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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...!!!

تاریخ  ایرانی تبار  سناتور  نخستین  دستیاری،  سام 
ادعاها  از  مجموعه ای  شدن  مطرح  از  بعد  استرالیا 
از  منافع چین، اعالم کرد که  از  او  درباره طرفداری 
سمتش در مجلس این کشور کناره گیری خواهد کرد.
آقای دستیاری ۳۴ ساله به عنوان یکی از سیاستمداران 
خوش آتیه حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت 

در استرالیا شناخته می شد.
که  بودند  داده  گزارش  اخیر  روزهای  در  رسانه ها 
او در سال ۲۰۱۵ از معاون حزب کارگر خواسته با 
یک فعال سیاسی مخالف دولت چین در هنگ کنگ 

دیدار نکند.
یافته  راه  سنا  به  پیش  که چهارسال  دستیاری  آقای 
بود، روز سه شنبه ۲۱ دسامبر به خبرنگاران در سیدنی 
گفت: »امروز بعد از تامل بسیار به این نتیجه رسیدم 
که بهترین خدمتی که می توانم به حزب کارگر بکنم 

این است که در سال ۲۰۱۸ به سنا برنگردم.«
با  حزبش  که  شود  باعث  نمی خواهد  که  گفت  او 
حواشی مربوط به او از کار اصلی خود غافل شود، 
اما تاکید کرد که هرگز »سوگند پارلمانی« خود را زیر 

پا نگذاشته است.
او پیش از این هم با این اتهام روبرو بود که بعد از 

تاجر چینی تبار در جهت  از یک  مالی  گرفتن کمک 
منافع سیاست خارجی چین فعالیت کرده است.

سنای  از  دستیاری  آقای  استعفای  برای  فشارها 
استرالیا از سال گذشته و زمانی آغاز شد که شرکتی 
مخارج  بود  چینی  میلیاردر  یک  مالکیت  تحت  که 
او  برای  را  حقوقی  پرونده  یک  در  دستیاری  آقای 

پرداخت کرد.
سخنرانی  یک  از  صوتی  فایلی  هم  پیش  ماه  چند 

از سیاست های  آن  در  که  منتشر شد  آقای دستیاری 
نظامی چین در آب های مورد مناقشه دریای جنوبی 
آقای  حزب  که  سیاست هایی  می کرد؛  دفاع  چین 

دستیاری به شدت با آن مخالف است.
در هفته های اخیر گزارش های مربوط به درخواست 
دیدار  برای  کارگر  حزب  معاون  از  دستیاری  آقای 
نکردن با فعال سیاسی چینی فشار را برای استعفای 

او افزایش داد.

رسوایی چینی برای تنها سناتور ایرانی تبار استرالیا

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

www.iranshahrnewsagency.com

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

جشن نور و روشنایی)حنوکا( بر 
ایرانیان یهودی فرخنده باد

احداث سرپناه 18 طبقه برای بی 
خانمان ها در لس آنجلس

دو هفته جدال با آتش؛ در 
ونچورا چه می گذرد؟

آیا وقت اخراج رومن پوالنسکی 
فرا رسیده است؟

بدترین شهرهای جهان در سال 
2017

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

رایگان
FREE

تحت  ایران  در  نهاد حکومتی  یک 
به  که  اعتبار«  و  پول  »شورای  عنوان 
اداره  مرکزی  بانک  رییس  ریاست 
می شود، در جلسه مورخ ۱۴ دسامبر 
هیچ  که  کرد  مصوب  خود،   ۲۰۱7
از  خروج  هنگام  در  ایرانی  شهروند 
ایران و نیز  مرزهای زمینی و هوایی 
هیچ مسافری اعم از ایرانی و خارجی 
در هنگام ورود به ایران حق ندارد بیش 
از ۵ میلیون تومان، معادل حدودا ۱۲۰۰ 
دالر آمریکا پول به همراه داشته باشد.

در  فرودگاه  پلیس  دیگر  سوی  از 
پاسداران  سپاه  به  وابسته  که  ایران 
است، اعالم کرد این مصوبه شورای 
پول و اعتبار را همزمان با آغاز دیماه 
۱۳96 )ایام کریسمس پیش رو( به اجرا 

خواهد گذاشت و همچنین متذکر شد 
تخلف از این محدودیت تازه، مشول 
مجازات های مندرج در ماده ۴۲ قانون 

پولی و بانکی ایران خواهد بود.
این ماده تصریح دارد ورود یا خروج 
رعایت  بدون  ایران  رایج  پول  یا  ارز 
 مقرراتی که دولت اعمال می کند، جرم 
از  با مجازات هایی  محسوب شده و 
کشف  وجوه  مصادره  نقدی،  جزای 

شده و زندان روبرو خواهد بود.
گفتگو  در  اقتصادی  کارشناسان 
تحلیل  با  ایرانشهر  خبرگزاری  با 
ایران،  در  سفر  و  زندگی  هزینه های 
اعمال محدودیت تازه را به نوعی بستن 
توریست های  روی  به  ایران  درهای 
خارجی و البته شهروندان ایرانی ساکن 

در خارج از کشور توصیف کرده اند که 
به تناوب به خانواده های خود در ایران 

سرکشی می کنند.
تحلیل گران معتقدند با اینکه مشابه 
این محدودیت ها در خصوص ارقام 
به باالتر، پیش این نیز در قانون وجود 
داشته اما همواره از اعمال آن خودداری 
شده بود. با این حال این بار، همزمان با 
ایران  حکومت  آنچه  هزینه  افزایش 
می نامد،  کشور«  از  »عوارض خروج 
منزله  به  تازه  محدودیت  اعمال 
از   جلوگیری  برای  حکومت  تالش 
با اهداف غیر  ایرانیان  تردد فرامرزی 
نهایت  که  شرایطی  است.  مشخص 
به قوانین سختگیرانه کره شمالی برای 

مسافرت شهروندانش شباهت دارد. 

اعمال محدودیت برای ورود وجه نقد مسافری به ایران تا سقف 1200 دالر:

جمهوری اسالمی درهای ایران را به 
روی ایرانیان می بندد
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

پیکر شادروان مهندس حمید ذوالنور نزدیک ترین 
در  پیش  هفته  یک  که  بختیار  شاپور  دکتر  همکار 
فرانسه دیده از جهان فروبست، با تشییع همرزمانش 
در پایس به خاک سپرده شد. او از اعضای نهضت 

مقاومت ملی ایران بود.
میالدی   ۱9۳7 سال  در  ذوالنور  حمید 
از  بعد  آمد.  دنیا  به  شیراز  در  )۱۳۱6خورشیدی( 
برای  زادگاهش،  در  متوسطه  و  ابتدایی  آموزش 
تحصیالت عالی به تهران رفت و در دانشکده  فنی 
از موفقیت در رشتۀ مهندسی،  بعد  نام کرد و  ثبت 
با اخذ بورس تحصیلی برای ادامۀ آموزش به اروپا 

رفت.
حمید ذوالنور از همان سال های کودکی که مقارن 
با اوج »نهضت ملی« به رهبری دکتر مصدق می شد، 
با سیاست و مبارزۀ سیاسی آشنا گردید. این آشنایی 

به عضویت وی در حزب ایران انجامید.
تابستان  در  ملی«  »جبهۀ  مجدد  فعالیت  با  مقارن 
۱۳۳9 و به دنبال آن تشکیل »کمیته دانشگاه وابسته 
به جبهه مّلی«، حمید ذوالنور مسئولیت این کمیته را 

به عهده داشت.
در این زمان مسئولیت ارتباط جبهه مّلی با کمیتۀ 

دانشگاه، از طرف هیئت اجرائیه جبهه ملی به دکتر 
شاپور بختیار محول شد.

رابطۀ خلل ناپذیر حمید ذوالنور با شاپور بختیار، 
از همان سال ها آغاز شد و همکاری بسیار نزدیک 
آنان در دورۀ کوتاه نخست وزیری بختیار و سپس در 

خارج از کشور در چارچوب »نهضت مقاومت ملی 
ایران« ادامه داشت.

بختیار  یاران شاپور  نزدیک ترین  از  ذوالنور  حمید 
بود و بعد از قتل رهبر نهضت مقاومت ملی ایران نیز 

تمامی توان خود را صرف ادامۀ راه او نمود.

یک موسیقیدان جوان ایرانی تبار آمریکایی با احیای 
یکی از سازهای کالسیک فراموش شده، نظر عالقمندان 
به موسیقی را در سطح بین المللی به خود جلب کرده 

است.
مقیم  آمریکایی  ایرانی  اصفهانی« موسیقیدان  »ماهان 
این  »هارپسیکورد«،  نوسازی ساز کالویه ای  با  لندن 
فراموش  سال هاست  که  را  کالسیک  موسیقی  ابزار 
شده، دوباره در کانون توجه عالقمندان موزیک قرار 
ظاهری  نظر  از  است  سازی  هارپیسکورد  داده است. 
شبیه پیانو اما با شیوه ایجاد صدای متفاوت. این ساز نزد 
موسیقی دانان دوره رنسانس و باروک محبوبیت زیادی 
داشته و یکی از مهم ترین سازهای کالویه ای موسیقی 
اروپایی از قرن شانزدهم تا نیمه آغازین قرن هجدهم 
میالدی بوده است. در این دوره با فراگیر شدن پیانو، 
به مرور محبوبیت هارپسیکورد رو به کاهش گذاشت.

احیای  با  تا  شده  موفق  اصفهانی  ماهان  اکنون 
دیگر  بار  آن،  با  کم نظیر  اجراهای  و  هارپیسکورد 
این ساز مهجور  به  را  دنیای موسیقی کالسیک  نظر 
جلب کند. بسیاری از کارشناسان موسیقی بین المللی 
معتقدند ماهان اصفهانی در حال حاضر بهترین نوازنده 

هارپیسکورد در جهان است.
ماهان متولد سال ۱9۸۴ در تهران است و در کودکی 

به همراه خانواده به ایاالت متحده مهاجرت کرد و در 
دوران دانشجویی در دانشگاه مشهور استنفورد مشغول 
هنری  کارهای  ادامه  برای  او سپس  تحصیل شد.  به 
خود، راهی انگلستان شد. آقای اصفهانی تاکنون جوایز 
متعددی از جشنواره و آکادمی های موسیقی بدست 
آورده است. ماهان نخستین بار در سال ۲۰۱۵ جایزه 
»تازه وارد سال« را از مجله موزیک بی بی سی دریافت 
کرد. آشنایی او با هارپیسکورد به دوران کودکی اش بر 

می گردد، هنگامی که پسربچه ۸ ساله ای بیش نبود و 
نوار کاستی از نوای این ساز را شنید و در رویاهایش 
نوازندگی آن را آرزو کرد و در ۱6 سالگی اولین قطعه 

هارپیسکورد را نواخت.
به  اصفهانی  ماهان  تایمز،  لس آنجلس  گزارش  به 
همراه ارکستر بزرگ لس آنجلس در تاریخ چهاردهم 
ماه دسامبر جاری در تاالر Musco Center دانشگاه 

چپمن، کنسرت موسیقی کالسیک اجرا خواهد کرد.

به یاد بود 50 سال خدمت فرهنگی و رسانه ای :

منشه امیر
 رییس پیشین بخش فارسی رادیو اسرائیل، مدیر بنیاد پیکار با یهود ستیزی 

و چهره فرهنگی سرشناس ایرانی اسرائیلی.

پیکر حمید ذوالنور در پاریس به خاک سپرده شد

احیای یک ساز کالسیک توسط موسیقیدان ایرانی آمریکایی
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در کانون خبر:

بنگالدشی که  نیویورک، مهاجم  دادستانی فدرال در 
قصد انفجار بمب در متروی نیویورک را داشت، به قصد 

ارتکاب حمله تروریستی متهم کردند.
گروه  از  هواداری  به  اهلل«  »عقاید  مقام ها  گفته  به 
حمله  قصد  داعش  یا  اسالمی  خالفت  خودخوانده 
تروریستی در نیویورک داشت. معاون اداره آگاهی فدرال 
آمریکا در نیویورک نیز گفت تحقیقات اف بی آی درباره 

عامل انفجار روز دوشنبه ادامه دارد.
نیویورک  در  اف بی آی  اداره  معاون  سوئینی،  ویلیام 
گفت: »بعد از چنین حمله هایی گاهی اوقات اطالعات 
از  بازجویی  و  بازداشت  ردیابی،  به  آوری شده  جمع 
افراد به منظور تامین امنیت مردم می انجامد. ماموران ما 
از شیوه های متناسب و قانونی برای رسیدن به این اهداف 
استفاده می کنند اما باید تاکید کنم آنها سریع و با منظور 

حرکت می کنند.«
شهروند بنگالدشی مقیم آمریکا، عقاید اهلل که در انفجار 
پیش از موقع بمب دست سازی که حمل می کرد زخمی 

شد، در صورت محکومیت می تواند مجازات حبس ابد 
دریافت کند.

»نورا احمد نیسی«، دختر فعال عرب ایرانی به نام »احمد 
موال نیسی« است که ماه پیش در هلند ترور شد می گوید 
ترور پدر او به وسیله رژیم اسالمی صورت گرفته و این 

امر کامال مشهود است.
 خانم نیسی می گوید قتل پدرش با انگیزه های سیاسی 

و در ارتباط با کشمکش های جاری خاور میانه روی 
داده است.

به گزارش رویترز، این خانم به ایرانیان در تبعید در اروپا 
دراین باره هشدار داده است.

»احمد نیسی« روز ۸ نوامبر در الهه در مقابل خانه اش 
هدف یک تیرانداز ناشناس گرفت و کشته شد.

نورا نیسی می گوید قتل پدرش، ادامه قتل های ناراضیان 
ایرانی خارج از کشور بخصوص در اروپا در دهه ۱99۰ 

است.
در دهه نود چندین فعال سیاسی مخالف جمهوری 
ترور  دیگر کشورها  برخی  آلمان و  در  ایران  اسالمی 
شدند. در این قتل ها ردپای مستقیم مقام های ایران دیده 
شد و در چند نوبت به دادگاه احضار شدند اما اغلب آنها 
با استفاده از مصونیت دیپلماتیک از محاکمه گریختند. 
برخی هم همچون »انیس نقاش« که در قتل شاپور بختیار 
آخرین نخست وزیر دوران شاهنشاهی نقش داشت، بعد 
از محکومیت و زندان، در نهایت آزاد شده و به ایران 

رفتند.
نورا انیس به خبرگزاری رویترز گفته است اروپا امن به 
نظر می رسد اما باید هشیار بود چون کشمکش ایران و 
عربستان سعودی به منطقه خاور میانه محدود نمی شود. 

به اروپا هم کشیده شده است.
»احمد موال نیسی« در سال ۱۳76 سازمانی با نام »جنبش 
آزادی بخش االحواز« تشکیل داد که هدف آن را »رهایی 

خوزستان، بوشهر و هرمزگان و جزایر خلیج فارس« از 
دست جمهوری اسالمی اعالم کرد.

برخی نیز وی را به تجزیه طلبی متهم می کردند و می 
گفتند این جنبش به دنبال جداسازی مناطق جنوب و 

جنوب غرب ایران است.
خانم نیسی افزود: خانواده او به اروپا مهاجرت کرد تا 
در امن بماند و دولتهای اروپائی باید در این زمینه جدی 
تر عمل کنند. خانواده نیسی از زمان ترور وی تحت 

حفاظت پلیس هلند قرار گرفته اند.
یک ماه پیش بعد از ترور این مخالف جمهوری اسالمی 
او را محکوم  ایران، مقامات جمهوری اسالمی، ترور 

کردند و وعده دادند در این باره تحقیق کند.
با این حال، تهران، تا کنون برخورد قهرآمیزی با جدایی 
طلبان خوزستان داشته و تاکنون برخی از آنها را به اعدام 
محکوم کرده است. ایران، عربستان سعودی را متهم می 
کند که به جدائی خواهان عرب خوزستان کمک مالی می 

کند. ریاض این اتهام را رد کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده نیسی به رویترز گفته است 
موال نیسی کمک مالی ریاض را پذیرفته بود اما در عین 
از  ایران  با  سعودی  کشمکش  در  نمی خواست  حال 

سازمان او به عنوان ابزار جنگ نیابتی استفاده شود.
نورا نیسی به خبرگزاری گفته است خانواده او در قتل 
پدرش به ایران سوء ظن دارد اما گزینه های دیگر را هم 

مردود نمی شمارد.

رئیس جمهوری ایاالت متحده روز سه شنبه در کاخ 
سفید در مراسمی در حضور فرماندهان ارشد نظامی 

الیحه بودجه دفاعی آمریکا را امضا کرد.
پرزیدنت دونالد ترامپ در مراسم امضای این الیحه، آن 
را تاریخی نامید و از دولت قبل آمریکا انتقاد کرد و گفت 
هدف از افزایش بودجه نظامی، ترمیم ارتش آمریکا به 

عنوان بزرگترین ارتش جهان است.
الیحه بودجه دفاعی ایاالت متحده که دولت ترامپ 
پیشنهاد داد، 7۰۰ میلیارد دالر است و پیش از این موجب 
دولت  شد.  ها  دموکرات  و  جمهوریخواهان  اختالف 
ترامپ از بودجه برخی وزارتخانه ها از جمله خارجه 

کاسته و بودجه دفاعی را افزایش داده است.
این الیحه نیازمند تصویب نمایندگان مجلس است. 
خواهد  دشواری  مسیر  راه  این  در  ترامپ  پرزیدنت 
داشت. بنا بر قانونی که در سال ۲۰۱۱ برای محدودیت 
مخارج دولتی تصویب شده، بودجه ارتش در سال ۲۰۱۸ 
حداکثر ۵۴9 میلیارد دالر پیش بینی شده است. نمایندگان 
برای اختصاص بودجه 7۰۰ میلیارد دالری باید قانون را 
به سال ۲۰۱۱ بازگردانند. بسیاری از جمهوری خواهان 
موافق بازگرداندن قانون ۲۰۱۱ در بخش نظامی هستند. 
نمایندگان دموکرات اما خواهان افزایش مخارج دولت در 

بخش های دیگر نیز هستند.
پرزیدنت ترامپ در این باره گفت: »کنگره باید کار را 
تمام کند و محدودیت مخارج نظامی را بردارد. من فکر 
می کنم این اتفاق خواهد افتاد. ما به ارتش نیاز داریم و 
ارتش ما عالی خواهد بود. در این زمان که با تهدیدات 
اساسی بین المللی مواجه هستیم، من به دموکرات ها 
توصیه می کنم تهدیداتشان درباره تعطیلی دولت را کنار 
گذاشته و طرح بودجه نظامی را برای امضا روی میز من 

بگذارند. محافظت از کشور نباید مسئله ای حزبی باشد 
دقیقا مانند الیحه امروز.«

پرزیدنت ترامپ در مراسم امضای قانون بودجه نظامی 
در کاخ سفید گفت بودجه نظامی آمریکا باید متناسب با 

تهدیدهای جهانی علیه ما باشد.
وی افزود: از دموکرات ها می خواهم جنگ و جدال 
را پایان بدهند و به ما برای داشتن بهترین ارتش دنیا 

کمک کنند.

ارشد جمهوری خواه مجلس  قانون گذاران  از  تن  دو 
که  کرده اند  ارائه  را  متحده، طرحی  ایاالت  نمایندگان 
خواستار تحریم تهران، به خاطر آن چه »نقش مخرب« و 

»ادامه دادن به جنگ« در یمن می نامند، شده است.
بنا به اعالمیه منتشرشده در صفحه تد پو، این نماینده 
جمهوری خواه، همراه قانون گذار هم حزبی دیگری به نام 
ایلنا روز-لتینن، که رئیس کمیته فرعی امور خاورمیانه و 

شمال آفریقا است، خواستار تحریم ایران شده اند.
»آشوب  می گوید  پیشنهادی  طرح  بیانیه  در  پو  تد 
روبه گسترش در یمن، نمونه ای دیگر از نقش مخرب 

جمهوری اسالمی در خاورمیانه است«.
اقتصادی،  هم  حوثی،  »شورشیان  پو  آقای  گفته  به 
هم نظامی و هم در زمینه ترابری، مورد حمایت سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی قرار دارند«.
خانم رز- لتینن نیز گفته است »افزایش حمایت ایران 
از حوثی ها، احتمال پیداشدن یک راه حل سیاسی برای 
بحران یمن را با تردیدهایی به مراتب بیشتر از گذشته 

روبه رو کرده است«.
اتهام های  دیگر  بار  متحده  ایاالت  قانون گذار  این 
واشینگتن مبنی بر »انتقال جنگ افزارهای پیشرفته« برای 
حوثی ها و تهدید این سالح ها علیه عربستان سعودی و 

نظامیان آمریکا در منطقه، تاکید کرده است.
تد پو می گوید مقام های ایران »باید به خاطر آشفتگی و 

جنگی که در یمن ادامه می دهند، پاسخگو شوند«.
با اینکه مقام های جمهوری اسالمی اتهام های مشابه در 
مورد انتقال سالح به شورشیان حوثی را رد کرده اند اما 
مشخص شده است که موشک های شلیک شده از سوی 

اآنان ساخت ایران بوده است.
مقام های ارشد جمهوری اسالمی نیز حمایت خود از 
شورشیان حوثی را پنهان نمی کنند. فرمانده سپاه پاسداران 

نیز کمتر از سه هفته پیش، اعالم کرده بود »حکومت یمن 
در دست انصاراهلل )شورشیان حوثی( است و کمک های 

ما از آنها دریغ نمی شود.«
یمن،  در  فعلی  دولت  متحد  ملل  سازمان  منظر  از 
هم چنان تحت رهبری عبدربه منصور هادی قرار دارد؛ 
رئیس جمهوری یمن که از حمایت ریاض برخوردار 
است و ائتالف به رهبری عربستان، برای بازگرداندن 
قدرت به او دست به حمالت گسترده هوایی و محاصره 

یمن زده است.
وب سایت »هیل« که بر گزارش ها و خبرهای مربوط 
به کنگره آمریکا متمرکز است، می گوید طرح مقدماتی 
دو نماینده جمهوری خواه برای تحریم های تازه ایران در 
پیوند با یمن، در کنار دو طرح دیگر که آن ها نیز به ایران 

مربوط می شوند ارائه شده است.
دو طرحی که در حال حاضر در انتظار رای گیری در 
مجلس نمایندگان هستند، یکی مربوط به ارائه گزارش 

مورد اصالح  در  آمریکا،  از سوی وزارت خزانه داری 
تحریم ها علیه استفاده از منابع مالی توسط مقام های ایرانی 
برای توسعه فناوری موشک های بالیستیک، و دیگری: 
نقل وانتقاالت مالی در مورد فروش هواپیماهای تجاری 

به ایران، می شوند.
مجلس نمایندگان ایاالت متحده به تازگی، به قطعنامه 
ضمن  که  داده اند  رای  یمن  مورد  در  غیرالزام آوری 
محکومیت هدف قرارگرفتن غیرنظامیان در جریان نبردها 
و تاکید بر »لزوم دستیابی به راه حل سیاسی« می گوید در 
مورد حضور آمریکا در نبردها، مجوز مشخصی صادر 

نشده  است.
رژیم  بی ثبات کننده  اقدامات  از  بارها  متحده  ایاالت 
و  کرده است  انتقاد  در خاورمیانه  آن  و عمال  اسالمی 
در عین حال طی روزهای گذشته از عربستان سعودی 
به  انتقال کمک های بشردوستانه  خواسته است جلوی 

غیرنظامیان یمن را نگیرد.

IRANSHAHR Media Group
Printed in: Los  Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
 IRANSHAHR  NEWS  AGENCY 
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN  KHALILI
Senior Editor-in-Chief:
MEHDI  AGHAZAMANI  Ph.D

www.iranshahrnewsagency.com

© Copyright 2017 Ketab Corp.

KETAB CORPORATION
since 1981

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 . n e t

 انفجار متروی نیویورک رسما »حمله تروریستی« اعالم شد

نورا احمد نیسی به ایرانیان خارج از کشور هشدار داد

بودجه دفاعی ۷00 میلیارد دالری آمریکا  امضا شد

طرح تحریم ایران به خاطر »نقش مخرب در یمن« در کنگره
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درکانون خبر:

آرنولد شوار زینگر، فرماندار پیشین کالیفرنیا و هنرپیشه هالیوود، که از هنگام 
ریاست جمهوری دانالد ترامپ و خروج او از پیمان زیست محیطی پاریس، در 
راستای گسترش برنامه هایی به سود گرایش های زیست محیطی گام برمی دارد، روز 
دوشنبه در حالی که سوار بر یک دوچرخه سبز رنگ بود وارد شهرداری پاریس 
شد تا در زمینه ترویج اندیشه های زیست محیطی و به کارگیری انرژی های پارک 

و زدودن از کربن زیادی در هوا سخن بگوید.
او که بنیانگذار گروه زیست محیطی R۲۰ است که مرکز آن در ژنو است، سخنان 
ماموران  از  سپاسگزاری  و  کالیفرنیا  بزرگ  آتش سوزی های  به  اشاره  با  را  خود 
آتش نشانی آغاز کرد. در این سفر که دیدار با شهردار پاریس آن هیلدالگو را به 
همراه داشت تالش کرد، پاریسی ها را مطمئن نماید که به رغم خروج ترامپ از 

پیمان پاریس، کالیفرنیا به تعهد خود وفادار خواهد ماند.

انتخابات ویژه برای  جری براون، فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد در بهار ۲۰۱۸، 
گزینش نماینده مردم منطقه پاکویما برای خانه نمایندگان کالیفرنیا برگزار می شود 
تا جایگزین رائول باکانگرو شود که به سبب مزاحمت جنسی برای بانوان و فشار 
کوشندگان حقوق زنان، ناگزیر به استعفا شده است. این انتخابات ویژه در ۳ آپریل 
برگزار می شود و در انتخابات ۳ آپریل اگر کسی بتواند ۵۰ درصد آرا را به دست 
بیاورد به عنوان نماینده برگزیده خواهد شد و  در غیر لین صورت، و کشیده شدن 
انتخابات به دور دوم، انتخابات دیگری در ۵ جون در مجموعه انتخابات میان 

دوره ای برگزار خواهد شد.
تحقیق درمورد رائول باکانگرو از پاکویما در مورد مزاحمت جنسی برای بانوان، 
همزمان با پرونده شکایت علیه َمت داباب نِه نماینده وودلندهیلز در مورد مسائل 

مزاحمت جنسی و شکایت ها، پیش می رود.

مرکِز وینگارت در لس آنجلس که برای دهه های گذشته، همواره در راستای تهیه 
مسکن برای بی خانمان ها حرکت کرده و برای  آن ها، سرپناه و خوراک و پوشاک 
تهیه کرده است اکنون با ارائه تقاضا به شهرداری لس آنجلس، آمادگی ساخت و 

بنیاد یک بنای چند طبقه را برای مسکن بی خانمان ها اعالم نموده است.
مرکز وینگارت در نظر دارد سه ساختمان ۱۸ طبقه را در داون تان لس آنجلس در 
نزدیکی خیابان های ششم به وسعت دو بالک ایجاد نماید که در همان منطقه ای 

مرکز  دو   Union Rescue Mission و   Midnight Mission که  است 
اصلی حمایت از افراد بی خانمان قراردارد.

در حال حاضر در ۳ ساختمانی که شهرداری لس آنجلس در اختیار بی خانمان ها 
قرار داده است نزدیک به ۲6۰۰ نفر زندگی می کنند و پروژه مرکز وینگارت با 
هزینه ۱۳۸ میلیون دالر در نظر داد ۲7۸ واحد مسکونی در ساختمان بنا کند و در 

اختیار شماری از بی خانمان ها قرار دهد.

هفته  پایان  تعطیالت  که  کرد  اعالم  لس آنجلس  کانتی  دپارتمان  شریف  اداره 
گذشته، در درگیری میان افسران این اداره و مرد ۴9 ساله ای که با چاقو دو افسر 
این درگیری که  در  است.  گلوله کشته شده  به ضرب  بود،  پای درآورده  از  را 
در ۱۱9۰۰ خیابان دراکس فورد روی داد نخست ماموران به فردی مشکوک در 
کنار یک خودروی SUV نزدیک می شوند و هنگامی که نتوانستند از ابزارهای 
فلج کننده الکترونیکی موقت نتیجه بگیرند و مرد با چاقو به آن ها حمله کرده و 
مجروحشان نمود، ناگزیر به او شلیک کردند و مرد پس از انتقال به بیمارستان 

درگذشت.هنوز نام فرد و انگیزه او اعالم نشده است.

آزار  این که  با  اعالم کرد  پلیس لس آنجلس  جاش روبنشتاین مدیر کمیسیون 
جنسی یک دختر بچه ده ساله از سوی رومن پوالنسکی کارگردان معروف در 
سال ۱97۵، از نظر زمانی گذشته است لیکن در گذر سال ها، دست کم 6 زن، رومن 
پوالنسکی را به آزار جنسی متهم کرده اند و بیشتر آن ها گفته اند این آزار در دورانی 
روی داده است که آن ها در نوجوانی و زیر سن قانونی بوده اند و گرچه رومن 
پوالنسکی در پاریس و ژنو به سر می برد، لیکن او هنوز عضو آکادمی فیلم و هنر 
لس آنجلس است و با توجه به اخراج  هاروی واین ستین از آکادمی اسکار، هنگام 

آن است که بار دیگر به پرونده پوالنسکی از این منظر نگاه شود.
پرونده آزارهای جنسی هاروی واین ستین زمینه یک تحول اجتماعی در آمریکا 

را طرح ریخته است که همچنان ادامه دارد.

سناتور  بازخوانی  برای  ویژه  انتخابات  برگزاری  که  کرد  اعالم  کالیفرنیا  ایالت 
جاش نیومن از فولرتن و گزینش یک سناتور دیگر، برای کالیفرنیا ۲/67 میلیون 
دالر هزینه خواهد داشت و در صورتی که تا ۵ ماه جون صبر کنند و در انتخابات 
مقدماتی کالیفرنیا برای کنگره آن را جایگزین نمایند، تنها 9۳۱ هزار دالر هزینه 

خواهد داشت. مخالفان تالش دارند این انتخابات ویژه زودتر برگزار شود.
جاش نیومن سناتور دموکرات از فولرتن کالیفرنیاست و چون به الیحه افزایش 
مالیات بنزین رای داده است، کارل دِ مایو از سوی جمهوری خواهان، کارزاری 
را برای بازخوانی او آغاز کرد و با گردآوری شمار امضاهای مورد نیاز، تقاضای 

جایگزینی او را در یک انتخاب ویژه قانونی نمود.
در طرح کالیفرنیا برای افزایش مالیات بنزین، تالش بر این بود که با گردآوری 
کالیفرنیا بپردازند.۵/۲ میلیارد دالر از راه افزایش مالیات بنزین، به جاده سازی و تعمیر بزرگراه های 

با انتشار خبر درگذشت ناگهانی ادوین لی شهر دار 6۵ ساله از سوی شهرداری 
سان فرانسیسکو، الندون برید رئیس شورای شهر سان فرانسیسکو به عنوان شهردار 
موقت جایگزین او شد . ادوین لی که چینی  تبار و نخستین آسیایی تبار است که 
در سال ۲۰۱۱ به عنوان شهردار سان فرانسیسکو انتخاب شده است هیچ نشانه ای 
از بیماری نداشته است و درگذشت او در ساعت ۱/۱۱ بامداد ۱۲ دسامبر افزون 
بر شهر سان فرانسیسکو جامعه تکنولوژی کالیفرنیا را نیز اندوهگین ساخت. زیرا 
ادوین لی یکی از کارآمدان عرصه تکنولوژی بود. او با جذب ثروتمندان در عرصه 
تکنولوژی در سانفرانسیسکو با ساخت آسمان خراش ها به ایجاد کار و اشتغال 
بیشتر یاری کرد. از نمونه کارهای او در سال ۲۰۱۵، تصویب بودجه ۳۱۰ میلیون 

دالری برای خانه های ارزان قیمت بود.

تالش برای مهار و خاموش کردن آتش سوزی مهیب توماس، وارد هفته دوم 
خود شد.

آتش سوزی توماس که از روز ۴ دسامبر آغاز شده است تاکنون ۲۳۴۲۰۰ اِیِکر را 
در خود گرفته است و تنها ۲۰ درصد آن مهار شده است.

این آتش سوزی که از ونچورا کانتی آغاز شده بود در پایان هفته گذشته وارد 
سانتاباربارا کانتی شده است. تاکنون ماموران آتش نشانی از ۲/۴ میلیون گالن آب 
و ۱/۲ میلیون گالن مواد خاموش کننده آتش برای مهار آتش سوزی توماس بهره 

گرفته اند که در تاریخ کالیفرنیا، پنجمین آتش سوزی بزرگ است ...
با کاهش سرعت باد از ۵۰ مایل در ساعت به ۲۵ ـ ۲۰ مایل در ساعت، امید 

می رود که تالش ماموران آتش نشانی زودتر به نتیجه برسد.

آرنولد سفیر محیط زیست آمریکایی ها بی توجه به تصمیمات ترامپ

انتخاب نماینده جدید پاکویما به بهار 2018 موکول شد

احداث سرپناه 18 طبقه برای بی خانمان ها در لس آنجلس

قاتل دو افسر پلیس کالیفرنیا از پای درآمد

آیا وقت اخراج رومن پوالنسکی فرا رسیده است؟

هزینه انتخاب جایگزین برای سنتاتور نیومن چقدر است؟

شوک مرگ شهردار در سان فرانسیسکو

دو هفته جدال با آتش؛ در ونچورا چه می گذرد؟

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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پاورقی:                                       

افسانه گفت: واله من چی بگم خیلی غافلگیر شدم 
اصال انتظار شنیدن یه همچین پیشنهادی رو نداشتم 
بعدش مگه شما مجردین مسئله بعدی اینکه شما منو 
چقدر مشناسین چطور به این نتیجه سیدین که من 
میتونم زوج مناسبی براتون باشم همانطور که منهم 

هیچی از شما نمیدونم.
احمد گفت: از قدیم گفتن یه قدم به جلو جلوئه 
باالخره ماباید از یه جایی شروع میکردیم و به نظر 
من شروع خوبیه منکه گفتم نمیخوام ترو زیر فشار 
بزارم باندازه کافی وقت داریم تاهمدیگه رو بشناسیم 
مطمئن باش به تمام سئواالتت صادقانه جواب میدم 

 و بعد ادامه داد فعال از همون سئوال اولت شروع 
میکنم که پرسیدی که مجردم یا نه من بیست وپنج 
سال پیش یعنی شاید همان موقع که تو تازه به دنیا 
اومده بودی با یکی از دخترای همسایه باعلم و اطالع 
از اینکه اون یکی دیگه رو دوست داره ازدواج کردم 
ا ین سئوال برات پیش میاد که آخه چرا  البد حاال 
بنام شور و شوق جوانی پیش  اینه خریتی  جوابش 
یه  از  بعد  میکردم زمان حالل مشکالته  خودم فکر 
مدت که عشق و عالقه منو نسبت به خودش ببینه 

اونم به من عالقمند میشه.
ولی متاسفانه این اتفاق هرگز نیفتاد سردی اون باعث 
شد تابعد از دو سه سال فقط شدیم همخونه تنها ثمره 
این ازدواج یه فرزند پسره که از بس رو مخش راه 

رفته و از من بد گفته که انگار هیچ
 عاطفه ای بین ما وجود نداره و حاال من در مقام 
مامور تدارکات سعی میکنم همه احتیاجاتشونو فراهم 
بسرم  سر  زیاد  که  دادن  قول  اونام  عوض  در  کنم 
نزارن و سوهان روحم نشن در ضمن اینو هم بگم 
که بارها و بارها باهم اختالف پیدا کردیم تا جائیکه 
بخاطر  هم  ولی  بشیم  جدا  که  داشت  اصرار  اون 
اینکه پسره کوچیک بود و وابسته بمادرش بعد هم 
ناراحتی اعصاب و یکی دو تا مریضی جور وا جور 
دیگه باعث شد که وجدانمو اجازه نداد تا ولش کنم 
صحبتهای احمد باینجا که رسید دو تا دستاشو بهم 
زد و گفت این قصه امروز ما و اضافه کرد باید منو 

ببخشی سرتو درد آوردم. 
بزرگی  که صواب  بدون  اینو  ولی  کردم  خسته ات 
نمیدونی  دادی  گوش  بحرفام  صبوری  با  و  کردی 
چقدر سبک شدم تا بحال پیش کسی اینجوری سفره 
دلمو وا نکرده بودم حاال از فردا که میریم دنبال خونه 
برات  شو  ادامه  که  میاد  پیش  فرصت  بازم  بگردیم 

تعریف کنم.
حال  عین  در  و  شده  خیره  نقطه ای  به  که  افسانه 
بادقت بحرفای احمد گوش میداد با شنیدن برخورد 
دست احمد بخودش اومد و کمی خودش و جمع و 

جور کرد .
احمد گفت: چیزی میخوری چای آبمیوه؟

افسانه گفت: نه بهتره زودتر برگردیم چون ممکنه 
مامان نگران بشه.

احمد بطرف میز صاحب مهمانخانه رفت و بعد از 
تعارفات متداول پول غذا رو حساب کرد و انعامی هم 
به حسین داد و به اتفاق افسانه خارج شدن توی راه 
احمد گفت: یه برنامه ریزی بکن تا از فردا تو همون 

مناطقی که دوست داری دنبال خونه بگردیم.
افسانه گفت فعال تا مشکل ضامن وحل نکردم دنبال 

خونه گشتن بیفایده س.
احمد گفت: منکه گفتم فکر اونو نکن خودم حلش 

میکنم.
همینجاشم  تا  نمیشه  که  اینجوری  گفت:  افسانه 

باندازه کافی برام مایه گذاشتی.
بزار  نکن  تعارف  بامن  انقدر  ترو خدا  احمدگفت: 
کاری رو که شروع کردم تموم کنم و اضافه کرد حاال 

بگو کدوم طرفی برم. 
واسه  باید  ولی  تهرانپارسه  خونمون  گفت  افسانه 
خونه کمی خرید کنم و احمد جلو یه بازار میوه و تره 

بار نگهداشت وگفت میخوای کمکت کنم.
افسانه گفت: نه چیز زیادی نمیخوام یه ریزه خرت 
و پرت باهاس بگیرم و موقع پیاده شدن خواست دو 
باره تشکر کنه که احمد انگشتش و رو نوک دماغش 
گذاشت و گفت هیس دیگه چیزی نگو و گفت اگه 
اشکالی نداره شماره ترو داشته باشم .                    

افسانه گفت: نه بابا چه اشکالی داره
احمدگفت: پس شماره منو بگیر تا هم من شماره 
ترو سیو کنم هم تو مال منو داشته باشی و فردا حتما 
به من سر بزن و بعد از آن خداحافظی کردن و از 
هم جدا شدن احمد به خونه رفت و ماشین و مقابل 
در خونه پارک کرد تا دسته چکشو برداره و بدنبال 
کاری بره داخل خونه شد از حیاط گذشت و در هال 
توام  شنیدن صدای  با  ورود  از  قبل  ولی  کرد  باز  و 

باعصبانیت سعید همانجا ایستاد و گوش داد 
سعید میگفت: من نمیزارم ازین به بعد آب خوش 
و  مریضی  این  همه  بره  پائین  مرتیکه  این  ازگلوی 

گرفتاری تو بخاطر الواتی های اونه. 
هما گفت: اینجوریام نیست پسرم اگه من مریضم 

اون بیچاره چه گناهی نداره.
سعید گفت: الزم نکرده ازش دفاع کنی چرا باید تو 
این سن و سال روزی یه کیلو قرص اعصاب بخوری 

حاال پا شو بریم دکتر.
هما گفت: الزم نیست یه دونه از اون قرص قرمز و 

بده بخورم زودی خوب میشم 
و سعید در حالیکه برای آوردن یه لیوان آب و قرص 
بطرف آشپزخونه میرفت احمد وارد شد و بطرف هما 
بود رفت و گفت چی  دراز کشیده  کاناپه  که روی 

شده حالت بده.
 میخوای بریم دکتر؟

هما گفت: چیز مهمی نیست مثل همیشه حاال سعید 
قرص و بده بخورم بهتر میشم در این لحظه سعید 
اومد و بدون اینکه به پدرش سالم بگه لیوان و قرص 

و به مادرش داد و باتاقش برگشت
احمد چند دقیقه نشست قرص داشت اثر میکرد و 
کم کم پلک های هما سنگین می شد قبل از اینکه کامال 
بیرون  باید برای کاری برم  بخوابه احمد گفت: من 

چیزی الزمه بگیرم. 
هماگفت: نه برو 

و با گفتن این جمله بخواب رفت و احمد هم به 
اتاقش رفت و دسته چک و برداشت و از خونه خارج 

شد
افسانه وارد خونه شد مادرش روی مبل داخل هال 

نشسته بود و تلویزیون نگاه میکرد. 
سالم  گفت:  مادرش  مامان.  سالم  گفت:  افسانه 
حالیکه  در  افسانه  خبر؟  چه  نباشی  خسته  دخترم 
وسایلی رو که خریده بود روی اوپن میزاشت گفت: 
یه عالمه حرف برات دارم بزار لباسم و عوض کنم و 
بیام دقایقی بعد اومد روی مبل مقابل مادرش نشست 
و گفت مامان حدسم درست بود امروز وقتیکه واسه 
ضامن ماتم گرفته بودم احمد منو به نهار دعوت کرد 
و ضمن خوردن نهار بعد از کلی صغری کبری چیدن 
از من خواستگاری کرد یه عالمه وعده وعید که اگه 
بعله بگی من چنین و چنان خواهم کرد و چه زندگی 

برات خواهم ساخت و از این حرفا
مادرش گفت دخترم تو گفته بودی که احتماال زن 

داره
افسانه گفت: درسته یه پسرم داره ولی زنش خیلی 
مریضه و باهم مشکل دارن چند بار به پیشنهاد زنه 
زنه  مریضی  همین  بخاطر  اما  رفتن  طالق  پای  تا 

وجدانش راضی نشد و کوتاه اومد 
مادرش گفت: حاال تصمیمت چیه ننه؟

افسانه گفت: خودم هم نمیدونم فعال جواب ندادم 
بیشتر  اینکه  هم  و  کنم  فکر  بیشتر  تا  گرفتم  زمان 

همدیگه رو بشناسیم
مادرش گفت: تا سعی داری زیر بار این ازدواج نرو 

نزار کانون زندگیشون از هم بپاشه گناه داره دخترم
هیچ  من  اینکه  اولش  مادرم  ببین  گفت  افسانه 
احساسی نسبت به اون ندارم فقط این مشکل ضامن 
احمد  میکنه  اذیتم  بد جوری  خانمانی  بی  و  وام  و 

پیشنهاد داده از فردا دنبال خونه بگردیم
شد  افسانه  ضامن  احمد خودش  گذشت  هفته  یه 
به  رو  خونه  مدارک  باید  فقط  بود  شده  آماده  وام 
حسابداری تحویل میدادن ولی حاال مشکل دیگری 
دنبال خونه  که  این چند روز  توی  بود  کرده  ظهور 
میگشتن حتی یه مورد در حد پنجاه متر که با پول 
افسانه جور در بیاد گیر نیاورده بودن افسانه بناچار 
تصمیم گرفت تا دور و بر جنوب شهریا شهرکهای 
بخاطر  احمد  ولی  بگرده  خونه  دنبال  تهران  اطراف 
اینکه از آنها دور نشه قبول نمیکرد و در نهایت این 
احمد بود که حرفشو به کرسی نشوند و یه آ پارتمان 
هشتاد متری دوخوابه رو که در طبقه اول یه ساختمان 
دو طبقه و چهار واحدی قرار داشت و برای افسانه 
قولنامه کرد و چند روز بعد سند آن هم در دفترخانه 
بنام افسانه ثبت شد و چون آپارتمان خریداری شده 
نوساز و تخلیه بود بعد از ثبت سند و رد و بدل شدن 
پول کلید انو گرفتن و از دفترخانه خارج و یکراست 

بخونه جدید رفتن
خودش  پوست  در  خوشحالی  شدت  از  افسانه 

نمیگنجید .
به  نیاز  معمول  طبق  و  جدیده  خونه  گفت:  احمد 
یکسری وسایل جدید هم داره اونا رو لیست کن تا با 

هم بریم و بخریم.
افسانه گفت: تا همین جاشم خیلی برام مایه گذاشتی 

نمیخوام بیشتر ازین زیر بار هزینه های دیگه بری.
احمد حرفای افسانه رو نشنیده گرفت و ادامه داد 
من هنوز نمیدونم مبل و اجاق گاز و یخچال و فریزر 
و وسایل دیگه خونه شما چه حال و روزی دارن حاال 
دیگه وقتشه به اون زندگی که لیاقتشو داری برسی 
اگه  وسایل  بندی  بسته  و  کردن  جمع  برای  راستی 

کمک خواستی بگو کارگر بگیرم.
افسانه گفت: نه این کار ها رو خودمون انجام میدیم 

کارگر بمونه واسه اسباب کشی.
احمد گفت: بهرحال خودتو زیاد خسته نکن و بعد 
افسانه رو بخونه رسوند و خودش هم به سرکارش 

رفت.
افسانه بمحض ورود بخونه سراغ مادرش رفت ویه 
ماج گنده از لپاش گرفت و در حالیکه یه قر کوچولو 

میداد گفت تموم شد .
خونه دار شدیم شنیدی مامان خونه دار شدیم حاال 

بقول احمد زود تند سریع آماده شو تا بریم و خونه 
رو بهت نشون بدم.

مادر افسانه از خونه خیلی خوشش اومد همانطوریکه 
گوشه و کنار خونه رو وارسی میکرد گفت حیف این 
خونه که باید با اون وسایل کهنه و درب و داغون پر 

بشه.
افسانه گفت غصه نخور عزیزم احمد فکر اونجاشو 
هم کرده با اینکه وسایل خونه رو ندیده بود حدس 
زد که باید عوض بشه از من خواست تا وسایل مورد 

نیاز و لیست کنم و باهم بریم بخریم.
مادرش گفت باالخره تصمیم تو گرفتی.

افسانه گفت میدونی مامان اون فقط شصت میلیون 
رو پول خونه گذاشت حاال هزینه های مشاور امالک 
و دفترخانه و یه عالمه خرجای دیگه هم که بماند 
امروزه یه دست صدا نداره به تنهایی نمیشه از پس 

اینهمه مخارج در اومد.
یعنی  خوندی  که  روضه ای  این  با  گفت  مادرش 

جوابت مثبته .
افسانه گفت اگه اجازه بدی فردا شب شام دعوتش 
کنم تا هم با تو آشنا بشه هم برای اسباب کشی برنامه 

ریزی کنیم.
مادرش گفت ایشااهلل هر چی خیره همون بشه بعد 
از ظهرهمان روز افسانه به احمد تلفن زد تا برنامه 
شام فردا شب و بهش خبر بده احمد در عین حال 
که از این پیشنهاد خیلی استقبال کرد به افسانه گفت 
که برای همین امشب هم آماده شو تا یه جشن دو 

نفره بگیریم.
پیرهن  یه  دنبال  لباس  کمد  در  همچنانکه  افسانه 
در  با خودش  بپوشه  برای شب  تا  مناسب میگشت 
پیش  و  ازدواج  موضوع  بطریقی  آیا  که  بود  کلنجار 
بکشه و بعله رو بگه یا نه و از هرطرف که به قضیه 
نگاه میکرد مثل خرید وسایل خونه و خیلی از کارهای 
مردونه دیگه که از این به بعد نیاز به بودن احمد رو 
برجسته میکرد باعث شد تا تصمیم نهایی رو بگیره و 

کار و تموم کنه و قرار روز عقد و بزاره.
از  یکی  به  رو  افسانه  شام  برای  احمد  شب  اون 
رستوران های سر پل تجریش که اونجا هم به شکلی 

سنتی پذیرایی میکردن برد.
 در آن محیط شاعرانه که صدای زمزمه جویبار هم 
بگوش میرسید شام مفصلی خوردن بعد از شام افسانه 

رو به احمد کرد و گفت:
تو هنوز رو پیشنهادت هستی؟

بود گفت  افسانه جاخورده  ازاین سئوال  احمد که 
اگه منظورت پیشنهاد ازدواجه باید بگم باتمام وجودم 

لحظه شماری میکنم.
افسانه گفت: پس به فکر مقدمات کار باش تا یکی 

دو روز بعد از جابجایی بریم و کاراشو انجام بدیم.
احمد کمی این پا و اون پا کرد و گفت ببین عزیزم 
خودتم میدونی که تا زمانیکه من از هما رسما جدا 
نشدم نمیتونم ترو به عقد دایم خودم در بیارم ولی 
خدا رو شاهد میگیرم بمحض اینکه کارم با اون تموم 
شد ترو رسما کنم افسانه خواست چیزی بگه ولی 
احمد گفت لطفا بزار حرفمو تموم کنم بعد در خدمت 
تو هستم و ادامه داد من در همین سند عقد شرعی آن 
مهریه مورد نظر ترو ثبت می کنم و در اولین فرصت 
دینم و ادا میکنم چون از بدهکاری خوشم نمیاد الزمه 
بود  اونهم که منظورش هما  بهت بگم که در مورد 
اینکارو کردم و چند برابر مهریه شو خونه و مغازه 
بنامش کردم که همین کار و برای تو هم خواهم کرد 

و دو باره رو کرد به افسانه و گفت: 
من حاال سرا پا گوشم تا حرفای ترو بشنوم

افسانه گفت: تو همه گفتنی ها رو گفتی و فکر همه 
جا شو هم کردی من دیگه چی بگم؟

احمد گفت: پس هر زمانی رو که تو مناسب دیدی 
یه سرمیریم شاه عبدالعظیم و همونجا کارای عقد و 

انجام میدیم. 
افسانه گفت: تعیین زمان و مکان با تو

احمد کمی مکث کرد و بعد ا ز جیب بغل کتش یه 
تقویم کوچیک در آورد و شروع کرد به ورق زدن و 
روی یه صفحه ایستاد و گفت اینجا رو باش چه با 
حال پنجشنبه همین هفته یعنی چهار روز دیگه عید 

قربانه و بنظر من وقت مناسبیه نظر تو چیه؟
افسانه گفت: هر چی تو بگی من حرفی ندارم

احمد که از شنیدن جواب مثبت افسانه میخواست 
پر در بیاره مغزش مثل کامپیوتر فعال شد و به برنامه 

ریزی ادامه داد و گفت:
ببین من و تو باید توی این چهار روز دو سه تا کار 

مهم و انجام بدیم ...
افسانه گفت: مثال چه کاری؟ احمد گفت: فردا صبح 
میام  بعد  اداره ده روز مرخصی میگیرم و  اول میرم 
دنبال تو با هم میریم ترتیب خرید مبل و تلویزیون 
قرار  و  میدیم  کردی  لیست  که  رو  وسایلی  سایر  و 
میزاریم پس فردا که اسباب کشی کردیم تلفنی خبر 
میدیم وسایلو بیارن اگه اینکارا بموقع تموم بشه یه 
سر تا طال فروشی میریم. افسانه گفت: طال فروشی 
برای چی ؟احمد گفت: مگه میشه یه عروس جوون 

وخوشگل مثل ترو بدون طال بخونه بخت برد؟ 
بعد از آن احمد افسانه رو بخونه رسوند و خودش 
برخالف  احمد  بعد  روز  صبح  برگشت  بخونه  هم 
همیشه که یکی دو ساعت بعد از وقت اداری به محل 
کار میرفت اول وقت صبح وارد اداره شد بطوریکه 
باعث تعجب حتی آبدارچی اداره هم شد او بعد از 
اینکه برگه مرخصی شو به دست عباسی رئیس اداره 
که از دوستان نزدیکش بود داد و ازش خواست که بعد 
از امضا بفرسته برای امور اداری و ازش خداحافظی 

کرد و از اداره خارج شد.

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 سوم

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.
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جمعه 24 آذر/15 دسامبر

۱۳۳9 خورشیدی ) ۱96۰ میالدی(
بهره  آماده  تهران  مهرآباد  فرودگاه  جدید  باند 

برداری شد.
۱۳۸7 خورشیدی ) ۲۰۰۸ میالدی(

درگذشت رضا ارحام صدر کمدین پرآوازه تاتر 
در سن ۸۵ سالگی در شهر اصفهان. وی متولد 
۱۳۰۲ از محله با قلعه بخش ۴ اصفهان بود. وی 
فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۲6 و بازی در 
تاتر آغاز کرد.  از فیلمهاي او می توان به » شب 
ای  »ستاره  واکسي«،  »علی   ،« جهنم  در  نشیني 
چشمک زد«، » جعفر خان از فرنگ برگشته » و 

غیره نام برد .
آثار تصویری زنده یاد ارحام صدر در شرکت 

کتاب موجودند

شنبه 25 آذر/16 دسامبر

۱۳۲۴ خورشیدی ) ۱9۴۵ میالدی(
که  دینی  متفکر  سروش-  عبدالکریم  زادروز 
عضویت  ایران  در  فرهنگی  انقالب  شورای  در 
داشت و متهم به همکاری با حکومت انقالبی در 
تعطیلی دانشگاه ها و تسویه استادان و دانشجویان 
در سال های نخست پس از انقالب است. آقای 
سروش می گوید وظیفه او بازگشایی دانشگاه ها 
بوده و در تسویه حساب ها نقشی نداشته است. 
قربانی  بعد  دهه  دو  اسالمگرا  متفکر  این  خود 
تسویه های فکری حکومت اسالمی شد و اکنون 

در حومه واشنگتن زندگی می کند.
شرکت  در  سروش  عبدالکریم  اکثرکتاب های 

کتاب موجودند

۱۳۴۲ خورشیدی ) ۱96۳ میالدی(
حزب ایران نوین موجودیت خود را اعالم کرد

۱۳۵۱ خورشیدی ) ۱97۲ میالدی(
تولید فوالد خود را  ایران،  کارخانه ذوب آهن 

آغاز کرد
۱۳6۰ خورشیدی ) ۱9۸۱ میالدی(

و  نوازنده   - پنجه  زرین  نصراهلل  درگذشت 
موسیقیدان

۱۳۸۲ خورشیدی ) ۲۰۰۳ میالدی(
حقوقدان،  هروی  مصطفی  دکتر  درگذشت 

نویسنده، و مولوی شناس
کتاب »مولوي متفکري که از نو باید شناخت« از 

انتشارات شرکت کتاب 

یکشنبه 26 آذر/1۷ دسامبر

۱۳۸۵ خورشیدی ) ۲۰۰6 میالدی(
درگذشت فرخ غفاری، متولد ۱۳۰۰ در تهران، 
پژوهشگر، نویسنده و کارگردان قدیمی سینمای 
ایران و پایه گذار فیلم خانه ملی ایران در سن ۸۵ 

سالگی در پاریس.
از آثار او »جنوب شهر«، »شب قوزي«، »زنبورک« 

را مي توان نام برد.

دوشنبه 2۷ آذر/18 دسامبر

۱۳۱۴ خورشیدی ) ۱9۳۵ میالدی(
زادروز پرویز دوایی - سینماشناس و منتقد فیلم

۱۳7۵ خورشیدی ) ۱996 میالدی(
درگذشت استاد محمدتقی دانش پژوه - محقق، 
کتابشناس و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
آثار زنده یاد استاد دانش پژوه در شرکت کتاب 

موجودند

سه شنبه 28 آذر/19 دسامبر

۱۳۱6 خورشیدی ) ۱9۳7 میالدی(
زادروز ثریا قاسمی، بازیگر

۱۳۲۸ خورشیدی ) ۱9۴9 میالدی(
زادروز ناصر حجازی، بازیکن تیم ملی فوتبال 

ایران

۱۳۲۸ خورشیدی ) ۱9۴9 میالدی(
زادروز بیژن کامکار، هنرمند آوازه خوان، نوازنده 

و معلم موسیقی
۱۳۳۲ خورشیدی ) ۱9۵۳ میالدی(

شورای  و  سنا  مجلسین  انحالل  فرمان  صدور 
ملی از جانب محمدرضاشاه پهلوی

۱۳۳6 خورشیدی ) ۱9۵7 میالدی(
درگذشت ابوالحسن صبا - استاد موسیقی ایران

آثار مکتوب و صوتی زنده یاد استاد ابوالحسن 
صبا در شرکت کتاب موجودند

۱۳6۸ خورشیدی ) ۱9۸9 میالدی(
نویسنده   - شریف  یمینی  عباس  درگذشت 

ادبیات کودکان
در شرکت  یمینی شریف  عباس  یاد  زنده  آثار 

کتاب موجودند

چهارشنبه 29 آذر/20 دسامبر
۱۳۲۳ خورشیدی ) ۱9۴۴ میالدی(

درگذشت میرزا حسن رشدیه در قم در سن 9۳ 
سالگی. وی متولد ۱۲۳۰ در تبریز بود.

۱۳۳۸ خورشیدی ) ۱9۵9 میالدی(
و  پهلوی  ازدواج محمدرضاشاه  و  عقد  مراسم 

فرح دیبا برگزار شد
۱۳۴۸ خورشیدی ) ۱969 میالدی(

تأسیس اولین سینما در شهر قم
۱۳۸۸ خورشیدی ) ۲۰۰9 میالدی(

قائم  منتظری،  حسینعلی  آخوند  درگذشت 
و سپس  اسالمی  انقالب  اوایل  در  مقام خمینی 
مغضوب و برای بیش از دو دهه در حصر خانگی 

توسط رژیم جمهوری اسالمی
از  صفحه   ۸۰۰ از  بیش  در  منتظری  خاطرات 

انتشارات شرکت کتاب
 

پنجشنبه 30 دی/21 دسامبر
۱۳۳۲ خورشیدی ) ۱9۵۳ میالدی(

دادگاه  در  مصدق  محمد  دکتر  محاکمه  پایان 
نظامی و محکومیت او به سه سال حبس تأدیبی

۱۳۴۰ خورشیدی ) ۱96۱ میالدی(
ساختمان مرکز اتمی دانشگاه تهران آغاز شد

۱۳۵۳ خورشیدی ) ۱97۴ میالدی(
دیدار رسمی ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه 

از تهران
۱۳۵۴ خورشیدی ) ۱97۵ میالدی(

6 تروریست در وین به اجالس وزیران اوپک 
حمله کردند و جمشید آموزگار وزیر کشور ایران 
عربستان  نفت  وزیر  یمانی  زکی  احمد  شیخ  و 

سعودی را به گروگان گرفتند
۱۳7۲ خورشیدی ) ۱99۳ میالدی(

درگذشت دکتر حسین کریمیان - مؤلف
۱۳9۳ خورشیدی )۲۰۱۴ میالدی

درگذشت مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت 
سینما، تاتر، تلویزیون و رادیو در سن 9۰ سالگی 
متولد  وی  تهران.  در  ریوی  مشکالت  دلیل  به 
۱۰ آبان ۱۳۰۳ در جنوب تهران بود. وی کار در 
رادیو و تلویزیون را در سال ۱۳۲۳ آغاز کرد. از 
کارهای معروف قبل از انقالب می توان به سلطان 
صاحبقران و هفت شهر عشق اشاره کرد و یکی 
از به یادماندنی ترین نقش آفرینی های وی پس از 
انقالب می توان به بازی در سریال آرایشگاه زیبا 

اشاره کرد.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
15 تا 21 دسامبر  )24 تا 30 آذر(

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

الیحه  در  کشور  از  خروج  عوارض  اول:  خبر 
هزار  پنج  و  هفتاد  از   )۱۳۹۷( آینده  بودجه سال 
افزایش  تومان  هزار  بیست  و  دویست  به  تومان 

یافته است.
میکنن  صدا  و  سر  شهیدپرور  ملت  این  همچین 
نون  از کشور  انگار خروج  که  این چندرغاز  واسه 
حاال  باال.  به  تومن  هزار  ای  دونه  شده  که  شبه 
چی  مگه  برابر  سه  کردن  کردنو  بیرون  عوارض 
شده؟ این همه گرونی مایحتاج و تورم تو زندگی 
در  صداش  هیشکی  و  میوفته  اتفاق  روز  هر  مردم 
داد  و  جیغ  همه  کشور  از  خروج  واسه  ولی  نمیاد 
میکنن. هر کی ندونه فکر میکنه االن با اون گذرنامه 
جمهوری اسالمی همه کشورا به صف شدن و دارن 
میگن جون مادرتون بیاین اینجا، اصن اگه نیاین ما 
از دوریتون میپوکیم! یه جیک جیکستان هم ما ایرانیا 
رو راه نمیدن. خالصه شهروند ایرانشهر معتقده که 
عوارض خروج از کشور باس بشه صد ملیون تومن 
که دیگه هیشکی نتونه از جاش جم بخوره و همه 
در خدمت آقا مقام عظمای والیت بمونن تا بپوسن!

خبر دوم:  محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه تهران 
بزرگ در جلسه شورای شهر پایتخت گفته بود، 
گشت  پلیس،  همکاری  با  بزرگ  تهران  »سپاه 
اوباش  و  اراذل  با  مبارزه  و  از سرقت  جلوگیری 

تشکیل داده است«. 

تو  ما  جوونیای  زمان  باشی،  شما  که  آقایی  واال 
و  ریز  گشتای  انقدر  خورشیدی   7۰ و   6۰ دهه 
و  بازیا  لوس  این  برامون  دیگه  که  دیدیم  درشت 
نداره  طرفداری  دیگه  و  شده  عادی  اوصوال  و  ادا 
حتی تو خود حکومت. اون موقع ها یه چیزی بود 
به  که  بودن  سپاه  برادرای  همون  که  کمیته  اسم  به 
کبیر  و  به صغیر  و  بودن  اومده  کالنتری   )!( کمک 
و  شدن  ادغام  انتظامی  نیرو  تو  بعدا  و  میدادن  گیر 

بودن  شخصیم  پالک  ماشین  سری  یه  قضایا.  بقیه 
و  داشتنن  نظامی  خاکی  یا  سفید  رنگ  معموال  که 
راحتیا  این  به  و  میدادن  به هر چیزی  پیچ  گیر سه 
ولت نمیکردن. خالصه گشت وانتی، مینی بوس و 
اتوبوسی هم داشتیم که حاال اگه این گشت جدیده 
و  کشتی  با  ماموراش  باید  بره  باال  کیفیتش  بخواد 

زیردریایی بیان بلکه استعمالش افاقه کنه.
خبر سوم: غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگو و 
قانون  که  »زمانی  گفت،  قضائیه  قوه  اول  معاون 
جلوی ما را نگرفته بود، دادگاه ها به صورت علنی 
برای  قانون  حاضر  حال  در  اما  می شد،  برگزار 
آنها  مطالب  انتشار  و  دادگاه ها  علنی  برگزاری 

جلوی ما را گرفته است«. 
شانس اوردیم قانون جلوی این اژدها و بقیه جک 
و جونورای دیگه رو گرفته وگرنه حتما میومدن و 
پشمشون  و  ریش  اون  با  علنی  خیلی  همه  جلوی 
میگه  همچین  یارو  برامون.  میکردن  استریپتیزم 
بنده وضع  قانونو عمه  انگار  قانون جلومونو گرفته 
اجراش  گفته  خرشون  بیخ  گذاشته  اسلحه  و  کرده 
برای  خودتون  که  مزخرفو  قوانین  این  مردک  کن. 
استفاده خودتون ساختین، از آسمون که نیومده. تازه 
قوانینی هم که میگین از آسمون اومده، خیلیاشو از 
لنگه پاچه اجداد عربتون در اوردینو سر ما ایرانیای 

بدبخت دارین اجرا میکینین. 

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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 Education  1100   آموزش 

CLASSIFIEDنیازمندی های ایرانشهر
 Education   1100    آموزش

 Automobile   2100  اتومبیل

 Notifications  2500  اطالعیه ها

 Properties     2800     امالک

 Sale           3100           حراج

 Sevices        4100        خدمات

رقص، موسیقی، نقاشی ...

تعمیر، صافکاری، فروش، ...

اجتماعی، حقوقی، خصوصی، ...

اجاره، خرید، فروش، ...

دولتی، شخصی، وام ...

پزشکی، حقوقی، مسافرتی...

 Job         6100          کار

   Goods      6500          کاال

 Business   6700   کسب و کار

 Food           7100      مواد غذایی

 Equipments 8100 وسایل ارتباط

 Art              9100                هنر

استخدام و جویای کار، آژانس های کاریابی ...

خرید، فروش،  ...

عمده فروشی، سوپرمارکت، ، ...

پیجر، تلفن، ...

خوشنویسی، نقاشی، رقص...

خرید، فروش،  ...

اتاق و گست هاوس همیشه برای 
اجاره موجود است حتی بطور موقت

 (310) 867-1770

مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و 

هم میهنان تازه وارد 
(818) 616-3091

بهاران، شبنم - پارس
(818) 774-1414
 (818) 201-0500

به یک نفر راننده، یک نفر گرفیک 
نیازمندیم برق  مهندس  و  دیزاینر 

(310) 422-4692

آبعلي، ماست و دوغ و لبنیات
     (818) 409-0117  

حیدري، مصطفي
 (714) 871-8234

 Automobile  2100  اتومبیل

 Notifications 2500   اطالعیه ها

Properties   2800   امالک

 Sevices   4100   خدمات

 Sale        3100         حراج

کتاب حیف که زود بزرگ شدم 
)خاطرات حمام زنانه (

0999-469 (818)زیر قیمت بازار

 Job        6100        کار

 Art         9100          هنر

حقوقی 

اجتماعی

کانون وکالی رسمی ایرانی در آمریکا
Specialty

 MCLE Event!
 We all need those specialty MCLE
units! At this event, you

 will have the opportunity to get
your necessary units for

 Elimination of Bias and
Competency in one night!

 When: Thursday, November 30,
2017
Time: 6:00 pm - 9:00 pm
Location: Beverly Hills Public Library

                   444 North Rexford Drive
                 Beverly Hills, CA 90210

Cost: IALA Members : $55.00
                   Non-Members  : $65.00

 Parking: FREE after 5PM.
 Dinner and Drinks: Will be provided.
Seating is LIMITED.

ایالت مارکت
(310) 659-7070
(310) 659-3528(Super)
(310) 659-9253 (Fish)
(310) 659-9250(Meat)

وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

ناوی، فریدون   
Accounting Services(Enrolled Agent)

مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما

در امور آدیت                         
  Audit

مشاور مالیاتی متخصص در امور
خرید و فروش امالک و مستغالت

(310) 207-6500
www.consultax.com
info@consultax.com

حسابدار

نیازمندی های ایرانشهر گره گشای نیاز هر ایرانی

818-9 08 08 08
بخش جویای کار و هم اتاقی
 برای متقاضیان رایگان است

 آموزش زبان فارسی

فکوري، مآوا
(310) 741-0085
mfakoori7@gmail.com

آموزش بدنسازی

الدن کالب
(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

آموزش رانندگی

پارس
(818) 996-2945
(213) 388-0989

آموزش کامپیوتر

رنجبر، امیر
(818) 282-3918

صافکاری

خرید و فروش

یوروپین کولیژن کلینیک
(310) 445-5333
(310) 445-3999
 (213) 216-8282

دان تان ال ای موتورز 
نیک والدت 

(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

سي بي اس اتو 
(818) 765-5300
CBSautobody.com

خرید - فروش

دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با 
فوت  تا ٦٠٠٠  فوت  از ١٠٠٠  مساحت 
در بهترین منطقه نورت  هالیوود با 
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس 
مشترک ١٨ نفرهطبقه اول و طبقه دوم 
با قیمت استثنایي به شرط کردیت 

خوب ٢ ماه رایگان

(818) 523-2600        David

آمورزشگاه ارت                                       
 Los Angeles Ort College

  
(323) 966-5444
(818) 382-6000
www.laort.edu

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

آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین

مکس توحیدیان
ماش نوذری

(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

بخشی شوران 
(323) 651-0414

Extar Co                       آقایی، خسرو

(310) 315-9622
ExtarCo.com

امینی، دانی
(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

 خسروي، علي
(310) 274-3445
(310) 967-9530

شیمی، نوشین
(310) 498-1090

فرزان، ژانت
 (310) 475-2122
JanetFarzan.com

کاکاوند )پورنگ( مینا

(949) 552-6060
(949) 202-7484 Cell

یک اتاق خواب مبله با تمامی امکانات در 
یک در یک منزل زیبای 5 خوابه برای 

اجاره ماهیانه هزاردالر
(818) 300-7226

حقوقی

فرشي، دکتر آلن
(818) 666-3183
www.casedismissed.us

مسافرتی

آژانس مسافرتی شهرزاد
(310) 477-9400
shahrzadtours@yahoo.com

کاشاني همایونفر، مهشید
(310) 666-6816

عمده فروشی

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

صدف، شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666 

سبالن              319-5411 (480)

سوپرمارکت

اس جي اس     593-1200 (213)  

سوپرمارکت

کي یو مارکت و پرودوس
  (818) 345-4251
(818) 758-9995
shopQmarket.com

خوشنویسی

خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(310) 477-7477
(800) 367-4726

شخصی

سه جلد دیوان حافظ نفیس )١5٠ دالری(
با قیمت هر جلد 75 دالر برای حراج
(818) 469-0999

دو جلد قرآن با ترجمه فارسی )٦٠ دالری(
با قیمت هر جلد 35 دالر برای حراج

(818) 469-0999

استخدام و جویای کار
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود، 
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه 
هیلز  وودلند  در  همکاری  جهت  را 

دعوت می کند
(424) 395-8293

اجاره

استخدام َهندی من برای کارهای اداری 
(818) 310-2503

دو  برای  مانیکوریست  نفر  چند  به 
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی 

2780-990 (310)هیلز نیازمندیم 

بـه یک خانم جهت نگهداری از یـک 
بانـوی سـالمـندبـرای ٨ سـاعت در 
روز ، ٨  سـاعت در شب و یا تمام وقت 

8187-620 (818)نیازمندیم 

و  فرهنگی  امور  در  شریک  جویای 
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477
ketab1@ketab.com

 Job        6100        کار
استخدام و جویای کار

قابل توجه جویندگان شغل و درآمد مناسب 
فراهم آوردن زمینه رشد کاری آزمونهای 
الزم بصورت رایگان استفاده از امکانات 
فراوان در شعبات آمریکا و کانادا اطالعات 

بیشتر و وقت مالقات خانم 

کاترین        413-1444 (310)

 Infinity کاریابی  خدمات  شرکت 
نگهداری از فرزندان، سالمندان نظافت 
منازل یا دفاترپاره وقت و تمام وقت و 

شبانه روزی
خانم نیکی           310-2503 (818)  

 Food   7100    مواد غذایی

ابریشم، چهار  بیست عدد تابلو فرش 
کیلو نقره به قیمت نقره و زعفران هر 
بسته ١4 دالر )هر ١٠٠ دالر خرید یک هدیه(
(818) 697-3178
(747) 226-1267

میکاییل، بهروز
(310) 617-6272
MichaelMikail@aol.com

مفید، اردوان

(310) 948-6071
(949) 223-7214

منیفی، ویدا

(818) 705-7653
VidaMonify.com

Properties   2800   امالک

خرید - فروش

 Automobile  2100  اتومبیل

کالیفرنیا آتو رکینگ
 California Auto wrcking 
(818) 768-7604
AllAutoPartsFinders.com

لوازم یدکی

اجاره صندلی آرایشگاه در وودلند هیلز  
(818) 645-3959

یک اطاق با سرویس بهداشتی خصوصی و 
آشپزخانه مشترک در منزلی واقع در تارزانا 
آماده به اجاره به بانوی ایرانی می باشد 
 (818) 391-0216
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روی میز تحریریه: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«

منشه امیر - تحلیل گر مسایل خاورمیانه:

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

آن سی و دو فشنگ فزرتی و این غول سیاه احساسات

این واژه “بیت المقدس” چه صیغه ای است؟

سهم باقی مانده آدمیت از انبان در دسترس »واژه ها« 
چیست؟ 

ساعت  نشسته ام.  خرید  مرکز  یک  نیمکت  روی 
خلوتی برای خرید و فروش است. کنار من پیرمردی 
فارسی زبان است که گاه و بیگاه با او تماس می گیرند 
می کند.  ادا  را  نامفهومی  کلمات  سراسیمه  او  و 
نعش کش های  آژیر  صدای  میکند.  قطع  را  گوشی 
شهر فرشتگان تنها صدایی است که می شنوم. گویی 
فرشته ای بال زخمی را به ملکوت می رسانند. ناگهان 
با تعجب بر  بلند می شود.  صدای گریه ای در کنارم 
می کند.  گریه  بهار  ابر  مثل  است.  پیرمرد  میگردم. 
را  اشکی  مخزن  که  انگار  خیس.  صورتش  پهنای 
ترکانده باشی. باور پذیر نیست که این گریه ها و آن 
صورت تمام خیس در همین چند ثانیه به این روز 
افتاده است. در تردیدم که پیش بروم یا نه؟! بر تردیدم 

غلبه می کنم. می پرسم:»پدر جان حالت خوبه؟«.
حدی  به  و  می افتد  آغوشم  به  مقدمه ای  بی هیچ 
گریه می کند که شانه هایش تکان می خورد. نمی دانم 
چکار کنم، در آن لحظه تنها کاری که می توانم بکنم 
این است که بگذارم گریه کند.  به آرامی می پرسم: 
»حالت خوبه پدرجان«. کمی از شدت گریه هایش کم 
شده است. ردی از شرم روی صورتش افتاده است. 
منقطع حرف می زند اما می خواهد به من ثابت کند که 
ضعیف نیست، که نخواسته مزاحم شود، که کنترلش 

دست خودش نبوده و چه و چه و چه.
 دخترش در ایران مبتال به سرطان است. دامادش به 
محض اینکه متوجه شده، دختر را طالق داده است. 
رفته اند وسایل دختر را بیاورند، داماد سابق شکایت 
کرده است که به سرقت آمده اند. اینها همه هیچ. حال 
دختر وخیم است و دیروز یکی از نردیکان فامیل در 
ایران رفته داروخانه مرکزی داروهای خاص در تهران، 
برای دریافت سهمیه »آلبومین« یا چیزی از این دست 
که متصدی گفته است: »اگه می بینی خیلی حالش بده 
آلبومین رو الکی مصرف نکن، فایده نداره« و پیرمرد 
انگاری همه دردش از این حرف بود و آن همه زجر 
هیچ،  با این حال می گفت که می داند قصدی در این 
حرف نبوده است و خیرخواهی بیمار دیگری بوده اما 
اینقدر درشت و نسنجیده  بازهم برایش سخت بود 

حرف زدن.

که  گفت  و  است؟  چطور  دخترت  حال  پرسیدم 
در احتضار  و گفت که بی هدف و بدون مقصد بر 
گفت  زده،  تکیه  توپنگایی  ی  دهکده  این  نیمکت 
موطن  به  نمی تواند  و  است  پناهنده  سال هاست  که 
خاکستری مان ایران بازگردد؛ ایران جاهل ظالم، ایران 
دشت های بزرگ و بیابان های سوخته، ایراِن رفتگان و 

ماندگان عزیز!
گفت که خود را نمی بخشد که زبانی سرخ  داشت 
و عقل دور اندیش نداشت. ضحاکان را نفرین می کرد 
که مار بر روی دوششان چنان نیشی به پیکره ی چند 
نسل رسانده که همه را مریض و بی جان و درمانده 
کرده است. شرق و غربی کرد و حاال دیده است که 
بی قرار است و در نتیجه عازم خانه . از من خداحافظی 
کرد. آخرین تصویری که از او در قاب پنجره چشمانم 
دارم ، دستان لرزانی بود که هرچه اشک را از چهره 

چروکیده اش می سترد.
 هیچ وقت نخواسته ام راوی تلخی ها باشم. زیبایی 
کم نیست، شفقت کم نیست، سالمت و شادمانی و 
شادخواری هم شاید، شبیه این صحنه در این روزها 
زیاد است. گاهی روزگار بر مدارنیست. هرچه می بینی 
پدر گریان از بی مهری فرزند یا مادر جدا افتاده از دلبند 
یا غم نان و چیزهایی از این دست است و آنقدر زیاد 
که چشمانت انگار شادی را و زیبایی را کمتر می بینند. 
تا در وطن بودم از این غم ها به وفور همچون اکسیژن 
در مغزها و تار و پود ما بود، در غربت هم که غم ما 

شکل دیگری به خود گرفته است.
اما در  افراط در توصیف گریزانم  از   هر چند که 
پیرامون من، دراین روزها، کم نبوده اند. غم های دلمه 
بسته که چنان در اضطرارند و کبوتر جان شان چنان 
خود  مهبط  هم  را  غریب  شانه های  که  شکسته  بال 
می کنند. زندگی ماالمال از چنین صحنه هایی است و 
انسان؛ ضعیف و درمانده.  با این همه، هنوز معتقدم که 
اگر هیچ چیز در دستان ناتوان ما برای التیام زخم های 

دیگران یا خودمان وجود ندارد، »کلمات« که هستند. 
که  را  آدم ها  چید،   درست  می شود  که  را  واژه ها 
می شود فهمید. در سکون و سکوت خود، لختی به 
درد دیگران که می شود اندیشید. همین را هم می شود 
دریغ نکرد. همین هم شاید به درد کسی بخورد. به 
درد کسی نخورد، به درد خودت در آوار غم هایی که 
داری مغتنم است. دست کم می فهمی به اندازه یک 
بغل، به درد دنیایی خورده ای که فکر می کردی به درد 

هیچ جایش نمی خوری.
***

مرحوم ابوالحسن نجفی یک کتاب داشت به اسم 
غلط ننویسیم. کتاب جذابی است. اما کاش یک کتاِب 
»چطور سخن بگوئیم« هم انتشار می داد . این که چطور 
فقط با سی ودو حرف الفبای فارسی که مدعی اغناء و 
پر وزنی است، می شود این حجم عظیم و این غول 
سیاهِ احساسات مان را به کلمه تبدیل کنیم و تخلیه شان 
کنیم. قبل از این که جمجمه  آدم ترک بخورد. ماجرا 
مثل این است که یک نفر را بیاندازند در  قفس هزار 
پلنگ گرسنه و فقط سی  و دو فشنگ فزرتی بدهند 
از خودش. خب شدنی نیست. حتی در  برای دفاع 

بالیوود هم نشدنی است. چه برسد به دنیای واقعی.
مثل  داخل مان  که  آدم هایی  ما  شده است  نتیجه اش 
اما هیچ سوراخ و گربه رویی  النه  زنبور هیاهو دارد 

نیست که زنبورها را به بیرون بفرستیم.
آدمی که تا کره  ماه رفته و اتم را جر داده و حاال 
تا  برود  پا  تُِک  یک  که  می کند  پا  آن  و  پا  این  هم 
فقط سی ودو حرف است؟  برگردد، حقش  مریخ و 
نبرد ناعادالنه  احساسات و کلمات. هر بالیی سرمان 

می آید سِر همین بی کلمه ای است.
معرکه  پس  کالهش  نباشد،  شاعر  اگر  آدم  این که 
است و باید بگذارد احساساتش ته پستو بمیرد . مثل 
ابوالحسن  کند  رحمتت  خدا  درخشان.  پروانه   هزار 

نجفی. 

بسیاری از رادیوها و تلویزیون های فارسی زبان، که 
پس از به قدرت رسیدن خمینی، در خارج از ایران شروع 
به پخش برنامه کردند، هدف اعالم شده خود را “اطالع 
رسانی در برابر دروغپردازی ها و تبلیغات سوء رژیم” 

قلمداد می کردند.
در آن دوران، خمینی که ظاهرا اعالم کرده بود “نه 
شرقی، نه غربی” عمال علیه غرب شعار “مرگ بر..” سر 
می داد و با اتحاد شوروی آن زمان )و روسیه امروز( 

آشکار و پنهان نرد عشق می باخت.
ولی از همان روزهای اول، یکی از نخستین اقدامات 
آن رسانه های برون مرزی، تقلید در خمینی و تحریف 
نام “اورشلیم” پایتخت باستانی اسرائیل بود. آن رادیوها و 
تلویزیون ها ، به ناگهان نام واقعی و همیشگی پایتخت 
به جای آن واژه “بیت  اسرائیل را فراموش کردند، و 

المقدس” را به کار بردند.
البته این تقلید صد در صد نبود، ولی صد در صد در 
راستای خواسته های رژیم ایران بود که حق موجودیت 
اسرائیل را نه تنها انکار می کند، بلکه علنا می گوید که 

اسرائیل باید نابود شود.
تقلید صد در صد نبود، زیرا حکومت ایران، از اورشلیم 
با واژه “قدس اشغالی”نام می برد و به جای “اسرائیل”، از 

واژه “رژیم اشغالگر فلسطین” یاد می کند.
پس، آن رسانه هایی که ظاهرا بیانگر سیاست های 
نام  چرا  هستند،  غرب  در  خویش  متبوع  کشورهای 
باستانی “اورشلیم” را تحریف می کنند و به جای آن، نام 

“بیت المقدس” را به کار می برند؟
راست بگویند: آن ها با این روش می خواهند بگویند 
که هرگز در تاریخ جهان، شهری به نام “اورشلیم” وجود 

نداشته است؟
خوب، این دقیقا همان ادعایی است که برخی گروه 
های فلسطینی مطرح می کنند که می گویند “اسرائیل 

نابود باید گردد!”

می خواهند بگویند که این شهر جایگاه اسالم است و 
فقط برای مسلمانان مقدس است، و یهودیان را حقی بر 

آن نیست؟
خوب، این همان حرفی است که یونسکو )نهاد علمی 
– فرهنگی – تربیتی وابسته به سازمان ملل( ادعا می 
 Mount  کند و می گوید که “تپه صیون” )در انگلیسی
of Zion( متعلق به مسلمانان است وبس، زیرا مسجد 
االقصی و مسجد قبۀ الُصخرۀ )معروف به مسجد عمر بن 

الخطاب( در آن جا قرار دارد.
آن  در  یهودیان  مرکزی  نیابشگاه  هرگز  گویی  تو 
مکان وجود نداشته است – همان “خانه خدا” یا “بیت 
همیقداش” که در زبان عربی آن را “بیت الَمقِدس” می 

نامند.
راستی، بیت المقدس چیست؟ کجا قرار دارد و چه 

کسی آن را ساخته است؟
“خانه خدا” را حضرت سلیمان سه هزار سال پیش به 
دستور پدرش حضرت داود، پادشاه یهود، برپا کرد. آن 
جا مکان پاک یکتاپرستی ونماد راستین سیادت و حق 

حاکمیت کشور یهود بود.
یعنی، یک هزار و چهار صد سال پیش از آن زمانی 
که حضرت محمد دین مبین اسالم را به مردمان جزیرۀ 

العرب ارائه کرد.
از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسالمی در ایران، 
بی بی سی فارسی تنها واژه “بیت المقدس” را به کار می 
برد و از دیدگاه مسووالن آن، مکانی به نام اورشلیم در 

نقشه جغرافیا وجود ندارد.
رادیو فردا ، راه حل میانه را برگزیده،  زیرا اول می گوید 

“بیت المقدس” و بالفاصله اضاقه می کند “اورشلیم”.
یعنی، “هم خدا و هم خرما” – نه سیخ بسوزد و نه 

کباب. هم این راضی باشد و هم آن.
تنها رادیو صدای آمریکاست که از هنگام به روی کار 
آمدن پرزیدنت ترامپ، همیشه و هرجا نام “اورشلیم” را 

به کار می برد.
از آنان باید پرسید: چرا دانسته یا ندانسته در راه سیاست 

ها و خواسته های حکومت ایران گام بر می دارند؟
ایران”  فارس  همیشه  “خلیج  جای  به  حاضرند  آیا 

بگویند “خلیج عربی؟”
آن ها شاید آگاهی ندارند که بیت المقدس را حضرت 
سلیمان ساخت و کسی که آن نام را قبول دارد، در واقع 
سند مالکیت اورشلیم را دو دستی به یهودیان می دهد 
و حق یهودیان را بر خاک اورشلیم، و باستانی بودن آن 

مورد تائید قرار می دهد؟
ببینید نادانی چه کارها می کند.

به یاد آوردم که روح اهلل خمینی نیز، که شعار “مرگ 
بر اسرائیل” را رواج داد و خود را حامی “ملت مسلمان 
فلسطین” معرفی می کرد، پشت سرش عکس بزرگی 
آویخته بود که در آن مسجد عمر بن الخطاب )مسجد 
قبۀ الُصخرۀ( دیده می شد و اثری از مسجد االقصی در 

آن عکس وجود نداشت.
حاال هم نام اورشلیم را تحریف کرده و آن را “بیت 
المقدس” می خوانند، که تپه بزرگی در شرق اورشلیم 
است و جایگاه نیایشگاه مذهبی و ملت یهودیان بوده 

است.
شاید آن ها نمی دانند که چه دسته گلی به آب می 

دهند.

*این مقاله برای نخستین بار در وب سایت پیکار با 
یهود ستیزی منتشر شده است.

www.iranshahrnewsagency.com

شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید
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روی میز تحریریه: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«       

حل جدول شماره گذشته

افقي:
۱- فن - کارد کوچک

2- چله کمان - ادمیرال - حرف انتخاب
۳- ضمیر جمع - شب را در جایي ماندن - طال

4- از گلهاي خوشبو - می گویند نزد ایرانیان است و 
بس - درخشان

5- دور دهان - تیره - صد سال - از مواد و ابزار آرایشی
6- حرف سکوت - طبل - پدر ترکي

۷- پول خارجي - لیکن
8- بریان - اروپا

۹- صومعه - جایزه ورزشي
۱0- آزمون - جوهر بید - پشم نرم

نام - حرف  یونان -  ۱۱- هنوز فرنگي - خداي شبان 
نگفتني

۱2- ترازو - خبر گزاري اتریش - صداقت
۱۳- مساوي عامیانه - اسناد - خاک صنعتي

نامه - عید  نام دیگر کتاب سیاست  ۱4- پاره کردن - 
ویتنامي ها

۱5- آالله - چهار پایان

عمودی:
۱- تم - پوست بز دباغي شده

2- آخر چیزي - دستاس - باران اندک
۳- فلز سرخ - انتقال بیماري - زندگي کن!

4- پشیماني - زمخت - زاهد
5- زمین ترکي - خالص - بازدید سپاه - حرف دهان کجي

6- مرزبان - بازده - سرود گدایان
۷- رسوایي و ننگ - به جا آوردن
8- ذخیره - آهوي بزرگ آفریقایي

۹- ماده بیهوشي - بهشت شداد
۱0- شکایت - آلبالو - سگ

۱۱- تولد - قطار - کرکس - کلمه شگفتي
۱2- مرتعش - از مصالح ساختماني - واحد پول فنالند

۱۳- خداوند - غذا نخوردن - چاشني ساالد
۱4- چه وقت - حربا - زمینه

۱5- فواره - بازي ملي هند

آن هیوالی یهودستیز که در درون ماست

۱- رییس جمهوری ایاالت متحده پس از ۲۲ سال 
از  تعلیق یک مصوبه کنگره برای چهل و پنجمین بار 
خودداری کرده و تصمیم می گیرد سفارت خانه کشور 
متبوعش در اسرائیل را از تل آویو را به اورشلیم منتقل 
کند. به شهری که در چهل سال گذشته کلیه نهادهای 
نهاد   مجلس،  جمله،  از  اسرائیل  جمهوری  حکومتی 
نخست وزیری، دفتر ریاست جهموری و وزارتخانه های 
متعددی در آن واقع است. بال فاصله رسانه  های متمایل 
به چپ واکنش نشان می دهند و به تحریک گروه های 
فعال تحت تاثیر خود مبادرت می ورزند. رهبران عرب در 
خاورمیانه از »جمعه خشم« صحبت می کنند و سخن از 
جنگ قریب الوقوع به میان می آورند. سر آخر به شهادت 
همان شبکه  های خبری متمایل به چپ، ۱۱ نوجوان 
فلسطینی در بیت الحم، ۸ تن در بخش شرقی اورشلیم 
و احتماال همین تعداد هم در رام اهلل چند قلوه سنگ به 
سوی ماموران اسرائیلی پرتاب می کنند. البته به شهادت 
شاهدان عینی تعداد خبرنگاران همان رسانه های متمایل 

به چپ از تعداد معترضان در همین مناطق بیشتر است.
۲- در عصرگاه یکشنبه گروهی از هواداران فلسطینی ها 
که برای »مظلومیت آنها در واقعه انتقال سفارت آمریکا«، 
در شهرلس آنجلس در مقابل فدرال بیلدینگ تجمع کرده 
و به زبان عربی شعار می دهند و مانند سربازان گردان های 
»عز الدین  القسام« چفیه به گردن دارند، در مشاجره با یک 
بانوی ایرانی هویت شان مشخص می شود که برخی از 
آنها ایرانی تبار هستند و به اینکه چرا خواهر یک دانشمند 
به قتل رسیده به دست ماموران وزارت اطالعات، به 

دادخواهی خون برادش برخاسته، اعتراض می کنند.
شهرهای  بدترین  و  بهترین  از  فهرستی  انتشار   -۳
جهان در سال ۲۰۱7 نشان می دهد که شهر غزه جایی 
که به روایت رسانه های متمایل به چپ سال هاست »در 
... اسرائیل«! است در  اقتصادی، اجتماعی و  محاصره 
مقایسه با بسیاری از شهرها و پایتخت های دول اسالمی 
منطقه، از رفاه و امنیت نسبی به مراتب باالتری برخوردار 

است و کیفیت زندگی در آن دست کم از شهرهایی 
مانند دمشق، بغداد، کابل، اهواز، بیرجند و زابل باالتر 
است. در حالی که در شهرهای گوناگون ایران از جمله 
همان اهواز، بیرجند و زابل، مسئوالن رژیم اسالمی مردم 
را به راهپیمایی برای دفاع  از »مظلومیت مردم دربند و 
ستمدیده فلسطین در غزه«! دعوت می کنند. بی آنکه به 
مردم ایران بگویند زندگی در غزه از بیش از نیمی از 

شهرهای ایران، مرفه تر، امن تر و راحت تر است.
۴- روزهای عید حنوکا، جشنواره روشنایی و امید فرا 
رسیده است. جشنی که یادآور سخت ترین دوره های تاریخ 
یک ملت در اعصار تاریخ است. از گذشته هایی دور که 
تنها چراغ باقی مانده در نیایشگاه مکابیون در زمان جنگ 
با یونانیان، در حالی که تنها برای یک روز روغن داشته، 
به مدت هشت روز، روشن می ماند تا روزهای سخت 
دوران جنگ جهانی دوم. روزهایی که آتش شمع ها و 
چراغ ها و البته »کوره های آدم سوزی« با هم روشن شدند 
و6 میلیون انسان بی گناه، قربانی جنون قدرت و تنفر 

مردانی شدند که خود را »نژاد برتر« می خواندند.
اما تاریخ با گذر روزها ورق خورد. از آن اندیشه خود 
برتر پندار، تنها عبرتی برای تاریخ ماند و از آن شمع ها که 
در جشن روشنایی در سال های سیاه جنگ افروخته شده 

بود، خاطره ای که تاریخ ساز شد.
۵- در حالی که برخی دوستان من گرد سفره آراسته 
نیایش  و  نشسته اند  روغن  در  غذاهای سرخ شده  به 
َهلِل دکلمه  می کنند، دوستان دیگرم در همان رسانه های 
متمایل به چپ، چنان شور برشان داشته که بیا و ببین. 
آنها از آن ۱۱ نفر و نصفی معترض نوجوان سنگ انداز 
قهرمان های یک شبه تلویزیونی می سازند و رنج کشدار 
و دردآور ۸۰ میلیون ایرانی قهرمانی را که کمرشان زیر بار 
استبداد خورد شده است را نمی بینند. شاید هم می بینند و 

صالحشان نیست دم برآورند.
خصلت تاریخ این است: روزهای سختش را برای 
ملت ها و کرسی های قدرتش را برای مستبدان همواره 

گذرا و لرزان قرار می دهد. 

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:
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در دنیای پیرامون ما:

بدترین شهرهای جهان در سال 201۷
با اینکه رابطه مستقیمی بین  رفاه اجتماعی و ثبات و 
امنیت سیاسی و تاثیر آن بر رشد شاخصه های زندگی 
شهری وجود دارد اما در کنار مولفه هایی مانند اقتصاد، 
باید  فرهنگ، میزان تناسب زیر ساخت و جمعیت، 
از روش های کار آمد و روز افزون مدیریت شهری 
برای  دلپذیر  مقصدی  به  شهر  یک  تبدیل  برای  نیز 
گردشگران و همچنین محیطی امن برای ساکنان آن 
توجه کرد. با این مقدمه و ذکر این تذکر که شهرهای 
سه کشور افغانستان، ایران و عربستان در این مطالعه 
بدترین شهرهای جهان  به سراغ  نشده اند  محسوب 

برای گردش یا زندگی خواهیم رفت.

از   ۴7 امتیاز  با  اوکراین  کشور  پایتخت  کیف، 
به  رو  آن  در  زندگی  شرایط  که  است  ۱۰۰شهری 
که  است  اروپایی  شهر  تنها  کیف  است.  کاهش 
حال  در  است.  کرده   خود  آن  از  را   ۵۰ زیر  امتیاز 
حاضر، کیف در حال ترمیم خود از آثار به جا مانده  
ناآرامی ها، بی ثباتی اقتصادی و جنگ با جدایی طلبان 

هوادار روسیه است.

پس   ۱۰۰ از   ۴۴ امتیاز  با  کامرون  در  دواال  شهر 
زبان  فرانسوی  زبان و  انگلیسی  مناطق  بین  تنش  از 
کامرون، به بحران کشیده  شد. مراقبت های بهداشتی 
در این شهر بسیار پایین است و تنها موفق به دریافت  

۲۵ امتیاز شده  است.

کشور  پایتخت   ۱۰۰ از   ۴۲ امتیاز  با  هراره  شهر 
بهداشتی  مراقبت های  نظر  از  که  است  زیمبابوه 
پایین ترین رتبه یعنی ۲۰ را به خود اختصاص داده 
است اما در زمینه ی آموزش و پرورش دارای امتیاز 

مطلوب 66 بوده است.

شهر کراچی در پاکستان دارای امتیاز ۴۰ از ۱۰۰ از 
نظر ثبات اقتصادی دچار بحران است. همچنین از نظر 
زیر ساخت های زندگی شهری در پایین سطح در بین 

۱۴۰ کالنشهر جهان قرار دارد.

شهر داکا با امتیاز ۳۸ از ۱۰۰، پایتخت و بزرگ ترین 
شهر بنگالدش است. کیفیت زندگی در داکا به تنفس 
در حباب دود تشبیه شده و در تراکم جمعیت در آن 

شش برابر حد استاندارد است.

طرابلس در لیبی با امتیاز ۳7 از ۱۰۰ نا امن ترین 
طرابلس  شود.  می  محسوب  مدیترانه  حاشیه  شهر 
شاهد سومین سقوط سطح استاندارد زندگی با امتیاز 
6 است. این شهر نماد تشدید خصومت در لیبی و 
تندروی  گروه  های  مسلحانه  گیری  قدرت  تهدید 
اما  می شود.  محسوب  آفریقا  شمال  در  اسالمگرا 
نخستین نشانه  های فرو ریزش اجتماعی در این شهر 
به سال ۲۰۱۲ و قتل سفیر آمریکا در این کشور باز 
میگردد که دست کم چهار سال بعد پای پرونده بن 

غازی را در انتخابات آمریکا نیز بار کرد.

الگوس در نیجریه با امتیاز ۳6 از ۱۰۰ نماد زندگی 
در تیر رس تروریستیهای اسالمگراست.  ادامه  تهدید 
چشم گیر  تحلیل  باعث  بوکوحرام  مانند  گروه هایی 
ثبات در نیجریه شده است. این شهر از لحاظ ثبات، 
در میان فهرست شهر های مورد مطالعه، تنها ۱۰ امتیاز 

دریافت کرده است.

دمشق در سوریه با امتیاز ۳۰ از ۱۰۰ یکی از نگران 
شناخته  سفر  و  زندگی  برای  دنیا  نقاط  ترین  کننده 
پایتخت  دمشق،  زیرا  ندارد  تعجب  جای  می شود. 
سوریه، در پایین ترین سطوح جدول شهرهایی است 
می شود.  دیده  آنها  در  زندگی  شرایط  کم ترین  که 
کاهش قابل مالحظه  ثبات زندگی در این شهر، پیامد 
جنگ تمام عیار داخلی در سوریه است که نیروهای 
در  ایران  پاسداران  سپاه  جمله  از  اسد  بشار  حامی 
مقابله با اراده مردم این کشور برای تغییر حکومت در 

آن، از سال ۲۰۱۱ به سوریه تحمیل شده است.

اما بد نیست بدانید شهر غزه که از سوی یهودستیزان 
به عنوان نماد زندگی فالکت بار مردم فلسطین تحت 
محاصره ارتش اسرائیل!!! به مردم دنیا معرفی می شود  با 
امتیاز ۵۲ از ۱۰۰ دارای کیفیت زندگی به مراتب باالتر 
از شهری مانند کیف در اروپا است. جالب آنکه امتیاز 
این شهر به دلیل تحمیل برخی محدودیت های مذهبی 

از سوی حماس کاهش یافته است.

جویای شریک 
در امور فرهنگی و هنری

با شرکت کتاب تماس بگیرید
ketab1@ketab.com

310 477 7477
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 15 دسامبر  201۷
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
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

مقابل  در  فلسطین«  از  »دفاع  ایرانی تبار  هوادان  از  گروهی 
چفیه  به  ملبس  که  حالی  در  لس آنجلس  فدرال  ساختمان 
با تعرض کالمی  بودند  آنان  پرچم  فلسطینی و  جنگجویان 
اعتراضی  آکسیون  تعطیلی  خواهان  پور،  حسین  محبوبه  به 

»یکشنبه های براندازی« شدند.
با  مصادف  که   ۲۰۱7 دسامبر  دهم  یکشنبه  عصرگاه  در 
روزجهانی حقوق بشر و شصت و نهمین سالروز تصویب 
فدرال  مقابل ساختمان  در  بود،  بشر  اعالمیه جهانی حقوق 
ایاالت متحده در لس آنجلس گروهی از هواداران فلسطین در 
اعتراض سازماندهی شده به دستور رییس جمهوری آمریکا 
برای انتقال سفارت این کشور به اورشلیم در تظاهراتی به زبان 

عربی شعار می دادند. 
از دیگر سو محبوبه حسین پور خواهر شادروان دکتر اردشیر 
عوامل  توسط  که  ایران  هسته ای  دانشمندان  از  پور  حسین 
وزارت اطالعات به قتل رسید و بنیانگذار آکسیون اعتراضی 
یکشنبه های براندازی نیز به روال ۴۲ هفته گذشته در مقابل 
این ساختمان دولتی به تحصن همیشگی خود ادامه می داد که 
به یکبار تنی چند از هواداران ایرانی تبار دفاع از فلسطین که 
ملبس به چفیه )شال گردن ویژه جنگجویان فلسطینی( و پرچم 
فلسطین بودند، با اعتراض به خانم حسین پور خواهان تعطیلی 

حرکت اعتراضی او شدند.
کرده  منتشر  رخداد  از  حسین پور  خانم  که  ویدئویی  در 

است، در ابتدا جوانی ایرانی تبار با وی به مباحثه و تبادل نظر 
می پردازد و طی دیالوگی ظاهرا محترمانه از وی می خواهد تا به 
جای اعتراض به جمهوری اسالمی از مردم فلسطین دفاع کند. 
اما وقتی با اعتراض محترمانه خانم حسین پور مواجه می گردد 
که از وی می خواهد بیش از مردم فلسطین به فکر مملکت و 
مردم ایران باشند، می گویند جهان وطن هستند و دیدی وسیع 

تر از مناقشات داخلی ایران دارند. 
در ادامه مجادله، دیگرایرانی تبار مدافع فلسطین که احتماال 
به صورت گروهی در این رویداد شرکت کرده بودند، به دلیل 
به  او  ایران و عدم عالقه  از مردم  پور  دفاع محبوبه حسین 
مداخله در امور دیگر کشور های جهان وی را »نژاد پرست« 
خوانده و به تندی خواهان برچیدن فعالیت اعتراضی این بانوی 

ایرانی می گردند.
خانم حسین پور خواهر شادروان دکتر اردشیر حسین پور از 
نوابغ علمی و دانشمندان هسته ای ایران است که پس از سر باز 
زدن از همکاری با نهادهای نظامی رژیم اسالمی برای توسعه 
غنی سازی اورانیوم در سطوح باال، به صورت مشکوکی توسط 
نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی به قتل رسید. این بانوی 
اعتراضی  اندازی حرکتی  راه  با  در لس انجلس  ایرانی  مبارز 
به  نزدیک  خالل  در  براندازی«  »یکشنبه های  عنوان  تحت 
یکسال گذشته بی وقفه به حضور میدانی بر علیه سیاست های 

ضد انسانی رژیم اسالمی در ایران مبادرت ورزیده است.

تعرض هواداران ایرانی فلسطین به آکسیون 
اعتراضی »یکشنبه  های براندازی« در لس آنجلس
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