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!!!...

صفحه 7

107

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

داستان «افسانه» را به صورت
پاورقی در صفحه  5بخوانید
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كميته مشاغل وست وود راي به برگزاري مراسم ديد
و بازديد نوروزي در نخستين يكشنبه سال نو را داد

چگونهجمهوریاسالمیمنفجر
خواهد شد؟
قانون اسلحه کالیفرنیا ماندگار
میشود
مخالفت ترامپ با سیستم
هشداردهنده زمین لرزه
پشت بام های بزرگ برای بهره وری

با خروج شركت كتاب از پرژن
انرژی خورشیدی
اسكوئر و انتقال دفاتر اداري و
كتابفروشي معروف آن به نقطه ديگري
از لوس انجلس در سپتامبر گذشته
قاضی ۷۳ساله در کنار
برگزاري مراسم ديد و بازديد نوروزي
هر ساله وست وود در چند ماه گذشته
بیخانمانهایرودخانهسانتاآنا
در پرده ابهام قرار گرفته بود.
اين سنت ديد و بازديد عمومي كه
هزاران نفر ايراني را از كليه نقاط
درخواست 1/5میلیارد دالر از
جنوب كاليفرنيا و حتي شهرهاي
بودجهایالتی
كوچك و بزرگ ديگر امريكا به
لوس انجلس مي كشاند از سال
 ٢٠٠٤توسط بيژن خليلي مدير
افسرشریفبااتهامارتباطجنسی شركت كتاب و همراهي الكس
حلمي مديريت فرش داموكا و
با ۶زندانی زن دستگیر شد
ساير صاحبان مشاغل وست وود
پايه گذاري شده است.
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید در سال  ٢٠١٠اين منطقه با

پيشنهاد صاحبان مشاغل ايراني
از سوي شهرداري لوس آنجلس
 persian squareنامگذاري شد
و در سال  ٢٠١٦به همت الكس
حلمي و دوستان ديگر ايران
دوست تابلوهايي در آزاد راه 405
و آزاد راه  ١٠نام پر افتخار اين
محل نصب شدند.
بر اساس يك سنت  ١٥ساله
مقامات امريكايي لوس انجلس
 ايالتي و قدرال در اين جشن وسرور ايرانيان را همراهي و نوروز
را به جامعه ايراني تبريك مي
گويند.
كميته موقت مشاغل آقايان رسول
مينايي  -مديريت رستورانهاي
شعله و شهرزاد  ،تيرداد خدادادي
مديريت فروشگاه توچال  ،الكس

حلمي مديريت گالري فرش داموكا
و بيژن خليلي موسس و مدير
شركت كتاب در محل گالري فرش
داموكا در روز  ٥شنبه  ٢٢فوريه
راي به برگزاري اين مراسم داد.
پخش زنده اين مراسم در درازاي
تمام اين سالها توسط راديو ايران
 kirnو ايستگاههاي تلويزيوني
ايراني اين ديد و بازديد عمومي را
جهاني كرده است و احساس هم
بستگي و يك دلي را براي همه
ايرانيان سراسر جهان به ارمغان
آورده است .
مراسم ديد و بازديد نوروزي
امسال در وست وود يكشنبه ٢٥
مارچ  ٢٠١٨برگزار خواهد شد.

دو پزشك ايراني به علت صورتحسابهاي تقلبي دستگیر شدند

مسئولين قضايي دولت فدرال  ،دو پزشك ايراني تبار
را روز  ٤شنبه  ٢٨فوريه پس از آن كه هيئت منصفه آنها
را به ارتكاب تهيه صورتحسابهاي تقلبي محكوم كرد و
مجرم شناخت دستگير كردند.
دکتر میرعلی ضرابی  55ساله و دکتر جولیان امیدی

 49ساله که هر دو در لس آنجلس کانتی زندگی می کنند وکیل دکتر امیدی کمیل دین در اطالعیه ای اظهار
دو پزشکی هستند که سالها تحت پیگرد قاونی بوده اند .داشت « اتهامات علیه موکلین من بر اساس ادعاهای
تابلویی که عکس آن را مالحظه می کنید به نوشته دروغ بنا شده است .دعاوی مطرح شده هیچگونه وجهه
لوس آنجلس تایمز به تعداد زیاد در خیابانها و معابر قانونی ندارند .با گذشت زمان ثابت خواهد شد که
ادعاهای دولت غیر واقعی بوده اند»
لوس آنجلس یک دهه پیش تصب شده بودند.

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www.iranshahrnewsagency.com
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در کانون خبر:

چگونهجمهوریاسالمیمنفجرخواهدشد؟

«یوشیهیرو فرانسیس فوکویاما» استاد مشهور علوم
سیاسی آمریکایی ژاپنی تبار که با کتاب های «پایان
تاریخ» و «آخرین مرد» شناخته می شود ،در همایش
«اوج دولت جهانی» در شهر دوبی نقطه نظرات خود
را درباره وضعیت کنونی و آینده سیاسی جهان مطرح
کرده است .بخش انگلیسی زبان شبکه خبری العربیه
فرازهایی از سخنان فوکویاما که مدیر مرکز گسترش
دموکراسی دانشگاه استنفورد نیز است را درباره
موقعیت حکومت جمهوری اسالمی ایران و آینده آن
پوشش داده که خبرگزاری ایرانشهر مشروح آن را
جهت اطالع خوانندگان گرامی منتشر می کند.
فوکویاما در ابتدا از رقابت چین و ایاالت متحده
برای رهبری سیاسی جهان می گوید و معتقد است
که با توجه به قدرت اقتصادی چین و نفوذ ملموس
این کشور در مناطق مختلف دنیا و درگیری های
سیاسی ،نظامی و بحران های اقتصادی آمریکا ،در
نهایت نسخه جدید رهبری جهانی توسط چینی ها
نوشته و جایگزین ایاالت متحده خواهد شد.
دانشمند علوم سیاسی دانشگاه استنفورد درباره
تحوالت سیاسی برخی از کشورهای خاورمیانه و
عربی که به «بهار عربی» مشهور شد ،اعتقاد دارد که
فقط کشور تونس توانسته است به شکلی مسالمت
آمیز و با کمترین تنش ممکن به دموکراسی گذار کند
و سایر انقالب ها و تغییرات در کشورهایی همانند
سوریه ،یمن و لیبی نه تنها بهار عربی را تجربه نکردند
بلکه درگیر جنگ داخلی و مصایب بیشماری برای
مردم خود شده اند .بیشترین نگرانی فوکویاما در
مورد موقعیت کشورها پس از انقالب شان است که
دستاوردهای اقتصادی بسیار اندکی داشته اند.
اما جالب ترین بخش سخنرانی فوکویاما درباره
وضعیت ایران و توجه به تحوالت اخیر و اعتراضات
مردمی در این کشور است که از اواخر سال ۲۰۱۷
آغاز شد و همچنان در  ۲۰۱۸ادامه دارد .استاد علوم
سیاسی اوضاع فعلی ایران را به انبار باروتی تشبیه
کرد که هر آینه احتمال انفجار عظیمی دارد .موقعیت
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایران به حدی پیچیده
و بغرنج شده است که شبیه مهره های بازی دومینو
(نوعی بازی سرگرم کننده که از چیدمان مهره یا
قطعات مختلف در کنار هم بوجود می آید و هنگامی
که اولین قطعه سقوط کند باعث ریختن بقیه قطعات
تا انتها می شود .مترجم) است؛ اگر نخستین اتفاق
بیافتد ،احتماال وقایع بعدی بطور مسلسل وار یکی
پس از دیگری رخ خواهد داد.
فوکویاما دالیل خود درباره انفجار درونی نظام
جمهوری اسالمی ایران را اینگونه برشمرد« :نخست
اینکه تاثیر گرمایش جهانی کره زمین حدود ۱۴
سال است که بر اوضاع اقلیمی ایران تاثیر گذاشته

و خشکسالی های پی در پی و بحران کم آبی باعث
شده تا بسیاری از روستاییان و ساکنین حومه شهرها
به سوی شهرهای بزرگ مهاجرت کنند .به این ترتیب
رشد بیکاری و کمبود زیرساخت ها برای این جمعیت
و گسترش بیماری در بین آنان ،شکاف بین فقرا و
ثروتمندان را گسترده تر کرده است؛ رژیم حاکم بر
ایران در این سالها نتوانسته پاسخی عملی برای حل
این مشکالت ارایه دهد .دوم اینکه به همه این مسایل
می توان درگیری جمهوری اسالمی در بسیاری از
جنگ های نیابتی و نزاع های منطقه ای در خاورمیانه
را نیز اضافه کرد».
مدیر مرکز گسترش دموکراسی دانشگاه استنفورد
ادامه داد« :انفجار اجتماعی ایران از درون به تغییرات
دو مولفه بستگی دارد ،اول متغیرهای توسعه روستایی
که بر اثر وضعیت وخیم آب و هوایی به قهقرا رفته
و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن به شکل رشد
فقر در میان مردم نمایان شده است .دومین مولفه،
متغیرهای مدنی است که دلیل اصلی آن اعتراضات
مدنی نسل های جدید ایرانی است که پیش از بهار
عربی در سال  ۲۰۰۹آغاز شد .با توجه به این متغیرها،
دولت جمهوری اسالمی و نهادهای انقالبی که از زمان
به روی کار آمدن روح اهلل خمینی در سال  ۱۹۷۹در
ایران مستقر شده اند ،هیچ درکی از این اوضاع نداشته
و راه حلی عملی برای رفع این مشکالت ارایه نکرده
اند و خود مانعی بر سر حل مسایل گفته شده هستند.
پافشاری این نهادهای دولتی و حکومتی جمهوری
اسالمی بر سر مواضع خود باعث سقوط و انحطاط
این رژیم خواهد شد؛ جالب اینکه بسیاری از احزاب
و اشخاص داخل بدنه نظام به این تهدیدات واقفند

و درباره آن هشدار داده اند .جدیدترین این اخطارها
را حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی در مراسم
پیروزی انقالب اسالمی در روز  ۲۲بهمن امسال داد
که گفت :اگر صدای مردم را نشنویم ،سرنوشتی
همچون شاه (محمدرضا پهلوی) در انتظارمان خواهد
بود».
فوکویاما اضافه کرد« :برخی ممکن است سخنان
روحانی را به حساب جناح چپگرای نظام جمهوری
اسالمی (اصالح طلبان و اعتدالیون  -مترجم) بگذارند
اما کمی بعد محمود احمدی نژاد بعنوان نماینده جناح
راستگرا و افراطی رژیم (اصولگرایان) طی نامه ای
به علی خامنه ای رهبر انقالب به شکلی رادیکال
تر هشدارهایی را گوشزد کرد؛ احمدی نژاد در این
نامه خواستار رفراندوم آزاد و انتخابات فوری و پیش
از موعد ریاست جمهوری و مجلس بدون دخالت
شورای نگهبان و مهندسی آرا توسط نهادهای زیر
نظر رهبری (بویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی)
شد .تاکید احمدی نژاد بر انتخاب آزادانه توسط
مردم به معنای محکومیت ماهیت رژیم و خوی ضد
دموکراسی آن است و همچنین در این نامه قوه قضاییه
و سازمان های تحت نظارت مستقیم رهبری نیز به
چالش کشیده شده و تغییرات ساختاری و سریع در
آنها خواسته شده است».
استاد فوکویاما معتقد است که هشدارهای روحانی
و احمدی نژاد مبنی بر «نشیدن صدای مردم» و گردن
ننهادن بر «خواست اکثریت ملت ایران» به تنهایی
برای انفجار از درون حکومت جمهوری اسالمی
کفایت می کند .تحریم های اقتصادی بین المللی نیز
می تواند این سقوط بزرگ را تسریع کند.
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در کانون خبر:

قانون اسلحه کالیفرنیا ماندگار میشود
دادگاه عالی آمریکا که باالترین قدرت تصمیمگیری قضایی در آمریکاست و
داوری بر قوانین را به عهده دارد ،امروز رای به ماندگاری قانون و مقررات کالیفرنیا
برای خرید اسلحه را مغایر با اصل دوم متمم قانون اساسی ندانست و نظر دادگاه
عالی منطقه  9را مبنی بر ادامه آن را تاييد کرد.
در کالیفرنیا قانونی وجود دارد که برای خرید اسلحه باید یک مهلت  10روزه
منتظر ماند تا گذشته فرد متقاضی چک شود و پس از آن پروانه خرید صادر شود.
پس از اعتراض طرفداران اسلحه ،وکالیآنها مطرح کردند که این انتظار،
برخالف قانون اساسی است و اصل دوم را که آزادی داشتن اسلحه را برای همه
تامین میکند را به خطر میاندازد.
دادگاه استیناف منطقه  ،9نظر ایالت کالیفرنیا را تایید کرد و سپس طرفداران
آزادی اسلحه ،این پرونده را به دادگاه عالی آمریکا کشاندند و با توجه به اکثریت
محافظهکاران در دادگاه عالی میتوانست این مقررات وارونه شود ،لیکن با رای
مثبت کلرنس تامس یکی از قضات عالی محافظه کار ،بار دیگر قانون کالیفرنیا
تأیید شد.

مخالفت ترامپ با سیستم هشداردهنده زمین لرزه
دانالد ترامپ ،رئيسجمهور آمریکا بار دیگر با داشتن پیشبینی زمینلرزه را دربرمیگیرد.
سیستم هشدار دهنده زمین لرزه مخالفت نموده و اَدم شیف نماینده دموکرات کنگره آمریکا از بربنک
آن را از بودجه سال جاری که از اول اکتبر اجرایی و کن کالِورت نماینده جمهوریخواه کنگره از شهر
کورونا ،در تالش هستند که این بودجه را برای
میشود ،حذف کرده است.
در بودجه سال جاری که هفته گذشته منتشر شده کالیفرنیا زنده نمایند .زیرا آن را برای زندگی مردم
است  13میلیون دالر از بودجه فدرال برای زمین در صورت زمینلرزه ضروری میدانند .ناگفته نماند
لرزه کاسته شده است که  10/2میلیون دالر آن برای که کشور مکزیک دارای این سیستم است و همین
سیستم هشدار دهنده زمین لرزه در کالیفرنیاست .در سیستم موجب نجات بسیاری از زمین لرزه هفته
بودجه فدرال افزون بر این کاهش ،حذف  18شغل در گذشته شده است زیرا هشدار  30تا  60ثانیهای پیش
این زمینه پیشنهاد شده است که  15نفر آن کارسناشان از زمی 
ن لرزه منتشر شده بود.

طرفداران آزادی سقط جنین نیز واردکارزارهای
انتخاباتی در کالیفرنیا شدند
طرفداران آزادی سقط جنین ( )NARALنیز وارد
کارزارهای انتخاباتی در کالیفرنیا برای سال 2018
کنگره آمریکا شدند و از کتیهیل یکی از نامزدهای
دموکرات برای نمایندگی کنگره از منطقه  25کالیفرنیا
در آنتالوپولی حمایت کردند.
این بانوی کنشگر حقوق زنان ،که همواره از زندگی
و مشکالت خود در  18سالگی و موضوع نیاز به سقط
جنین به خاطر بارداری ناخواسته سخنی گفته است،

توانسته پشتیبانی زنان را به خود جلب نماید.
منطقه  25کالیفرنیا ،منطقهای است که استیو نایت
نماینده جمهوریخواه در کنگره آن را نمایندگی میکند
و تاکنون  19نفر خود را نامزد جایگزینی او کردهاند که
بیشترشان از دموکراتها هستند باید یادآوری کرد که
منطق ه  25کالیفرنیا در انتخابات سال  2016رای بیشتری
را به هیالری کلینتون داده است و یکی از مناطق مورد
هدف دموکراتها در سال  2018است.

پشت بام های بزرگ برای بهره وری
انرژی خورشیدی
سناتور اسکات وینر ،از سانفرانسیسکو ،الیحه کالیفرنیا باید مقررات متناسب با این
 SB1399را به مجلس ارائه میکند تا بتواند با الیحه را بنویسند تا استفاده از انرژي
ایجاد سیستم تازهای ،صاحبان ساختمانهایی که خورشیدی به باالترین میزان مصرف
پشتبام کوچک دارند ولی مصرف انرژی باال خود برسد و تا سال  2021این راه
دارند بتوانند با صاحبان ساختمانهایی که مصرف حل و مقررات را اجرایی نمایند پشت
کم دارند ،لیکن پشت بام بزرگ دارند برای بامهای خالی بیمصرف ،میتواند
بهرهوری از امکانات انرژی خورشیدی ( )Solarمحل خوبی برای رفع نیازهای انرژی
به طور مشترک سود ببرند.
خورشیدی دیگران باشد.
اسکات وینر میگوید ،کمیسیون انرژی مجلس
ایالتی کالیفرنیا با همکاری کمیسیون انرژی ایالت

قاضی ۷۳سالهدرکنار
بیخانمانهایرودخانهسانتاآنا

قاضی  73ساله دادگاه فدرال ارنج کانتی
که میگوید از کاغذ بازیهای اداری خسته
شده است در یک برنامه پیشبینی نشده
به میان بیخانمانهایی رفت که در بستر
رودخانه سانتا آنا و کناره شهرداری زندگی
میکنند و نمیخواهند محل را ترک کنند،
تا بتواند راه حل عملی را جستجو کند .در
هفتههای گذشته هنگامی که مقامات ارنج
کانتی تصمیم گرفتند که بهطور ضربتی
منطقه را پاکسازی کنند ،قاضی کارتر به
آنها گفت به انسانها کاری نداشته باشید
تنها زبالهها و کثافتهای به جا مانده را تمیز
کنید و با آرامش و به طور انسانی این کار
را انجام دهید.
این قاضی در ماه گذشته در جلسه دادگاه

هنگامی که یک متهم جوان از او خواسته
بود به او شانس دیگری بدهد پرسیده بود
آیا روی بدنت خالکوبی گنگها را داری و
شنیده بود که نه .تنها یک خالکوبی نام مادرم
است و دیگر نام دوست دختر پیشین.
ناگهان قاضی از پشت میز پایین رفته و
پیراهن جوان را از تنش درآورده بود و
هنگامی که دیده بود که او راست میگوید،
گفته بود ،تو به خاطر راستگویی آزاد
هستی ،برو ،من به تو شانس دوباره دادم.
قاضی کارتر که از زنده ماندگان جنگ در
سال  1967است یکسال را در بیمارستان
گذرانده و سپس دانشگاه حقوق دانشگاه
 UCLAرا به پایان برده است.

درخواست  1/5میلیارد دالر از بودجه ایالتی
شهرداران  11شهر بزرگ کالیفرنیا با حضور در ساکرامنتو از قانونگذاران
درخواست کردند که مشکل بیخانمانها را با همکاری یکدیگر حل کنند،
مشکلی که شهرها به تنهایی نمیتوانند آن را حل نمایند .و درخواست 1/5
میلیارد دالر از بودجه ایالتی را نمودند ،زیرا الیحه  AB3171خانه نمایندگان،
پیشنهاد میکند که بهطور مشترک و برابر ایالت و شهرها بودجه الزم را تامین
کنند تا به بودجه مورد نیاز  3میلیارد دالری برسند.
از سوی دیگر سنای کالیفرنیا الیحه  SB912را تصویب نموده است که پیشنهاد
 2میلیارد دالر برای کمک به خانهسازی برای بیخانمانها را دارد.
قانونگذاران هر دو مجلس اعالم نمودهاند که این بودجه باید از محل 6/1
میلیارد دالر افزایش مالیاتی در کالیفرنیا از سوی جریبراون فرماندار کالیفرنیا
تامین گردد.
گرچه اریک گارستی شهردار لوسانجلس در کنفرانس خبری شهرداران  11شهر
بزرگ در ساکرامنتو شرکت نداشت ،لیکن از امضا کنندگان نامه درخواست کمک
مالی از قانونگذاران و ایالت کالیفرنیا است.
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درکانون خبر:

َاماندا رن ِتریا ( دستیارپیشین هیالری کلینتون)

در انتخابات  2018شرکت می نماید

پس از ماهها سکوت ،اَماندا رنتِریا (Amanda
 )Renteriaاز دستیاران پیشین هیالری کلینتون ،اعالم
کرد که کارزاری از مردم در کالیفرنیا سامان داده است و در
انتخابات 2018برای فرمانداری کالیفرنیا شرکت مینماید
تا صدای مردم باشد نه صدای پولهای بزرگ در سیاست.
آماندا رنتریا که زاده و ساکن بخش مرکزی کالیفرنیاست
و از افراد دارای نفوذ در دوران حزب دموکرات است ،در
حالی وارد گود مبارزات انتخاباتی میشود که کمتر از ۴ماه

به روز  ۵جون ،روز انتخابات مقدماتی مانده
است و دیگر رقبای او در حزب دموکرات
بهویژه گوین نیوسام معاون فرماندار کالیفرنیا و
آنتونیو ویراگوسا شهردار پیشین لوسانجلس
بهطور واقعی نزدیک به سه سال است که برای
آینده خود تبلیغ میکنند و نزدیک به 16میلیون
دالر نیز در صندوق خود دارند

افسر شریف با اتهام ارتباط جنسی با  ۶زندانی زن دستگیر شد

دفتر دادستان کل لوسانجلس کانتی اعالم کرد که
جیانکارلو اسکوتی افسر 31ساله اداره شریف دپارتمان که
در زندان مرکزی این اداره در شهر لینوود مشغول به کار
بوده است به سبب  6مورد جرم جنایی و دو مورد جنحه،
با اتهام ارتباط جنسی با  6زندانی زن دستگیر شده است.
وکیل مدافع این افسر ،به خبرنگاران گفت او جرمی
مرتکب نشده و اعالم بیگناهی کرده است.
این افسر در فاصله بینماههای مارچ تا سپتامبر 2017
این جرائم را مرتکب شده بود و در سال گذشته پس از
دستگیری با وثیقه آزاد شده بود و اکنون بار دیگر دستگیر

شده است و وثیقه او  400000دالر است.
دادستان اعالم کرد که به دو نفر از زنهای
زندانی در محل حمام زندان تجاوز کرده و
دو زن دیگر را با در اختیار قرار دادن امکان
به اتاقی خالی کشانده و رابطه جنسی برقرار
کرده است .در یک مورد هم زن بارداری را
آزار داده و از او خواسته لخت شود تا به اندام
جنسی او نگاه کند  .نیکول نیشیدا ،سخنگوی
اداره شریف دپارتمان گفت در این مورد با 150
شاهد گفتگو و مصاحبه کردهایم

تامین222واحدمسکونیبرایبیخانمانهاتوسطشورایشهرلوسانجلس

اعضای شورای شهر لوسانجلس در یک کنفرانس خبری اعالم کردند که هر یک از
اعضای این شورا پذیرفتهاند تا جوالی سال  ،2020در منطقهای که آن را نمایندگی
میکنند 222 ،واحد مسکونی برای بیخانمانها ساخته و یا تامین نمایند.
گرچه این تصمیم شورای شهر لوسانجلس که با اتفاق آرا تصویب شده است ضرورت
اجرایی ندارد و تنها به صورت پیشنهادی مطرح شده است و از هم اکنون شماری از
تحلیلگران میگویند برخی از این اعضای شورای شهر مناطق مرفه را نمایندگی میکنند
ی زندگی مردم را با مشکالت
و امکان ساختن مسکن برای بیخانمانها در همسایگ 
روبرو خواهد کرد و بهتر است با هزینه آن خانهسازی در مناطق دیگری انجام شود.
شورای شهر لوسانجلس در حال شتاب دادن به پروانههای خانهسازی در مناطق کم
درآمد است تا شاید بتوان از آن محل ،شماری از خانهها را به این مورد اختصاص داد.
دیگر افراد عملگرا پاسخگوی نیازهای دموکراتهای لیبرال نیستند و میلیونها نفر در
آمریکا چشم به تصمیمهای کالیفرنیا دوختهاند.

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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افسانه

پاورقی			:

			

		

داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت یازدهم

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.
سعید گفت پس اگه صبح ندیدمت از همین حاال
خداحافظ و بعد باتاقش رفت و فورا بافسانه زنگ زد
افسانه گفت چیزی شده
سعید گفت برنامه فردا اوکی شد چه ساعتی بیام دنبالت
خوبه
افسانه گفت هرساعتی بگی من حرفی ندارم
سعید گفت پس سر ساعت هفت در خونه م و دوباره
مکالمه رو قطع کردن
افسانه نگاهی بساعت انداخت عقربههای ساعت روی
عدد ده ایستاده بود افسانه فورا شماره احمد و گرفت
بعد از چاق سالمتی افسانه گفت مثل اینکه سرت خیلی
شلوغه خبر تو ندارم
احمد گفت نپرس که اعصاب ندارم
افسانه گفت مگه چی شده
احمد گفت روزی که اینجا رسیدم بدیدن حاجی رفتم
حالش نستا خوب بود طوریکه فکر میکردم حداکثر
سه چهار روز دیگه بر میگردم ولی دیروز خبر دادن که
بدنش عفونت کرده و رفته توکما
افسانه گفت یعنی حاال چطور میشه کی برمیگردی
احمد گفت با این اوصاف هیچی معلوم نیست هرچند
که عباسی گفته یه راه حلی پیدا میکنه ولی امیدی بهش
نیست راستی حال مادر چطوره
افسانه گفت تعریفی نداره فرزانه اومده برده خونه
خودشون شاید فردا منهم برم اونجا
احمد گفت برو تو خونه تنها نمون
افسانه گفت باشه توهم برو استراحت کن وقتی
صحبتش با احمد تموم شد و گوشی رو قطع کرد نفس
راحتی کشید و برختخواب رفت
سعید باصدای زنگ ساعت از خواب پرید و بسرعت
لباس پوشید و از خونه بیرون زد
افسانه هم لباس پوشیده و کمی از آن عطرهای مرد
افکنشو ب صورتش پاشید و پشت پنجره بانتظار ایستاده
بود بمحض دیدن سعید دستی تکون داد و پنجره رو
بست و پائین رفت
سعید پیاده شد تا باز هم کمکش کنه ولی اینبار افسانه
بسالمت خودشو بماشین رسوند و سوار شد
سعید گفت عینک و کاله آوردی
افسانه گفت عینک بله ولی کاله نه
سعید یه کالهی رو نشون داد و گفت اینو برای تو
آوردم اگه خوشت نمیاد برو مال خودتو بیار
افسانه کاله و گرفت و کمی ورانداز کرد و گفت هی
بد نیست
سعید گفت دندون اسب پیشکشی رو نمیشمرن حاال
بگو ببینم میونه ات با کله پاچه چطوره
افسانه برای یه لحظه بیاد ویال وحرف احمد افتاد
سعیدگفت هی کجایی با توام گفتم با کله پاچه رابطه
داری
افسانه گفت آره خوشم میاد
سعید گفت یه صحونهای بهت بدم که انگشتاتو هم
بخوری
افسانه گفت ببینیم و تعریف کنیم و سعید براه افتاد و
در یکی از همون خیابانهای شمال شهر مقابل یه مغازه
کله پزی بزرگ ایستاد و آنها بداخل رفتن سعید با دیدن
مرد قوی هیکلی که مشغول سرو بود گفت سالم آقای
شالقی مرد با لبخندی گفت سالم آقازاده بفرمائین باال و
آنهابه طبقه باال رفتن
افسانه گفت صداش کردی شالقی واقعا اسمش همینه
سعید خندید و گفت اینهم برای خودش فلسفهای داره
و ادامه داد
از نظر این دوست ما کله پاچه برای قوه باه بسیار مفیده
و آنهایی که ازین غذا میل میکنن معموال در انجام فرایض
غریضی موفق ترن
افسانه گفت این جریان بخش مهمی از مغز آقایون و
اشغال کرده
سعید گفت مال خانوما رو نکرده
افسانه گفت نه باندازه آقایون کارگر برای گرفتن
سفارش اومد سعید گفت چی دوست داری
ا فسانه گفت خودت سفارش بده و سعید رو کرد
بکارگر و گفت به حاجی بگو دوتا زبون و کمی مغز و
دو سه تا پاچه فعال بده تا بعد
کارگر رفت و افسانه گفت چه خبره مگه از قحطی
اومدی
سعید گفت تقویت کن تا در مقابل سرمای امروز طاقت
بیاری
حاجی برای اینکه ارادتش و بسعید نشون بده و
کالسش و باال ببره خودش سفارش اونا رو باال برد و رو
کرد بافسانه و گفت خانم آقاسعید خیلی خوش اومدی
هرچند این پسر حاجی هنوز شیرینی عروسیش و بما
نداده ولی براتون آرزوی خوشبختی میکنم و بعد بسعید
گفت آقازاده میل کن اگه چیز دیگهای خواستی سوت
بزن و با خنده برگشت قبل از اینکه دور بشه سعید گفت
حاجی هنوز اتفاقی نیفتاده ولی باز هم در خدمت شما
هستیم
ا فسانه سرش و پائین انداخت و لبخندی بلب داشت
سعید گفت میبینی ترو خدا آش نخورده دهن سوخته ما
هنوز بله رو نگفتیم از ما طلب شیرینی میکنن
افسانه فورا مسیر حرفو عوض کرد و گفت حق باتو بود
هم تمیزه هم خیلی خوشمزه
سعید گفت نباید حتی یه ذره ش بمونه
افسانه گفت مگه زوره و هر دو با اشتها مشغول خوردن
شدن دقایقی بعد افسانه گفت من دیگه دارم میترکم
باقیش برای تو

سعیدگفت مجبورم فداکاری کنم و با چند لقمه دیگه ته
بشقاب و پاک کرد و گفت آخیش
حاجی خیلی تعارف کرد ولی سعید با اصرار پولشو
داد و انعامی هم بکارگر داد و سوار ماشین شدن افسانه
گفت آدم بامزهای بود
سعید گفت همینطوره حاال با این شکم سیر یه آهنگ
مالیم میچسبه راستی تو باشعر میونه داری
افسانه گفت جوون تر که بودم خیلی شعر میخوندم
مخصوصا شاملو و مشیری و رهی رو خیلی دوست
داشتم و بیشتر از همه فروغو یادم میاد سه تا مجموعه
داشت که اسیر بود و عصیان و تولدی دیگر که ما
بهمدیگه قرض میدادیم ولی تو این
گرفتاریهای زندگی دیگه دل و دماغی برای شعر
نمونده اصال نمیدونم اون کتاب حاال دست کدومشونه
سعید گفت همه چی درست میشه و با خنده گفت از
قدیم گفتن سختی زندگی همین صد سال اوله و ادامه داد
از شوخی بگذریم دو سه تا کتاب شعر با حال دارم برات
میارم تا شبها موقع چت برام بخونی هنوز دو سه کیلومتر
به دیزین مونده بود که برف شروع شد با دیدن دانههای
برف که لحظه به لحظه درشت تر میشد طبع شعر افسانه
گل کرد و باحالتی شاعرانه شروع کرد بخوندن
برف نو برف نو سالم سالم
بنشین خوش نشسته ای بر بام
پاکی آوردی ای امید سپید
همه آلودگیست این ایام
راه شومی میزند مطرب
تلخ واری میچکد در جام
اشک واری میچکد لبخند
سنگ واری
شنبه چون جمعه پار چون پیرار
نحلها رنگ میزند در باد
سعید رل ماشین و ول کرد و با دو دست کف میزد و
پشت سر هم میگفت براوو آفرین عالی بود
افسانه گفت چیکار میکنی دیوونه ما رو بکشتن میدی
سعید دوباره کنترل ماشین و در دست گرفت و گفت
از شاملو بود نه
افسانه گفت آره چون خیلی دوستش داشتم هنوز بیادم
مونده
سعید گفت دهانت را میبویند و بخون
افسانه گفت چون همه شو از حفظ نیستم حیفه وقتی
کتابو آوردی برات میخونم بمحل پارک رسیدن سعید
توی اون شلوغی باالخره تونست ماشین و پارک کنه
و وسایل اسکی خودش و ساک افسانه رو برداشت و
بافسانه اشاره کرد تا دستش و بگیره و بطرف ساختمان
اصلی رفتن سعید ورودی رو پرداخت کرد و کلید
باجهای رو بهش دادن آنها وسایل اضافی رو در باجه
گذاشتن و چوب اسکی در دست بطرف تله کابین رفتن
و سوار شدن افسانه گفت حاالمن که وسیله ندارم باید
چکار کنم همه بمن میخندن
سعید گفت بتو نه بمن میخندن چون قراره تو از اینا
استفاده کنی وقتی یاد گرفتی من برای خودم کرایه میکنم
بانتهای خط رسیدن و پیاده شدن سعید چوب اسکی رو
بپای افسانه بست و کمک کرد تا سر پا بایسته و مثل
بچههای نو پا تاتی تاتی میکرد هنوز چند قدم جلو نرفته
بود که پاش پیچید و آخی گفت و بر زمین افتاد
سعید هراسان شد و شروع کرد بماساژ دادن پای افسانه
و پاک کردن برفهای روی صورت و لبش و پرسید
جائیت درد میکنه
افسانه گفت نه طوریم نیست در این لحظه چشمها در
هم تالقی کرد و آ ثار تمنا ظاهر شد و ناگهان سعید
بوسهای از لبهای افسانه گرفت افسانه نه تنها مخالفت
نکرد بلکه با واکنش مثبتی که نشون داد اعالم رضایت
کرد افسانه با کمک سعید دوباره سر پا ایستاد بیشتر از
چند دقیقه نگذشته بود که هر لحظه درد مچ پای ا فسانه
بیشتر میشد تا جائیکه دیگه قادر بایستادن نبود سعید
چوب اسکی رو از پاش در آ ورد و اونا رو در یکدست
و بادست دیگر که دور کمر افسانه حلقه کرده بود با
زحمت زیاد خودشونو بساختمان اصلی رسوندن و
افسانه رو به کلینیک کوچکی که برای سوانح اضطراری
پیش بینی شده بود برد
دکتر بعد از معاینه گفت خوشبختانه شکستگی نداره
فقط ضرب دیده و به پرستار گفت تا آمپول مسکن بهش
تزریق کنه و
نسخهای رو که نوشته بود بدست سعید داد و گفت

به شهر برگشتین این داروها رو بگیرید دو تا آمپول در
صورتی که درد داشت با قرص و پماد نوشتم با تزریق آ
مپول درد افسانه کمی آرام شد و آنها وسایل و برداشتن
و بمحل پارک ماشین برگشتن
سعید افسانه رو روی صندلی نشوند و وسایل و
توماشین گذاشت و راه برگشت و در پیش گرفت از
همون ابتدا ترافیکی دو طرفه برجاده حاکم بود افسانه
تحت تاثیر آمپول حالتی شبیه خلسه بهش دست داده بود
سعید گفت یه ذره کج بشین و پاهاتو طرف من دراز
کن و افسانه همین کارو کرد هرجا که تو ترافیک ایست
میکردن سعید شروع میکرد بماساژ دادن مچ پای افسانه
و افسانه هم غرق لذت از اینهمه توجه
سعید راهی را که باید دو ساعته طی میکردن چهار
ساعته برگشت وقتی بشهر رسیدن سعید دارو و دو
پرس غذا گرفت و بخونه افسانه رفتن بعد از آن سرما
و یخبندان گرمای یکدست شوفاژ حس قشنگی رو زیر
پوست میدواند سعید کمک کرد تا افسانه لباسشو در بیاره
و بعد روی کاناپه لمید و سعید پتویی را روش کشید
افسانه گفت این کاناپه چه سرنوشتی پیدا کرده هنوز یه
روز نشده که از زیر بار وزن مامان خالص شده بود حاال
باید منو تحمل کنه
سعید گفت موافقی چای دم کنم
افسانه گفت میتونی
سعید گفت به اختیار دارین مارو دست کم گرفتی
آشپزیم حرف نداره و به آشپزخونه رفت و دقایقی بعد
برگشت و پیش پای افسانه نشست و همانطور که پاشو
ماساژ میداد جوکی تعریف میکرد و اونو میخندوند اثر
آمپول کم کم داشت محو میشد و درد آشکار سعید اول
قرصی بهش داد و بعد پماد و به پاش میمالید و گاهی
دستشو بشوخی و بمنطقه ممنوعه باالتر نزدیک میکرد و
افسانه هم بخنده میگفت آقا جان عوضی گرفتی مچ پام
پائین تره
سعید گفت اول چای یا شام
افسانه گفت شام حاال زوده چای بخوریم و سعید
بآشپزخونه رفت و با دوفنجان چای برگشت ساعتی بعد
از چای سعید بساط شام و آماده کرد و بعد از شام افسانه
رو باتاقش برد و روی تخت دراز کشید سعید پتو رو
روش کشید و گفت اگه کاری نداری من برم ولی بشرط
انکه در هر ساعت از شب مشکلی داشتی زنگ بزنی
افسانه گفت اگه نری نگران میشن
سعید گفت نه من بخاطر اینکه مبادا کسی بیاد و برای
تو خوب نباشه
افسانه گفت این وقت شب فکر نمیکنم داداش یا کس
دیگه ای بیاد پس بمون
سعید گفت اطاعت میشه عزیزم و یه صندلی رو جلو
کشید و نزدیک افسانه نشست و در حالیکه انگشتاشو توی
موهای افسانه میبرد و نرمه بنا گوشش و نوازش میکرد
گفت متاسفانه الالئی بلد نیستم و گرنه برات میخوندم
نوازشهای سعید از یکطرف و خستگی آنروز از طرف
دیگر باعث شد تا پلکهای افسانه سنگین شد و بخواب
رفت زمان از دست سعید در رفته بود نمیدونست چند
ساعت بهمان حالت روی صندلی نشسته بود که افسانه
بیدار شد و چشمش بسعید افتاد و گفت چرا نخوابیدی
نکنه تاصبح میخوای باال سرم بشینی و بعد با دستش پتو
رو کنار زد و گفت بیا
سعید پیرهن و شلوارش و در آورد و زیر پتو خزید و
در آغوش هم بخواب رفتن تازه هوا روشن شده بود که
سعید بیدار شد و آهسته از تخت پائین اومد و بآشپزخونه
رفت چای دم کرد و از توی یخچال پنیر و کره و مربا و
خالصه یه سینی صبحونه کامل و آماده کرد تا باتاق ببره
ولی افسانه رو جلو روش دید
سعید گفت چرا اومدی میخواستم توی تخت ازت
پذیرایی کنم
افسانه گفت دیگه بیشتر ازین لوسم نکن احساس
میکنم درد پام خیلی کم شده سعید سینی رو روی میز
نهار خوری گذاشت و گفت بیا تاسرد نشده بخوریم
افسانه گفت هرکسی پرستاری مثل تو داشته باشه هرگز
آرزو نمیکنه حالش خوب بشه
سعید گفت امروز برنامه ت چیه
افسانه گفت برنامه خاصی ندارم فقط یه مقدار خرت
و پرت برای خونه باید بخرم
سعید گفت تو که هنوز پات کامال خوب نشده میری
و دوباره کار دستمون میدی من یه سر میرم خونه لباس
عوض کنم بعدش میخوام کلید و بدم بنگاه چون قراره
نقاش بفرسته اگه صبر کنی یکی دوساعت دیگه میام
دنبالت ترو میبرم برای خرید
افسانه گفت باشه تو این فرصت منهم برای نهار یه
چیزی آماده میکنم
سعید گفت بهرحال دو سه روزی به پات فشار نیار
و لباس پوشید و افسانه رو بوسید و از آنحا خارج شد
همینکه سعید ازخونه بیرون رفت افسانه باحمد تلفن
زد و حالشو پرسید
احمد گفت حالی برام نمونده جز بالتکلیفی همینکه
نمیدونم تاکی باید اینجا بمونم خودش یه مصیبته تو
چطوری رفتی خونه خواهرت
افسانه گفت نمیدونم خبر داری یا نه اینجاخیلی برف
اومده یه الیه یخ رو خیابونه که هنوز آب نشده دیروز
شال و کاله کردم برم خونه فرزانه ولی هنوز چند قدم
نرفته بودم که سر خوردم و پام پیچید نفسم در نمی
اومد با یه مصیبتی خودم و بدرمونگاه رسوندم با آمپول و
قرص و پماد دیشب و بصبح رسوندم بخاطر همین دیگه
خونه فرزانه نرفتم
ادامه در شماره آینده

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
 ۲مارچ تا  ۸مارچ( ۱۱اسفند تا  ۱۷اسفند)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  ۱۱اسفند ۲/مارچ
 1300خورشيدى (  1922ميالدى )
زادروز مرتضى حنانه  -موسيقيدان
 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
زادروز فرخ تميمى ،شاعر ،در شهر نيشابور

شوراى ملى را به دست آوردند.
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت امير بيداريان ،نوازندهى چيره دست تنبك
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)

درگذشت سيدعلى ميرى ،بازيگر قديمى تاتر و
سينما در بيمارستان آبان تهران بر اثر سكته قلبى.او
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
در در بيش از  115فيلم بازى كرد
زادروز فريدون فرح اندوز ،گوينده راديو
تلويزيون ملى ايران  ،برنامه ساز برنامه هاى راديو كه تعدادى از اين فيلمها در مركزموسيقى و فيلم
ايران شركت كتاب موجود است،
تلويزونى در خارج از ميهن.
اودر اواخر عمر مدتى در لو سآنجلس زندگى
سى دى هاى اين هنرمند در شركت كتاب
كرد و با تلويزيو نهاى فارسى زيان همكارى میكرد
موجودنند
همچنين در چند تئاتر نيز به ايفاى نقش پرداخت.
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
تأسيس حزب رستاخيز
 .یکشنبه  ۱۳اسفند ۴/مارچ
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت مجيد دوامى روزنامه نگار و سردبير
پيشين روزنامه اطالعات و مجله زن روز در سن  1326خورشيدى (  1948ميالدى)
درگذشت دكتر فاطمه سياح ،استاد دانشگاه،
 75سالگى درنروژ.
نويسنده و پژوهشگر
 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
كتاب نقد و سياحت اين پژوهشگر در شركت
درگذشت فرهاد وارسته بنیانگذار کاراته در
كتاب موجود است.
ایران ،پس از یک دوره بیماری در تورنتو..
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
زادروز پانت ه آ بهرام ،هنرپيشه تئاتر ،سينما و
مجموعههاىتلويزيونى
شنبه  ۱۲اسفند ۳/مارچ
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
زادروز مرجان محتشم ،هنرپيشه سينما

دوشنبه  ۱۴اسفند ۵/مارچ

 1308خورشيدى (  1930ميالدى)
زادروز بيژن ترقى ،ترانه سرا ،در تهران
كتاب از پشت ديوارهاى خاطره از اين هنرمند
درشركت كتاب موجود است.
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
دكتر محمد مصدق ،نماينده تهران در مجلس
شوراى ملى ،شديدا ً به شوروى كه حاضر به خارج
ساختن نيروهايش از ايران نمیىشد ،اعتراض كرد.
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
هيئت دولت ،تصويب نامهاى را امضا كرد كه كلمه
«ذکور» از مواد  6و  9قانون انتخابات حذف شد،
و زنان حق انتخاب شدن و نمايندگى در مجلس

 1345خورشيدى (  1967ميالدى)
درگذشت دكتر محمد مصدق  -نخست وزير،
در تبعيدگاه خود ،احمدآباد
کتاب «سوداگري با تاريخ» جلد نخست نوشته
محمد امينى در پاسخ به كتاب در پاسخ به کتاب
« دکتر مصدق  -آسيب شناسی يک شکست «
نوشته علی ميرفطروس ازسوى انتشارات شركت
كتاب منتشر شده است.

سه شنبه  ۱۵اسفند ۶/مارچ
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
زادروز رضا چايچى ،شاعر
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
امضاى پيماننامه  1975الجزاير -قراردادى ميان
كشورهاى ايران و عراق كه خط مرزى ايران و
عراق در آبهاى اروندرود را تعيين كرده است
 1373خورشيدى (  1995ميالدى)
درگذشت عباس زرياب خويى ،محقق و مترجم
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت بانو فروغ مصباح زاده همسر زنده
یاد دکتر مصطفی مصباح زاده بنیانگذار موسسه
کیهان در سن  90سالگی در شهر لس آنجلس.
وی صاحب امتیاز مجله معروف زن روز از
انتشارات کیهان در فعالیتهای مطبوعاتی پیش
از انقالب  57بود.

چهارشنبه  ۱۶اسفند ۷ /مارچ

 1333خورشيدى (  1955ميالدى)
زادروز حافظ موسوى ،شاعر
 1351خورشيدى (  1973ميالدى)
تأسيسفرهنگستانادبوهنرايران(وابستهبه
وزارت فرهنگ و هنر) بهرياستدكتر پرويز خانلرى
 1368خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت حسين قوامى (فاخته) ،هنرمند آواز

پنجشنبه ۱۷اسفند ۸/مارچ
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت عليرضا خواج هنورى  -نوازنده و
موسيقيدان
 1329خورشيدى (  1951ميالدى)
ترور سپهبد حاجيعلى رز م آرا ،نخست وزير
محمدرضا شاه پهلوى به دستورنواب صفوى ،توسط
خليل طهماسبى از گروه تروريستهاى اسالمى
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت عباس شاپورى ،آهنگساز

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :تعداد فعاالن محیط زیستی که از اوایل بهمنماه در ایران بازداشت شدهاند به
 ۱۴نفررسید.
اینجورکهپیشمیره،فککنمکالسازمانحفاظتمحیطزیستروباسازمانحفاظت
اطالعات یه کشور دیگه اشتباه گرفتن و صرفا اگه رشته تحصیلیت درباره محیط زیست
باشه یعنی استعداد جاسوس شدن رو داری و بهت انواع و روش های جاسوسی رو
درس میدن مثه «تجسس در مراتع و جنگل ها»« ،مدیریت منابع آب و تفحص»« ،آب
هایزیرزمینیوجاسوسیزیرآبی»«،حفاظتازاکوسیستمواستراقسمع»وِ...؛بههمین
دلیلوقتیفارغالتحصیلبشیوجذببازارکار،بهراحتیمیتونیبرایکشورهایبیگانه
جاسوسیکنیوبرادرایزرنگسپاهودادستانیهمبگیرنت.البتاالنکهفکرشومیکنم
میبینم برای یه سری از جاسوسای محیط زیستی خطر مرگ هم وجود داره مثه جنگلبان
هاییکهتوسطشکارچیایغیرقانونیدرهنگامجاسوسیازیوزپلنگاوآهواکشتهمیشن!
خبر دوم :محمدرضا عارف رییس فراکسیون اصالح طلبان مجلس شورای اسالمی در
توییتر خود نوشت « :نقش و سهم آقایان موسوی و کروبی در انقالب غیر قابل انکار است
هر دوی این عزیزان یک عقبه قوی در انقالب دارند .امیدوارم هر چه زودتر مساله حصر
که باعث چالش هایی درون خانواده انقالب شده حل شود».
خب حاال که چی؟ مگه اگه کسی تو این انقالب نقش و سهمی داشته باشه دلیل بر این
میشه که باهاش برخورد نشه؟ مرد حسابی ،حضرت آغا و اون یارو قبلیش حضرت اَمام
هر دوشون کلی انقالبی رو زدن لت و پار کردن .از چپی و مارکسیست بگیر تا مجاهد
و ملی – مذهبی و خالصه همه اونایی که به طمع رسیدن به قدرت و حکومت بعد از
شاهنشاهی پهلوی اومدن پشت سر خمینی وایسادن و تو انقالب سهم و نقش داشتن ،یا
اعدامشدن،یازندانی،یاحصرویادربهترینحالتتونستنازکشورفرارکنن!ایناحتیبه

نایبرهبر(آیتاهللمنتظری)همرحم نکردن اونوقت ایندوست اصالحطلبماطلب
اصالح از این نظام رو داره .عارف جون میدونی اصالح طلبی شما و امثال شما حکایت
چیه؟ حکایت اینه که یه آدم کچل بره سلمونی و بخواد موهاشو اصالح کنه!
خبرسوم:علییونسی،وزیراطالعاتدولتمحمدخاتمی،سعیدمرتضویدادستان
وقترامسئولکشتهشدنزهراکاظمی،خبرنگارایرانیکانادایی،معرفیکرد!
اوال که می خوام االن دیگه الل شی و قاتل رو معرفی نکنی ،حاال بعد چندسال یادت
افتاده که این یارو مرتضوی جنایتکار ،قاتله؟ دوما اینکه چرا همون موقع الل شدی و
صدات در نیومد تا ادامه جنایت های مرتضوی که منجر به کشتار و شکنجه جمعی
کهریزکشد،اتفاقنیوفته؟سومااینکهحاالمکهزبونتوازشدهومیگیاوندیوثقاتل
بوده ،چه فایده ای داره؟ یارو که داره راست راست راه میره و روز به روز هم گردنش
کلفت تر میشه! و آخرش این که چرا روتون نمیشه بگید همه تون تو همه جنایت ها
دست داشتید ،یا آمر بودین ،یا عامل بودین و یا با سکوتتون شریک قاتل بودین!
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

818-9 08 08 08

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

Job

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

اطالعیهها

امالک

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

2800

حراج

3100

خدمات

4100

Properties

مواد غذایی 7100

اجاره ،خرید ،فروش... ،

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

آموزش Education 1100

اتومبیل

خرید ،فروش... ،

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

Automobile 2100

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

امالک

Properties 2800

9100

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

خدمات Sevices 4100

وود لند هیلز،اتاق مستر،ریمادل ناوی ،فریدون
شده ،مبله با آشپزخانه مشترک و
پارکینگ اجاره به خانم مجرد $ 850مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما
یا زوج $1150
 (818) 633-0369در امور آدیت Audit
مشاور مالیاتی متخصص در امور

)Accounting Services(Enrolled Agent

خرید و فروش امالک و مستغالت

مشاوره

آقایی ،خسرو

(310) 207-6500

Extar Co

(310) 315-9622
آموزش بدنسازی

الدن کالب

(310) 962-7010

wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

پارس

دان تان ال ای موتورز
نیک والدت
(213) 748-8951

آموزش زبان فارسی
فکوري ،مآوا

(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

 dtlamotors.comخسروي ،علي

تعمیرگاه

آموزش رانندگی
(818) 996-2945
(213) 388-0989

ExtarCo.com

امینی ،دانی

بخشی شوران

 (323) 651-0414شیمی،نوشین

سي بي اس اتو
(818) 765-5300

CBSautobody.com

(310) 741-0085

mfakoori7@gmail.com

فرزان ،ژانت

(310) 274-3445
(310) 967-9530

(310) 498-1090
(310) 475-2122

نیازمند کار خدماتی با ساعتی ١٠دالر
میباشد
(323) 994-9132
به خانمی ایرانی با تسلط کامل به زبان
اسپانیش و انگلیسی برای  5روز کار در
دفتر جواهر فروشی از 9صبح تا 5عصر
نیازمندیم.
کورش

(310) 648-2522

حقوقی
خانواده ای دراورنج کانتی جویای
نگران دریافت تیکت رانندگی نباشید استخدامپرستارکودکبصورتشبانه
روزی می باشد.
 Justice Ticketمشاور شما برای
(949) 293-8824
خالصی از عواقب دریافت تیکت
 (818) 244-4447جویای شریک در امور فرهنگی و
فرشي ،دکتر آلن
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477
وکیل امور جنایی
ketab1@ketab.com
(818) 666-3183
www.casedismissed.us

شکوفه امین

تنظیم وکالتنامه و انجام سایر
( امورحقوقي در ایران)

(818) 642-7282
خیاطی

پرده ( دوخت  -فروش  -نصب)
پرده پارس
بهزاد ریحانی

شرکت خدمات کاریابی Infinity
(ملودی)نگهداریازفرزندان،سالمندان
نظافت منازل یا دفاترپاره وقت  ،تمام
وقت و شبانه روزی

خانم نیکی

shokofeh.amin@gmail.com

JanetFarzan.com

لوازم یدکی

www.consultax.com
info@consultax.com

کار

6100

(818) 745-1010

بهیکخیاطباتجربهویکReceiptionist

درخشکشوییاکسپرس
 (818) 216-4210درمنطقه West LAنیازمندیم.

آموزش کامپیوتر
کالیفرنیا آتو رکینگ
کاکاوند (پورنگ) مینا
آمورزشگاه ارت
California Auto wrcking
(949) 552-6060
مسافرتی
Los Angeles Ort College
(818) 768-7604
 (949) 202-7484 Cellآژانس مسافرتی شهرزاد
(323) 966-5444
AllAutoPartsFinders.com
(310) 477-9400
(818) 382-6000
shahrzadtours@yahoo.com
 www.laort.eduاطالعیهها  Notifications 2500مفید ،اردوان
رنجبر ،امیر
 (310) 948-6071با امید پرواز کنید
 (949) 223-7214نماینده هواپیمایی ال عال
(818) 282-3918
اجتماعی
صادر کننده بلیطهای پروازهای
آموزش نقاشی
داخلی و خارجی
منیفی ،ویدا
پارس
برابری
مرکز
(800) 536-6666
(818) 705-7653
کالس های خصوصی طراحی و نقاشی جهت یاری رساندن به پناهندگان و
در لس آنجلس و اورنج کانتی
VidaMonify.com
هم میهنان تازه وارد
در هر سنی ( کودک و بزرگساالن)
بهاران ،شبنم  -پارس
(818) 616-3091
پیشرفته)
درهرسطحی(مبتدیتا
(818) 774-1414
میکاییل،بهروز
شمارهتماسجهتاطالعات بیشتر:
(818) 201-0500
(310) 617-6272
 (424) 333-4919امالک Properties 2800
 MichaelMikail@aol.comکاشاني همایونفر ،مهشید
SophiaPezeshk.com
(310) 666-6816
اجاره

www.parsdrapery.com

اتومبیل

Automobile 2100

صافکاری
آدامز کولیژن کلینیک
(323) 936-3636
جرمن تک
(818) 625-8887
(818) 264-0777
سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
اجارهماهیانههزاردالر
(818) 300-7226

شخصی

کتاب حیف که زود بزرگ شدم
(خاطرات حمام زنانه )
دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با زیر قیمت بازار
(818) 469-0999
مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
در بهترین منطقه نورت هالیوود با
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس
مشترک ١٨نفرهطبقهاولوطبقهدوم رمان(فرهادفرناندو مرددوزنه)رابخوانید
با قیمت استثنایي به شرط کردیت و در لذت غرق شوید  .عباس تهرانی
خوب  ٢ماه رایگان
(310) 477-7477
David

(818) 523-2600

یوروپین کولیژن کلینیک
اتاق و گست هاوس همیشه برای
 (310) 445-5333اجاره موجود است حتی بطور موقت
(310) 445-3999
(310) 867-1770
(213) 216-8282
آپارتمانهای ریمادل شده سینگل،
خرید و فروش
 ١خوابه ٢ ،خوابه بزرگ نزدیک مراکز
آناهایم مرسدس بنز
خرید ،اتوبوس ،متروشهرتارزانا ،قیمت
رامین آرین
مناسب،شرایطعالی
مکس توحیدیان
برایکسانیکهتازهبهآمریکاآمدهاند
ماش نوذری
کیوان
(818) 481-1511
(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

حراج

3100

Sale

Remodeling sale

فروش کلیه لوازم منزل نقره ،لوازم
آنتیک ،لباس و مبلمان
(310) 980-0330
خدمات Sevices 4100

Job

کار

6100

(310) 312-1277

مواد غذایی

Food 7100

عمده فروشی
آبعلي ،ماست و دوغ و لبنیات
(818) 409-0117
اس جي اس

(213) 593-1200

سبالن

(480) 319-5411

چاپ چاپ

Job

(818) 884-0054
(818) 776-8833

صدف ،شرکت مواد غذائي
استخدام و جویای کار
(323) 234-6666
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود،
سوپرمارکت
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
را جهت همکاری در وودلند هیلز ایالت مارکت
(310) 659-7070
دعوت می کند
(424) 395-8293
)(310) 659-3528(Super
)(310) 659-9253 (Fish
)(310) 659-9250(Meat
به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
کي یو مارکت و پرودوس
(310) 422-4692
(818) 345-4251
(818) 758-9995
shopQmarket.com
یک نفر کارگر ماهر برای کارگاه کابینت
سازی استخدام می شود
وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

(310) 968-3221

استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی
(818) 310-2503

هنر

9100

Art

خوشنویسی
چاپخانه
حیدري ،مصطفي
(714) 871-8234
 Torbati Printingبه چند نفر مانیکوریست برای دو
طراحیوچاپبهزبانهایفارسیوانگلیسی سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی
خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
 (310) 254-6258هیلزنیازمندیم
(310) 477-7477
(310) 990-2780
(310) 806-0128
(800) 367-4726
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بیش از یک چهارم کودکان زیر 6
سال در کالیفرنیا در زیر خط فقر
زندگی میکنند
بیش از یک چهارم کودکان زیر  6ساله در کالیفرنیا در زیر خط فقر زندگی میکنند
که بیش از  750000نفر هستند .بنابر گزارشی که از دادههای آماری بین سالهای
 2011تا  2014تهیه شده و از سوی مرکزجغرافیای فقر کودکان در کالیفرنیا در
سانفرانسیسکو منتشر شده است ،در کانتی لوسانجلس  30درصد کودکان کمتر
از  6ساله در زیر خط فقر هستند و باید از کمک دولتی برخوردار شوند همین آمار
در ارنج کانتی  27درصد کودکان را در بر میگیرد .شهرهای مختلف لوسانجلس
کانتی از  4درصد تا  68درصد را نشان میدهد که بیشترین کودکان در زیر خط فقر
در لوسانجلس کانتی در منطقه جنوب شرقی دانتان لوسانجلس هستند و در ارنج
کانتی از  9درصد در نیوپورت آغاز میشود و باالترین آن با  48درصد در سانتا آنا
میباشد 71 .درصد کودکان زیر  6سال فقیر در کالیفرنیا در خانوادههایی  4نفره با
درآمد کمتر از  26100دالر زندگی میکنند.
این گزارش جامع به تحلیل  256منطقه جغرافیایی در کالیفرنیا پرداخته و در  6زمینه
هزینه زندگی ،آموزش ،اشتغال ،منابع درآمدی خانواده ،تقسیم جمعیتی و کودکان
فقیر تحلیل شده است.

کالیفرنیااز 90درصدخشکسالیبهزیر
 20درصد کم آبی رسیده است
بر اساس گزارش اداره تامین منابع آب در کالیفرنیا ،در یک دوره زمانی
یکساله ،کالیفرنیا از  90درصد خشکسالی به زیر  20درصد کم آبی رسیده
است .این گزارش از  23فوریه  2016تا  22فوریه  2017را به طور تدریجی و
زمانبندی شده نشان میدهد که چگونه این مشکل رفته رفته محو شده است.
در حال حاضر ،هیچ نقطهای در کالیفرنیا در تقسیم بندی خشکسالی شدید و
یا خشکسالی فوقالعاده نیستند و کمتر از  20درصدی که هنوز در خشکسالی
تلقی میشوند ،دچار کم آبی هستند و شرایط حاد ندارند.
براساس این گزارش  ،مناطقی از سانتا باربارا و ونچورا تاکه هفتههای گذشته
در خشکسالی جدی بودند ،پس از بارندگی دو هفته گذشته مشکل کم آبی
ندارند و منطقه کوچوما لیک ( )Cachuma Lakeبا  31فوت افزایش
در سطح آب پس از بارندگی تغییر بسیار به سوی برون رفت از خشکسالی
حرکت کرده است.

افزایش قیمت زمین و امالک در مناطق کشت و رشد ماریجوانا
با توجه به ناتوانی قانونی ایالت کالیفرنیا در مورد ایجاد مقررات تهیه
و توزیع و نگهداری پول در بانکها برای فروشندگان مار یجوانا،
شهرهایی که مراکز فروش هستند ،به طور مستقل نسبت به صدور
پروانه کار برای فروشندگان مار یوانا برای مصارف پزشکی نمودند.
در حالی که هنوز جلسههای گفتگو بین مقامات شهری و مجالس قانون
گذاری ایالت کالیفرنیا و فرمانداری استان کالیفرنیا ادامه دارد ،افزایش
ارزش و قیمت زمین و امالک در مناطقی که کشت و رشد مار یجوانا
ادامه یافته  ،سر به آسمان کشیده است.
ایالت کالیفرنیا انتظار دارد از فروش قانونی مار یجوانا برای مصارف
پزشکی و مصرف آن برای گذران اوقات فراغت برای افراد باالی 21
سال 4/6 ،میلیون دالر مالیات به دست بیاورد .به سبب غیرقانونی بودن
فروش مار یوانا بر اساس قوانین فدرال ،بانکها حق ندارند برای این
گونه مشاغل ،حساب بانکی باز کنند.

نماینده جمهوری خواه ،معترضان در شهر کاستامسا را آبپاش کرد

با جدی شدن لغو بیمه درمانی اوباما از سوی دولت دونالد ترامپ و
دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ،هفته گذشته در سنای کالیفرنیا
الیحه  SB 562به مجلس ارائه شده است که همانند طرح تک
پرداختی سناتور برنی ساندرز است.
از سوی دیگر با توجه به مرخصی یک هفتهای نمایندگان کنگره و
بازگشت آنان به حوز ههای انتخابی خود ،گردهمآیی اعتراضی در
برابر دفاتر و یا خانههای نمایندگان از سوی سازما نهای مردمی در
اعتراض به لغو بیمه درمانی اوباما سامان داده شده استکه بسیاری را
در روز پنجشنبه خواهد بود .این گردهمآییهای اعتراضی در برابر
دفاتر و خانه  13نماینده جمهور یخواه که نسبت به تشکیل جلسه

افراد مجرم پس از آزادی ،از
خاک آمریکا اخراج میشوند
تام بری هیل ( )Tom Berry Hillسناتور جمهوریخواه از شهر ُمدستو
( )Modestoدر سنای ایالتی کالیفرنیا ،اعالم کرد که طرحی را در رایگیری سال
 2018به صورت الیحه به رای عمومی خواهد گذاشت تا به موجب آن در صورت
تصویب ،افرادی که جرم مرتکب شدهاند و به صورت غیر قانونی در آمریکا زندگی
میکنند پس از آزادی از زندان در پایان دوره محکومیت خود ،بیدرنگ از خاک
آمریکا اخراج شوند.
این طرح که میتواند جمهوریخواهان را در حمایت از خواستههای پرزیدنت
دانالد ترامپ متحد کند ،چون در حال حاضر با مخالفت اکثریت دموکراتهای دو
مجلس ،شانسی برای تصویب در مجلس ندارد و تنها راه به آزمایش گذاردن آن،
انتخابات نوامبر  2018خواهد بود.

دیدار با رای دهندگان اقدام نکردند ،خواهند بود.
کالیفرنیا  14نماینده جمهور یخواه دارد که تنها تام مک لین تاک با
رای دهندگان مخالف و موافق در حوزه انتخابی خود رو برو شده
است.
هنگامی که معترضان  ،از کتابخانه عمومی شهر به سوی خانه دینا
روراباکر  Dana Rohrabacherنماینده جمهوری خواه شهر
کوستا میسا رفته بودند تا با او گفتگو کنند  ،ناگهان با روشن شدن
فواره های آب روی چمن ها روبرو شدند که برای متفرق کردنشان
روشن کرده بودند و همین موضوع به اعتراض آنها افزود
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سمینار"ایران پس از مرگ اسکندر مقدونی" در جوردن سنتر دانشگاه ارواین
از لنز دوربین ابراهیم صافی
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بود  -وحشت و ترس
افقي:
 - 7سخن چینی کردن  -طعم دهنده غذا  -تخته نازك -
- 1وسیلهایبهصورتپارچهچندالیهکههنگامپختغذابرروی
جشن باستانی ایران
قابلمهمیگذارند-کاخیقدیمیدرحیدرآبادهند
 - 8قدر و قیمت  -مترسک
- 2اصطالحیدرعلمآمار-بازگشتصدا-تباهشدن
 - 9نظر  -ساکت و یواش  -توانگری و فراخدستی -
- 3شاملشدن-خمیازه-سازیزهیوآرشهای-چاشنیگوجهای
بیماری
- 4دروغنیست-ورزشیدروناستخر-دلدردازپریمعده
 - 10اندیشمند  -جوش چرکین  -کوچکترین کشور
- 5میدانیدرتهران-هویدا-هوانورد
شمال آفریقا
- 6یاریکردن-اطاعتچشمبسته!
 - 11بچه ترسان خیالی  -ذره بنیادین
 - 7اشاره به مکان نزدیک  -قالیهای بافت این شهر استان کرمان
 - 12روانشناس بنام اتریشی با نام آلفرد  -خلوص و
شهرتجهانیدارند-سیاهشاعران!
یکرنگی -صفت روباه!
- 8نغمهوغنا-شناساننده-آزادشده-پسوندساینده
 - 13یادداشت  -تن پوش  -غرش ابر  -مقابل جزر
- 9پوششوپرده-قشروپوسته-غذایقلقلی!
 - 14مزه ترش و شیرین  -زن همنشین  -حاال
- 10اثریازابوالفضلدکنی-عضومرغ
 - 15اثری از ژان دوالفونتن فرانسوی  -فیلمی به کارگردانی
- 11گوشهها-گوشتكبابی-فیلمیازجاللمهربان
غالمرضارمضانی
-12پایتختمالدیو-ازدرختانهمیشهسبز-آمیخته
- 13میوهمربا!-محلدرسخواندن-پسوندساختصفت-تاب
حل جدول شماره گذشته
وتوان
- 14همدمودوست-خاطروذهن-جانوراهلیشده
- 15سریالیبهکارگردانیسروشصحت-کنایهازالغروضعیف
عمودی:
 - 1فیلمی از داود موثقی با حضور دانیال عبادی و افسانه
پاکرو -بنای تاریخی هفت تپه
 - 2مادر خودمانی  -گنجینه اسناد  -یار هوی!
 - 3بزرگترین رودخانه فارس  -اقامت  -دوران  -خاکی
در خدمت صنعت
 - 4اهداف و مقاصد  -دلبر و معشوق زیبا  -غالف شمشیر
 - 5گلی سفید و خوشبو  -اثر تاریخی ورامین
 - 6توزیع کننده  -نام قدیم این شهر ایران ،سلطان آباد
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08.NET/EVENT
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  2مارچ 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

107
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
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دستور تخلیهٔ اجباری ساکنان منطقهٔ مونتهسیتو

مسئوالن کانتی سانتا باربارا روز پنج شنبه  ،دستور تخلیهٔ
اجباری ساکنان منطقهٔ مونتهسیتو و  ۵منطقهٔ دیگری را که در
آتشسوزی اخیر کالیفرنیا را صادر کرد ،زیرا در طوفانی که
پیش روست ،ممکن است خطر تازهای را برای آنها به وجود
بیاورد و مناطق آسیبدیده با تخریب بیشتر ساختمانهای
صدمهدیده روبهرو شوند.

ادارهٔ شریف دپارتمان کانتی سانتاباربارا در این تخلیهٔ
اجباری ،ساکنان آتشسوزی های توماسِ ،شریا و وتیتر را
از نیمروز پنجشنبه ناگزیر به ترک خانههای خود بهویژه در
کرانههای اقیانوس آرام در گولهتا ،سانتاباربارا ،مونتهسیتو،
سامرلند و کارپنتریا نموده است .این ساکنان تا ساعت ۶
غروب وقت دارند که خانههای خود را ترک کرده باشند.
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