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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

تاخیر پرسش برانگیز دولت فدرال 
کانادا در صدور مجوز اقامت دایم 

مهاجران ایرانی تبار

دستگیری  آرمان گبای، یکی از 
ثروتمندان بورلی هیلز

پرونده آزار کودکان 4 ماهه تا 
11 ساله از سوی پدر و مادری در 
فرفیلد کالیفرنیا به دادگاه رفت

آزار جنسی از سوی شماری از 
نامداران هالیوود

افسران دوملیتی اداره پلیس لوس 
آنجلس در دوران مخالفت دانالد 

ترامپ با خارجی ها

سوء استفاده جنسی دکتر تیندال 
رئیس کلینیک زنان دانشگاه 

USC

انتقاد نمایندگان مردم از سناتور 
دایان فاین استاین در همایش های 

حزبی

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

داستان »افسانه« را به صورت 
پاورقی در صفحه 5 بخوانید

رایگان
FREE

118

خاطره او که به زندگی بازگشت، وقتی 
حجابش را برداشت

 نگاه نیویورک تایمز به کتاب تازه مسیح علی نژاد
سرکار خانم مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال مدنی ایرانی تبار ساکن نیویورک، تابستان 
تایمز  نیویورک  نشریه  توجه  مورد  اکنون  هم  از  که  کرد  خواهد  منتشر  جدیدی  کتاب  امسال 

است. گرفته  قرار 
»باد در موهایم« عنوان کتاب تازه ای از مسیح علی نژاد است که بزودی در ۲۹ ماه می توسط 
از خاطرات خانم  ای  کتاب مجموعه  این  منتشر خواهد شد.  براون و شرکا«  »لیتل،  انتشارات 

علی نژاد از روزهای دور و نزدیک است.
آزادی  طعم  بار  نخستین  برای  نژاد  علی  مسیح  چگونه  که  آمده  کتاب  این  از  ای  گوشه  در 
است.  چشیده  لبنانی  زنان  کنار  در  لبنان،  پایتخت  بیروت،  های  خیابان  در  را  حجاب  بدون 
مسیح سی ساله در ۲۰۰۶ و در هنگامی که بر روی سلسله مقاالتی درباره لبنان برای روزنامه 
بار به یک سفر خارجی رفت که باعث تحولی عمیق  اعتماد ملی کار می کرد، برای نخستین 
در ساختار فکری وی شد. خانم علی نژاد می نویسد: »در سراسر زندگی من به ما گفته شده 
که همه فضیلت، عفت و نجابت و ارزش من )یک زن( در روسری ام بسته شده است اما در 
انتخاب کرده اند و بعضی دیگر نه اما در  انتخاب داشتند، برخی حجاب را  بیروت زنان حق 

است.« نرفته  بین  از  لبنان  جامعه  یکپارچگی  حال  عین 

طرح ایجاد یک انجمن همسایگان 
جدید در وست وود شمالی تصویب شد

خبرگزاری ایرانشهر:  در یک رقابت بسیار فشرده 
انتخاباتی طرح ایجاد انجمن همسایگان در وست 
وود شمالی تصویب شد. این طرح  برای نخستین 
بار گروه دانشجویان و دانشگاهیان یو سی ال ا را 
از یک سو و از سوی دیگر بخش شمالی خیابان 
اوهایو را در بر میگیرد.  گروه وست وود فوروارد 
و  دانشجویان  داران،  خانه  مشاغل،  ائتالف  از  که 
بار  نخستین  برای  است  شده  تشکیل  دانشگاهیان 
و  سرخوردگی  خود،  گذشته  نوامبر  اطالعیه  در 
ابراز  فعلی  انجمن همسایگان  از  را  ناامیدی خود 

داشت و اعالم کرد که انجمن فعلی ، نگرانی ها  و 
مشکالت آنها را  مورد توجه قرار نمی دهد.

فارغ  انجمن  پرزیدنت  اسکایلز  مایکل  آقای 
وود  وست  اعضای  از  و   UCLA التحصیالن 
نیست  رسمی  نتایج  چند  هر  کرد  اعالم  فوروارد 
و قرار است آرای دیگری نیز خوانده شود ولیکن 
تاثیری  نهایی آرا  نتیجه  آنها در شمارش و  تعداد 

نخواهد داشت. 
دپارتمان توانمند کردن انجمن همسایگان باید در 
مدت یک ماه اینده نتیجه انتخابات را گواهی کند.

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفاژ نیویورک 

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر 

از انتشارات شرکت کتاب

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=<0627><0645><0646><0648><0646>%20<0646><062A><0635><0631>%20(%20<0627><0646><062F><06CC><0634><0647>%20<0647><0627><060C>%20<062E><0627><0637><0631><0647>%20<0647><0627>%20<0648>%20<0646><0627><0645><0647>%20<0647><0627>)%202%20<062C><0644><062F><06CC>&author=<0646><062A><0635><0631><060C>%20<0627><0645><0646><0648><0646>
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://citycapitalrealty.com/
http://www.loan-america.com/
http://ariahardwood.com/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                           

دکتر فرهنگ مهر دولتمرد 
استاد و رئیس پیشین دانشگاه پهلوی شیراز

به گزارش نیویورک تایمز، مسیح علی نژاد در نگارش کتاب باد در موهایم از همسرش، »کامبیز فروهر« روزنامه نگار ارشد نشریه بلومبرگ، یاری گرفته 
و پرتره ای از ایران امروز را از دید یک زن روایت می کند. او از داستان هایی که بر او در ایران و سپس در مهاجرت به انگلستان و ایاالت متحده گذشته 

است سخن می گوید.
معصومه علی نژاد قمی معروف به مسیح علی نژاد، زاده سال ۱۳۵۵ و در روستای قمیکوال از توابع بابل بدنیا آمده است. او خبرنگاری را در سال ۱۳۸۰ 
کرد  می  کار  اسالمی  مجلس شورای  در  پارلمانی  بعنوان خبرنگار  سالی  که چند  حالی  در  و   ۲۰۰۵ در سال  کرد.  آغاز  تهران  در  همبستگی  روزنامه  با  و 
بدلیل افشای پرداخت عیدی و پاداش هنگفت به نمایندگان مجلس در خبرگزاری ایلنا از مجلس اخراج شد و بعدها از ایران به انگلستان و سپس آمریکا 

کرد.  مهاجرت 
به  اعتراض  و  اجباری  با حجاب  او  علنی  مبارزه  فمینیست شناخته می شود.  و  زنان  مدنی جنبش  فعال  و  نویسنده  نگار،  روزنامه  بعنوان  نژاد  علی  مسیح 
تبعیض علیه زنان ایرانی از او چهره ای شناخته شده در سطح بین المللی بوجود آورده که درضمن مورد دشمنی و کینه ورزی مقامات جمهوری اسالمی 

نیز قرار گرفته است.          

ادامه مطلب » کتاب تازه مسیح علی نژاد از صفحه 1

سوی  از  و  بوده  اعدام  حکم  هوادار  همواره  که  استاین  فاین  دایان  سناتور 
نمایندگان مردم در همایش های حزبی مورد انتقاد قرار گرفته  و از سال ۱۹۹۰ 
تا کنون در کارزارهای انتخاباتی خود به آن انتقادی هم نکرده است، امسال در 
آگهی انتخاباتی برای دور پنجم سنا، نشان داده است که علت عملگرا بودن او 
بوده است و اکنون او از خط میانه حزب دموکرات به سوی خط چپ متمایل 
ساله   ۸4 استاین  فاین  دایان  شود.  پیروز  انتخابات  در  دیگر  بار  تا  است  شده 

تا ۹۰ سالگی در سنای آمریکا خواهد بود. رقیب  نیز پیروز شود  بار  این  اگر 
او کوین د لئون که از پشتیبانی جناح چپ حزب برخوردار است تالش دارد 
در این دوره از انتخابات کرسی او را تصاحب کند. این که آیا مخالفت کنونی 
دایان فاین استاین با حکم اعدام به او کمک می کند یا خیر، باید به آمار پس از 

۵ جون نگاه کرد.

انتقاد نمایندگان مردم از سناتور دایان فاین استاین در همایش های حزبی

http://persianrugspas.com/
www.cbsautobody.com
https://www.08tickets.com/tickets/bazm-e-arefan-124247#buy
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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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آرمان گبای ۵7 ساله، یکی از ثروتمندان بورلی هیلز و سرمایه گذار در توسعه امالک 
به سبب رشوه دادن به یکی از کارمندان اداره کانتی لوس آنجلس برای دستیابی به یک 

قرارداد 4۵ میلیون دالری دولتی، از سوی ماموران فدرال دستگیر شد.
او متهم است که در ۶ سال گذشته، ماهیانه ۱۰۰۰ دالر به این کارمند می پرداخته تا 
اطالعات منافع دولتی در سرمایه گذاری را که مدارک و اسناد غیرعمومی بوده در 
اختیار او بگذارد و او بتواند از به اجاره  در آوردن امالک ، از آن بهره برداری اقتصادی 

کند.
گر چه آرمان گبای پس از دستگیری با وثیقه یک میلیون دالری آزاد شده است، 
لیکن دادگاه نخست او برای تفهیم اتهام روز ۱۲ جون تعیین شده است. آرمان گبای 
چندین شرکت دارد و در صورت محکومیت می تواند با ۱۰ سال زندان روبرو شود. 

دستگیری  آرمان گبای، یکی از 
ثروتمندان بورلی هیلز

فرزندان  به  نسبت  آزاری  کودک  پرونده   ۹ با  که  مادری  ساله،   ۳۰ راجرز  اینا 
خود روبرو بود، یک پرونده تازه کودک آزاری نیز به آن افزوده شد و با وثیقه 
4۹۵۰۰۰ دالری راهی بازداشتگاه شد تا با همسرش جاناتان آلن ۲۹ ساله که او 
نیز در برابر وثیقه ۵ میلیون دالری در بازداشت است، روز ۲4 ماه می در برابر 

دادگاه قرار بگیرند و تفهیم اتهام شوند.
پلیس در ۳۱ ماه مارچ هنگامی که از سوی همین مادر، اطالعاتی در مورد ناپدید 
شدن پسر دوازده ساله اش دریافت کرد، جستجو برای او را آغاز کرد و کودک را 
زیر بته های خانه همسایه ها یافت که خوابیده بود و همین موجب شد که خانه 
این زن مورد بررسی قرار گیرد و پلیس به این موضوع دست یابد که این زن و 
همسرش، بچه ها را آزار می داده اند. ۹ کودک بین سن 4 تا ۱۱ ساله در خانه این 
زن با غذاهای مسموم و فاسد، اتاق های پر از زباله و مدفوع زندگی می کردند و 

این آزارها از سال ۲۰۱4 ادامه داشته است.

پرونده آزار کودکان 4 ماهه تا 11 
ساله از سوی پدر و مادری در فرفیلد 

کالیفرنیا به دادگاه رفت

از سوی دادستان کانتی لوس آنجلس، گروه ویژه ای مسئول رسیدگی به پرونده 
آزار جنسی از سوی شماری از نامداران هالیوود از جمله هاروی واینستین و 
استیون سیگال و اد وست ویک شد. پرونده هایی که از آزار جنسی تا تجاوز را 
در بر گرفته است، گر چه هنوز تحقیقات از سوی ماموران اداره شریف دپارتمان 
و پلیس بورلی هیلز پایان نیافته است لیکن این پرونده ها از سوی دادستان منطقه 
به تیم ویژه بازرسان و دادستان ها ارجاع شده است که روی موضوع آزار جنسی 
در زمینه کارهای هالیوود تمرکز دارند و از ۶ ماه گذشته این پرونده ها را پیگیری 

می نمایند.
دادستان کل لوس آنجلس کانتی، جکسی لی سی، این پرونده ها را از ۱۸ دسامبر 
همراه با بازپرس های ویژه زیر نظارت ویژه دارد و گفته می شود که پرونده ها گر 
چه با هاروی واینستین آغاز شد ولی به شمار زیادی از هنرپیشه ها نیز گسترش 

یافته است.

آزار جنسی از سوی شماری از 
نامداران هالیوود

پناهگاه در  با خارجی ها و موضوع شهرهای  ترامپ  دانالد  در دوران مخالفت 
کالیفرنیا،  پلیس لوس آنجلس اعالم کرد که ۱۵ درصد افسران اداره پلیس لوس 
آنجلس در بیرون از آمریکا در کشورهای دیگر به دنیا آمده اند. از سال ۱۹۹۲ 
که شورش لوس آنجلس را به دنبال رای دادگاه در مورد پلیس و رادنی کینگ 
اداره  اعالم نمود و در آن زمان تقریبًا تمامی افسران سفید پوست بودند، این 
تصمیم به استخدام التین تبارها و رنگین پوستان آفریقایی تبار گرفت و اکنون 
4۸ درصد افسران التین تبار، ۱۰ درصد آسیایی تبار و ۱۰ درصد آفریقایی تبار 
هستند و ۱۵ درصد کسانی هستند که در بیرون از آمریکا به دنیا آمده اند و حتی 
در میان افسران پلیس کسانی هستند که در کودکی به طور غیرقانونی به آمریکا 
آورده شده اند و اکنون شهروند آمریکا و در خدمت پلیس هستند و حتی ریاست 
شعبه هایی از اداره پلیس را به عهده دارند. این گرایش در میان افسران پلیس  

عامل مهمی در همکاری نکردن در اخراج مهاجرات غیرقانونی جلوه می کند.

افسران دو ملیتی اداره پلیس لوس آنجلس در 
دوران مخالفت دانالد ترامپ

 با خارجی ها

پس از انتشار گزارش هایی مبنی بر رفتار دکتر تیندال رئیس کلینیک زنان دانشگاه 
 ، رفتار  این  به  نسبت  دانشگاه  تفاوتی  بی  و  زنان  و  به دختران  نسبت   ،USC
کنسولگری چین، این موضوع را به طور جدی مورد اعتراض قرار داده و تقاضای 

رسیدگی فوری را نمود.
سخنگوی کنسولگری چین در لوس آنجلس، اعالم کرد که به عنوان نماینده دولت 
و شهروندان چینی، حق خود می داند که از مسئوالن نسبت به این موضوع تقاضای 

رسیدگی بنماید.
و  دختران  جنسی  اندام  از  تصویربرداری  با  پزشک  این  که  است  شده  اشاره 
دستکاری در هنگام معاینه از حد رفتار پزشکی گذر کرده و وارد مرحله سوء 

استفاده جنسی شود.

سوء استفاده جنسی دکتر تیندال 
USC رئیس کلینیک زنان دانشگاه

http://www.aminiranianlaw.com/
www.24hourrooters.com
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
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درکانون خبر:

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

نامزد  کاکس  جان  از  پشتیبانی  اعالم  با  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دانالد 
جمهوریخواهان برای انتخابات کالیفرنیا، در ۲ هفته پیش از انتخابات مقدماتی 
نامزد   ۲ وجود  با  و  زد  هم  به  را  جمهوریخواهان  جبهه  در  توازن  جون،   ۵
جمهوریخواه، رای های بیشتری را به سوی جان کاکس روانه می کند و تراویس 

آلن نامزد دیگر جمهوریخواهان را با کاهش رای روبرو خواهد کرد. 
گو  دیه  سن  در  کالیفرنیا  جمهوریخواهان  کنگره  جاری،  ماه  آغاز  در  چه  گر 

نتوانست هیچ یک از دو نامزد را به سبب نرسیدن به ۶۰ درصد، پشتیبانی نماید 
ولی پشتیبانی رئیس جمهور می تواند با افزایش رای جان کاکس، دو نفر با آرای 
باال در انتخابات ۵ جون را که به نظر می رسید دو نفر از دموکرات ها باشند به 
یک دموکرات و یک جمهوریخواه تغییر دهد و روانه ماه نوامبر نماید گفتنی 

است که در انتخابات ۲۰۱۶، جان کاکس به دانالد ترامپ رای نداده است. 

پشتیبانی دانالد ترامپ از جان کاکس نامزد جمهوریخواهان برای 
انتخابات کالیفرنیا

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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پاورقی:                                       

افسانه گفت آره
احمد گفت چند وقتشه

افسانه گفت حدود چهل روزه 
احمدگفت پس چرا چیزی بمن نگفتی

افسانه گفت واسه اینکه تا دیروز خودمم خبر ندا شتم
سعی  و  باش  خودت  مواظب  خیلی  گفت  احمد 
باهاش  و  باشی  متخصص  دکتر  یه  نظر  تحت  کن 
خداحافظی کرد در حالیکه افکارش شدیدا تحت تاثیر 

این خبر قرار داشت
افسانه هر لحظه در گیر یک مشغله فکری میشد هنوز 
اولی رو از سر راه بر نداشته سوژه دیگری از راه میرسید 
تازه میخواست از اینکه باحمد خبر داده نفس راحتی 
بکشه که از طرف خودش مورد سئوال قرار گرفت که 
آیا بفرزانه بگه یا نه و باز هم تصمیم در این باره رو 

بفردا موکول کرد
صبح فردا احمد با عباسی تماس گرفت و گفت آیا 
اون برنامه رو که بهت گفته بودم میتونی امروز پیاده 

کنی
عباسی گفت چرا نتونم وقتی هما پیشته یه اس بده من 

زنگ میزنم و برنامه بعد از ظهر و ردیف میکنم
احمد گفت دستت درد نکنه و گوشی رو گذاشت

داد که چون دیشب تماس  پیام  افسانه  برای  سعید 
نوشت  افسانه  و  بده  خبری  یه  شدم  نگران  نگرفتی 

نگران نباش من خوبم موقعیت تماس نبود
صغری هما رو در حالیکه ناله میکرد از پله ها پائین 

آورد و روی 
کاناپه نشوند و بآشپزخونه رفت

احمد گفت چیه درد داری 
هما گفت نفسم باال نمیاد

صغری با یه سینی اومد و لقمه ای رو که آماده کرده بود 
بدست هما داد و یه فنجون جای جلو احمد گذاشت 
و احمد گوشی رو برداشت و یه میس کال بعباسی داد
سعید در حالیکه جعبه شیرینی رو تو یه دست و پاکتی 

رو توی
 دست د یگه داشت وارد شد و سالم گفت

احمد  و  دادن  کوتاهی  سالم  جواب  هما  و  احمد 
بشوخی گفت بمیمنت و مبارکی شکستن پام شیرینی 

گرفتی
سعید انگار که حرف پدرشو نشنیده ورقه ای رو از 
پاکت در آورد و گفت این پایان نامه و اینهم شیرینیش

هما گفت مبارکه ایشااهلل همیشه تو زندگیت موفق 
باشی و هردو سعید و بوسیدن و هما گفت این شیرینی 
قبول نیست میخوای با یه جعبه شیرینی سر و ته شو 

هم بیاری
سعید گفت تو جون بخواه عزیزم و روی مبل نشست 
و صدای زنگ گوشی احمد در اومد احمد گوشی رو 
برداشت و گفت سالم آقای عباسی ... قربون تو... آره 
خوبم ...اونام خوبن ... کی امروز آخه من با این پام ... 

باشه بیا قربون تو خداحافظ
هماگفت چی میگفت

احمد گفت میخواد عصری بیاد منو ببره بیرون شاید 
و  پاشد  سعید  اومده  پیش  مشکلی  دکتر  برای  بازم 

باتاقش رفت
حوالی ساعت چهار بعد از ظهر بود که عباسی اومد 
چون احمد نمیتونست مثل سابق لباس بپوشه یه شلوار 
کردی گشاد پوشید و یه پیرهن و کت روش و با کمک 

عصا و عباسی توی ماشین نشست
 وقتی راه افتادن احمد آدرس خونه افسانه رو داد و 

گفت نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم
عباسی گفت ترو خدا این حرفو نزن کمر ما زیر بار 

منتی که روسر ما گذاشتی خم شده
احمد گفت بابا ما رو پشیمون نکن

عباسی گفت باشه دیگه چیزی نمیگم فقط بدون که 
من همین دور و برام هر وقت خواستی برگردی زنگ 

بزن یه ربع بعد من در 
خونه م 

جلو در خونه افسانه رسیدن احمد قبل از اینکه پیاده 
شه 

بافسانه زنگ زد و گفت اگه خونه ای درو وا کن 
افسانه درو واکرد و احمد با کمک عباسی پیاده شد و 
ازش تشکر کرد و بطرف خونه راه افتاد هنوز دو سه 
پله رو باال نرفته بود که افسانه رسید و بهش کمک کرد 

و باهم وارد خونه شدن
احمد روی مبلی نشست و افسانه هم روبروش کمی 
بیاد  و  خانوم  عالیه  خاطرات  و  کردن  باهم صحبت 
آوردن که باشنیدن نام عالیه خانوم اشک ا فسانه سرازیر 
شد و پشت سرش صرفه و استفراق و قبل ازینکه بتونه 
خودشو بدستشویی برسونه قسمتی از لباس و گوشه 

هال هم کثیف شد
افسانه بعد از اینکه صورتشو شست با پارچه ای گوشه 
هال و تمیز کرد و باحمد گفت تموم هیکلم بوی تعفن 
و  بگیرم  سریع  دوش  یه  من  بدی  اجازه  اگه  گرفته 

لباسمو عوض کنم 
بعد  افسانه  و  باش  راحت  خانوم  برو  گفت  احمد 

ازینکه لباسی از تو کمد برداشت بحموم رفت
احمد همچنانکه تو فکر بود و به دور و برش نیگا 
تصمیم  افتاد  دکور  توی  کتابهای  به  میکرد چشمش 
گرفت تا اومدن افسانه خودشو سرگرم کنه از جاش 
پاشد و بطرف دکور رفت و به کتابا نگاهی انداخت 
و چشمش بعنوان یکی از اونا افتاد که براش آشنا بود 
احمد اون کتابو برداشت یادش اومد که اولین بار این 
کتاب و تو اتاق سعید دیده کتاب و باز کرد و ناگهان 
وارفت این دقیقا همون کتابی بود که تو اتاق سعید دیده 

بود با همون نوشته تبریک تولد  
کتابو سر جاش گذاشت و دوباره روی مبل نشست 
انگار جریان خون در رگهاش متوقف شده و نفسش 

باال نمیومد مدام با خودش میگفت آخه چطور ممکنه 
سعید با افسانه رابطه داشته باشه حتی یه دلیل ضعیف 
برای توجیه این رابطه پیدا نمیکرد دیگه طاقت موندن 
در اونجا رو نداشت قبل از اینکه افسانه از حموم در 
بیاد از خونه خارج شد بمحض خروج شماره عباسی 
رو گرفت و گفت تو کوچه منتظرم دقایقی بعد عباسی 
از راه رسید از ماشین پیاده شد و باحمد کمک کرد تا 
سوار بشه و عصاشو از دستش گرفت و روی صندلی 
عقب گذاشت وقتی پشت رل قرار گرفت دچار حیرت 
شد احمد سرشو توی دو دستش گرفته بود و زار زار 

گریه میکرد
عباسی که با دیدن گریه احمد بغض کرده بود گفت 
کسی  کردی  جون  نصفه  منو  که  تو  مرد  شده  چی 

طوریش شده
احمد گفت هیچی نپرس فقط راه بیفت عباسی حرکت 
کرد و دیگه بین راه چیزی نگفت وقتی درخونه احمد 
رسیدن قبل از پیاده شدن عباسی گفت هنوز نمیخوای 

چیزی بگی
امروز  من  گفت  بود  شوک  تو  همچنان  که  احمد 
وانمود میکنم که پام درد داره و فردا میخوام برم پیش 
دکتر لطفا راننده اداره رو ساعت چهار بفرست در خونه 
میام پیشت و برات مفصل تعریف میکنم که چطوری 
خونه خراب شدم راستی اگه بتونی یه برنامه جور کنی 
با دکتر حقیقی  بعد ازینکه ترو دیدم یه دیدار کوتاه 

داشته باشم خیلی خوب میشه
عباسی گفت نگران نباش ترتیب شو میدم و ادامه داد 
احمد دیگه سفارش نمیکنم مواظب خودت باش و 

کمک کرد تاپیاده شه و بخونه بره
وقتی افسانه از حموم در اومد فکر کرد که هنوز احمد 
توهاله همانطور که موهاشو خشک میکرد گفت ببخش 

که تنهات..
تازه متوجه شد که مخاطب نداره اول سراغ دستشویی 
رفت  احمد  کفش  سراغ  نبود  آنجا  کسی  ولی  رفت 
و  نشست  مبل  روی  شده  خارج  خونه  از  فهمید  و 
بگوشه ای زل زد و بفکرفرو رفت یعنی چه اتفاقی افتاده 
که اینجوری بیخبر گذاشته رفته حداقلش میتونست تا در 
حموم بیاد و بگه که داره میره دوباره افکار مالیخولیایی 
داشت بسراغش میومد که باز هم خودشو به بیخیالی زد 

و گفت چکار کنم هر چی میخواد بشه بشه
احمد  برای  باید  حاملگیش  خبر  میکرد  فکر  شاید 
سورپرایز باشه و در حال حاضر انتظار بیتابی بیشتری 

رو از طرف او داشت
افسانه وقتی دید که احمد با آن حال و روز و با آن پای 
شکسته از خونه بیرون زده از یه طرف خوشحال بود 
که توخونه مونده بود و از طرفی همین امر باعث شد تا 
باز هم بیشتر احتیاط کنه و در جواب پیام جدید سعید 
که دلم برات تنگ شده یه راهی پیدا کن تا همدیگه 
رو ببینیم نوشت بجان تو اوضاع خیلی خیطه و فعال 

امکانش نیست بمحض اینکه بتونم بدیدارت میام
احمد وارد خونه شد و شروع کرد به تمارض

هما گفت چی شده تو که وقت رفتن حالت خوب 
بود اگه بیرون نمیرفتی و به پات فشار نمیاوردی دردش 

زیاد نمیشد
درد  از صبح  من  بود  احمد گفت کجاحالم خوب 
داشتم و بروز نمیدادم با دکتر تماس گرفتم تا قبل از 

ساعت چهار بعد از ظهر فردا وقت خالی نداشت
هما گفت پس بسعید بگو تا فردا ترو ببره پیش دکتر

احمد گفت عباسی گفته راننده رو میفرستم راستی 
خودش کجاست

هما گفت پیش پای تو رفت باال میخواد حموم کنه
چرت  یه  میتونم  ببینم  باال  میرم  منهم  گفت  احمد 
بخوابم برای شام منو صدا کنین وقتی باسعی زیاد باالی 
با دیدن  پله ها رسید سعید داشت وارد حموم میشد 
احمد گفت مثل اینکه هواخوری بهت نساخته دوباره 

پات درد گرفته
و  درد  بتونم  شاید  بخوابم  میرم  آره  گفت  احمد 
فراموش کنم با این حرف احمد وانمود کرد که داره 

باتاقش میره و سعید وارد حموم شد
احمد یکی دو قدم برگشت و نزدیک در حموم ایستاد 
وقتی صدای دوش آب و شنید باتاق سعید رفت و 
گوشی شو برداشت و روشن کرد و خیلی زود بشماره 
تلفن افسانه و حتی آخرین پیامش که نوشته بود اوضاع 
سرجاش  و  کرد  خاموش  رو  گوشی  رسید  خیطه 
افتاد وقت ورود چنان  راه  اتاقش  بطرف  و  گذاشت 
حواسش پرت بود که نزدیک بود کنترلشو از دست بده 
و بر زمین بیفته وقتی روی تختش نشست دیگه حتی 
باندازه سر سوزنی براش جای تردید نمونده بود که 
سعید و افسانه با هم رابطه دارن سعی میکرد موضوع 

رو از زوایای مختلف حالجی کنه واسه خودش سوال 
طرح میکرد و بدنبال جواب میگشت  آیا افسانه با نقشه 
قبلی موجبات این آشنایی رو فراهم کرد یا برعکس 
این سعید بود که با این عمل خواسته به او ضربه بزنه 

و انتقام مادرشو بگیره
احتمال مورد سوم مبنی بر اینکه این آشنایی کامال 

تصادفی باشه رو بسیار ضعیف میدید
صغری به در اتاق احمد اومد و گفت آقا خانم گفت 
از شما بپرسم اگه براتون سخته بیاین پائین غذاتونو 

بیارم همینجا
احمد گفت اگه این لطف و بکنی خیلی ممنون میشم
 احمد نگاهی به پیام های رسیده کرد و پیام افسانه 

رو خوند
افسانه نوشته بود ما که نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد که 
بیخبر رفتی کاش یه خبر میدادی و احمد جواب داد در 
یه لحظه دردم آنقدر زیاد شده بود که دیگه تاب موندن 
نداشتم و بیرون اومدم فردا باهات تماس میگیرم و بعد 
از آن شامی رو که صغری آورده بود خوردد و خوابید

بعد از ظهر روز بعد ساعت دیواری چهار و نشون 
میداد که راننده از راه رسید وقتی احمد با تکیه به عصا 
وارد حیاط شد سعید هم که ماشین احمد و از تعمیرگاه 

گرفته بود وارد حیاط شد 
احمد گفت درست شد

سعید گفت آره و پرسید میری پیش دکتر 
احمد گفت آره و با کمک راننده و سعید سوار شد 

و حرکت کردن
راننده گفت کجا برم حاج آقا

احمد در حالیکه شماره عباسی رو میگرفت گفت 
حاال بهت میگم 

عباسی گفت کجایی
احمد گفت تازه از درخونه راه افتادیم

عباسی گفت اون کافه دنجه که باهم رفته بودیم یادته
احمد گفت آره بلدم

عباسی گفت برو اونجا منهم دارم میام
احمد نشونی رو به راننده داد و گفت برو اینجا

دقایقی بعد وقتی به کافه رسیدن احمد با کمک راننده 
بهمون اتاق مشرف بحیاط رفت و پشت همون میز 
نشست و براننده گفت ما دو سه ساعتی اینجائیم دلت 
خواست بمون یا اگه کاری داری برو انجام بده و برگرد

راننده گفت تو ماشین منتظر شما میمونم
احمد گفت پس اگه غذا یا قلیون خواستی بگیر و 
توسالن از خودت پذ یرایی کن راننده رفت و همزمان 
گفت  و  نشست  احمد  روبروی  و  شد  وارد  عباسی 
فعال قلیون و سفارش دادم تا بعد  حاال بگو ببینم چی 
بروزت اومده که ما بیخبریم دیروز که گریه ترو دیدم 

جیگرم آتیش گرفت واقعا که گریه مرد تلخه
احمد گفت مال ما از تلخی گذشته دیگه عینهو زهر 

ماره
عباسی گفت اول در مورد دیروز بگو چه اتفاقی افتاده 

بود وقتی رفتی کسی تو خونه بود
احمد گفت باید برات از چند روز پیشتر بگم اصال تو 
خواب هم نمیدیدم که فقط در عرض یه هفته اینهمه 

اتفاق پشت پرده رو بشه 
گارسن قلیون و آورد و روی میز گذاشت و گفت 

حاج آقا چیز دیگه ای الزم ندارین
عباسی گفت نه و گارسن خارج شد عباسی از قلیون 
دم میگرفت و احمد ماجرای نسخه دیزین و گردن 
بند زنجیر با حرف اس و کتاب شعرسعید و که توی 
دکور خونه افسانه بود و آخرین مورد هم که شماره و 
پیامک افسانه توی گوشی سعید و بتفصیل برای عباسی 
تعریف کرد تقریبا دو ساعتی از زمان ورود شون گذشته 
بود و گارسن دو بار قوری چای و آتیش قلیونو عوض 

کرده بود 
عباسی قبل از اینکه اظهار نظر کنه باحمد گفت من 
با دکتر هماهنگ کردم منتظر تماس منه که بیاد تا اینجا 
برسه یه ساعتی طول میکشه بهش بگم که راه بیفته تا 
غذارو باهم بخوریم بعد از غذا من میرم و شما رو باهم 
تنها میزارم و بعد از تماس با دکتر رو کرد باحمد و 

گفت حاال میخوای چیکار کنی
احمد گفت اول باید تکلیف این بچه رو روشن کنم

عباسی گفت این حرفت یعنی چی 
احمد با حالت استیصال گفت باید ببینم باباش کیه

عباسی گفت یعنی میخوای بگی ممکنه تا اونجا پیش 
رفته باشن

احمد گفت با این سرعتی که دارن چرا که نه
عباسی رفت تو فکرو در همین لحظه گارسن باتفاق 
دکتر وارد شد و گفت بفرمائین عباسی از جاش بلند 
شد ولی دکتر از احمد خواهش کرد تا بشینه و با هم 
روبوسی کردن و دکتر فورا به دود قلیون که همه جا 
رو پرکرده بود اعتراض کرد و گفت مگه اینجا بخاری 

هیزمی کار گذاشتین
امشبو  یه  بهداشت  وزیر  آقای  گفت  بطعنه  عباسی 

کوتاه بیا بعد هر کدوم روی یه صندلی آروم گرفتن 
عباسی بگارسن گفت غذا رو زود برسون

 گارسن گفت چشم حاج آقا و رفت
دکتر گفت حالت چطوره احمد آقا پات بهتر شده

احمد گفت نپرس دکتر که خانه از پای بست ویران 
است

گارسن با یه سینی اومد و سرویس و رو میز گذاشت 
و لحظاتی بعد غذا رو آورد آنها غذا رو در سکوتی معنی 
دار خوردن و بعد عباسی باحمد تاکید کرد که بدون رو 
درواسی هر کاری داشتی زنگ بزن و خداحافظی کرد 
و رفت بعد از رفتن عباسی دکتر باحمد گفت خب بگو 

احمد آقا چه کاری از من برمیاد

افسانه

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

ادامه در شماره آینده

داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت  بیست و دوم 

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی می کند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم، لذا 
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر می گردد. اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.

http://www.kianpourchb.com/
http://www.casedismissed.us/
http://www.apcenters.com/
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حکایات بازار بین الخبرین

آدینه 4 خرداد/ 25 می

۱۲۸۶ خورشیدی )۱۹۰7(
زادروز  عبدالحسین سپنتا - از نخستین سینماگران ایران

۱۲۹۹ خورشیدی)۱۹۲۰ میالدی( 
کشته شدن شیخ محمد خیابانی، از فعاالن انقالب 

مشروطیت ایران. وی در خامنه در نزدیکی تبریز متولد 
شد و از فعاالن سیاسی در دوره انقالب مشروطه ایران 
بود. او در مجلس دوم به وکالت رسید و بعد از دوره 
دوم به تبریز رفت و قیام نمود، که سرانجام این قیام به 

شکست و کشته شدن وی منتهی شد.
۱۳۱۶ خورشیدی )۱۹۳7(

زادروز  جهانبخش پازوکی- آهنگساز و نوازنده
۱۳۳۸ خورشیدی )۱۹۵۹(

درگذشت محمدتقی کمال تهرانی -خوشنویس
۱۳۸۳خورشیدی )۲۰۰4 میالدی(

درگذشت امین امینی کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر 
در سن 74 سالگی در لندن

 
شنبه 5 خرداد/ 26 می

 

۱۳۰۲خورشیدی )۱۹۲۳ میالدی(
زادروز پرویز شاپور، کاریکلماتوریست، در قم

۱۳۱4 خورشیدی)۱۹۳۵ میالدی(
انتصاب نخستین اعضای فرهنگستان ایران از سوی 

هیأت وزیران وقت:
محمدعلی فروغی، علی اکبر دهخدا، محمدتقی بهار، 
بدیع الزمان فروزانفر، غالمرضا رشیدیاسمی، عبدالعظیم 
قریب، عیسی صدیق، محمد حسابی، رضازاده شفق، 
علی اصغر حکمت، سعید نفیسی و غالمحسین رهنما 

۱۳۱7 خورشیدی )۱۹۳۸ میالدی(
اعالم نامزدی ولیعهد )محمدرضاپهلوی( با فوزیه، خواهر 

پادشاه مصر
 ۱۳۲۵ خورشیدی )۱۹4۶ میالدی(

درگذشت ابوالقاسم آزادمراغه ای –روزنامه نگار و ادیب
۱۳۶۹ خورشیدی )۱۹۹۰ میالدی(

درگذشت علی اکبر سیاسی، نویسنده، پژوهشگر، استاد و 
رییس دانشگاه تهران

۱۳7۶ خورشیدی )۱۹۹7میالدی(
درگذشت محمدمهدی کمالیان، نوازنده و سازنده سه تار

۱۳۹۳ خورشیدی )۲۰۱4میالدی(
درگذشت هوشنگ سیحون پدر معماری نوین ایران

 
یکشنبه 6 خرداد/ 27 می

۱۳۰۵ خورشیدی )۱۹۲۶میالدی(
درگذشت ادیب نیشابوری -ادیب، شاعر و مدرس
شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری، فرزند مال عباس، 

در سال ۱۲۸۱ هجری قمری در نیشابور زاده 
شد. وی شاعری خوش قریحه بود و درسرودن 

شعرازسبک قاآنی پیروی می کرد. اما بعد ازمدتی به 
شیوه ترکستانی روی آورد و سرانجام خود صاحب 
سبکی ویژه شد. ازادیب نیشابوری عالوه بردیوان 
اشعار، »بخشی ازَشرح ُمَعَلّقات َسبعه و رساله ای 
درجمع بین عروض عربی و فارسی« باقیست.

۱۳۲۱ خورشیدی)۱۹4۲ میالدی( 
انتشار روزنامه کیهان به صاحب امتیازی عبدالرحمن 

فرامرزی و مدیریت و سردبیری دکتر مصطفی 
مصباح زاده.

۱۳۲۵ خورشیدی )۱۹4۶میالدی(
تأسیس انجمن روزنامه نگاران

۱۳۲۸ خورشیدی )۱۹4۹میالدی(
درگذشت عالمه محمدقزوینی -ادیب، پژوهشگرو 

مؤلف »بیست مقاله«
۱۳۲۹ خورشیدی )۱۹۵۰میالدی(

قتل احمد دهقان-مدیر نشریه تهران و نماینده 
مجلس شورای ملی و صاحب تماشاخانه تهران به 
دست حسن جعفری کارمند شرکت نفت انگلستان.

۱۳۳۹ خورشیدی )۱۹۶۰ میالدی(
زادروز  مهرداد فالح، شاعر در الهیجان
۱۳۶۱ خورشیدی)۱۹۸۲ میالدی( 

درگذشت وارطان هوانسیان از معماران و پیشگامان 
معماری مدرن در ایران؛ از آثار وی: ساختمان بانک 

ملی ایران در تهران )شعبه دانشگاه تهران(
۱۳۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰ میالدی(

درگذشت محمدرضا اعالمی کارگردان سینما.
این کارگردان شامگاه ششم خرداد ماه در سن ۵4 
سالگی به دلیل عارضه سکته قلبی در خانه اش به 
دیار باقی شتافت. او به عنوان کارگردان ساخت 

فیلم هایی چون »نقطه ضعف«، »ترنج«، »شناسایی«، 
»عشق و مرگ«، »افعی«، »آشوبگران«، »ساقی«، 

»آنسوی آیینه« و»رازها« را در پرونده کاری اش ثبت 
کرده است.

دوشنبه 7 خرداد / 28 می

۱۳۲4خورشیدی )۱۹4۵ میالدی(
زادروز  محمد بیابانی، شاعر، در بوشهر

 ۱۳۵۹خورشیدی )۱۹۸۰ میالدی(
گشایش اولین دوره مجلس شورای اسالمی

۱۳۸۳ خورشیدی )۲۰۰4 میالدی(
وقوع زلزله ای به قدرت ۶.4 درجه ریشتر در استان های 

تهران، مازندران و مناطق کوهستانی شمال ایران بود.

سه شنبه 8 خرداد / 29 می

۱۳۳۶ خورشیدی )۱۹۵7 میالدی(
زادروز محسن مخملباف، نویسنده و فیلمساز، در تهران

۱۳۸۱ خورشیدی )۲۰۰۲ میالدی(
درگذشت حبیب اهلل کسمایی، فیلمنامه نویس سینمای 

پیش از انقالب ایران
  

چهارشنبه  9خرداد/ 30 می

۱۲۸۶ خورشیدی )۱۹۰7 میالدی(
انتشار اولین شماره روزنامه صوراسرافیل با همکاری 
میرزاقاسم خان تبریزی و میرزاجهانگیرخان شیرازی، با 
نویسندگی میرزا علی اکبر خان قزوینی معروف به دخو 

)دهخدا(
۱۲۹۸خورشیدی )۱۹۰۹ میالدی(

زادروز فریدون توللی، شاعر و باستان شناس
۱۳۰۳ خورشیدی )۱۹۲4میالدی(

درگذشت دکترعلی اکبرخان ناظم االطباء، پزشک و 
مؤلف »فرهنگ نفیسی« 

۱۳۱4 خورشیدی )۱۹۳۵ میالدی(

زادروز  بیژن مفید، کارگردان و بازیگر تئاتر 
۱۳۶4 خورشیدی )۱۹۸۵ میالدی(

درگذشت فریدون توللی، شاعر و باستان شناس
  کتابهای فریدون توللی در شرکت کتاب موجود است.

 پنجشنبه 10 خرداد/ 31 می

 ۱۲۹۰ خورشیدی )۱۹۱۱ میالدی(
تصویب قانون طبابت و نظام پزشکی در مجلس

۱۳4۸  خورشیدی )۱۹۶۹میالدی(
درگذشت دکتر حسن ارسنجانی - وزیر پیشین 

کشاورزی و مجری الیحه ی اصالحات ارضی- روزنامه 
نگار و وکیل دادگستری 

۱۳۸۰ خورشیدی )۲۰۰۱ میالدی(
درگذشت شاهزاده لیال پهلوی، در لندن
۱۳۸۱ خورشیدی)۲۰۰۲ میالدی( 

درگذشت حبیباهلل کسمایی فیلمنامه نویس
۱۳۸۳ خورشیدی )۲۰۰4 میالدی(

درگذشت حسین ملک، جامعه شناس، محقق، 
اندیشمند فلسفه و نویسنده در سن ۸۳ سالگی در پاریس

۱۳۸۵ خورشیدی )۲۰۰۶ میالدی(
درگذشت محمود اعتمادزاده )م.به آذین( مترجم و شاعر 

نامدار ایرانی. متولد ۱۲۹۳ خورشیدی در شهر رشت. 
یکی از معروف ترین آثار او ترجمه »دون آرام« اثر میخائیل 

شولوخوف.
به آذین در عرصه نمایشنامه نویسی هم قلم آزمود. 

نمایشنامه کاوه )۱۳۵۵( گویای حدیثی باستانی با بیان و 
شگردهای هنری معاصر است.

آثار بسیاری از نویسندگان بزرگ جهان )بالزاک، رومن 
روالن، شکسپیر، شولوخف…( را به فارسی شیوائی 

ترجمه کرد. وسواسش در انتخاب آثار، و روانی و دقت 
ترجمه هایش، به او جای ویژه ای در میان مترجمان مشهور 

ایران داده است.
  کتابهای اعتمادزاده )به آذین ( در شرکت کتاب موجود است.

 ۱۳۸۹ خورشیدی )۲۰۱۰ میالدی(
آندره آرزومانیان نوازنده برجسته پیانو که از بیماری 

سرطان استخوان رنج می برد در سن ۵۶ سالگی، در تهران 
درگذشت. 

۱۳۹۰ خورشیدی )۲۰۱۱ میالدی(
درگذشت عزت اهلل سحابی )متولد ۱۳۰۹، تهران - ۱۰ 
خرداد ۱۳۹۰، تهران( سیاستمدار ایرانی، روزنامه نگار، 
اقتصاددان، فعال ملی مذهبی، رهبر شورای فعاالن ملی 
مذهبی ایران، عضو شورای انقالب، رئیس ستاد بسیج 

اقتصادی کشور، عضو شورای بازنگری در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی، نماینده مردم تهران در اولین مجلس 

خبرگان قانون اساسی و دوره اول مجلس شورای 
اسالمی 

او همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت 
مهدی بازرگان بود که پس از استعفای دولت بازرگان در 

موقعیت اپوزیسیون قرار گرفت.
وی فرزند یداهلل سحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی 
ایران و پدر هاله سحابی از فعاالن حقوق زنان و زندانی 

سیاسی بود.
 او یکی از زندانیان سیاسی سرشناس ایران بود که بیش 
از ۱۲ سال از عمر خود را در زندانهای حکومت پهلوی و 
۳ سال را در جمهوری اسالمی سپری کرد و در سال های 
اخیر نیز به دلیل حمایت از جنبش سبز تحت بازجویی 

قرار گرفت.
او مدیر مسئول نشریه ایران فردا بود که پس از دستگیری 

توسط دادگاه انقالب و توقیف نشریه ایران فردا به 
عضویت افتخاری انجمن قلم آمریکا درآمد. عزتاهلل 

سحابی در بامداد ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ در بیمارستان مدرس 
تهران و پس از ۶۰ سال فعالیت سیاسی درگذشت.

الزم بیاد آوری است او یکی از نخستین کسان در انکار 
هولوکاست در ایران است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
25 می تا 31  می )4 خرداد تا 10 خرداد(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

خبر اول: بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی گفت، 
با توجه به خروج آمریکا از قرارداد برجام، برای بدترین شرایط ممکن آماده ایم!

دمت گرم که برای هر شرایطی آماده ای! البت بدترین شرایط باس دید چی 
هست؟ اگه تحریمای سفت و سخت امریکا بدترین شرایط باشه که اصوال به قول 
حضرت َعمام خمینی، » ... هیچ غلطی نمی توان بکند!« منتها این دفعه جمهوری 
اسالمیه که هیچ غلطی نمیتونه بکنه ولی حاال که بیشتر فکرشو میکنم، میبینم یه 
غلطی میتونه بکنه: »جمهوری اسالمی جون چشماتو ببند، دوال شو و برای بدترین 

شرایط )!!!( آماده شو!«
خبر دوم: یک استاد دانشگاه آزاد در زاهدان به جرم اهانت به بلوچ ها و مسلمانان 

سنی بازداشت شد.
واقعا حیف کلمه استاد که برای همچین حیوونی بکار بره. اوصوال چهل ساله که 
نظام مقدس )!( و آدماش دایم دارن به همه فحش میدن. اگه به بازداشت و برخورد 
باشه، باس کل جمهوری اسالمی و بگیرن و ببرن زیر اخیه. حاال فک کردین چی 
میشه؟ دیگه بدتر از سعید طوسی بچه باز )معلم قرآن معروف( نیست که؛ بردنش 
دادگاه و کفتن تبرئه شد. اینم یه مدتی قایمش میکنن و بعدش میره یه جا دیگه و 

داستان همچنان ادامه دارد. 
خبر سوم: پس از خروج ایاالت متحده از معامله هسته ای، رهبر جمهوری اسالمی 

برای ادامه برجام، شروطی تعیین کرد که باید توسط اروپایی ها انجام شود!
یعنی حاج آغا عاشقتم! موشه تو سوالخ نمیرفت، جارو به دمش بست! خود رهبرم 
میدنه داره چیزشعر میگه ولی از اونجایی که بچه پرروییه، گفت حاال که آمریکا 
شرط و شروط میذاره، بذار مام یه چیزی بگیم، نگن مرده صداش در نمیاد وگرنه 
خود حضرت آغا بهتر از من و شما میدونه که آخر این بازی، روسیه و چین و 
اتحادیه اروپا، همگی میرن پشت آمریکا و دهن مهن جمهوری اسالمی سرویسه! 
خبر چهارم: فیصل مقداد، معاون وزیر امور خارجه سوریه اعالم کرد، خروج 

نیروهای نظامی جمهوری اسالمی )سپاه قدس( و حزب اهلل لبنان در دستور کار 
دولت آن کشور نیست. 

راست میگه این یارو، خروج نیروهای نظامی جمهوری اسالمی و حزب اهلل در 
دستور کار دولت سوریه نیست، تو دستور کار بزرگتراییه که برای همه تعیین تکلیف 
میکنن و هر موقع الزم باشه با تی پا سپاه قدس رو از سوریه که هیچ از کل خاورمیانه 

سوت میکنن بیرون!
خبر پنجم: رهبر جمهوری اسالمی در سخنرانی خود درباره روابط ایران و امریکا 

پس از برجام از مثل کارتون تام و جری استفاده کرد!
آخی، کودک درون رهبر معظم انقالب وسط سخنرانی یهو باطن واقعی این مرد 
حساس و نازنین رو به همه نشون داد. ایشون سالهاست که از زمان طفولیت دوست 
داشته جای جری موشه باشه و دایم دهن تام گربه رو سرویس کنه. حاال معلوم 
شد این شعار مرگ بر آمریکا در این چهل ساله مفهومش مرگ بر تام بوده و برای 
تحریک گربهه بوده تا دنبال جری )جمهوری اسالمی( بذاره و آغا حال کنه. با توجه 
به سابقه درخشان مقام عظمای والیت در چیزشعرگویی، بزودی باس منتظر تحلیل 
های این متفکر بزرگ قرن ۲۱ درباره کایوت و رودرانر )میگ میگ(، پلنگ صورتی 
و بازرس، پینوکیو و پدر ژپتو و سایر شخصیت های کارتونی )مثه خودش( باشیم.   

http://www.08.net/08bus/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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درکانون خبر:

قهرمان  تجاوز  مورد  در  پیش  سال   2 که  ساله   56 پرسکی   اِرون  قاضی 
شنای دانشگاه استنفورد، بوراک ترنر به یک دختر مست و بیهوش و رها 
کردن او در کنار زباله ها، متجاوز را تنها برای 6 ماه به زندان فرستاد و در 
همان زمان با اعتراض کنشگران حقوق زنان روبرو شد و در نهایت او را 
بازخوانی  با  انتخابات 5 جون  به سن حوزه فرستادند، در  ادامه کار  برای 
برکناری  برای  رای  برگه های  در  او  نام  و  شده  روبرو   Me too جنبش 
مطرح و اعالم شده است که قاضی را در برابر عدالت قرار می دهیم. قاضی 
اِرون پرسکی، این حرکت مردم را برای قرار دادن نام او برای بازخوانی و 
برکناری در برگه های رای 5 جون، ناعادالنه خواند و با در دست گرفتن 
پالکارد اعتراضی در برابر دوربین خبرنگاران قرار گرفت و گفت به هیچ 

روی از رای خود پشیمان نیستم.

پس از آنکه شماری از شهرهای دو کانتی ارنج و سن دیه گو، علیه شهرهای 
خواندن  پناهگاه  شهرهای  مورد  در  کالیفرنیا  سنای   54 الیحه  و  پناهگاه 
قانون  این  تصویب  برای  کالیفرنیا  ایالت  از  و  شدند  عمل  وارد  کالیفرنیا 
شکایت کردند، 22 شهر کالیفرنیا و کانتی سانتاکالرا با پیوستن به یکدیگر و 
به رهبری اریک هولدر، دادستان کل آمریکا در دوران باراک اوباما، شکایتی 
را علیه جف سشن دادستان کل آمریکا تنظیم و به دادگاه ارائه کردند که 
دولت فدرال نمی تواند وظایف ماموران فدرال مهاجرت و ماموران پلیس 
شهرها را با یکدیگر جابجا کند و به هم بریزد. این حرکت به گونه ای تداخل 
در منافع و از بین بردن اعتماد مردم به پلیس محلی و شهری است و محو 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی را به دنبال دارد. تحلیلگران، شکایت جف 
سشن نسبت به کالیفرنیا و اکنون شکایت مردم و سنای کالیفرنیا از جف 

سشن را انقالب در عدالت می خوانند. 

قاضی اِرون پرسکی، به هیچ روی از رای خود پشیمان نیستم

پس از اعالم قطع کمک های دولت فدرال به کلینیک های خانواده برای پیشگیری 
از بارداری های ناخواسته و شکایت حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا از دولت 
فدرال برای این تصمیم، اعالم شد که این تصمیم دولت فدرال می تواند ۲۶۰ 
میلیون دالر برای ایالت کالیفرنیا هزینه داشته باشد. شکایت ایالت کالیفرنیا به 
دولت فدرال پیشنهاد می کند که از قانون کشور در مورد سقط جنین پیروی کند 

و در مورد بیماری های آمیزشی نیز تابع احساسات و نصیحت نشود. 
فرزند   ۸۲۲۳۰۰ تولد  از  فدرال  دولت  کمک  اوباما  دوران  در   ۲۰۱۵ سال  در 

ناخواسته پیشگیری کرده است. 
امروز الیحه AB۲۹4۳ در مجلس ایالتی از سوی ایوان لُو نماینده مجلس و در 
سنای ایالتی الیحه SB۳۲۰ از سوی سناتور کانی لی وا در حمایت از حق زنان 
در مورد اندام خویش و باروری پیشنهاد شد . از سوی دانشجویان دانشگاه های 
کالیفرنیا نیز تظاهرات اعتراضی نسبت به دولت فدرال و تصمیم آن برای قطع 

بودجه کلینیک های خانواده سامان داده شده بود. 

 اعالم قطع کمک های دولت فدرال 
برای بارداری های ناخواسته

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

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=
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درکانون خبر:                                       

در ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه نیمه شب یکشنبه، تعقیب و گریز ماموران پلیس لوس آنجلس 
در منطقه خیابان های فیگورووا و خیابان ۵۲ با دزدان یک اتوموبیل، منجر به تیراندازی 
از سویسارقان و پلیس به یکدیگر شد که در نتیجه آن یکی از دزدان دستگیر و 

دیگری که مجروح شده بود،روانه بیمارستان برای مداوا شد. 
در حالی که سارقان اتوموبیل هوندا سیویک سفیدرنگ تالش داشتند در تقاطع 

خیابان های آلداما و پنجاهم گریخته و ناپدید شوند پلیس ناگزیر به تیراندازی شد تا 
بتواند آن دو نفر را دستگیر کند این تیراندازی در منطقه هایلند پارک لوس آنجلس 
روی داده است. در این تیراندازی ها، هیچ یک از افسران پلیس، زخمی نشده اند. 

اسلحه سارقان اتوموبیل در منطقه یافته شده و ضبط گردیده است. 

تیراندازی و تعقیب و گریز ماموران پلیس لوس آنجلس در منطقه فیگورووا

از روز چهار شنبه به مدت 2 روز در سانفرانسیسکو، هیئت مدیره دانشگاه های 
سال  دالری  میلیون   876/4 بودجه  دقیق  بررسی  به  خود  جلسه  در   UC
ارائه شده، خواهد  تانو  ناپولی  از سوی جنت  دانشگاه ها که   2018-2019

پرداخت و بسیاری از هزینه ها را مورد پرسش قرار خواهند داد.
جورج کی فر، رئیس هیئت مدیره دانشگاه ها گفت پس از حسابرسی سال 
گذشته و یافتن مشکالتی در زمینه 175 میلیون دالر در صندوق پس انداز 

دانشگاه ها، شفافیت بیشتری در هزینه کردن باید داشت. دفتر جنت ناپولی 
تانو برای دفتر مدیریت دانشگاه ها نباید بیش از 2 درصد را هزینه کند.

خانه های  برای  دالر  میلیون   30 بودجه  در  دارد  نظر  در  تانو  ناپولی  جنت 
و  ریورساید  در  دانشگاه  پزشکی  مرکز  برای  دالر  میلیون   10 دانشجویان، 
8/5 میلیون دالر برای ثبت نام 1500 دانشجوی بیشتر نسبت به سال گذشته 

هزینه کند.

بررسی دقیق بودجه هیئت مدیره دانشگاه های UC در سانفرانسیسکو 

چارلی بک، رئیس پلیس لوس آنجلس در پاسخ به اظهار نظر دانالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا که در دیدار با نمایندگان کالیفرنیا در مورد مهاجران 
قتل  به  دست  فرد،  آن  و  می کنند  آزاد  را  فردی  آنها  بود،  گفته  غیرقانونی 
می زند، چنین گفت: آن قتل در تابستان گذشته اتفاق افتاده، آن هم پیش از 
آن که فرد برای یک جرم دیگر دستگیر شود. و این قتل در اثر درگیری بین 

گنگ های فروش مواد مخدر روی داده است.

اداره مهاجرت گفته بود که خوان رامیرز 30 ساله در 27نوامبر  سخنگوی 
2017 و 7 ژانویه 2018 از سوی پلیس لوس آنجلس دستگیر و آزاد شده بود. 
چارلی بک رئیس اداره پلیس لوس آنجلس گفت ما هیچگونه درخواستی از 
سوی ماموران فدرال اداره مهاجرت برای نگهداری این مجرم نداشته ایم تا 

او را تحویل بگیرند و اخراج کنند.

پاسخ چارلی بک، رئیس پلیس لوس آنجلس به اظهار نظر دانالد ترامپ

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87
http://alikrealtor.com/
http://alikrealtor.com/
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حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- یکی از بناهای تاریخی تهران، مربوط به دوره قاجار و از شاخص ترین 

بناهای کاخ گلستان- بازرس
2- حس بساوایي- صبر زرد- سبیل

3- آزاد و رها- مخفف »از این« - نوعي کیک
4- خلقت- ماهي فروش- کندن زمین

5- برهنه- بهره مند و کامروا- دردها- بله انگلیسي
6- برگه انتخاباتي- قطار- ایالتي در آمریکا

7-مادر میهن- وارستن- کاله فرنگي
8- دانه به دانه- ذره باردار الکتریکی- کالنتر

9- حرف همراهي- اعضاي یکدیگرند- از واحدهای زمانی
10-کوشیدن- واحد پول ایتالیا بود- واحد مقاومت الکتریکي
11- رمق آخر- کندن علف هرزه- ارتباط تلفني- راه میانبر!

12- از القاب اروپایي- خوش قد و قامت- خالقیت
13- ناگوار بودن اوضاع- عضو بین سر و بدن- ویتامین انعقاد خون
14- قایق روسي- فرو ریختن- نوعی پارچه پشمی ضخیم و پرزدار

15- هوس زن باردار- مرکز اصلی تجاری و حکومتی شهر نیویورک در 
کشور ایاالت متحده آمریکا در اینجا می باشد

عمودی:
1- همراه کت مي پوشند-  نام محلی فلکه شورای همکاری 

خلیج فارس در نزدیکی منطقه اقتصادی منامه، بحرین است
2- ضمیر اول شخص جمع- ترک بند اسب- وسیله اي در خانه

3- از حیوانات جنگلي- سپرده و ودیعه- پایتخت کشور 
بنگالدش

4- نوعي نقاشي- سایت جستجوگر معروف اینترنتی- مي خزد 
و مي گزد!

5- پایمال شده- جدید- حرف پوست کنده- دستمزد

6- سرگردان و حیران- تازه و شگفت- حافظه ای در رایانه
7- البیرنت و تو در تو- همراه شواهد- شرم آور

8- مسافر سرزمین عجایب- مرکز ایالت تنسي در آمریکا- 
کاهگل

9- هدیه اي به عروس- پستي و فرومایگي- صحرا و بیابان
10- از نشانه هاي جمع فارسي- کند زبان- عالج

11- حرکت و جنبش- زیاد نیست- مایه حیات-  نام شاعری 
بوده راوی رودکی

12- شیوه و روش- مظنون- همراه نعلبکي
13- پیروز- گوهر یکتا- سبزي ساالد

14- راهبندان- از شهرهای عراق- صفحه اینترنتي
15- یک تابلوی نقاشی رنگ روغن است که توسط نقاش و 
طراح معروف هلندی، ونسان ون گوگ، در سال 1889 میالدی 

خلق شده است- شاعر قرن نهم هجري

درکانون خبر:                                      

KETAB.NET
دورن شهردار  برگزار شد، جان  هالیوود  در غرب  که  مراسم رسمی  یک  در 
هالیود همراه با شماری از اعضای شورای شهر، کلید شهر را به استورمی دانیل 
ستاره فیلم های پورنوگرافی که به خاطر شهامت و مخالفت با پنهان کاری دانالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا معروف شده است تقدیم کرد. افزون بر کلید شهر، 

یک لوحه یادبود برای ستایش از شجاعت او نیز تقدیم شد.
تبار شورای شهر که در سال  لیندزی هورات، نماینده یهودی  این مراسم  در 

نامه ای به دانالد ترامپ  ۲۰۱۶ شهردار هالیوود بود نیز حضور داشت او طی 
شهر  این  در  را  خشونت  برای  تحریک  و  خشونت  کمپین  که  بود  نوشته 
نمی پذیریم. شهر ما خانه مهاجرانی است که از آلمان نازی گریخته اند، خانه 
مهاجرانی که از اتحاد شوروی گریخته اند، خانه کسانی که همجنسگرا هستند.

کلید شهر به استورمی دانیل ستاره فیلم های پورنوگرافی به 
خاطر شهامت و مخالفت با پنهان کاری دانالد ترامپ

یگانگی  ذهن و زبان
از انتشارات نشر سندباد

فروش در شرکت کتاب

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104826&title=
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 25 می  2018
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.glendalevotes.org/
http://www.iranianhotline.com/EventDetail.cfm?EventID=7812
https://www.08tickets.com/tickets/shab-e-shomal-121772#buy
http://www.ketab.net
http://www.iranianhotline.com/EventDetail.cfm?EventID=7812
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=8019bb1c-c849-4508-a3b3-bab79e9a77e4
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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چه بسیارند ایرانی تبارانی که در انتظار بدست آوردن اقامت دایم 
کشور میزبانی هستند که به آن مهاجرت کرده اند و چه بسیار 
فرصت و موقعیت هاست که در این تاخیر اجباری می سوزد 
و از دست می رود. اکنون صدها ایرانی در کانادا منتظر صدور 
مجوز اقامت دایم )PR( آن کشور هستند اما دولت فدرال با 
اعمال تاخیرهای درازمدت و بدون ارایه دلیل از اعطای مجوز 

خودداری کرده و پرسش هایی را برانگیخته است.
»عنایت رجبی« مهندس علوم رایانه نزدیک یک سال است که 
در شهر هلیفکس کانادا در انتظار مجوز اقامت دایم کاناداست. 
او به ایالت نوواسکاتیا مهاجرت کرد و در دانشگاه دلهوسی 
هلیفکس مشغول به کار شد. او که اجازه کار در کانادا را دارد، 
مدت زمان زیادی منتظر دریافت مجوز اقامت دایم آن کشور 

است.
آقای رجبی این انتظار و بالتکلیفی را برای خود و خانواده اش 
بسیار استرس زا می داند و معتقد است در این زمان که او اقامت 
دایم کانادا دارا نیست، چه بسیار فرصت های شغلی را از دست 

داده و بر خانواده اش فشار وارد می شود. 

عنایت رجبی پس از کار در ایران و اسپانیا از حدود سال ۲۰۱۵ 
به دانشگاه دلهوسی شهر هلیفکس پیوست تا کارش را در زمینه 
علوم کامپیوتری ادامه دهد ولی همچنان مطمئن است که چون 
مجوز اقامت دایم کانادا را ندارد، در بسیاری از فرصت های 
کاری بویژه برای دانشگاه های بزرگتر و بهتر جذب نشده است.
او یکی از صدها ایرانی تباری است که در کشور کانادا در 
انتظار دریافت مجوز اقامت دایم هستند. در شرایط عادی فرآیند 
از سوی  ارایه کامل مدارک  از  پردازش و صدور PR پس 
متقاضی، حدود شش ماه به طول می کشد اما اکنون بیش از 
یکسال است که دولت فدرال کانادا بدون ادای هیچ توضیحی از 
صدور مجوز اقامت دایم برای مهاجران ایرانی تبارسر باز زده و 
به این ترتیب برای جامعه ایرانی تباران مقیم کانادا پرسش های 
جدی در این رابطه مطرح شده است. آقای رجبی نیز همچون 
 IRCC ،معتقد است PR بسیاری از ایرانیان منتظر صدور
درباره  کانادا(  شهروندی  و  پناهندگی  مهاجرت،  )دپارتمان 
پرونده ایرانی تبارها تبعیض آمیز برخورد کرده و آنگونه که باید، 

رسیدگی شایسته و بایسته انجام نمی شود.   

تاخیر پرسش برانگیز دولت فدرال کانادا 
در صدور مجوز اقامت دایم مهاجران ایرانی تبار

http://www.shanainsurance.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=8019bb1c-c849-4508-a3b3-bab79e9a77e4
https://www.flameinternational.com/

