مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفاژ نیویورک

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!!!...

در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
از انتشارات شرکت کتاب
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داستان «افسانه» قسمت آخر را به
صورتپاورقیدرصفحه 5بخوانید
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بررسی جایگاه کتاب گویا در ایران توسط
صدایآمریکا

شکایت حاویر بسرا ،دادستان کل
کالیفرنیا همراه با 9ایالت دیگر ،از
دولت دانالد ترامپ
آخرین امضا بودجه دوران
فرمانداری جری براون از سال مالی
 2018-19به مرحله اجرایی میرسد
رسیدگیبهجداسازیخانوادههادر
پی درخواست ACLUتوسط دی نا
سابرا،قاضیفدرالآمریکا

ی برنامه «افق نو» در تلویزیون صدای امریکا
شپول عباسیمجر 
از واشنگتن دی سی در گفتگوی با حسنخیاط باشی و بیژن
برکنار شدن مدیر اداره آب
خلیلی هر دو از لس انجلس جایگاه کتاب گویا در ایران و
منطقهای کامپتون به سبب
خارج از ایران را مورد بررسی قرار داد.
پرداخت پول
در این برنامه ،شپول عباسی از متوسط سرانه کتابخوانی در
ایران بنا بر برآورد کارشناساننقل کرد که بالغ بر دو دقیقه
رگبار گلوله در مرکز خرید
در سال است و افزود که دبیر کل نهادهای کتابخانه های
سن برناردینو
عمومی اخیرا این آمار را تصحیح کرده و اعالم کرده که سرانه
متوسطمطالعه در ایران  ۱۵دقیقه و  ۱۷ثانیه است .دلیل عمق
نصب تابلوی  420 Friendlyبرای اینتراژدیچیست؟ عاملاصلیتوسطبخشیازکارشناسان،
مصرف ماریجوانا در هتلها و
مشغله زیاد و سخت بودن سطح زندگی و عدم فرهنگسازی
است در حالیکه صاحب نظران دیگریهستندکه دلیل آن را
متلها
ی وسیع شبکه های اجتماعی  ،صفحات مجازی و
گستردگ 
کسب اطالعات تیتریو تک خطی می دانند.
خاموش کردن آتش سوزی
او اظهار داشت بسیاری از کشورهای پیشرفته در جبران تاثیر
گرفتاری های بشر در زندگیروزانه و در مسیر استفاده درست
جنگلها و بیشهزارهای شمال
از ارتباطات اینترنتی ،بهره گیری از کتابهای گویا یا صوتی
کالیفرنیا
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید درجایگزین کردن شیوه کتاب خواندن سنتی را ترویج کرده

اند کتاب گویا یک فایل صوتیاز متن کتابی است که توسط
یک یا چند گوینده خوانده می شود .آیا ایرانیان با کتاب گویا
آشنا هستند ؟ آیا حق مولف و یا کپی رایت آثار رعایت می
شود
در حالی که ایران به توافقنامه های بین المللی در خصوص
رعایت حق مولف پای بند نیست .با مشکالت اینترنت و
فیلترینگ گسترده در ایران  ،عالقمندان در ایران با چه موانع و
مشکالتیروبروهستند؟
حسن خیاط باشی هنرمند برجسته و پیش کسوت که اخیرا
کتاب بعثت االسالمیه صادق هدایت را با صدای خود و به
صورت کاری نمایشی به هیئت کتاب گویا منتشر کرده است
در این گفتگو اظهار داشت که « من فقط به گویندگی اثر اکتفا
نکرده و نمی کنم و تالشم این است با اجرای یک نفر یعنی
خودم صدا و شخصیت های مختلف متن را باز آفرینی کنم»
بیژن خلیلی ناشر و مدیر شرکت کتاب اظهار داشت که
بیشترین مانع و مشکل در امر کتابخوانی در ایران امر سانسور
است که توسط استبداد مذهبی حاکم اعمال می شود.
https://ir.voanews.com/a/4469109.html

قاضی آمریکایی متهم به توهین نژادی به ایرانیان تحت
پیگرد قانونی قرار گرفت!

یک قاضی دادگاه بدوی در آتالنتا به اتهام توهین نژادی و عقیدتی به ایرانیان با شکایت زیرا از جایی آمده اید که هیچ قانونی در آن نیست .شما می خواستید در یک کشور آزاد
یک ایرانی تبار محاکمه شده توسط وی ،تحت تعقیب قضایی قرار گرفت .یک گروه باشید .شما آزادی می خواهید .شما نمی خواهید بدون دلیل منطقی آزادی تان سلب
دفاع از حقوق مسلمانان در ایاالت متحده ،پی گیری این پرونده قضایی را به عهده شود .دستگیر شدن تان برای شما تعجب برانگیز بوده است».
گرفته است.
به گزارش شبکه تلویزیونی  2 WSB-TVمستقر در آتالنتا ،یک گروه دفاع از حقوق
مسلمانان قصد دارد تا قاضی دادگاه شهر سندی اسپرینگز را به جرم توهین نژادی و
عقیدتی به یک ایرانی تبار که پیش از این توسط همین قاضی به زندان محکوم شده
بود و اکنون قرار است با قید وثیقه آزاد شود را به چالش قانونی کشیده و تحت پیگرد
قضایی قرار دهند.
«فضایل عزیزان» مرد ایرانی تباریست که چندی پیش به جرم رانندگی و تصادف در
حالت مستی توسط پلیس محلی دستگیر و پس از انجام آزمایش  DUIبر روی مجرم،
افسر پلیس او را به انجام رفتارهای نامناسب و ناهنجار متهم کرد .در مقابل ،فضایل
عزیزان از راننده آمبوالنس بابت عدم دادن سرویس انتقال به بیمارستان شکایت کرده
است .راننده آمبوالنس مدعی شده است که عزیزان بدلیل شرایط بسیار نامناسب تاثیر
الکل بر وی ،برای انتقال با آمبوالنس به بیمارستان آمادگی نداشته است.
متهم ایرانی تبار برای تعیین تکلیف به دادگاهی در شهر سندی اسپرینگز آتالنتا اعزام می
شود .بر اساس اعالم گروه وکالی آقای عزیزان ،خانم قاضی «شارون دیکسن» در حال
محاکمه فضایل عزیزان به وی درباره کشور و عقیده مردمانش توهین کرده است .قاضی
دیکسن گفته است« ،شما هشت سال است که بعنوان پناهنده به ایاالت متحده آمده اید
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تصویر هفته		 :

ویدا قهرمانی

هنرپیشه سینما  -تولد  21جون1936
درگذشت  -اول جون  - 2018لس آنجلس
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در کانون خبر:

برکنار شدن مدیر اداره آب منطقهای کامپتون به سبب پرداخت پول

مدیر اداره آب منطقهای کامپتون و ویلوبروک به سبب پرداخت پول به افرادی
برای حضور در دیدار عمومی نماینده مجلس نانت باراگان و اعالم حمایت از
اداره آب منطقهای برکنار شده و استخدام او به حالت تعلیق درآمده است.
پس از باال گرفتن اعتراض ساکنان این دو شهر که از شیرهای لولهکشی آب،
مادهای قهوهای رنگ و بدبو به جای آب خارج میشود ،ماریا راشل گارزا،

رگبار گلوله در مرکز خرید
سن برناردینو
پلیس در جستجوی مردی است که پنج شنبه شب گذشته در ساعت
 10:50هنگامی که در یک مرکز خرید در شهر سن برناردینو ،شماری از
مردم پیرامون مامور نگهبان گرد آمده بودند ،مردی وارد درگیری گفتاری
با مامور میشود و ناگهان اتوموبیلی به آنها نزدیک شده و رگبار گلوله را
میگشاید و  4نفر با گلوله مجروح میشوند که یکی از آنها در همان محل
تیراندازی جان میسپارد و  2نفر دیگر به بیمارستان منتقل میشوند و
فرد دیگری به سوی خانه ای میگریزد و با اتوموبیل از آن خانه مسکونی
به بیمارستان منتقل میشود .گفته میشود مامور نگهبان و مردی که با او
وارد بگو و مگو میشود ،در میان مجروحان نیستند .آگاهیها مبنی بر این
است که تنها یکی از مجروحان در شرایط دشوار بوده و مورد جراحی
قرار گرفته است.

مدیر این اداره آب ،با پرداخت پول ،از کسانی خواسته بود که در جلسه شرکت
کنند و علیه ادعای مردم در جلسه دیدار با نماینده مجلس نانت باراگان سخن
بگویند .ماریا راشل گارزا که حقوق سالیانه  77000دالر دریافت مینموده،
اکنون باید در انتظار تصمیم نهایی اداره آب ساتیوا که آب منطقهای کامپتون و
ویوبروک است ،بماند.
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در کانون خبر:

شکایت حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا همراه با  9ایالت دیگر
از دولت دانالد ترامپ

حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا اعالم کرد که همراه با  9ایالت دیگر ،از دولت دانالد
ترامپ به خاطر جداسازی کودکان از خانواده شکایت خواهد کرد.
گر چه دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا،دستور ویژهای برای متوقف ساختن
جداسازی کودکان از خانواده را صادر و امضا نموده است ،لیکن این  10ایالت بر این
باور هستند که هیچ کاری در راستای پیوند دادن دوباره خانوادهها انجام نشده است.

حاویر بسرا ،طرح «مدارای صفر» ،کاخ سفید را غیرقانونی ،نادرست و عاری از
احساس خواند و میگوید دستور ویژه رئیس جمهور در پایان دادن به جداسازی
کودکان از خانواده« ،تهی و بیمعنا» است .ایالتهایی که به کالیفرنیا در چند روز آینده
خواهند پیوست ،واشنگتن ،پنسیلوانیا ،ایلی نوی ،نیوجرسی و نیویورک خواهند بود.

آخرین امضا بودجه دوران فرمانداری جری براون از سال مالی 2018-19به مرحله اجرایی میرسد

کالیفرنیا از  27میلیارد کسری بودجه سال  2011تا  13/8میلیارد دالر ذخیره مالی جری
براون فرماندار کالیفرنیا آخرین بودجه دوران فرمانداری خود را روز چهار شنبه امضا کرد.
این بودجه که  201/4میلیارد دالر است از هفته آینده با آغاز سال مالی  2018-19به مرحله
اجراییمیرسد.
در این بودجه برای مدارس ،بهداشت و درمان و تامین اجتماعی افزایش در نظر گرفته
شده است .در این سال مالی ،با دریافت مالیات بیشتر ،حساب ذخیره مالی کالیفرنیا نیز
پول بیشتری را درخود خواهد داشت .مدارس از کودکستان تا پایان دوره دبیرستان بودجه

 78/4میلیارد دالری را خواهند داشت که بزگترین افزایش را از سال  2011تاکنون به
همراه داشته است.
در این بودجه  79میلیون دالر برای کمکهای حقوقی و قانونی افرادی که به طور
غیرقانونی وارد آمریکا شده اند در نظر گرفته شده است  .کالجها و دانشگاهها نیز افزایش
 609میلیون دالری را شاهد خواهند بود .کالیفرنیا 13/8میلیارد دالر صندوق ذخیره مالی
خواهد داشت .هنگامی که در سال  2011جری براون آغاز به کار دوم کرد ،کالیفرنیا با 27
میلیارد دالر کسری بودجه روبرو بوده است.

رسیدگی به جداسازی خانوادهها در پی درخواست  ACLUتوسط
دی نا سابرا  ،قاضی فدرال آمریکا

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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دی نا سابرا  ،قاضی فدرال آمریکا در منطقه سن دیه گو ،در پی درخواست
 ،ACLUبرای رسیدگی به جداسازی خانوادهها که بر اساس طرح «مدارای
صفر» دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی داده است به شفافیت دستور
خود را صادر کرد تا در مدت  30روز دولت و مسئوالن اداره مهاجرت
موظف هستند که که کودکان را به خانواده بازگردانند.
به موجب این حکم قانونی ،کودکان زیر  5سال را باید در ظرف  14روز

به خانواده خود بازگردانند و کودکان باالتر از  5سال را در مدت  30روز
به خانواده برگردانند و در این مدت نیز امکان برقراری تماس را بین پدر و
مادر و کودکان فراهم نمایند .در این دستور به روشنی اعالم شده است که
خانوادهها را نمیتوانند بدون اینکه با فرزندانشان باشند از آمریکا اخراج
کنند مگر این که آنها شایستگی نداشته باشند و یا خطری را متوجه فرزندان
بنمایند.

KETAB CORPORATION
since 1981

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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درکانون خبر:

نصب تابلوی  420 Friendlyبرای مصرف ماریجوانا در هتلها و متلها

با این که سالهاست بسیاری از هتلها به سبب ماندگاری بوی سیگار در اتاقها ،هتل هتل خود را قابل استفاده برای مصرف ماریجوانا اعالم نمودند تا مشتری بیشتری
را به دو بخش تقسیم نمودهاند و رستورانها نیز استفاده از سیگار را ممنوع کردهاند ،جذب کنند .ناگفته نماند که کد  420در آمریکا کد ماری وانا تلقی میشود و اشاره
در کالیفرنیا پس از تصویب و قانونی شدن استفاده از ماری وانا برای گذران اوقات به آزادی مصرف آن را یدک میکشد.
فراغت و تفریح برای افراد باالی  21سال  ،شماری از متلها و هتلها در کالیفرنیا به در این هتلها و متلها ،دستگاههای خرید اتوماتیک ماری وانا وجود دارد و امکان
ویژه در پالم اسپرینگ و هالیوود با نصب تابلوی  Friendly 420اتاقها و محیط خرید را فراهم میسازد.

خاموش کردن آتش سوزی جنگلها
و بیشهزارهای شمال کالیفرنیا
گرچه شمار آتشنشانهایی که از روز شنبه برای خاموش کردن آتش سوزی
جنگلها و بیشهزارهای شمال کالیفرنیا در تالش هستند به  3000نفر نزدیک شده
است لیکن تنها توانستهاند  25درصد ازآتش را خاموش و به کنترل خود درآورند و
اکنون  13500اکر از مناطق زیر شعلههای آتش است و تخلیه بیش از  600خانه را
به همراه داشته است.
آتش سوزی اسپرینگ ولی در لیک کانتی که در شمال بزرگراه  20در حال گسترش
است ،با شدت وزش خطر جدی برای منطقهای است که در سال  ،2015شاهد
 76000اکر و نابودی  500خانه در منطقه بوده است .تالش ماموران آتش نشانی
برای پیشگیری جهانی از گسترش به منطقه نپا ولی ادامه دارد.

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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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت بیست و پنجم (قسمت آخر)

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی میکند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم ،لذا
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر میگردد .اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.
زنگ تلفن خونه بصدا در اومد صغری گوشی رو برداشت
و صدای خواهرشو شناخت که میگفت دستت درد نکنه از
روزیکه رفتی سر کار جدید همه رو فراموش کردی آخه یه
زنگیبزنببینخواهرتزندهس مرده
صغریگفتتروخداشلوغشنکناگهبدونیتواینچند
وقتهچهبرماگذشتهتوهمزارزاربحالماگریهمیکردیحاال
بگوچیشدکهیادماکردی
خواهرشگفتفرداخواستگارینسرینهدوتاپاشوکردهتویه
کفشومیگهداییوخالهبایدباشن
صغری گفت ببین آبجی باور کن از ته دلم میخوام که اونجا
باشم ولی قول نمیدم اگه تونستم اقا رو برای یه شب هم که
شدهتنهابزارمواجازهبگیرمفرداشبخودمومیرسونمدرهر
صورت پیشاپیش از طرف من بهش تبریک بگو و بعد با هم
خداحافظیکردن
افسانهبسعیدپیامدادکهچکارمیکنیاگهمیتونیزنگبزن
وسعیدفوراتماسگرفت
افسانهگفتاونجاتنهاییحوصلهتسرنمیره
سعیدگفتالبتهبایدبگماگهتواینجابودیزندگیزیبامیشد
تازهبدردتومبتالشدمبایدیهجوریباهاشکناربیامراستیدو
تا سئوال دارم اولیش اینکه مهمونات رفتن و دومیش اینکه تو
خودتواسهاینکهحوصلهتسرنرهچکارمیکنی
افسانه گفت جواب اولی اینکه امشب خونه فرزانه دعوت
داشتن و احتماال فردا بر میگردن و جواب دومی بتوصیه تو
عمل میکنم و با فروغ و شاملوسرمو گرم میکنم توهم بفکر
چند تا کتاب باش و بعدبخواهش سعید شعری براش خوند
وخداحافظیکردن
صغریبعدازتماسباخواهرشباتاقاحمدرفتدوتالیوان
شربتدستنخوردهسرجاشبودواحمددراعتصاببیان
صغریگفتآقاغذاتونوبیارمولیاحمدمثلآدمهایگنگ
توچشاشنیگامیکردوهیچنمیگفتصغریباتعجبازاتاق
خارجشد
ساعتدیواریتویهالپنجونشونمیدادکهدکتربادوست
دکترشوعباسیاومدندوستدکترتخصصوتجربهزیادی
درموردآدمهاییکههمدرداحمدبودنداشت
درهمونچنددقیقهاولورودباتاقچیزینماندهبودکهدوتا
شاخرویسرعباسیسبزبشهاصالباورشنمشدکهاینهمون
احمددوروزپیشههراداییروکهمیتونستازخودشدرآورد
تااحمدحرفییالبخندیبزنهولیانگارنهانگاراحمدبهرسه
تاشوننگاهمیکردوعکسالعملینشوننمیدادفقطیکیدوبار
گویادلشبحالعباسیسوختهبوددهنشوبازکردتاچیزیبگه
ولیموفقنشد
دکترمتخصصگفتمنمیخواستمببینمباتوجهبهآشنایی
قبلیباشماچهواکنشینشونمیدهمتاسفانهتااینجاهیچعالمتی
یرایخوشبینینشونندادحاالچندلحظهساکتباشینمنیه
تستیبگیرمبعدروبروشنشستوگفتاحمدآقااگهدوست
داری که در درجه اول بخودت کمک کنی و در درجه دوم یه
آرامشی به دو تا دوستت بدی خوب بحرفام گوش کن و با
تکوندادنسریاتائیدکنویاردودرکمالتعجباحمدسری
بعالمتموافقتتکونداد
دکتگفتپسازنظرشنواییمشکلینداریچونمیدونیکه

نمیتونیحرفبزنیزیادبخودتفشارنمیاریدرسته
احمدبازهمباحرکتسرتائیدکرد
دکترگفتممکنهازتبخوامکهچندکلمهبرامبنویسیوباز
همموافقتکردعباسیفوراقلموکاغذیبدستشداد
احمداوناروگرفتوبادستیلرزاننوشتفکرمیکنمتالش
شمابیفایدهسمنهرچهسعیمیکنمنمیشهبهآخرخطرسیدم
دکتر کاغذ و از دستش گرفت و با صدای بلند خوند عباسی
خیلیتحتتاثیرقرارگرفتواشکشدراومدوروکردباحمد
وگفتناامیدنشوپسرحالتخوبمیشه
دکترمتخصصبدکترحقیقیوعباسیگفتاجازهبدینمنبا
چندنفرازدوستانمشاورهکنیموتصمیمبگیریمکهبایدچکار
کنیمتنهاچیریکهمیتونمحاالبگماینهکهبایدتوکلینیکما
بستریبشههمدورهگفتاردرمانیروطیکنههمبرایاحیای
اتکابنفسزیرنظرروانپزشکقراربگیره
عباسیگفتهمهاینهامستلزماینهکهمنباسعیددرمیونبزارم
وموافقتشوبگیرمبعدازاتاقخارجشدن
عباسیبصغریسفارشکردکهخیلیمواظبشباشهوبرای
سعید پیغام گذاشت تا باهاش تماس بگیره و از آنجا خارج
شدن بعد از رفتن آنها احمد برگهها رو برداشت و دو باره و سه
باره خوند صغری وارد شد و من و من کنان در حالیکه احمد
بدهانش نگاه میکرد گفت آقا جان یه چیزی میخوام بگم روم
نمیشه
احمدسریبراشتکوندادکهبگو
صغری گفت امشب خواستگاری خواهر زادمه گیر داده که
منهمباشمقولمیدمکهصبحاولوقتبرگردم
احمدباحرکتدستعالمتدادکهبرو
صغریکهخیلیخوشحالشدهبودگفتغذاتونومیارموبعد
میرمدقایقیبعدصغریاومدویهسینیغذارارویمیزگذاشت
وخدافظیگفتورفت
احمد از روز قبل همانطور که بدکتر هم گفته بود احساس
میکرد بآخر خط رسیده با خودش فکر میکرد که حتی اگه
مشکللکنتشهمحلبشهاینزندگیدیگههیچلطفیبراش
ندارهتمامعزیزانشوبنحویازدستدادهبودهیچروزنهامیدی

براش وجود نداشت این افکار در هم و برهم هر لحظه بر
پریشانیشاضافهمیکردودرتصمیمشمصممترمیشدگوشی
روبرداشتونوشت
سالمخانمعظیمیمدتیهکهتراتحتنظرداشتموبدرستی
فهمیدمکهجاییدرزندگیتوندارمشایدتوهمبرایشناسایی
پدرکودکیکهدرشکمداریدچارتردیدشدهباشیمنعکسی
ازدوبرگهآزمایشدیانایوبراتمیفرستمتامطمئنبشیکه
پدرشهموندوستپسرتهکهبراتکتابکادومیکنهنمیدونم
که در یایان باید برات آرزوی خوشبختی کنم یا نه این و به
قضاوتخداواگذارمیکنمولیمنبسهمخودمحاللتمیکنم
توهم حاللم کن خداحافط احمد بعد از ارسال این پیام دوتا
عکسازبرگههایآزمایشوهمبراشفرستادوهمهاطالعات
گوشی رو پاک کرد و گوشی رو بگوشهای پرت کرد و نفس
عمیقیکشیدوبرگههاو
لپتاپوکتابوبرداشتوبهآشپزخونهرفتقبلازهرچیز
برگههاروسوزوندودرگوشهاینشستوآهنگتکدرختی
باصدایبانوپورانوآمادهپخشکردوخودشوباخوندنکتاب
سرگرمکرد
ساعتهاگذشتحسابزماندیگهازدستشرفتهبودازجاش
بلندشدبعدازاینکهکاردآشپزخونهروبرداشتبطرفشیلنگ
گاز رفت و اونو برید و سرجاش برگشت و کتاب و برداشت
بازهم بخوندن کتاب ادامه داد گاز با فشار همه جای خونه رو
پرکرده بود و لحظه به لحظه قدرت تنفس کم و کمتر میشد
تاجائیکهکتابازدستشافتاد
روشن شدن هوا نوید آغاز یک روز دیگه رو میداد و زندگی
سگیدراشکالمختلفودرخیابانهایشهرعرضانداممیکرد
صغری کلید و در قفل چرخاند و وارد حیاط شد بمحض
باز کردن در هال و استشمام بوی گاز دچار صرفه شد با کمک
روسری گاز و به خروج از هال هدایت کرد و وارد آشپزخونه
شد در هم شدن صدای خواننده باصدا ی خروج گاز قدرت
تشخیصوضعیفمیکرددرنهایتصغریشیرگازوبستو
دراینلحظهچشمشباحمدافتادکهدرگوشهآشپزخونهبادهن
کفکردهولوشدهبود
جیغیکشیدودواندوانبسویتلفنرفتوبسعیدزنگزدو
باگریهگفتآقاسعیدبیاکهپدرتخودشوکشت
ویکزندگیدیگردرپالکشمارهسیوششپایانگرفت
درحالیکهخوانندهبدوناحساسخستگیهمچنانبخوندنش
ادامهمیدادومیخوند
تکدرختیتیرهبختمکهدرسکوتصحرا
فریادمنشکستهدرگلویم
تکدرختیبیپناهمکهدشتآروها
گردیدآخرمزارآرزویم
خشکوبیبارمپسثمرمکو
آ ن شادابی آ ن برگ و برم کو
دور از یاران بی توشه و برگم
همخانهمحنتهمسایهمرگم
بررخسارمغبارغمنشسته
طوفانازمنچهشاخههاشکسته
سیاوشصابرزمستان1395

رمان قو

داستانی خواندنی و پر کشش
برای همه کسانی که به ادبیات
فارسی عالقه دارند

از انتشارات شرکت کتاب

www.ketab.net
310-477-7477
1-800-For-Iran
1-800-367-4726

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 6جوالی تا  12جوالی ( 15تیر تا  21تیر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه 15تیر 6/جوالی
 1287خورشیدی( 1908میالدی)
درگذشتمیرزاملكمخانناظمالدوله-وزیر
مختارایراندرایتالیاومدیرروزنام هقانون
 1313خورشیدی( 1934میالدی)
زادروزصادقهمایونی،محقق،شاعر،قصهنویس
1342خورشیدی(1963میالدی)
دستگیریطیبحاجرضایی-رییسمیدانهای
میوهوترهبارتهرانبهاتهاممشاركتدروقایع15
خرداد
 1369خورشیدی( 1990میالدی)
درگذشتمجیدمحسنی،کارگردان,نویسندهو
بازیگرایرانی.

شنبه 16تیر 7/جوالی
 1305خورشیدی(1926میالدی)
درگذشت ادوارد براون –ایرانشناس و
استاد دانشگاه كمبریج ،نویسند ه كتاب
«تاریخ ادبیات ایران»
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
زادروز گلی امامی ،مترجم
آثار ترجمه گلی امامی مانند به کسی
مربوط نیست ،پروست چگونه می تواند
زندگی شما را دگرگون کند ،زندگی کوتاه
است (نامهای به قدیس آگوستین) ،گردابي
چنين هايل در شرکت کتاب موجود است
 1376خورشیدی( 1997میالدی)

یکشنبه 17تیر 8/جوالی
1326خورشیدی(1947میالدی)
بازداشتحسنصدر(مدیرقیامایران)،
سیدمهدیمیراشرافی(مدیرآتش)،عباسخلیلی
(مدیراقدام)وتوقیفروزنامههایشان
1335خورشیدی(1956میالدی)
زادروزفرشت هساری،شاعر،قصهنویس،ومترجم
1347خورشیدی(1968میالدی)
زادروزاردوانكامكار،آهنگسازونوازندهیسنتور
1357خورشیدی(1978میالدی)
تشكیلجناحسومبهرهبریدكترهوشنگ
نهاوندیدرحزبرستاخیز.
1361خورشیدی(1982میالدی)
درگذشتاحمدنجفیزنجانیمعروفبه
معصومی،هنرمندوخوشنویسمعاصر.خطاطی
کتیبهدانشگاهتهرانیکیازآثاراوست.
1384خورشیدی(2005میالدی)
درگذشتفریدونناصری،مدیرهنریارکستر
سمفونیکتهران(تولد14آبان1309خورشیدی)

دوشنبه 18تیر 9/جوالی
 1354خورشیدی ()1975
تقسیم حزب رستاخیز به دو «جناح ترقیخواه»
(به رهبری جمشیدآموزگار) و «لیبرال سازنده» (به
رهبری هوشنگ انصاری)
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
بروز نخستین جنبش دانشجویی بعد از انقالب،
كه به وسیل ه حاكمان جمهوری اسالمی به
صورتی خونین سركوب شد ،اما خاموش نشد.

 1384خورشیدی( 2005میالدی)
درگذشت کریم امامی ،ویراستار و روزنامه نگار
ایرانی.
او در سال  ۱۳۰۹در شهر شیراز متولد شد.
مدتی در روزنامه انگلیسیزبانکیهان اینترنشنال
کار میکرد .پس از آن مدتی در بخش ویرایش
موسسه انتشارات فرانکلین تهران فعالیت کرد.
همسر او گلی امامی و عضو شورای بازنگری در
شیوه نگارش و خط فارسی بود.
آثار ترجمه کریم امامی مانند پيشگامان نقاشی
معاصر ايران-نسل اول ،عاشق هميشه تنهاست
(دفتری از ترجم ه انگليسی و اصل فارسی
شعرهای برگزيده سهراب سپهری) ،گتسبی
بزرگ ،گرگی در کمین ،محمود فرشچيان جلد
یک و جلد دوم در شرکت کتاب موجود است.
 1388خورشیدی( 2009میالدی)
درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده کودکان و
نوجوانان
آثار او با عنوان «قصههای خوب برای بچههای
خوب» درشرکت کتاب موجود است

1351خورشیدی(1972میالدی)
درگذشتعبدالرحمنفرامرزی،نویسندهومدیر
روزنامهکیهان
عبدالرحمنفرامرزی(زاده۱۲۹۰خورشیدی
درفرامرزانفارس،روزنامهنگاروسیاستمرد
ایران.اودرچنددورهنمایندهمجلسومدتی
سردبیرروزنامهکیهانبود.
کتابخاطراتعبدالرحمانفرامرزیدردوجلد
درشرکتکتابموجوداست
1360خورشیدی(1981میالدی)
درگذشتجهانگیرقائممقامی-پژوهشگر
1361خورشیدی(1982میالدی)
درگذشتدكترمحمودمهران-ادیبومؤسس
مركزحفظآثارملی
1386خورشیدی(2007میالدی)
درگذشتسورنازچهرههایدهه1330
موسیقیایراناستکهبهموزیکجازمعروفشد.
1389خورشیدی(2010میالدی)
درگذشتعنایتاهللرضا،نویسندهوپژوهشگر
ایرانیدرسن ۹۰سالگی.اودرپهنهسیاستودر
عرصهپژوهشهای«ایرانشناسی»ازچهرههای
نامآوربود.

 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
انتشارنخستینشمارهروزنامهاطالعاتبه
مدیریت و سردبیری عباس مسعودی با تیراژ
 500نسخه در دو صفحه به بهای چهارشاهی
 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
زادروز احمد پژمان ،آهنگساز ،سازندهی
موسیقیمتنفیلمهای«شازدهاحتجاب»و
«سایههایبلندباد»
 1320خورشیدی ( 1940میالدی)
درگذشتسیدحسنبهجتیگنابادی،شاعروادیب

پنجشنبه 21تیر 12 /جوالی

سه شنبه 19تیر 10/جوالی

زادروز ناصر تقوایی ،قصه نویس و فیلمساز
شاهکار ناصر تقوایی سریال دایی جان
ناپلئون به صورت دیویدی در شرکت کتاب
موجوداست
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
قتل زهرا كاظمی  -خبرنگار ایرانی مقیم كانادا
براثر شكنجه و ایراد ضربه به سر وی ،در زندان
جمهوریاسالمی

 1335خورشیدی ( 1956میالدی)
نصرتاهلل معینیان به ریاست انتشارات و رادیو
منصوبشد
 1343خورشیدی (1964میالدی)
درگذشت سناتور حسین عال در سن 82سالگی
درکابینهمستوفیالممالکوصمصامالسلطنه
وزیر تجارت و فوائد عامه بود .در دوره پنجم
به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و
همراه با مدرس ،تقیزاده و مصدق با خلع قاجاریه
مخالفت کرد .در دوره رضاشاه چندبار وزیر شد.
در جریان وقایع آذربایجان و شکایت ایران از
شوروی به شورای امنیت به عنوان سفیر ایران در
امریکا فعالیت زیادی کرد .پس از بازگشت به ایران
وزیر خارجه و بعد از کشته شدن رزمآرا ،نخست
وزیر شد .در دوران نخست وزیری دکتر مصدق
وزیردرباربود.
 1348خورشیدی ( 1969میالدی)
درگذشت خلیل ملكی -از رجال سیاسی و رهبر
«نیروی سوم» و از چهرههای سیاسی ایران در
دهههای  1320و  1330خورشیدی
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
كشف «كودتای نوژه» توسط وزارت اطالعات رژیم
اسالمی.

چهارشنبه 20تیر 11/جوالی
1314خورشیدی(1935میالدی)
بازگشترضاشاهازسفرتركیه
1325خورشیدی(1946میالدی)
درگذشتحبیبسماعی-موسیقیدانونوازنده
1346خورشیدی(1967میالدی)
زادروزتورجدریاییتاریخپژوهایرانیآمریکاییو
استاددانشگاه
برخیازآثارمکتوبدکترتورجدریاییدراینجا
قابلدسترسیاست.

 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
درگذشتفرخلقاهوشمندبازیگرتأتروسینما
و تلویزیون بر اثر سکته قلبی در سن  81سالگی
در بیمارستانی درتهران .وی متولد 1307در رشت
بود .وی در سریال صمد نقش مادر صمد را داشت.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :حسن روحانی ،رییس جمهوری اسالمی در سفر به سوییس در
واکنش به تالش آمریکا برای به صفر رساندن صدور نفت رژیم ،گفت« :معنی
ندارد نفت ایران صادر نشود و نفت منطقه صادر شود».
بزن زنگو پهلوون! بابا خیلی کلفت شدی حسن جون ،دیگه با یه آفتابه آبم
پایین نمیری ،باس سیفونو بکشیم برات .مرتیکه یادت رفته دولت امید و
اعتدال داری؟ احتماال منظورت از امید ،جنگ در منطقه خاورمیانه و اعتدال هم
تهدید کردن کشورهای دیگه اس .بیچاره ما مردم ساده دل که گول رنگ بنفش
تبلیغاتت رو خوردیم و مملکتو دادیم دست تو تا برینی توش!
خبر دوم :ناصر مکارمشیرازی از مراجع تقلید حکومتی در قم پذیرش
پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی یا افایتیاف به رژیم جمهوری اسالمی
را حرام اعالم کرد.
بله دیگه حاالم دو کالم از مادر عروس بشنوین .چطور واردات شیکر از چین و
نابودی تولید قند و شیکر ایران حرام نیست .پول دادن و تجهیز کردن تروریست
ها حرام نیست و کلی کثافتکاری دیگه حرام نیست اما جلوگیری از کمک به
آدمکش ها حرومه .تف تو ذات همتون که یکی از یکی دیگه حرومزاده ترین؛
احتماال هم برا همینه که هر چیز درست و خوبی براتون حرومه و هر کثافتی
حالل!
خبر سوم :حسن رحیمی دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان گفت ،استفاده
از تلگرام قطعا به وسیله فیلترشکن انجام میشود و فیلتر شکن عنوان جزایی
داشته و قابل تعقیب و پیگیری است .هیچکس اجازه استفاده از تلگرام را ندارد.
این چند وقت اخیر مثه اینکه روز جهانی گردن کلفتی حسن ها بوده .همشون
هی تهدید میکنن .این از اون حسن که کشورهای منطقه رو تهدید میکنه و اینم
از این حسن که هشتاد میلیون ملت ایران رو تهدید میکنه .عاشق این جمله
آخرشم که میگه هیشکی اجازه استفاده از تلگرام رو نداره .یعنی ببین ما مردم

ایران چقدر بدبخت شدیم که هر ننه قمری از راه میرسه می خواد واسمون تعیین
تکلیف کنه .به قول قدیمیا :کسی که به ما نریده بود ،کالغ فالن دریده بود!
خبر چهارم :سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ،دستگیری یک
دیپلمات ایرانی در آلمان در ارتباط با طرح بمبگذاری در همایش اخیر مجاهدین
خلق را سناریویی برای تخریب روابط ایران و اروپا خواند .مجاهدین خلق در
آستانه سفر رئیس جمهور (حسن روحانی) به اروپا و برای تخریب جایگاه
جمهوری اسالمی در افکار عمومی مبادرت به برنامهریزی و اجرای سناریوی
دیگری کردهاند.
دیگ به دیگ میگه روت سیاه! دو تا گروه تروریست افتادن به جون هم ،یکی
حکومت دستشه و اون یکی می خواد بگیره دستش .هر دو آدمکش ،هر دو
دروغگو و هر دو شارالتان .اصوال گور بابای هر دوتون ،جمهوری اسالمی و
مجاهدین دو روی یک سکه هستن .هر دو تروریست همدیگه رو به ترور متهم
میکنن ،خیلی مسخره اس .از همه خنده دارتر تخریب جایگاه جمهوری اسالمی در
افکار عمومیه .یارو بیچاره نمیدونه که اصال جایگاهی جز کثافت برای رژیمشون
در ذهن مردم دنیا نیست که بخواد تخریب بشه یا نشه.
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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  6جوالی 2018

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

123
124
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 123 -124آدینه  6جوالی2018
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

روزهای هفته  5/30تا  6بعدازظهر
روزهای شنبه و یکشنبه از ساغت  5تا  5/30بعدازظهر
با اجرای بهروز افراخان و همراهی بیژن خلیلی
آناهیتا شجره  -وکیل رسمی دادگاههای کالیفرنیا
1-800-322-9425
کلینیک پزشکی و کایروپکتیک دکتر جف شجره
949-502-3300
دکتر کامران یدیدی -وکیل تصادفات شدید بدنی
818-999-9999
تماشای مسابقات جام جهانی در تاالر خانوادگی
کاسپین
949-651-8454
شرکت کتاب  -مرکزفروش توپ و تیشرت  2018با
پرچم شیر و خورشید
310-477-7477
زما اسپرت برگزار کننده جام دوستی سپتامبر2018
714-432-9262
مواد غذایی صدف همتا ندارد
234-6666 323البراتوار پزشکی پرایمکس
1-800-961-7870
تماشای همه مسابقات جام جهانی در سن فرناندو
ولی -کاباره رستوران سفیر
818-713-9090
تماشای همه مسابقات جام جهانی در وست لس
آنجلس  -کاباره رستوران سفیر
310-207-5555
کلینیک طب سوزنی ،بادکش اندازی ،ماساژ و
کایروپرکتیک دکتر ندا مهربانی در  3منطقه
818-990-5321

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:123- 124 - JULY, 6, 2018

Sponsors
English Version
Anahita Shadjare Attorny at
law
1-800-322-9425
& Dr Jeff Shadjareh Medical
Chiropractic Clinic
949-502-3300
Law offices of Cameron Yadidi
818-999-9999
Caspian Restaurant - Screening
World Cup Live
949-651-8454
:PRIMEX Clinical Labs
1-800-961-7870
Zama Sports: International Cup
of Iran
814-432-9262
Sadaf Fresh & Flavorful
323-234-6666
Iran Ball &T shirt, Ketab 2018
Bookstore
1-800-For Iran
1-800-367-4726
Safir Night Club & Restaurant
, Screening World Cup Live - Valley 818-713-9090
safir Grill - Night Club & Restaurant, Screening World Cup
Live - West Los Angeles- 310-2075555
Dr. Neda Mehrabani, Acupuncture, Cupping, Massage & Chiropractic 3 Locations
818-990-5321

