مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفاژ نیویورک

ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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از انتشارات شرکت کتاب
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اردشیر زاهدی در برابر ارادهٔ ملت ایران

تونیکاردناسنمایندهلوسآنجلس
ازانتخاباتکنارهگیرینکرد
بازدید میچل مور و اریک گارستی
شهردار لوس از منطقه Echo Park
التینتبارهایکمدرآمد
شکایت شرکت Kiewit Powerاز اداره
آبوبرقلوسآنجلس
رای قاضی دادگاه عالی لوسانجلس
به شکایت کانتی علیه مالکان و
عامالن دفن زباله
 20سال زندان برای یکی از اعضای
گنگهای هایلند پارک

ک تایمز»
اخیرا بیانیهای به قلم اردشیر زاهدی در «نیویور 
مقررات و روزهای خاصی را برای منتشر شده که در آن رژیم جمهوری اسالمی را حافظ
منافع و استقالل ایران دانسته و آمریکا را بابت «مداخله» در
ورود تفریحگاه دیسنی
مسائل ایران سرزنش میکند .وی همچنین از دخالتگری
رژیم ایران در سوریه و عراق و یمن آشکارا تمجید میکند.
تنش در نامزدهای انتخابات
زاهدی با این بیانیه خود را در برابر شعار ملت ایران «نه
مقدماتی در کالیفرنیا
غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ایران!» و خواست ملت ایران که
براندازی رژیم اسالمگرا و استقرار دموکراسی در ایران باشد
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید قرار میدهد.

عالقهٔ زاهدی به رژیم اسالمگرای حاکم بر ایران البته
موضوع تازهای نیست .ایشان پیشتر نیز با «فرهیختگان»
که نشریهٔ زیرمجموعهٔ خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه
پاسداران است گفتگو کرده و در آنجا نیز تالش کرده
بود به روشهای مختلف به رژیم آخوندی مشروعیت
بخشد .گفتنی است مدیر مسئول فرهیختگان ،محمد امین
ایمانجانی ،از وابستگان به سپاه پاسداران است؛ و ارتباطات
ایشان با سپاه پاسداران را میشود آشکارا در اینترنت
مشاهده کرد.
ادامه مطلب در صفحه 2

لغو مجوز پخش مستقیم بازیهای ایران در ورزشگاه آزادی

حکومت جمهوری اسالمی ایران از ترس گرد هم آمدن مردم در ورزشگاه آزادی
و احتمال سر داده شدن شعارهای ضد حکومتی ،مجوز پخش مستقیم و زنده
بازی ایران و مراکش را لغو کرد.
بر اساس گفته مدیر مجموعه ورزشی آزادی که اظهار داشته بود که زیرساخت
های الزم برای نمایش بازی های جام جهانی در ورزشگاه آزادی فراهم شده
انتظار این بود که عالقمندان بتوانند به همراه خانواده ها در این محل بازی های

را تماشا کنند.
لیکن به نظر می رسد نهادهای اطالعاتی امنیتی و گاردهای سرکوب به این نتیجه
رسیده اند که بهتر این است از جمع شدن مردم جلوگیری کنند.
بر این اساس هیچ یک از  ۳بازی مقدماتی ایران در برابر حریفانش یعنی مراکش
 -اسپانیا و پرتقال پخش مستقیمی در ورزشگاه آزادی نخواهند داشت.
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در کانون خبر:
ادامه مطلب صفحه 1
زاهدی از سوی دیگر کمک های آمریکا را در بزیر کشیدن حکومت قانونی دکتر
مصدق و مشارکت در کودتای انگلیسی-آمریکایی  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲که پدرش را به
نخست وزیری رساند فراموش کرده است که اینک به «دخالت آمریکا» در ایران و
خاورمیانه اعتراض میکند؛ آن هم در حالی که این مرتبه حمایت آمریکا برای اولین بار
در طول تاریخ متوج ِه مردم ایران است که در آرزوی آزادی میسوزند .قابل ذکر است
که پدر زاهدی نیز از هواداران یک رژیم جنایتکار دیگر بود .فضلاهلل زاهدی «ژرمنوفیل»
و از طرفداران آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بود؛ به همین دلیل هم انگلیسیها در آن
زمان مدتی وی را بازداشت کردند.
در انتها ،کسانی مانند محمد سهیمی ،که متناوبا" از رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی
پشتیبانی می کند و بر خونریزیهای این نظام در منطقه و کشتار آزادیخواهان ایران ماله
می کشند  ،نخواهند توانست دستهای خونآلود رژیم تبهکار را پاک کرده از سقوط
آن به دست مردم ایران جلوگیری کنند .روزگار اسالمگرایان در ایران به سر آمده ،و
دیر یا زود سقوط خواهند کرد .این بیانیهنویسان اگر فقط کمی در اندیشه منافع ملی
ایران  ،آزادی ایرانیان باشند  ،سرنوشت محتوم خود را به سرنوشت یک رژیم در حال
سقوط گره نخواهند زد.

 7مقام مهم ایالتی در مرحله گزینش دوباره مورد ارزیابی قرارمیگیرند

علیرضا بیرانوند  -دروازه بان شماره یک تیم ملی ایران

امید ابراهیمی  -هافبک دفاعی تیم ملی ایران

در انتخابات مقدماتی روز  5جون در ایالت کالیفرنیا ،رای دهندگان افزون بر
گزینش نامزدهای کنگره برای انتخابات نهایی ماه نوامبر 7 ،مقام مهم ایالتی را نیز
در مرحله گزینش دوباره مورد ارزیابی قرار میدهند که شمار باالی نامزدها نه
تنها در زمینه انتخابات کنگره شانس دموکراتها را برای دستیابی به اکثریت در
ماه نوامبر کم رنگ و محو میکند ،بلکه پراکندگی دموکراتها در گزینش همین 7
مقام مهم ایالتی نیز سایه اختالف نظر انها را پر رنگ تر میکند.

در گزینش دو نفره باالی جدول برای فرمانداری کالیفرنیا  27نامزد وجود دارد
که  4جمهوریخواه 10 ،دموکرات و  13نفر دیگر از احزاب دیگر هستند .برای
معاونت فرمانداری  11نامزد ،برای دبیر کل ایالت کالیفرنیا  8نامزد ،حسابرس کل
 3نامزد ،خزانهدار  5نامزد ،دادستان کل  4نامزد ،رئیس کمیسیون بیمه  4نامزد ،در
انتخابات شرکت دادند که در هر یک از این مقامها  2نفر باالی جدول به مرحله
نهایی راه مییابند.
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در کانون خبر:

تونی کاردناس نماینده لوسآنجلس از انتخابات کنارهگیری نکرد

تونی کاردناس نماینده لوسآنجلس از بخش سنفرناندو ولی ،با این که متهم به
مزاحمت جنسی به یک دختر  16ساله شده بود ،از انتخابات کنارهگیری نکرد و به
راحتی در باالی جدول قرار گرفته و با بیش از دو سوم آرا به دور دوم راه یافت
و رقیب جمهوریخواه او با  18درصد در رده دوم قرار گرفت .در منطقه  45اورنج
کانتی میمی والترز نماینده جمهوریخواه کنگره شب آسانی را پشت سر گذاشت
زیرا شمار باالی دموکراتها در رقابتها ،او را مصون نگه داشت و به انتخابات
ماه نوامبر فرستاد ،لیکن در جبهه دموکراتها ،رقابتهای فشرده آنان را از رقابت با

میمی والترز بازداشت و با راهیابی کیت پورتر دموکرات به انتخابات نوامبر ،دیگر
نامزدهای دموکرات  Brian Forde, Dave Minو Kia Hamedanchi
از راهیابی به دور دوم انتخابات بازماندند و انتخابات نوامبر  2018در منطقه 45
بین دو زن از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات خواهد بود و اگر دموکراتها
نتوانند رای خود را به یکدیگر بیافزایند ،میمی والترز برای یک دور دیگر نماینده
کنگره خواهد بود.

بازدید میچل مور و اریک گارستی شهردار لوس از منطقه
 Echo Parkالتینتبارهای کم درآمد

یک روز پس از آن که اریک گارستی شهردار لوس آنجلس اعالم نمود که
میچل مور را به عنوان رئیس پلیس لوس آنجلس برای جایگزینی چارلی بک
برگزیده است ،پس از برگزاری کنفرانس خبری و پرسش و پاسخها ،این دو
نفر همراه با یکدیگر بازدید از مناطق زیر پوشش پلیس لوس آنجلس را با
دیدار از منطقه  Echo Parkکه محل زندگی التینتبارهای کم درآمد است و
صرف نهار در یک رستوران ایتالیایی در محله چینیهای لوس آنجلس در روز

انتخابات به پایان بردند .در دیدار از  ،Echo Parkدر برابر پرسش یک زن
به زبان اسپانیایی از رئیس پلیس جدید لوس آنجلس او پاسخ داد که اسپانیایی
بلد نیستم .این یک نماد بود که گفته میشود التین تبارها انتظار داشتند پس از
سالها ،سرانجام یک رئیس پلیس التین تبار داشته باشند که اریک گارستی آن
را محو کرد .گر چه مور اسپانیایی را میداند ،لیکن التین تبار نیست.

شکایت شرکت  Kiewit Powerاز اداره آب و برق لوس آنجلس
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شرکت  Kiewit Powerدر شکایت خود مطرح کرده بود که اداره آب و
برق لوس آنجلس با دیرکرد در اجرایی نمودن طرح ،به آن شرکت و شرکت
همراهش خسارت وارد کرده است .قرار بود این شرکت  ،امکانات نیروگاه
برق" پالیا دل ری "را با تکنولوژی مدرن امروز هماهنگ سازد و به ارتقاء
کیفی برساند .این قرارداد که  2سال پیش بسته شده بود ،با محاسبه دیرکردها

و دیگر افزودهها به یک قرارداد  440میلیون دالری رسیده است .برخی از این
دیرکردها ،نتیجه خرید دستگاههای تولید برق از کره جنوبی و آسیب دیدن آن
در مسیر به سبب توفانها تسلیم دادگاه کرده بود که تنها یک میلیون دالر بابت
آن دریافت میکند.

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

Los Angeles, CA, USA
Te l : 8 1 8 9 0 8 0 8 0 8
fax:818 908 1457
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t
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درکانون خبر:

رای قاضی دادگاه عالی لوسانجلس به شکایت کانتی علیه مالکان و
عامالن دفن زباله

قاضی دادگاه عالی لوسانجلس به شکایت کانتی لوس انجلس علیه مالکان و
عامالن دفن زباله در تپههای چتس ُوورت رای داد.
قاضی استفان فاهلر در حکمی که صادر کرد موافقت خود را با این موضوع
که دفن زباله و حمل و نقل آن به این منطقه ،خطری برای محیط زیست است
و مالکان آن  ،وین فیش بک و چارلزلی و موسسه مدیریت زباله  ABCو

شرکت سفیلد از سال  2015تاکنون دچار تخلف شدهاند و این بخش از محیط
زیست را تبدیل به انبار نخالههای ساختمانی و تکههای بازمانده از تخریب
ساختمانهای بتونی و سیمانی کردهاند این منطقه که  3/2مایل گسترده آن است
همواره محل عبور و تخلیه بارهای کامیونهای رتبة  6و باالتر بوده است که
خالف تلقی خواهد شد.

 20سال زندان برای یکی از اعضای گنگهای هایلند پارک
یکی از اعضای گنگهای هایلند پارک که مدت  15سال فراری بود ،به اتهام قتل
یک فرد سیاهپوست با انگیزههای نژادپرستانه به  20سال زندان محکوم شد.
پیش از آن که قاضی پرسی آندرسون حکم را صادر کند از خانواده مقتول
درخواست کرد که نظر خود را در مورد موافقت و یا مخالفت با حکم اعالم نمایند.
متهم که  39ساله است و مرسد َشدو کامبریو خوانده میشود در دوران اختالفهای
گنگهای سیاهپوستان و التینتبارها ،یک موتور سوار بیگناه را در منطقه التین
تبارها به قتل رسانده بود .این فرد در دادگاه با اقرار به جرم خود و همکاری با
دادگاه تقاضای بخشش در میزان محکومیت کرده بود و گرچه میتوانست به حبس
ابد محکوم شود با برخورداری از رای قاضی و بر اساس پذیرش خانواده مقتول
به  20سال زندان محکوم شد.

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:

818 9 08 08 08
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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت بیست و چهارم

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی میکند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم ،لذا
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر میگردد .اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.
صغری گفت رفته عکس خانم و از عکاسی بگیره
احمد از موقعیت استفاده کرد و باتاق سعید رفت و
هرچه که میتونست تارهای موی سعید و از توی برس
سرش جمع کرد و الی یه دستمال کاغذی گذاشت
موقع برگشتن چشمش به قفسه کتاب سعید افتاد که
تعدادی کتاب درسی با چند تا رمان بطور در هم
کنار هم قرار گرفته بود احمد از بین آنها یه کتاب از
صادق هدایت چشمشو گرفت اونو برداشت و باتاقش
برگشت همزمان صغری با یه سینی غذا اومد و گفت
خدا به شما عمر بده تا از دهن نیفتاده بخورین و
از اتاق خارج شد بعد از غذا بروی تخت رفت و
کتاب و باز کرد و شروع کرد بخوندن مقدمه کتاب و
چون از آن آثار هدایت بود که بتازگی تجدید چاپ
شده بود بهمین دلیل زندگینامه مختصری از او و نحوه
خودکشی اونو که در آلمان و در اثر خفگی با گاز
صورت گرفته بود و خوند و بخواب رفت
سعید کم کم داشت نبودن مادرشو باور میکرد و
بزندگی عادی
برمیگشت تازه بیاد افسانه افتاد بعکس بزرگ هما که
تودستش بود نگاهی کرد و اونو روبروش توی قفسه
گذاشت و گوشی رو در
آورد و پیام افسانه رو خوند و در جواب براش نوشت
من با خودم قهرم حاال ترو بیشتر درک میکنم و با
توهمدردم از پس فردا موقعیت گیرت اومد خبر بده تا
همدیگه رو ببینیم
حدودساعت یک بعد از ظهر بود که سیمین اومد
ماشینهای اداره هم دم در پارک شده بودن چند نفر از
همسایهها بادیدن ماشینها اومدن و توی آنها نشستن
سیمین و صغری و احمد از سرنشینان سعید بودن و
بسوی حسینیه اداره حرکت کردن بسیاری از کارکنان
اداره بدالیل مختلف سعی داشتن در مراسم شرکت کنند
بعد از قرائت قران توسط یکی از همکاران اخوند اداره
باالی منبر رفت و بعد از یک مقدمه چینی ادامه بحث
و کشوند به مسئله لقمه حروم و با شرح این حکایت
شروع کرد که مرد چوپانی بود که هر روز گوسفنداشو
بچرا میبرد یکروز که گوسفنداش کنار رودخونه اییی در
حال چرا بودن نگاه چوپان بآنسوی رودخانه افتاد که از
علفهای سبز و بلند و بکری پوشیده شده بود انگار که
گنج پیدا کرده فورا وارد رودخونه شد و ارتفاع آب و
تخمین زد بسیار اندک بود و او میتونست براحتی گله
رو بآنسو ببره پس هی هی کنان سعی کرد گله رو از
رودخونه عبور بده درست در زمانیکه همه گله در حال
عبور بود ناگهان آب رودخونه زیاد و زیادتر شد و قبل
از آنکه چوپان بتونه حرکتی برای نجات آنها انجام بده
همه گله رو آب برد چوپان بسختی جان خود شو از
مهلکه بدر برده و در خشکی زار میزد و میگریست
عابری از راه رسید گویا از کل ماجرا آگاه بود از
چوپان پرسید تو این آبی را که گوسفندان ترو با خود
برد میشناسی
مرد چوپان سرش و باال گرفت و رو بمرد عابر گفت
چرا هزیان میگویی من این آب و از کجا باید بشناسم
عابر گفت اگر کمی دقت میکردی میشناختی چون
این آب همون آبی بود که هرشب داخل شیر میکردی
و بدست مردم میدادی آنها همه جمع شدن و امروز
هستی ترو باخود بردن صحبت آخوند باینجا که
رسید ادامه داد بله عزیزان من اگر امروزه شاهد اینهمه
فرزندان خالفکار و این حجم از خیانت در خانوادهها
هستیم همه بخاطر لقمههای حرومی که در سفره هامون
میزاریم و در پایان چند جملهای هم از هما گفت و
باالخره با تشکر از همدردی همگان ختم مجلس را
اعالم کرد دکترحقیقی از اینکه بعلت شرکت در جلسه
نمیتونه به گورستان بیاد عذر خواهی کرد و نمونه تست
و گرفت و رفت عدهای از حاضرین با مینی بوس و
چند دستگاه سواری به بهشت زهرا رفتن و باقیمونده
حلوا و خرما و میوه رو بین مستحقان همیشه حاضر
تقسیم کردن و بعد از خوندن فاتحه برگشتن و بیشتر
همراهان در مسیر پیاده شدن قفط همون اکیپی که از در
خونه سوار شده بودن دوباره بمحل برگشته و مقابل در
خونه خداحافظی کردن
سیمین و صغری و فاطمه و احمد و سعید بخونه
برگشتن سیمین حق الزحمه فاطمه رو داد و اونو
مرخص کرد و خودش دقایقی به نصیحت احمد و
سعید پرداخت وقت خداحافظی طوریکه سعید متوجه
نشه باحمد گفت امیدوارم ازین به بعد در نهایت آزادی
بشما خوش بگذره گویا میخواست باحمد بفهمونه که
در مخفی کاری زیاد موفق نبوده و اوناهمه چی رو
میدونن
افسانه که در یک بیخبری دو سویه قرار گرفته و
حوصله ش سر رفته بود تصمیم گرفت به بهانه خرید
ساعتی رو از خونه بزنه بیرون قبل از اینکه لباس بپوشه
بسعید پیام داد که دو ساعت وقتش آزاده و میتونن
همدیگه رو ببینن
سعید نوشت بیام جلو بازاراچه و افسانه خیلی کوتاه
جواب داد آره و از خونه خارج شد دقایقی بعد وقتی
توی ماشین سعید نشست با دیدن قیافه سعید وا رفت
و گفت تو این چند روز چه بالیی سرت اومده چرا
اینجوری شدی
سعید همانطور که در حرکت بود اشکش در ا ومد
و با بغض گفت بیچاره شدم افسانه زندگیم انیس و
مونسم از دستم رفت
مامانم مرد و چون از شدت بغض نمیتونست ادامه بده
چند لحظه سکوت کرد و وقتی کمی آروم شد ادامه داد
انگاری بدلش افتاده بود که وقت زیادی نداره از یه ماه
پیش کاراش عجیب و غریب بود برام حساب بانکی باز
کرد همه پوالشو بحساب من ریخت خونه شو بنام من

کرد و گفت بفروش هرچه میگفتم مامانم این کارا واسه
چیه همیشه جوابش این بود هرکاری رو باید بوقتش
انجام بدی حرف سعیدکه باینجا رسید یاد حرف دیگر
مادرش افتاد که گفته بود اگر اتفاقی برای من افتاد سعی
کن قبل از بابات بری سراغ گاو صندوق من
افسانه گفت سعی کن هرلحظه خاطراتشو مرور نکنی
چون جز عذاب و خودخوری فایده دیگری نداره بدر
خونه رسیده بودن پیاده شدن و داخل آپارتمان رفتن
و روی مبل ولو شدن دقایقی در سکوت گذشت و
بعد سعید توی چشای افسانه نگاه کرد و گفت دیگه
تو این دنیا بجز تو هیچکی رو ندارم و دوباره بغضش
ترکید و افسانه سر سعید و رو سینه گذاشت و همانطور
که موهاشو نوازش میکرد شروع کرد به تسلی دادن و
گفت عزیزم گذر زمان معجزه میکنه یادته همین دو
هفته پیش بود که من حال و روز امروز ترو داشتم و
فکر میکردم دنیا بآخر رسیده ولی حاال میبینی که غم
وغصه خودم یادم رفته و دارم ترو دلداری میدم آره
سعید جان از قدیم گفتن خاک مرده سرده و خیلی
زود آدما دچار فراموشی میشن و فقط یک یاد وخاطره
براشون میمونه نمیخوام ادای فالسفه رو در بیارم ولی
شاید رمز و راز بقای طبیعت در همین باشه سعید پا
شد و پنجره اتاق و کمی باز کرد تا بوی خاک بره و
بافسانه گفت اگه سردته یه چیزی بدم بپوشی
افسانه گفت نه خوبم و سعید به آشپزخونه رفت تا
قهوه رو آماده کنه افسانه اومد و از پشت دستش و دور
کمر سعید حلقه کرد و سرشو رو شونه ش گذاشت
سعید برگشت و افسانه رو در آغوش گرفت و لپش و
بوسید و باهم به هال برگشتن دقایقی بعد افسانه رفت
و با دو فنجون قهوه برگشت
سعید گفت سفارش غذا بدم
افسانه گفت بده
سعید گفت چی دوست داری
افسانه گفت فرقی نداره هرچی دلت خواست سعید
سفارش دو پرس چلو کباب و داد و گفت یه کاسه
قرمه هم کنارش بزارین
افسانه گفت مریضی مامانت چی بود
سعید گفت سرطان کبد آنها تازه قهوه رو خورده بودن
که غذا رسید
احمدبا دکتر تماس گرفت و بعد از تعارفات معمول
گفت دکتر کار سفارشی ما بچه مرحله ای رسید
دکتر انگار که از نتیجه آزمایش چندان راضی نیست و
احتمال میداد با این شرایط روحی که احمد داره دچار
عذاب مضاعف بشه سعی کرد حداقل آنروز از دادن
جواب طفره بره و با من و من کردن گفت حاال چرا
انقد دستپاچهای و احمد گویی که دستشو خونده بود
گفت دکتر جان ترو خدا بگو نتیجه ش آماده شده یا نه
دکتر گفت من باید ترو حضوری ببینم با توجه به پای
شکسته ت چاره ای نمیمونه جز اینکه من بیام پیشت
احمد گفت راضی بزحمت تو نیستم تا همینجاهم
خیلی جور مارو کشیدی
دکتر گفت این حرفا چیه توخیلی بگردن ما حق داری
و اضافه کرد چه ساعتی بیام خوبه
احمد گفت هر ساعتی اومدی در این خونه بروت
بازه
دکتر گفت پس سعی میکنم حدود ساعت پنج اونجا
باشمو باهم خداحافظی کردن احمد همجنانکه به نتیجه
آزمایش فکر میکرد بخوندن کتاب ادامه داد
بعد از نهار سعید افسانه رو تا جلو بازارجه رسوند
افسانه گفت تو چیکار میکنی میری خونه
سعید گفت توی خونه جای خالیشو که میبینم دلم
آتیش میگیره واسه همین فعال سعی میکنم بیشتر تو
آپارتمان باشم افسانه پیاده شد و رفت و سعید باپارتمان
برگشت
صغری اومد و گفت اقا مهمون دارین
احمد گفت دکتر اومده و صغری تائیدکرد و احمد
گفت تعارف کن بیاد تو  .صغری رفت و لحظاتی بعد
با دکتر برگشت
احمد همچنانکه با دکتر حال و احوال میکرد بصغری
گفت یه چایی یا شربت بما بده صغری گفت چشم
آقا و رفت
دکتر گفت غم آخرت باشه برای همه ما پیش میاد
چاره ای نداریم جز اینکه بسوزیم و بسازیم مثل اینکه
دکتر میخواست شرایط روحی احمد و باال ببره و
برای شنیدن نتیجه آزمایش اماده ش کنه ولی احمد
که طاقتش ته کشیده بود گفت دکترجان برو سر اصل
مطلب تا دکتر اومد حرف بزنه صغری اومد و دو تا
لیوان شربت آورد و یکی رو جلو دکتر گذاشت و
دیگری رو بدست احمد داد صغری رفت و احمد هم

لیوان و روی میز گذاشت و گفت خب میگفتی
دکتر دو تا برگه رو از جیبش در آورد و نگاهی بانها
انداخت و یکی رو بدسست احمد داد و گفت گزینه
اول که یادته تو بودی که طبق این برگه آزمایش دی ان
ای هیچ ارتباط ژنتیکی با جنین نداشت
احمد گفت و گزینه دوم
دکتر در حالیکه برگه دوم و بدست احمد میداد گفت
و اما طبق نتیجه این آزمایش که از جنین و مرد ناشناس
بعمل آمد مشخص شد که تنها ارتباط بین این سه نفر
ارتباط گزینه سوم یعنی مرد ناشناس با جنین بود که
نشون میداد همخون هستن یعنی در جواب تو باید بگم
نتیجه نفر سوم با جنین مثبته
احمد درحالیکه برگهها را روی میز میزاشت گفت
گیرم که من با جنین ارتباطی نداشته باشم ارتباط من با
گزینه سوم یا بقول تو مرد ناشناس چی میشه
دکتر گفت چه ارتباطی قراره بین شما باشه
احمد کمی فکر کرد احساس کرد بدنش داره سرد
میشه و نفسش باال نمیاد بدکتر گفت دکتر ارتباط اینه
که گزینه سوم پسرم سعیده به نظر تو نباید الاقل بین من
و پسرم ارتباط ژنتیکی وجود داشته باشه
دکتر که تازه پی بعمق فاجعه برده بود با حالت نا
باوری تو چشای احمد نگاه کرد و نمیدو نست چی
بگه
احمد گفت با توام دکتر نباید باشه
دکتر سکوتش و شکست و گفت احمدجان آزمایش
نشون میده که تو اصال نمیتونستی بچه دار بشی
این حرف دکتر مثل پتک بر سر احمد فرود آ مد و
توی مغزش مدام با اکو تکرار میشد تو اصال نمیتونستی
بچه دار بشی
تو اصال نمیتونستی بچه دار بشی نمیتونستی...
نمیتونستی...
دکتر متوجه وخامت اوضاع شد و گفت فعال خود
تو ناراحت نکن حالت که بهتر شد سعی میکنیم یه
راه چارهای براش پیدا کنیم ولی احمد در اثر این ضربه
روحی دچار لکنت زبان شده بود دیگه مثل سابق قادر
به تکلم نبود
دکتر فکرکرد شاید آنی یا مقطعی باشه باز هم سعی
کرد تا احمد و وادار بادامه صحبت کنه ولی احمد
علیرغم تالشی که بعمل میاورد موفق نمیشد جملهای
رو کامل و مفهوم ادا کنه
دکتر که مایوس شده بود از اتاق بیرون رفت و بصغری
گفت احمد آقا در اثر فشار مصیبت دچار شوک عصبی
شده و باید استراحت کنه حواست بهش باشه من فردا
یه دکتر متخصص و میارم تا معاینه ش کنه و از آنجا
خارج شد و مستقیم بخونه عباسی رفت
بعد از رفتن دکتر احمد خودشو لنگ لنگان بدستشویی
رسوند و درو پشت سرش بست و جلو آینه ایستاد و
سعی کرد با خودش حرف بزنه و جملهای رو بدرستی
ادا کنه ولی هرچه بیشتر زور میزد کمتر نتیجه میگرفت
عصبی شد و باتاقش برگشت و روی تخت دراز کشید
و آرنجشو رو پیشونی گذاشت و به سقف زل زد و مثل
یک فالش بک بگذشته برگشت و حوادث مشکوک
و مرور میکرد
صحنه تلفنهای مشکوک هما و حضور مرد مشکوک
در زمان رفتن سعید بمدرسه و عیادت هما از فرهاد در
واپسین لحظات زندگی وقتی همه اینها رو مثل قطعات
یک پاذل کنار هم قرار میداد به نتایج جدیدی میرسید
و خودشو مالمت میکرد که چرا در آن زمان با دقت
و وسواس بیشتری برخورد نکرده همه اینها مثل خوره
بجانش افتاده بود نمید ونست چنین سرنوشت شومی
رو باید بحساب کیفر اشتباهات و اعمال گذشته ش
بزاره یا نه
دکتر سراسیمه وارد خونه شد خواهرش ترسید و
گفت چی شده داداش بعد از تلفنت نگران شدم
دکتر گفت چیزی نیست شوهرت کجاست
خواهرش گفت تو اتاق خودشه و دکتر همچنانکه
بطرف اتاق عباسی میرفت گفت خواهر چند دقیقه
باهاش کار دارم لطفا کسی مزاحم نشه و وارد اتاق شد
عباسی گفت چی شده تحت تعقیبی
دکتر گفت حاال وقت شوخی نیست بشین و خوب
بحرفام گوش کن بعد ببینیم که باید چکار کنیم و همه
ماجرا رو براش تعریف کرد و چشمش به دهن عباسی
بود تا ببینه نظر اون چیه
عباسی گفت منکه بعمرم آدمی رو به بدبختی و
بیچارگی این بشر ندیدم
دکتر گفت وقتی فهمید که نه تنها جنین که پسر
فعلیش که من از وجودش بیخبر بودم حاصل زندگ
اون نیست چنان ضربهای بهش وارد شد که قدرت
تکلم و از دست داد من هم ترسیدم و هم دچار عذاب
وجدان شدم
عباسی گفت تو چه گناهی داری اولش که این
خواسته خودش بود که میخواست بدونه کجای این
جریان قرار داره و در ثانی تو به سوگند پزشکیت عمل
کردی نمیتونستی که بهش دروغ بگی
دکترگفت خیلی دلم براش سوخت
عباسی گفت پیشنهادت چیه
دکتر گفت ازت میخوام که کمک کنی من امشب با
یکی از پزشکان متخصص که دوستمه هماهنگ میکنم
تا فردا ویزیتش کنه شاید راه حل داشته باشه با توجه
به دوستی شما اگه توهم با ما باشی ممکنه خیلی بما
کمک کنه
عباسی گفت ساعتشو بمن خبر بده حتما خودمو
میرسونم و بعد از آن خداحافظی کرد و رفت

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com

ادامه در شماره آینده
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 15جون تا  21جون ( 25خرداد تا  31خرداد)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  25خرداد  15/جون

 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
زادروز رضا بیک ایمانوردی ،بازیگر و ورزشکار
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
کشته شدن سهراب اعرابی و حداقل شش نفر
دیگر از معترضین به دست نیروی بسیج و نیروی
انتظامیدرجریاناعتراضاتمردمی.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت حسن کسایی ،نوازنده نی در سن 84
سالگی در اصفهان .وی متولد سوم مهرماه1307
بود.

شنبه 26خرداد 16/جون
 346خورشیدی ( 1967میالدی)
زادروز كسرا عنقایی ،شاعر
 1377خورشیدی(1998میالدی)
درگذشتمهندسجعفرشریفامامی،رجلسیاسی
کتاب خاطرات مهندس جعفر شریف امامی ،پروژه
تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد از انتشارات ایران بوکز
در شرکت کتاب موجود است
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
محمدرضا شجریان از صدا و سیما خواست تا
از پخش آثارش خودداری کند؛ وی این عمل را
در اعتراض به نتیجه انتخابات دوره دهم ریاست
جمهوری انجام داد؛ او قبال نیز نسبت به پخش
غیرقانونی آثارش از صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران ،اعالم نارضایتی کرده بود.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت مهتاب نوروزی،مشهورترین سوزن دوز
بلوچستان ایران در سن 78سالگی.

درگذشتشهالتوکلیهمسرغالمرضاتختی
قهرمان سنگین وزن کشتی جهان ( زادروز  5آذر
)1325
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت امیر عشیری ،نویسنده ایرانی که روز
پنجشنبه  ۲۷خرداد در  ۹۲سالگی در سکوت
خبری درگذشت ،شهرت خود را با نوشتن پاورقی
در دهههای سی تا پنجاه خورشیدی به دست
آورد .او که سال  ۱۳۰۳در تهران به دنیا آمده بود،
پاورقینویسی را با مجله «آسیای جوان» آغاز کرد
و نخستین نوشتهاش را در  ،۱۳۲۸وقتی  ۲۵ساله
بود به چاپ رساند.

دوشنبه 28خرداد  18جون
 1273خورشیدی ( 1894میالدی)
زادروز دكتر عیسی صدیق (صدیق اعلم) -ادیب
وپژوهشگر
 1317خورشیدی ( 1938میالدی)
زادروز فریده رازی ،قصه نویس و محقق
آثار فریده رازی در شرکت کتاب موجود است
1330خورشیدی ( 1951میالدی)
ِ
امتیازی «راضیه امینی»
مجلهی«فرید»بهصاحب
منتشرشد
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
درگذشت حسن مشحون ،موسیقی شناس و
نویسنده
درگذشت قاسم نیك پور ،نوازنده ویولون و پیانو
1378خورشیدی(1999میالدی)
درگذشت سیاوش بشیری ( نویسنده) در اروپا

درگذشت ندا آقاسلطان( :متولد ۳بهمن ۱۳۶۱در
تهران  ۳۰ -خرداد  ۱۳۸۸در تهران) یکی از دهها
نفری بود که در جریان اعتراضات مردمی به نتایج
انتخابات  ۲۲خرداد  ۱۳۸۸در روز شنبه  ۳۰خرداد
 ۲۰( ۱۳۸۸ژوئن  )۲۰۰۹در محله امیر آباد تهران
(خیابانکارگرشمالی،تقاطعخیابانشهیدصالحی
و کوچه خسروی) به ضرب گلوله کشته شد .انتشار
فیلم کوتاهی از لحظات جان سپردن وی که با تلفن
همراهگرفتهشد،بازتابهایفراوانیدررسانههای
جهان به دنبال داشت .به نوشته هفته نامه تایم ،لحظه
جان سپردن وی پربیننده ترین مرگ یک انسان در
تاریخبشریتشد.
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت اشکان سهرابی که در جریان تظاهرات
اعتراضیمعترضانبهانتخاباتکشتهشد
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
اعدامعبدالمالکریگیرهبرگروهجنداهللتوسط
جمهوریاسالمی
( 1347میالدی)
زادروز دکتر شهین (صراف) دردشتی ،نقاش و
نویسندهکتاب«کوچبیبازگشت»ازانتشاراتدرفک

پنجشنبه 31خرداد  21جون

 1299خورشیدی ( 1920میالدی)
تأسیس حزب كمونیستی ایران به نام «عدالت»
در بندر انزلی

سه شنبه 29خرداد  19جون

یکشنبه 27خرداد  17جون
 1353خورشیدی ( 1974میالدی)
درگذشتعباسمسعودی،بنیانگذارومدیر
مؤسسهی اطالعات و نماینده مجلس شورای ملی
(شش دوره) ،و نمایندهی مجلس سنا.
عباس مسعودی )۱۲۷۴-۱۳۵۳( ،روزنامهنگار و
فعال سیاسی دوران محمدرضا شاه پهلوی بود و
روزنامه اطالعات را پایهگذاری کرد.
او ابتدا در روزنامه کوشش به مدیریت شکراهلل
صفوی با مرحوم ذبیحاهلل منصوری همکار بود.
با خروج از روزنامه کوشش ابتدا چند چاپخانه
کوچک را تاسیس نمود و وقتی به خوبی با کار
خود آشنا شد ،روزنامه اطالعات را راه اندازی
کرد.
بعدها اطالعات پرتیراژ ترین روزنامه کشور ایران
شد و باعث شد تا عباس مسعودی با مقامات
بزرگ کشور از نزدیک آشنا شود .و از این طریق
به مجلس شورای ملی راه یافت .پس از وقایع
شهریوربیست،مسعودییکبارتوسطافراد
ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفت و تا سر حد
مرگ پیش رفت .با ورود رقیب جدیدی به نام
روزنامهکیهان،مسعودیمجالتاطالعاتهفتگی،
اطالعات ماهانه ،اطالعات بانوان و مجله االخا را به
زبان عربی انتشار داد.
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
درگذشت استاد محمود تاجبخش ،از پیش
كسوتان موسیقی سنتی ایران و نوازنده ویولون و
سه تار (تولد 1304خورشیدی)
 1393خورشیدی ( 2014میالدی)

 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز ابراهيم حامدي (ابي) خواننده موسيقي
ايرانی در سال  ۱۳۲۸در ميدان فوزيه تهران
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
زادروز كامیار شاپور ،شاعر
 1356خورشیدی ( 1977میالدی)
درگذشتدكترعلیشریعتی-نویسندهومتفكر
مذهبی

چهارشنبه 30خرداد  20جون
 1287خورشیدی ( 1908میالدی)
به دستور محمدعلی شاه از انتشار تمام روزنامهها
جلوگیریشد
 1375خورشیدی ( 1996میالدی)
درگذشت سلیم فرزان ،نوازنده ویولون و قره نی
 1383خورشیدی (2004میالدی)
درگذشت محمد مهریار ،مرمتگر و پژوهنده میراث
فرهنگی
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)

 1303خورشیدی (1924میالدی)
زادروز عزتاهلل انتظامی بازیگر پر سابقه تئاتر
و سینمای ایران
داریوش مهرجویی کارگردان گاو ()۱۳۴۸
استعداد انتظامی را کشف کرد و پروراند.
بازیهای او در دیگر آثار مهرجویی همچون
آقای هالو ،دایره مینا ،پستچی ،اجاره نشینها،
هامون و بانو باعث بروز تواناییهای بسیار
او شد .انتظامی عالوه بر نقش آفرینی در آثار
مهرجویی ،در فیلمهای کارگردانان دیگری
چون علی حاتمی و محسن مخملباف نیز بازی
کرده است
 1326خورشیدی ( 1947میالدی)
زادروز شیرین عبادی ،فعال سیاسی و
حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل
کتابهای خانم شیرین عبادی به فارسی و
انگلیسی در شرکت کتاب موجود است
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز هنگامه اخوان ،هنرمند آواز
 1360خورشیدی (1981میالدی)
اعدام سعید سلطانپور -شاعر ،نویسنده و
كارگردان تئاتر
 1369خورشیدی (1990میالدی)
زلزلهای به بزرگای  ۷.۷در مقیاس ریشتر،
رودبار و منجیل را لرزاند و حدود ۴۰۰۰۰
کشته بر جای گذاشت

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول  -تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام در جام جهانی روسیه
 ۲۰۱۸با شکست دادن مراکش ،در حضور تیم های اسپانیا و پرتغال سرگروه
شد!
بله دیگه مبارکه و به میمنت و شادی ولی این نشد که اسپانیا و پرتغال با
هم شیش تا گل بزنن و مراکشم به خودش گل بزنه و ما صدرنشین گروه
مرگ بشیم .خدا آخر و عاقبتمونو با اسپانیا و پرتغال بخیر کنه و شیش تا
گل ازشون نخوریم و یه گلم به خودمون نزنیم!
خبر دوم  -رهبر جمهوری اسالمی در مراسم عید فطر گفت « :کسانی که
عادت کردهاند به سفرهای خارجی بروند ،این سفرها را ترک کنند البته غیر
از سفرهای زیارتی و حج و عتبات که مورد نظر نیست و این قدر خرج
و هزینه هم ندارد و برکاتی هم دارد اما سفرهای تفریحی زائد را کنار
بگذارند!»
مثه اینکه دیگه یه سفر کوچیکم که پا میداد برای عوض کردن آب و
هوا تا شمال (ایران) بریم رو باس بذاریم کنار چون زائده و جاش بریم
شابدوالعظیم زیرا برکاتی نیز دارد بخصوص پول نذر مردم ساده دل که
خوردنش همچون شیر مادر حالل می باشد و حج و اوقافم که برای
حضرت آقا و بیتش برکات زیادی دارد!
خبر سوم – پس از دیدار تاریخی رهبر کره شمالی و رییس جمهور آمریکا،
دولت جمهوری اسالمی واکنش سردی نشان داد و تلویحا از کره شمالی
بدلیل اعتماد و نزدیکی به ایاالت متحده ،انتقاد کرد و هشدار داد!
آخی ،چقدر سوزش داره! راست میگن دیگه ،بیشتر از ده سال مذاکره کردن
و چونه زدن و وقت خریدن و اروپایی هام تا جایی که میشده از این آب
گل آلود منفعت اقتصادی میبردن و برجام امضا کردن و حاالم آمریکا اومده
و همه رو زده کنار که خودم تکلیف جمهوری اسالمی رو یه سره میکنم

و منفعتشم بیشترش به خودم
میرسه .یه جورایی مثال آقای
ترامپ در حضور رهبران سران
هفت کشور صنعتی فرموده اند،
همه تون برین دنبال کارتون،
خودم نسخه همه شونو میپیچم!
خبر چهارم  -تعدادی
ازنمایندگان مجلس شورای
اسالمی میگویند ،با ارسال
پیامکهای تهدید آمیز برای
مخالفت با تصویب الیحه
الحاق به کنوانسیون مبارزه با
تامین مالی تروریسم ،تحت
فشار قرار گرفتهاند .گفته می شود بیشتر این پیامک ها با پیش شماره مشهد
ارسال شده است.
شهروند ایرانشهر خیلی فضولیش قلمبه شده که اوال چرا همه چیز تو این
چند وقته اولش توی مشهد اتفاق میوفته و اون مشهدی آتیش پاره که آتیش
به پا میکنه کیه؟ (البته ما اصال هیچ اشاره مستقیمی به علم الهدی و رئیسی
نمی کنیم!) دوم اینکه ،مشهد سفارت انگلیس و کنسولگری روسیه دارد،
آیا؟ و سوم اینکه مگه نمیشه سرویس فرستنده این پیامک ها رو پیدا کرد
و ازش پرسید ،عموجون حالت چطوره؟ مگه مخابرات به جز فیلترینگ و
استراق سمع و جاسوسی اطالعات از شهروندای کشورش ،کار دیگه ام داره؟
چهارمین سئوال اینه که این پیامک ها یعنی از حامیان مالی تروریسم اومده و
نمی خوان این قانون تصویب بشه؟ خب اونا که فراقانونن و کار خودشونو
میکنن ،دیگه دردشون چیه؟ مگه اینکه پرزیدنت ترامپ داروی خاصی برای
درمون درد آقایون داشته باشه ...
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مقررات و روزهای خاصی را برای ورود تفریحگاه دیسنی

رمان قو

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

تفریحگاه دیسنی ،با فرستادن یک ایمیل به دارندگان کارتهای ورودی ساالنه ،روزهایی و برای چه بخش از دیدنیها برای آنها آزاد یا محدود و یا ممنوع
خواهد بود.
مقررات و روزهای خاصی را برای ورود اعالم کرد.
با توجه به این که در تابستان  2019برنامه تفریحی تازه  Galaxy Edgeدیسنی لند اعالم نموده است که دیدار از این تفریحگاه تا پایان سال جاری
گشایش خواهد یافت و بیشترین بازدید کننده را جذب خواهد کرد ،دیسنی محدودیتی نخواهد داشت و اجرای مقررات تازه از سال  2019و برای خریداران
لند اعالم نمود که با یک کارت ورودی نمیتوان در روزهای خاص از همه تازه و یا تمدید کنندگان کارتها خواهد بود بهای کارتهای یکساله از  369دالر
دیدنیها ،بهره گرفت و برای آگاهی بیشتر ،دارندگان کارتهای ساالنه میتوانند تا  1149دالر تعیین شده است.
با بازدید از تارنمای دیسنی لند دریابند که در برنامه ساالنه دیسنی لند چه

تنش در نامزدهای انتخابات مقدماتی در کالیفرنیا

از انتشارات شرکت کتاب

روز گذشته نامزدهای انتخابات مقدماتی در کالیفرنیا روز پر از تنشی را گذراندند.
برای انتخاب فرماندار کالیفرنیا ،گوین نیوسام  50ساله همچنان پیشتاز ماند و
جان کاکس  62ساله جمهوریخواه با هزینه کردن  5میلیون دالر در جایگاه دوم
باقی ماند و آنتونیو ویاراگوسا شهردار پیشین لوس آنجلس و جان چیانگ رئیس
اداره خزانه داری کالیفرنیا  ،دو دموکراتی بودند که حذف شدند و تنها علت
آن ،رقابت خودیها بود که به راهیابی جمهوریخواه رقیب انجامید .برای سنای
آمریکا از ایالت کالیفرنیا ،دایان فاین استاین همچنان با هزینه کردن  13میلیون

دالر نفر اول جدول شد و کوین دِلئون هم حزبی او در رتبه دوم قرار گرفت
 ،در انتخابات نوامبر  2016دو دموکرات به جنگ انتخاباتی خواهند رفت.
دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ،توئیت تبریکی به دی ناروراباکر نماینده
جمهوریخواه کنگره از کوستامیسا که معروف است که نماینده مورد عالقه
پوتین در کنگره است ،فرستاد .که نفر اول باالی جدول بود رقیب او در نوامبر
هارلی رودا از حزب دموکرات خواهد بود.

www.ketab.net
310-477-7477
1-800-For-Iran
1-800-367-4726
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برکناری یک قاضی برای نخستین بار از سال  1932تا کنون

برای نخستین بار از سال  1932تاکنون،رای دهندگان کالیفرنیا ،با بیش از  60و استادان دانشگاه و کنشگران روبرو شد و سپس این قاضی را به سن حوزه
منتقل کردند .مردم سانتا کالرا کانتی با تالش بسیار  ،بازخوانی و برکناری قاضی
درصد رای ،برکناری یک قاضی را قطعی کردند.
قاضی آرون پرسکی در  6جون  ،2016در مورد قهرمان شنای دانشگاه استانفورد آرون پرسکی را در برگههای رای  5جون قرار دادند و با نتایج باالی  60درصد،
که دختری را مورد تجاوز قرار داده و او را بیهوش در کنار زبالهدان رها کرده این رای مردم به گونهای به یک رفراندوم علیه قاضی تلقی میشود و برای
بود ،تنها  6ماه زندان برای براک ترنز درخواست نمود که با اعتراض دانشجویان نخستین بار پس از سال  1932تاکنون در کالیفرنیا روی داده است.

ایران برجام جهانی فوتبال!
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی رسید و در گام نخست با گل به خودی
حریف ،مراکش ،به پیروزی رسید .مردم شادمانه به خیابان ها ریخته و جشن
برپا کردند و همه از این برد شاد شدیم اما معمای پیچیده تحریم پنهان فوتبال
ایران همچنان پا برجاست.
پس از به قدرت رسیدن انقالبیون در بهمن  ،۱۳۵۷فوتبال ایران نیز به مانند
دیگر بخش های مملکت دچار رکود و حتی مدتی در اوایل انقالب اسالمی
بحث عدم حضور مردان با لباس ورزشی در مکان های عمومی مطرح شد
که البته خوشبختانه به نتیجه نرسید اما دوری فوتبال ایران از عرصه های بین
المللی ،عقب افتادگی سنگینی را بر پیکره ورزش محبوب ایرانیان تحمیل کرد.
در کنار انواع کمبود و کاستی ها ،محرومیت از بازی های تدارکاتی خارجی به
منظور شرکت در تورنمنت های گوناگون ،نمود ویژه ای داشته است.
این محرومیت ها تاکنون بارها گلوی فوتبال ملی ایران را فشرده و از لغو
مسابقات دوستانه یا رد درخواست فدراسیون فوتبال ایران توسط دیگر کشورها
(گاه کشورهای درجه چندم در فوتبال دنیا) و یا حتی عدم برگزاری بازی
تدارکاتی به دالیل غیرورزشی بدست فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی،
اعتماد به نفس بازیکنان تیم ملی را (به استثنای تیم های خاص تاریخ فوتبال
ملی ایران) به سطح پایینی نزول داده تا شاهد باشیم بطور مثال در دقایق ابتدایی
بازی ایران و مراکش ،بازیکنان هموطن مان با چهره هایی بعضا مبهوت یا
وحشت زده ظاهر شدند و در آن لحظات بیم آن می رفت که تیم ملی ایران با
باختی سنگین مواجه شود .دلیل اصلی این رویکرد که متاسفانه در بیشتر اوقات
دیده شده این است که بازیکنان حتی آنها که در اروپا بازی می کنند (که البته
نه در باشگاه های درجه اول) در اتمسفر سنگین بازی های بزرگ درگیر می
شوند و کیفیت و استعدادهایشان نهفته می ماند.
شاید چیزی شبیه تحریمی پنهان سالهاست که فوتبال ملی را زیر سایه خود
دارد .تحریم بازی های دوستانه با کشورهای مطرح دنیای فوتبال .این محرومیت
ها گاه گریبان تماشاگران ایرانی را گرفته است؛ از ممنوعیت ورود بانوان به
استادیوم های داخلی گرفته تا نبود پیراهن رسمی تیم ملی در جام جهانی
برای خریداری توسط هواداران ایرانی .همه ریشه در همان خودتحریمی یا

دگرتحریمی فوتبال ایران دارد و گاهی قول و قرارهایی شبیه قرارداد هسته
ای برجام بین فدراسیون جمهوری اسالمی و برخی کشورها اتفاق میافتد ولی
خیلی زود پس از آن دوباره محرومیت ها و ممنوعیت ها باز می گردند و همین
ماجرا ادامه دارد.
اینجاست که ارزش این شادمانی ایرانیان از بردهای بزرگ تیم ملی ارزش پیدا
می کند و پیروزی بازیکنان و گروه مربیان سپاس برانگیز می شود .تاکید بر این
نکته الزامیست که آنچه از بردهای تیم ملی بدست آمده و خواهد آمد ،مستقیما
بدلیل درایت مربی و زحمت بازیکنان است و هیچگونه بستگی با مدیران و
مسئوالن بی کفایت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش ندارد و مالک آن ملت
ایران است و بس!
نوشته :امیر رنجبر – نویسنده و مترجم
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جستجو و بررسی انبارخانه دکتر جورج تیندال رئیس پیشین کلینیک
زنان دانشگاه USC

با افزایش دامنهپوشش درمانی الیحه  SB320در مورد ارائه داروهای پیشگیری
از بارداری ،دانشجویان دانشگاه های  UCو  Cal stateمی توانند با مراجعه
به مراکز درمانی دانشگاه ها از داروهای پیشگیری و داروهای سقط جنین بدون
نیاز به جراحی برخوردار شوند زیرا بیشترین میزان سقط جنین در فاصله سنی
 24-20سال است و استفاده از  2قرص ویژه میتواند به آنها یاری دهد.
گر چه تاکنون کلینیکهای این دانشگاه ها ،برای سقط جنین آنها را به نزدیک
ترین مراکز درمانی معرفی می کردند ،لیکن مطالعه دانشگاه برکلی نشان می دهد
که این قرص ها با کمترین خطر ،میتواند در  24تا 48ساعت موجب سقط جنین
ناخواسته بدون نیاز به جراحی شود .پلیس لوس آنجلس با حکم ویژه از سوی

دادستان ،برای جستجو و بررسی انبارخانه دکتر جورج تیندال ،رئیس پیشین
کلینیک زنان دانشگاه  USCوارد تحقیق گسترده تر شد.
بیلی هیز رئیس دپارتمان جرائم جنسی اداره پلیس لوس آنجلس گفت ،کارآگاهان
این اداره با دکتر جورج تیندال گفتگو کرده اند و مدارک الزم را ضبط کرده اند.
این اداره با  135نفر از کارمندان زن که در  30سال گذشته در این کلینیک کار
کرده اند ،تماس برقرار کرده و آگاهی های الزم را به دست آورده است .تاکنون
بیش از  400نفر از زنان با اداره پلیس تماس گرفته اند و شکایت خود را ابراز
کرده اند و این افزون بر افرادی است که شکایت مدنی خود را در دادگاه های
لوس آنجلس برای دریافت خسارت تسلیم کرده اند.

یگانگی ذهن و زبان
از انتشارات نشر سندباد

فروش در شرکتکتاب

مدیر اجرایی اداره ساختمان و ایمنی شهر لوس آنجلس متهم شد
مدیر اجرایی اداره ساختمان و ایمنی شهر لوس آنجلس به داد و فریاد به
کارکنان و تحقیر آنان با مجبور کردنشان به نشستن روی یک پیتزا متهم شد.
اتهام هایی که آغازگر تحقیق در مورد رشوه و حیف و میل شدن پس از این
اتهام های مدیریت و فردی ،تحقیقات از سوی دادستان منطقه لوس آنجلس
جکی لی سی آغاز شد و در نخستین مرحله یک رسید ساختگی برای پرداخت
 24900دالر به یک شرکت ساختگی نظرها را جلب کرد و پس از آن هزینه
های ناخواسته برای سفرها و هدیه ها مورد بررسی قرار گرفت او در مواردی
با خرید  iPhoneبا پول اداره و فروش آن به کارمندان کسب درآمد می کرده
است .از سوی دیگر  FBIو دفتر دادستان لوس آنجلس مایک فوئر ،تحقیق
و اتهام های خود را علیه جیووانی داکوموس آغاز کردند که  23سال پیشینه
خدمت در شهرداری لوس آنجلس دارد و حقوق دریافتی سالیانه او  200هزار
دالر است .آغاز پرونده جیووانی داکوموس  48ساله ،پرونده مدیران دیگر در
رابطه با او را روی میز دادستان قرار می دهد.

KETAB.NET

افقي :
  -1این کاخ بین سالهای  ۱۷۱۸تا توسط آرماند-کلود مویه
آرشیتکت فرانسوی به سبک کالسیک برای اقامت کنت دِورو
ساخته شد -از سرداران داریوشسوم
 -2ترویجدهنده -زمینشوی دستهدار -نوعی آجیل
ی شیرینی
 -3از وسایل آزمایشگاه -علم تصاویرمتحرک -نوع 
 -4دوستی -درک و شعور -از سکههای هخامنشی -قیمت کاال
 -5نوشابه قدیمی -سازمان فضانوردی آمریکا -وسط و بین
 -6پارچه کمعرض -خودرویی کرهای -اندک
 -7بریدن شاخههای اضافه درخت -دلیری -آب منجمد-
مقابلزیر
 -8نزدیک به هم -سوال کردن
 -9رودی در ایتالیا -گوشت آذری -آنچه در جنگ به دست
آورده شود -بزرگی
 -10آرام یافتن -پارچه معیوب -نادان
 -11نوعی جنون -گیاهی یکساله با گلهای آبی یا سفید و
ساقههای بلند و باریک -مزه نمک
 -12خو گرفتن -سخننیشدار -قاصد -سرود دستهجمعی
 -13کاله الف -از میان رفتن -تمام ًا
 -14ماده مقوی بعضی از خوراکیها و میوهها  -گشوده -سالم
 -15غیر قابل دیدن -از کاخهای دوره صفویه در اصفهان
عمودي :
 -1پسر کوروش کبیر -یکی از غنیترین موزههای جهان که در
شهر برلین ،پایتخت کشور آلمان واقع شده است
 -2بزرگتر -صفت میوه خراب -همسر اردشیر اول
 -3خورشید -روز ازل -شهر فردوسی -موضوع و زمینه
 -4برآمدگی ته کفش -از شهرهای استانفارس -سنگدل و
بیرحم -محموله
 -5اشتباه -فضاپیماى بالدار -پرتاب شده

 -6کودکی که پدرش مرده باشد -روزگار -جامه یکال و
بیآستر
 -7صندلی سوارکاری -انسانهای بسیار باهوش -اختراعی از
الکساندرگراهامبل
 -8همیشه و مستمر -ادب و فرهنگ
 -9ماه سوم از سال میالدی -زدن نبض و قلب -نغمه و بانگ
 -10آرزومندی -گله گوسفندان -زیر پای رانندهاست
 -11سخن زشت و ناروا -فهرست -از حروف الفبای پارسی
 -12غربال -نوعی خط باستانی -لطیفه -مردن از غصه
 -13بزرگ قبیله -یار کلنگ! -از روزگار درمیآورند -اجاره
خانه
 -14میل به غذا -رنج دیده -باشگاه
 -15این شهر یکی از مهمترین بنادر تجاری و نیز اصلیترین
پایگاه دریایی ایتالیا می باشد -یک موزه و گالری هنریست که
در مادرید واقع شدهاست

حل جدول شماره گذشته
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از آدینه  15جون 2018

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

121
122
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 121 -122آدینه  15جون2018
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روزهای هفته  30/5تا  6بعدازظهر
روزهای شنبه و یکشنبه از ساغت  5تا  30/5بعدازظهر
با اجرای بهروز افراخان و همراهی بیژن خلیلی
آناهیتا شجره  -وکیل رسمی دادگاههای کالیفرنیا
9425-322-800-1
کلینیک پزشکی و کایروپکتیک دکتر جف شجره
3300-502-949
دکتر کامران یدیدی -وکیل تصادفات شدید بدنی
9999-999-818
تماشای مسابقات جام جهانی در تاالر خانوادگی
کاسپین
8454-651-949
شرکت کتاب  -مرکزفروش توپ و تیشرت  2018با
پرچم شیر و خورشید
7477-477-310
زما اسپرت برگزار کننده جام دوستی سپتامبر2018
9262-432-714
مواد غذایی صدف همتا ندارد
6666-234 -323
البراتوار پزشکی پرایمکس
7870-961-800-1
تماشای همه مسابقات جام جهانی در سن فرناندو
ولی -کاباره رستوران سفیر
9090-713-818
تماشای همه مسابقات جام جهانی در وست لس
آنجلس  -کاباره رستوران سفیر
5555-207-310
کلینیک طب سوزنی ،بادکش اندازی ،ماساژ و
کایروپرکتیک دکتر ندا مهربانی در  3منطقه
5321-990-818
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Sponsors
English Version
Anahita Shadjare Attorny at
law
9425-322-800-1
& Dr Jeff Shadjareh Medical
Chiropractic Clinic
3300-502-949
Law offices of Cameron Yadidi
9999-999-818
Caspian Restaurant - Screening
World Cup Live
8454-651-949
PRIMEX Clinical Labs:
7870-961-800-1
Zama Sports: International Cup
of Iran
9262-432-814
Sadaf Fresh & Flavorful
6666-234-323
2018 Iran Ball &T shirt, Ketab
Bookstore
-800-1For Iran
4726-367-800-1
Safir Night Club & Restaurant
 , Screening World Cup LiveValley 9090-713-818
& safir Grill - Night Club
Restaurant, Screening World
Cup Live - West Los Angeles- -310
5555-207
Dr. Neda Mehrabani,
Acupuncture, Cupping, Massage
& Chiropractic 3 Locations
5321-990-818

