...
حتی میتونین توی گزارش آزمایش ژنتیکتون ببینین دقیقا اجدادتون مال چه
مناطقی بودن  ...ژن های ایرانشــهروند تشکیل شده از  20%استان تهران،
شــمیرانات و البرز 15% ،مازندران 20% ،اصفهان و بختیاری 10% ،استان
سمنان 7.1% ،استان مرکزی و همدان و  7%کردستان و کرمانشاه 10% ،استان
آذربایجان و  10%قفقاز (آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان)  ...شرط میبندم
که اگه شــمام بری و آزمایش بدی ،فارغ از اینکه کجای سرزمین ایرانشهر
بدنیا اومدی ،بعنوان یه ایرانی مجموعــه ای از ژن های اقوام ایرانی رو به
ارث بردی ،همونطور که همه ما توی خونواده هامون از شمال و جنوب و
خاور و باختر این مرز پر گهر با هم وصلت کردیم و در هم آمیخته شــدیم.
همه ما توی فامیلمون آذری ،فارس ،جنوبی ،شــمالی ،کرد و خراسانی و
ترکمــن داریم  .اگه ژن همه ما رو آزمایــش کنن ،همه با هم فامیلیم چون
قرن هاست زیر یک پرچم و یه آب و خاک واحد در کنار هم توی یک مام
میهن ایران داریم با هم زندگی میکنیم و تاریخ این مملکت رو میسازیم ...
ما ایرانی ها قرن هاســت در کنار هم شادیم ،گاه غمناکیم ،نوروز رو جشن
میگیریم و در کنار هم ابرقدرت بودیم و در کنار هم از ایرانشهر دفاع کردیم،
با هم برای ایران کشته دادیم و با هم پیروز شدیم و با هم شکست خوردیم
تا الان که تونستیم هویت ایرانی خودمون رو حفظ کنیم ...
 ...چند ســالیه که تجزیه طلب (با نام تازه هویت طلب!) های ایران ستیز
ملت گریز ،با ظاهر دموکراسی خواهانه وارد اپوزسیون جمهوری اسلامی
شــدن و با ظاهر دفاع از حقوق اقلیت های قومی و نژادی (نژادپرستانه؟)،
تیشه را برداشته اند و بر ریشه ایرانشهر و ایرانی می کوبند! به اسم نگهداری
از زبان مادری ،خواهان تغییر در زبان رسمی مملکت یعنی فارسی شدن،
هشتک منو فارســی راه انداختن تا از دید این دوستان« ،ملت های دیگر»
حق دارن تا با زبان مادریشون تحصیل کنن و اداره برن و غیره  ...توی این
مسیر هم متاسفانه مطبوعات و رادیو تلویزیون های ایرانی خارج از کشور
هم به خاطر احترام به دموکراســی و اپوزسیون بودن این افراد ،میکروفن
و قلــم در اختیار این ناایرانی ها قرار می دهند تا حتــی از به زبون اوردن
نام خلیج فارس هم دوری کنن و از تریبون های ایرانی ،ضد شــهروندان
ایرانشــهر برن بالا منبر و تخم کینه و تفرقه رو بین ما مردم ایران بشــکنن.
توی شبکه تلویزیونی ایران فلان ،یارو گردن کلفت امریکایی رو اوردن در
مورد اهمیت زبون مادری حرف بزنه! یکی نیست به این مرتیکه خارجی
و اون پوفیوزی که با آب و تــاب داره باهاش حرف میزنه بگه تو خودت
حاضری از فردا توی امریکا از زبون انگلیســی استفاده نکنین و هر کسی
دلش خواست با زبان مادری خودش زندگی و کار کنه؟ آخه این چه دلیل
احمقانه ای که برای تجزیه کردن ملت ایران به ملت های فارس و غیر فارس
میزنین؟ مگه میشه یه کشور به جای یه ملت ،ملت ها داشته باشه؟ مگه میشه

توی ملت ایران ،ملتهای دیگه وجود داشته باشن؟ مگه میشه توی یه کشور،
اونم کشوری با این تمدن و تاریخ باستانی ،هر قوم و قبیله ای برای خودش
یه ملت بشه و استان های اون مملکت ادعای کشور بودن بکنن؟ دقیقا این
ســینه چاکان زبان مادری می خوان هر استان و شهر ایرانشهر رو تبدیل به
یه مشــت جمهوری میکروسکوپی بی هویت و تاریخ بکنن که تا ابد بزنن
تو ســر و کله همدیگه و سرزمین ایران و ملت ایران رو از هم بپاشونن .از
همین بنگاه خبری ایرانشهروند به همه تجزیه طلب ها و ناایرانی هایی که
خودشونو ایرانی نمیدونن و ترجیح میدن خودشونو جدای از ملت واحد
ایران بدونن توصیه میکنم که خفه شــن و برن برای تجزیه کشور ما به فکر
بهانه ها و استدلال های احمقانه دیگه ای بگردن! محافظت از زبون مادری
محلی شما به معنای تخریب زبون فارسی ایرانی ها نیست ،زبون فارسی،
زبون مشترک همه ما ایرانی هاس .دوست عزیز تجزیه طلب ،همونطوری
که مهاجرت میکنی و توی هر کشور دیگه ای که میری باس به زبون مشترک
اون کشور با دیگران رابطه برقرار بکنی ،برای حفظ رابطه با هموطنان دیگه
ات هم «باید» زبان رسمی و مشترک کشورتو بدونی و در کنار زبان و لهجه
مادریت استفاده بکنی مگه اینکه خودتونو ایرانی ندونین که خب بنده هم
در مورد شما همینطور فکر میکنم!
کلام آخر به تجزیه طلب ها و حامیان آگاه و ناآگاه رسانه ای آنها:
ایرانشهر ،سرزمین نیاکان ایرانی ماست ،ایران ما بسیار بزرگتر از این هست
که الان میبینید ،اگر کوچکتر شــده فقط بخاطر وجود ناایرانی هایی مانند
شماست که باعث شدید ،اســتان های ایران یکی پس از دیگری به چنگ
بیگانگان بیافتد و تبدیل به کشــورها و ملت های جدید شوند .من ایرانیم
و همه ایران سرای من است .زبان فارسی ،زبان مشترک فرهنگی ،تاریخی
و باعث اتحاد ماست .دشمن زبان فارسی ،دشمن ایران و ایرانی است .ما
اقوام ایرانی قرن هاست که در کنار هم به فارسی با همدیگر و به زبان و لهجه
مادری-محلی با همشهری هایمان زندگی می کنیم .بگذارید با افتخار ایرانی
بمانیم و از فرهنگ و سرزمین اجدادی مان دفاع کنیم!
راستی آقایون تجزیه طلبا ،هویت طلبا یا هر اسم کوفتی دیگه ای که دارین،
واقعــا خودتونو از ملــت ایران و فرهنگ غنی اش ،فردوســی و حافظ و
ســعدی و مولانا و گنجوی و ده ها تن دیگر از ادیبان و دانشــمندان ایرانی
جدا میدونین؟ یعنی چون فلان زبون یا لهجه غیرفارسی مادری دارین ،قید
هویت و سرزمین پدریتونو میزنین؟ یه کم بشینید و درباره این جفنگیاتی که
به هم میبافین فکر کنین .به نفع چه کسی یا چه کشوری دارین کار میکنین؟
جواب این سوال آخریه رو خودم میدم :آقایون تجزیه – هویت طلبا به نفع
هر کی که دارین کار میکنین ،قطعا به نفع ایرانشهر و ملت ایران کار نمیکنین!

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
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قدیما یه کیلو ســبزی میگرفتی پــاک کنی دو تا
کفشــدوزک از توش میومد بیرون کلی سرگرم
میشدیم اما حالا چی؟ نه سرگرمی ای نه دلخوشی
ای..هیچی!..
*********
می دانی فرق هنر عشق و هنر شمشیر چیست؟
شمشــیر یکی را دو تا میکند ولی عشق دو تا را
یکی.
*********
روزی تو را ز خوبی تشــبیه ماه کردم.....لامپ
صد واتم نبودی من اشتباه کردم!
*********
دانشمندان شهر حیف نون اینا کشف کردند
“انسان هایی که بیشــتر عمر می کنند دیرتر می
میرند”
*********
ضرب المثل جدید
“نه خوردیم نون گندم  ،نه دیدیم دست مردم” !
*********
حیف نون به نامزدش اس ام اس می ده :عزیزم!
من تا  ۱۰دقیقه دیگه میام پیشت .اگه نیومدم اس
ام اس رو دوباره بخون!!!
*********
به یارو میگن چرا دور دهانت مگس جمع میشه؟
میگه آخه لهجم شیرینه!!!
*********
غضنفر و حیف نون میرن شــکار شیر حیف نون
یه تیر شلیک می کنه سمت شیره بهش نمی خوره
شــیره حمله می کنه سمتشون حیف نون می ره
بالای درخت به غضنفر میگه تو چرا وایســتادی
تو هم بیا بالا غضنفر میگه :نمیام ،مگه من زدم.
*********
غضنفر چند متر دورتر از قبری گریه میکرد ،ازش
پرسیدند چرا نزدیکتر نمیری؟ گفت :مرحوم از
فامیلای دورمون بود
*********
حیف نون فیلم هندی میبینه ،برادر گمشدشو پیدا
میکنه.
*********
غضنفر میره رســتوران میگه :جوجــه دارین؟
گارسون  :آره میگه  :یه دونش بدین نمیره!!!
*********
خسیسه خواب میبینه  ۱۰۰تومن به یکی کمک
کرده٫بیدار که میشه میگه عجب کابوسی بود!!
*********
یارو اومده آدرس میپرسه یه ساعت توضیح دادم

“سمت راست فلان جا”
خدافظی کرد رفت سمت چپ!
*********
به غضنفر میگن خیلــی آقایی میگه تازه کجامو
دیدی !؟
*********
يه نفر فيلم جيمز باند ميبينه خيلي خوشش مياد.
يكي ازش ميپرسه اسمت چيه ميگه :فَر...گضن
فر!
*********
به یکی میگن:با دمپایی جمله بساز.
میگه:با کدوم لنگه اش؟
*********
شــما هم یادتونه بچه که بودیم تو تشــت لباس
شویی حمام میکردیم
*********
سلام و درود بر شما بندگان پاک خدا
که اگر شما هم حمام بروید  ،یکی از آنهائید !!!
*********
مرده زنده میشه و همه فرار می کنن .بعد از یکی
دو دقیقه غضنفر داد می زنه:
برگردید برگردید ،نترسید ،کشتمش !!!
*********
بيست سوالي غضنفر:
-جانداره
-نه
الهي...چرامرده؟
*********
مســابقه پیامکی ایرانسل(هر پیام 75000تومان)
برنده  :هر روز 1لپ تاپ
سوال  :1آب خوبه؟ بله
 :2درخت چه رنگ است؟ سبز
 :3آهن سفت تره یا پنبه ؟ پنبه
سوال آخر  :شخصی که نظریه بوروکراسی پست
مدرن را باب کرد
که بود و اون روز تو خلوت خودش به چی فکر
میکرد ؟؟؟
*********
همین روز است گداها ســر چهارراه با دستگاه
کارتخوان بیان سراغمون
*********
غضنفر ســر صف توالت بوده،یکی میاد میگه :
عمو میشه اول من برم کارم سرپاییه.غضنفر میگه
مگه من میخوام بستری شم!!.
*********

غضنفر داشت با يه گوسفند فوتبال بازي ميكرد.
بهش ميگن چرا با گوسفند فوتبال بازي ميكني؟
ميگه همچين گوسفندم نيست 2هيچ جلوه!
*********
ظالم باشی بت میگن حیوون!
مظلوم باشی میگن حیوونی…
*********
قدرت بوگاتی  ۱۰۰۱اسب بخاره
قدرت پراید  ۶۳الاغ بیبخار !
*********
از جوانمردی فقط ایستگاهش مانده
ایستگاه بعد علی آباد …! .
*********
همچین میگــن چوب خدا صدا نداره انگار بقیه
چوبا اکو به خودشــون وصل کــردن ترانه های
درخواستی پخش میکنن
*********
مادر غضنفر :اینقدر قلیون نکش سرطان میگیری
میمیریایشالا!
غضنفر :نترس ننه قلیون با مزه پرتقال میکشــم
ویتامین سه داره!
از غضنفر ميپرســن حســين رضــازاده در چه
مسابقاتي اولين طلاي خود را بدست آورد؟
غضنفر ميگه :بازيهاي آسيايي برلين!
*********
از غضنفر میپرسن شراب زندگی یعنی جه ؟
میگه  :نمیدونم  ،من فقط دوغ میخورم !!!
*********
هنرپیشه زن معروف سینما ؟
الف) هدیه تهرانی
ب) کادوی تهرانی
ک) چشم روشنی تهرانی
ش) قابل نداره تهرانی
*********
باشگاه انگلیسی ؟
الف) میدلزبرو
ب) میدلزبیا
ک) میدلزبودی حالا
ش) میدلزپاشو برو گمشو
*********
نام دیگر گازهای بی اثر مثل هلیم  ،نئون و … ؟
الف( گازهای نجیب
ب) گازهای سر به زیر
ک) گازهای باوقار
ش) کلا بچه های خوبی هستن (مثل من)
*********
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران

 1آوریل تا  7آوریل (  12فروردین تا  18فروردین )
.استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
درگذشت علینقی بهروزی  -محقق و مؤلف
آدینه  12فروردین  1آوریل
 1379خورشیدی( 2000میلادی)
درگذشت عباس سحاب ،پدر جغرافیای نوین ایران
 301خورشیدی( 922میلادی)
بر دار کردن حســین بن منصور حلاج ،عارف پرآوازه ایرانی به دســتور 1389خورشیدی (2010میلادی)
درگذشت رضا کرمرضایی ،بازیگر
ابومحمد حامدبن عباس وزیر المقتدر عباسی
 1297خورشیدی (1918میلادی)

انتشار شماره پنجم مجله «زبان زنان» به مدیریت صدیقه دولت آبادی

دوشنبه  15فروردین  4آوریل

 1304خورشیدی ( 1925میلادی)
 1093خورشیدی ( 1714میلادی)
زادروز منصور یاحقی آهنگساز و نوازنده چیره دست سنتور
درگذشت محمدصالح اصفهانی،خوشنویس دوره صفوی
 1324خورشیدی ( 1945میلادی)
1320خورشیدی (میلادی 1941میلادی)
زادروز بهاءالدین خرمشاهی ،پژوهشگر
درگذشت پروین اعتصامی ،شاعر
کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی به فارسی و به فارسی و انگلیسی در
 1332خورشیدی ( 1953میلادی)
شرکت کتاب موجود می باشد.
زادروز مهین خدیوی ،شاعر
 1320خورشیدی (1941میلادی)
 1342خورشیدی( 1963میلادی)
زادروز رضا شفیعیان ،نوازندهی سنتور
گشایش آرامگاه حکیم عمرخیام نیشابوری و شیخ عطار در نیشابور
 1328خورشیدی ( 1949میلادی)
 1342خورشیدی( 1963میلادی)
زادروز ایرج ضیایی ،شاعر
گشایش آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد از آثار ساخته شده توسط انجمن
 1381خورشیدی ( 2002میلادی)
آثار ملی با طراحی مهندس هوشنگ سیحون
درگذشت دکتر احمد بیرشک ،محقق و پیشــگام معاصر علوم ریاضی و
1348خورشیدی ( 1969میلادی)
تجربی
تأسیس مركز حفظ و اشاع ه موسیقی ایران
 1399خورشیدی ( 2020میلادی)
درگذشت همایون خسروی کامرانی موزیسین ساز ویولنسل در لس آنجلس
1358خورشیدی (1979میلادی)
کالیفرنیا (زاده  ۱۹۵۳میلادی )
درگذشت عبدالرسول خیام پور  -محقق و مؤلف
1358خورشیدی (1979میلادی)

در این روز یک رفراندم توســط خمینی برای آن که به حکومت اســلامی
خود رسمیت دهد (بدون حضور هیئت نظار سازمان ملل متحد) انجام شد
و اعلام کردند که اکثریت  98/20درصد مردم ایران به جمهوری اســلامی
رای داده اند.

1360خورشیدی (1981میلادی)

درگذشت اللهیار صالح ،وزیر ،سفیر ،سیاستمدار ایرانی و از رهبران جبهه
ملی ایران

 1381خورشیدی ( 2002میلادی)

درگذشت ژاله كاظمی برنامه ساز رادیو و
تلویزیون و دوبلور ،در آمریكا

 1399خورشیدی

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز
تا پایان  ،پشتیبانی می کند
CA DRE # 01035809

ZILLOW 5 STAR AGENT

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
)(As Heard on 670 AM KIRN
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile:

310-259-0506

سه شنبه  16فروردین  5آوریل
 1326خورشیدی ( 1947میلادی)
درگذشت محمدعلی شاه ،پادشاه قاجار
 1333خورشیدی ( 1934میلادی)
زادروز بنفشه حجازی ،شاعر و پژوهشگر
 1337خورشیدی ( 1958میلادی)
ِ
رسمی طلاق محمدرضاشاه پهلوی و ملكه ثریا (اسفندیاری)
اعلام
 1377خورشیدی ( 1998میلادی)
درگذشت احمد آرام ،پژوهشگر ،نویسنده و مترجم در آمریکا
 1383خورشیدی ( 2004میلادی)
درگذشت حسن حسینی ،شاعر

زارروز دکتر احسان یارشاطر بنیاذگذار چهارشنبه  17فروردین  6آوریل
دانشنامهایرانیکا.

 1399خورشیدی

درگذشت کیومرث درمبخش ،عکاس و
فیلمساز ایرانی در پاریس در  ۷۴سالگی
.

شنبه  13فروردین  2آوریل
 1337خورشیدی ( 1958میلادی)
زادروز علی خدایی ،قصه نویس

 1382خورشیدی( 2003میلادی)

درگذشت کاوه گلستان ،عکاس و مستندساز ایرانی در عراق در پی انفجار
مین (تولد در  17تیر سال  1329خورشیدی)

کتابهای کاوه گلستان در شرکت کتاب موجود میباشند

 1395خورشیدی ( 2016میلاذی)

درگذشت قاسم هاشمی نژاد نویسنده،
روزنامه نگار پیشکسوت به علت عفونت

ریه در بیمارســتان شریعتی تهران .وی
متولد  1319بود.

1398خورشیدی ( 2019میلاذی)

درگذشت جمشــید مشایخی هنرپیشه

تئاتر و ســینما (زاده  ۶آدر 27 -۱۳۱۳
نوامبر  ۱۹۳۴در جنوب تهران)

یکشنبه  14فروردین  3آوریل

 1311خورشیدی ( 1932میلادی)
زادروز یدالله رؤیایی ،شاعر و یكی از تحلیل ِ
گران شیوهی نیمایوشیج
 1321خورشیدی ( 1942میلادی)
درگذشت هاشم عربشــاهی ،رئیس سابق آگاهی و شــكنجهگر زندانیان
سیاسی ،در سن  73سالگی ،در زندان شهربانی
 1323خورشیدی ( 1944میلادی)
درگذشت خلیل ثقفی (اعلم الدوله) ،مؤسس و رئیس نخستین انجمن روان
شناسی در ایران و مؤلف چندین كتاب در همین زمینه
 1395خورشیدی ( 2016میلادی)
درگذشت جواد لشکری آهنگساز ،موسیقیدان ،و نوازنده ویولن و مدیر
پیشین ارکستر رادیو ایران .وی متولد  1302خورشیدی در تهران بود.

پنجشنبه  18فروردین  7آوریل
 1324خورشیدی ()1945
درگذشت رحیمخان قانونی شیرازی ،نوازنده قانون
 1328خورشیدی ( 1949میلادی)
افزایش غرفهای از قرآنهای خطی ،به غرفههای موزه ی ایران باستان.
 1350خورشیدی (1971میلادی)
ترور سرلشكر فرســیو  -رییس دادرسی
ارتش شاهنشاهی
 1372خورشیدی ( 1993میلادی)
درگذشت علیرضا افضلیپور ،بنیانگذار
دانشگاه کرمان
 1379خورشید ( 2000میلادی)
درگذشــت محمدعلی فردیــن ،بازیگر
سرشناس سینمای ایران

 1282خورشیدی( 1903میلادی)

زادروز ابوالحسن صبا ،آهنگســار،مدرس ،پژوهشگر موسیقی و نوازنده
ویولن ،سهتار و سنتور (درگذشت  28آذر  1336خورشیدی)

 1299خورشیدی( 1920میلادی)

زادروز پروفسور احسان یارشاطر بنیاد گذار دانشنامه ایرانیکا
1315خورشیدی( 1936میلادی)

زادروز نادر ابراهیمی ،داستاننویس ایرانی
1333خورشیدی (1954میلادی)

زادروز رخشان بنیاعتماد ،کارگردان و فیلمنامهنویس

 1341خورشیدی (  1962میلادی)
زادروز آزیتا قهرمان ،نویسنده

1362خورشیدی (1983میلادی)

بیداری

بیداری تنها نشریه ضد خرافات بزبان فارسی
در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013
bidari2@hotmail.com

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus
Place of work
San Fernando Valley

ketab.com@Ketab1
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نوروز وست وود به روایت عکس :علی بیگدلی
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w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

اجاره نشینها تا پایان ماه جون  ،۲۰۲۲حکم تخلیه نخواهند گرفت

قانــون گذاران کالیفرنیا با تصویب لایحــه اضطراری AB2179این
فرصت را به اجارهنشــینها میدهند تا در صورتی که هنوز به کمک
مالــی برای پرداخت اجاره بها دســت نیافتهاند تا پایان ماه جون در
خانههای خود بمانند و حکم تخلیه علیه آنان صادر نشود.
با در نظر گرفتن تمدید دروان درخواست برای دریافت کمک مالی

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

برای اجاره که از پایان ماه مارچ تا پایان ماه آپریل تمدید شده است
و فرستادن چک به مالکان بیشــتر طول خواهد کشید ،این لایحه را
تصویــب کردهاند و برای امضا به دفتر معاون فرماندار فرســتادهاند
تا اجرایی شــود زیرا فرمانــدار کالیفرنیا در مرخصــی و تعطیلات
خانوادگی به سر میبرد.
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