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

صفحه 7

100

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

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

داستان «افسانه» را به صورت
پاورقی در صفحه  5بخوانید
مشکل تازه دولت فدرال با
کالیفرنیا:ماریجوانا!

با 415رای موافق درصحن کنگره ایاالت متحده:

پشتیبانیقاطعکنگرهآمریکااز
مردم معترض در ایران

انتصابدادستانموقتفدرال
درسنترالکالیفرنیا
یک قاچاقچی انسان در مرز
مکزیک به دام افتاد
نخستینمناظرهجمهوریخواهان
برایفرمانداریکالیفرنیا

مجلس نمایندگان ایاالت متحده
آمریکا طی قطعنامهای که در نیمروز
نهم ژانویه  2018با  415رای از 417
مسیحعلینژاد:
نماینده حاضر به تصویب رساند ،از
اموالعمومیکدامند؟
حرکت اعتراضی مردم سراسر ایران با
قاطعیتپشتیبانیکرد.
دقایقی قبل از این رای گیری ،اد
رییس موساد  :حوادث ایران را رویس ،رئیس کمیته روابط خارجی
مجلس نمایندگان در دفاع از قطعنامه
زیر نظر داریم
حمایت از مردم ایران ،گفت :مردم
ایران تاریخی درخشان دارند ،کوروش
کبیرشان اولین اعالمیه جهانی حقوق
مهمترینرویدادهایفضایی
بشر را نوشت اما رژیم جمهوری
در سالی که گذشت
اسالمی کارنامه سیاهی دارد.
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید ساعتی بعد از تصویب قطعنامه

حمایت مجلس نمایندگان آمریکا
از مردم ایران ،رهبران کمیته روابط
خارجی در کاخ سفید با معاون رئیس
جمهوری آمریکا دیدار کردند و مورد
تقدیر وی قرار گرفتند.
در متن قطعنامه ذکر شده که مجلس
نمایندگان آمریکا ،نقض حقوق بشر
توسط رژیم ایران ،فساد عمیق و
فعالیتهای بی ثبات سازی آن را در
خارج از جمله حمایت از گروههای
تروریستی مانند حزب اهلل و حمایت
از رژیم جنایتکار اسد توسط تهران
را محکوم می کند و از دولت ایاالت
متحده آمریکا میخواهد با اعمال
تحریمهای هدفمند ،نقض مداوم

حقوق بشر از سوی تهران را پاسخ
دهد.
کمتر از  24ساعت بعد از تصویب
این قطعنامه ،کاخ سفید در بیانیهای
ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت
هزاران نفر از کسانی که در اعتراضات
اخیر در ایران بازدشت شدهاند ،اعالم
کرد ،آمریکا در قبال سرکوب حقوق
اساسی مردم ایران توسط حکومت
«دیکتاتوری» این کشور ساکت
نخواهد ماند.
کاخ سفید در بیانیه خود خواستار
آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی
از جمله بازداشت شدگان تظاهرات
سراسری مردم ایران ،شده است.

پایینترین نرخ بیکاری در آمریکا در ۱۷سال گذشته

نرخ بیکاری در آمریکا همچنان در پایین ترین سطح
 ۱۷سال گذشته قرار دارد.
بر اساس آمار جدید که دومین هفته ژانویه 2018
منتشر شد ،در دسامبر گذشته ،آخرین ماه سال ،۲۰۱۷
صاحبان مشاغل در آمریکا حدود  ۱۴۸هزار فرصت
شغلی ایجاد کردند.
این تعداد فرصت شغلی ایجاد شده هرچند آمار
باالیی به شمار نمیرود ،اما به اندازهای است که
حاکی از آن باشد اقتصاد ایاالت متحده ،با یک شتاب
قوی ،وارد سال جدید میالدی شدهاست.
به گزارش آسوشیتدپرس ،وزارت کار آمریکا اعالم
کرد که نرخ بیکاری در آمریکا در ماه دسامبر ۲۰۱۷
برای سومین ماه پیاپی ،در محدوده  ۴و یک دهم
درصد باقی ماند.
این میزان نرخ بیکاری در آمریکا ،پایینترین سطح
از سال  ۲۰۰۰میالدی به شمار میرود.
در طول سال  ۲۰۱۷صاحبان مشاغل در آمریکا
حدود  ۲میلیون و یک صد هزار فرصت شغلی ایجاد
کردند و نرخ بیکاری را که یک سال قبل از آن  ۴و
هفت دهم درصد بود ،به  ۴و یک دهم درصد کاهش
دادند.

ِ
آهنگ تولید
با این حال ،آمار نشان میدهد که
شغل در آمریکا در حال کند شدن است ،امری که
معموال وقتی نرخ بیکاری در سطوح بسیار پایینی
قرار میگیرد و افراد کمتری جویای کار هستند ،رخ
میدهد .دسامبر  ،۲۰۱۷هشتاد و هفتمین ماه پیاپی در
آمریکا بود که تعداد افراد استخدام شده در مشاغل
آمریکایی بیشتر از تعداد افراد اخراج شده بود.
اما دردآور اینکه به رغم نرخ پایین بیکاری در

آمریکا و مشکالت شرکتهای آمریکایی برای
استخدام افراد شایسته و واجد شرایط ،بهبود چندانی
در افزایش سطح درآمد کارگران و کارمندان رخ
نداده است .به طور میانگین ،در دسامبر سال ۲۰۱۷
به نسبت سال قبل از آن نرخ دستمزد ساعتی  ۲و نیم
درصد افزایش یافت که این میزان حدود یک درصد
از آنچه باید در یک وضعیت اقتصادی سالم رخ دهد،
کمتر بود.

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

www.iranshahrnewsagency.com
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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

به احترام حضور تحسن برانگیز مردم ایران :

تظاهرات سراسری و قیام ملی

در  90شهر ایران مردم به خیابانها آمده بر علیه رژیم استبداد دینی و
حاکمان فاسد جمهوری اسالمی دست به اعتراض زده اند.
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در کانون خبر:

دکتر مهاجری نژاد :مهمترین وظیفه ما حمایت تبلیغیاست

در یکشنبه گذشته لسآنجلس شاهد برپایی یکی از پرشورترین راهپیماییهای
حمایتی ایرانیان خارج از ایران در حمایت از تظاهرات سراسری مردم داخل ایران بود.
به همین مناسبت با دکتر رضا مهاجری نژاد از اساتید دانشگاه هاوایی و از اعضای «کمیته
پشتیبانی از تظاهرات ملی مردم ایران» گفتگوی کوتاهی داشتیم.
دکتر مهاجری نژاد در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان انگیزه مردم داخل ایران
را برای استمرار اعتراضات و حضور خیابانی تقویت کرد؟ ضمن تشریح ساختار
اعتراضات سراسری مردم ایران گفت:
ی الزم است بخشهای دیگر جامعه
«برای موفقیت و گذر از نظام استبدادی مذهب 
ی را در راستای گستردگی و نیل به
بخصوص طبقه متوسط شهری و جنبش دانشجوی 
خواسته مشترک پیوند زد .باید نیازهای جنبش در مسیر اعتمادسازی ،ش ّفاف سازی،
ی هر چه بیشتر ،در مسیر برخورداری از ظرفیت حداکثری
توانمندسازی و همبستگ 
قرار گیرد و از تقابل با هر بخشی از جامعه پرهیز گردد».
این استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی هاوایی که تحقیقات گستردهای در خصوص
روند فعالیت اپوزسیون ایرانی در خارج از کشور داشته وظایف جامعه ایرانیان در
خارج از کشور را در قبال مردم ایران و معترضان به ساختار حکومت مهم ارزیابی کرد
و افزود:
«اساسیترین وظیفه ما در برون مرز باید حمایت از هممیهنان داخل و رساندن صدای
مبارزاتشان باشد که خوشبختانه شجاعت و صراحت خواستهای تظاهرات داخل
ایران و عبور از همه بخشهای حکومت خواسته مشترک همه ما که برخورداری از
ی برجسته نموده است .مهمترین
نظام سکوالر و دموکراتیک میباشد را بیش از هر زمان 
ی و همکاری ایرانیان با گرایشات
مساله این است که باید بستر مناسب را جهت نزدیک 
مختلف فراهم آورد تا به بهترین طریق ممکن حمایت تبلیغی ،تکنولوژی و مالی از

مبارزات ،توسط ایرانیان برونمرز انجام گیرد .
دکتر مهاجری نژاد همچنین با اشاره به اینکه دانش جامعه ایرانیان لسآنجلس درباره
ایران امروز نیاز به اصالح دارد گفت:
«شکی نیست که خواست مشترک جامعه ایرانیان برچیده شدن نظام حاکم و رسیدن
به آزادیاست اما وجود ضعفهایی ما را از برخورداری نیروی یکپارچه و توانمند به
ی محروم کرده است .باید بدانیم که تنها با اتحاد ،یکپارچگی و پیوند
صورت همیشگ 
با بخشهای مختلف جامعه ایرانیان برونمرز است که میتوانیم مبارزه مردم ایران را
ی به صورت
جهت رسیدن به پیروزی شتاب بخشیم .باید از ایجاد بحثهای حاشیها 
جدی پرهیز کنیم .باید به حقوق و دیدگاهای افراد و گروهها در عمل احترام بگذاریم.
باید بدانیم که بدون اتّحاد و ایجاد بستر مناسب در جهت پیوند با دیدگاهای گوناگون
امکان پیروزی میسر نخواهد بود .امید است در این راه از توان ،تخصص و پتانسیلهای
موجود نهایت بهرهمندی انجام گیرد تا با آزادی ایران آبادانی و سرافرازی ایرانیان را در
سایه با هم بودن شاهد باشیم».

مسیح علینژاد :اموال عمومی کدامند؟

اموال عمومي روح و روان ما بود كه تخريب شد.
حاال مرا كه هر بار از اعتراض مسالمت آميز نوشتم
متهم مي كنيد به تشويق مردم براي تخريب اموال
عمومي؟ اموال عمومي خنده هاي من و مادرم بود
كه در آخرين عكس يادگاري مان خشكيد .اموال
عمومي پول توجيبي من بود كه نان نداشتيم بخوريم
لباس كهنه ي اين و آن را مي پوشيديم ولي مقبره
ها و گنبدهاي طالي تان محاصره مان كرد خفهمان
كرد .
اموال عمومي دكل نفتي بود ،سپرده هاي يانكي بود،
سيصد هزار ملياردي بودكه اختالس كرديد.
اموال عمومي پول من بود كه هزينه شد تا آقازاده
هاي شما براي تحصيل راهي خارج كشور شوند.
اموال عمومي مسكن مهر بود كه آجر هاي مقوايي
اش را با تُف به هم چسبانديد.
اموال عمومي خيابان هاي پر از چاله است.
اموال عمومي جاده هاي مرگبار است.
اموال عمومي را شما با باال پريدن از ديوار خانه
هاي مردم و شكستنِ ماهواره هاي شان ويران كرديد.
اموال عمومي ميلياردها تومان بود كه هزينه گشت

ارشاد كرديد تا ما را با حقارت سوار ماشين گشت
ارشاد كنيد و بعد توي مغزمان فرو كنيد عوضش
امنيت داريد.
اموال عمومي امنيت نداشته من بود در مهماني ها
و در خيابان با هر مشتي كه توي سرم زديد تا مرا به
زور روانه بهشت كنيد.
اموال عمومي كجاست كه خواهران من سهمي از
آن ندارند و براي امرارمعاش تن فروشي ميكنند؟
اموال عمومي دو سال عمر برادرانم است كه در
خدمت سربازي اجباري سر مي شود با تحقير و
توسري.
اموال عمومي شيشه هاي نوشابه بود كه يك يك در
ما تن و جا ِن معترضان فرو كردند.
اموال عمومي نوابغ و شاعران و هنرمندان و
داشنمدان اين مملكت بودند كه از اينجا فراري شدند
اموال عمومي منم كه مي نويسم و اجازه انتشار
دلنوشته هايم را در كشور خودم ندارم ،اموال عمومي
دخالت دين در خصوصي ترين انتخاب زندگي
ماست.
اموال عمومي صرف خرافه پرستي و ايجاد عذاب

ادامه در صفحه مقابل
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در کانون خبر:

رییس موساد میگوید :حوادث ایران را زیر نظر داریم

رسانههای اسرائیل اخیرا سخنانی از یوسی ُکهِن رئیس سازمان موساد را منتشر کردهاند
که بر اساس آن ،وی گفتهاست که موساد «در ایران چشم ،گوش و بیشتر از اینها را
دارد».
به گزارش هاآرتص و وای.نت ،یوسی کهن این سخنان را در نشست سالیانه بخش
دستمزدها در وزارت دارایی اسرائیل در اورشلیم بیان کرد.
آقای کهن همچنین گفتهاست که او نیز «دلش میخواست که در ایران یک انقالب
رخ دهد» اما «تظاهرکنندگان ایران با نیروی نظامی شدیدی روبرو شدهاند که بی اعتنا به
رعایت موازین حقوق بشر ،هر کسی را که سر برآورد ،سرکوب میکنند».
رئیس موساد افزودهاست که رژیم ایران هنوز نیز بودجههای کالنی را با هدف
گسترش نفوذ خود در سراسر خاورمیانه هزینه میکند و «داالنهای مختلف هوایی و
زمینی ایجاد کرده تا شبه نظامیان شیعه را به منطقه بیاورد و غیر از شیعیان در نزدیکی مرز
شمالی اسرائیل ،ائتالفهای کوچک آزاردهنده دیگری تشکیل دادهاست؛ اینها موجب
نگرانی رهبران دنیای سنی هم هستند که از گسترش نفوذ ایران و تجهیز سازمانهای
شیعه به سالحهای دقیق هراس دارند».
اما به گفته یوسی کهن« ،از بعد از روی کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا« ،تغییرات
عمدهای در درک وضعیت خاورمیانه» و از «بیم گسترش شیعهگری ناشی از ایران» در
دولت واشنگتن ایجاد شده ،مناسبات آمریکا و اسرائیل تقویت شده و آمریکا منافع
اسرائیل را بیشتر در نظر میگیرد و در مقابله با نفوذ ایران ،به تالشهای اسرائیل بیشتر
کمک میکند».
سخنان یوسی کهن نخستین اظهارنظر آشکار از سوی ارشدترین مقام اطالعاتی
اسرائیلی در خصوص تظاهرات ضد حکومتی در ایران است.
تظاهرکنندگان ایرانی در شعارهای خود در دهها شهر ایران از جمله با گفتن «نه غزه ،نه
لبنان ،جانم فدای ایران»« ،سوریه را رها کن ،فکری به حال ما کن» ،تأکید میکردند که

با هزینه شدن داراییهای ایران در سوریه ،لبنان و غزه مخالف هستند.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در پنجمین روز از تظاهرات ایران ،ادعای حسن
روحانی در دست داشتن اسرائیل و آمریکا در پشت پرده ناآرامیها را رد کرد و تأکید
نمود که «مردم شجاع ایران که به عصیان آمدهاند ،تالش نجیبانه خود را با موفقیت به
پایان میبرند» و «رژیم ایران سرانجام روزی سقوط خواهد کرد».
به گزارش وای.نت ،نتانیاهو نیز این هفته در دیدار با سفیران کشورهای عضو پیمان ناتو
در اسرائیل گفت «هدف ایران ،تسلط بر منطقه است اما تعهد اسرائیل مقابله جدی با این
هدف است».
تظاهرات سراسری مردم ایران که مورد حمایت بسیاری از کشورهای دمکراتیک جهان
قرار گرفته اکنون در سومین هفته خود به سر میبرد و همچنان ادامه دارد.

سیاستمدار آلمانی :شاهرودی مسئول  ۲۰۰۰اعدام بوده است
ولکر بک ،سیاستمدار آلمانی که علیه محمود
هاشمی شاهرودی ،رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ایران شکایت کرده میگوید این
آخوند قدرتمند در ایران ،به عنوان رئیس قوه
قضاییه باید پاسخگوی اعدام حدود  ۲۰۰۰نفر در
دوران صدارتش باشد و از نظر او این مقام ایرانی
مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد.
آقای ولکر نهم ژانویه  2018و تنها چهار روز
پس از افشای حضور هاشمی شاهرودی در آلمان،
گفت« :من این شکواییه را بر اساس قوانین آلمان
در ارتباط با جنایت علیه بشریت تنظیم کردهام.
آقای شاهرودی در دوران ریاستش بر قوه قضاییه
مسئول صدور حدود  ۲۰۰۰حکم اعدام بوده که مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه ایران،
برای درمان به هانوفر آلمان سفر کرده و در کلینیک
متهمان برخی از آنها کودک بودهاند».
این عضو حزب سبز آلمان میگوید دادستانهای جراحی اعصاب این شهر بستری است.
آلمان درحال بررسی شکواییه او هستند و به زودی حضور او در آلمان درحالی که در هفته گذشته
درباره وجاهت داشتن آن برای طرح در دادگاه نظر نیروهای امنیتی در ایران مانع اعتراضات ضددولتی
شدهاند باعث جنجال شده است.
خواهند داد.
آقای ولکر در پاسخ به این پرسش که آیا مصونیت در جریان این تظاهرات سراسری مردم ایران
دیپلماتیک آقای شاهرودی مانع از پیگرد قضایی آن دست کم  ۲۱نفر کشته شدند.
نخواهد شد گفته« :او (آقای شاهرودی) هم اکنون در تجمعی که در روزهای پایان هفته گذشته در
یک مقام دولتی ایران محسوب نمیشود و گمان برابر کلینیک جراحی اعصاب هانوفر برگزار شد
نمیکنم بتوان مصونیت دیپلماتیک را در مورد او یکی از سخنرانان گفت« :شاهرودی را به حکم
روا دانست .خود من که سه سال نماینده پارلمان جنایت علیه بشریت محاکمه خواهیم کرد و به
بودم ،در آن ایام مصونیت قضایی و دیپلماتیک دادگاه خواهیم کشید و شاهرودی پایش به ایران
نخواهد رسید».
نداشتم».
هاشمی شاهرودی ،رئیس مجمع تشخیص یک وبسایت محلی هانوفر هم پیشتر گزارش

کرده بود معترضان در نامهای به اشتفان وایل،
رئیس دولت ایالتی ،به شدت انتقاد کردهاند که چرا
دولت آلمان اجازه داده این مقام ایرانی برای درمان
وارد هانوفر شود.
شایان ذکر است هاشمی شاهرودی متولد عراق
است ودر زمان سقوط دولت صدام در عراق به
عنوان یکی از گزینههای احتمالی برای ریاست
جمهوری عراق در بین هواداران رژیم ایران مطرح
می شد .اما با منتفی شدن چنین آینده سیاسی برای
او رهبر جمهوری اسالمی وی را به سمت رییس
قوه قضاییه ایران منصوب کرد.
کلینیک هانوفر متعلق به دکتر مجید سمیعی است
که رابطه نزدیکی با رهبران جمهوری اسالمی دارد.
اما این پزشک سرشناس در اظهار نظری جعلی
مدعی شد هویت آقای شاهرودی را نمیشناخته.

گزارشی از سومین نشست ماهانه بزم عارفان در لسآنجلس

سومین نشست ماهانه «در بزم عارفان» به رغم
تعطیالت سال نو ،با استقبال دوستداران فرهنگ و
عرفان و حضور چهرههاي شناخته شده ادبی ،هنری و
رسانههای عمومی در سالن اجتماعات رستوران شعله
برگزار شد.
بنا بر گزارش روابط عمومي «مركز موالنا شناسي شهر
لسآنجلس» ،در اين نشست که براي سومين ماه پياپي
برگزار گردید ،حنانه صفوت با انتخاب و دکلمه اشعاری
زیبا و عارفانه از موالنا آغازگر این برنامه بود.
همچنین بانو سیما قائم مقامی خواننده آوازهای سنتی
و اصیل ایرانی ابیاتی از دیوان شمس و مثنوی را همراه
با ساز سه تار خویش اجرا کرد که مورد استقبال همگان
قرار گرفت.
نوشا ذکایی شاعر خوش آوازه و محمود افهمی
برنامهساز محبوب رادیو ایران اشعاری عرفانی از
سرودههای خود را برای حاضرین در جلسه خوانده و
بر غنای مطالب و فضای فرهنگی موجود افزوند.
سپس بابک صفوت پژوهشگر مسایل عرفانی و
سخنران این نشست به ويژگيها فردي و اخالقی
ابوالحسن خرقانی از جمله آزادگی ،نواندیشی و
وسعت نظر انسانی او اشاره کرد و بر ضرورت وجود
رشته خرقانی شناسی در دانشگاههای کشور به ویژه
پژوهشکدههای عرفانی تاکید نمود.
وي همچنين با بر شمردن آرا و نظرات اين عارف
ادامه از صفحه مقابل:

وجدان هاي مذهبي در دل و جان مردم شد.
اموال عمومي توي حلق صدا و سيما و قرائي ها و
هر شبكه يك آخون ِد بي سواد فرو شد تا جامعه را در
فق ِر آگاهي و فق ِر فكري نگه دارند تا مبادا كه بفهمند
چه باليي به سرشان آورديد.
اموال عمومي نفس ما ملت است در هواي آلوده ي
اهواز و تهران و ايران تنگ شده.
اموال عمومي صرف توليد ماشين ها و بنزين هاي
بي كيفيت شده تا بيشتر خفه شويم.
اموال عمومي معلم هاي و كارگرهاي حقوق نگرفته
كشوراند .اموال عمومي منم كه از كشورم تبعيد شدم.
اموال عمومي كالس ديني و معلم پرورشي بود كه
نفرت آفرين .... .ما را متهم مي كنيد به تشويق افكار
عمومي براي تخريب اموال عمومي؟ مايي كه به
مسالمت آميز ترين و مدني ترين شكل ممكن مدام
بِه معترضان نوشتيم مراقب اموال عمومي باشيد در

ممتاز قرن چهارم هجری اظهار داشت :خرقانی بسیاری
از اصول بنیادین تاریخ تصوف از جمله خرقه پوشی،
متابعت از پیر و یا اصل مراحل سه گانه شریعت،
طریقت و حقیقت را به چالش کشیده و راهکارهای
نوینی را ارایه کرده که با مبانی جهان امروز سازگاری
بیشتری دارد.
وی همچنین بیان داشت بر پایه دیدگاه خرقانی ،وحی
و الهام همواره در دل پاک بندگان خداوند ادامه دارد و
نمیتوان نقطه پایانی را برای ان متصور شد.
این تحلیلگر مسایل عرفانی ،در بخش دیگری
از سخنان خود به رابطه دوستانه خرقانی با خداوند
پرداخت و اظهار داشت در تاریخ عرفان ایران و بلکه
جهان هیچ عارفی به اندازه او با خداوند با دوستی،
صمیمت و بلکه گستاخی سخن نگفته است تا جاییکه
عطار نیشابوری در باره او چنین گفته است که:
«در حضرت حق آشنایی عظیم داشت و گستاخی کر
و فری داشت که آن را صفت نتوان کرد».
در ادامه بيژن خليلي موسس شرکت کتاب ،به نقش و
اهمیت عارف آزاد اندیش و ممتار قرن چهارم ابوالحسن
خرقانی در تمدن ایران زمین اشاره کرده و با تاكيد بر
ادامه اين حركت فرهنگي که در شهر لسآنجلس آغاز
گردیده است ،عارف ماه ژانویه را فریدالدین عطار
نیشابوری معرفی کرد.
همچنین وی با طرح پرسشهایی از موضوعات ادبی

و پاسخ درست به سه تن از میهمانان جوایز ارزندهای از
کتاب و سی دی اهدا کرد.
در این نشست آقای مهتدی میرک هنرمند خطاط
همزمان جمله معروف خرقانی را خطاطی و آقای
فارسانی عکاس و فیلمبردار سینمای ایران نیز به ضبط
تصاویر موجود همت گماشت.
همچنین خبرنگار و فیلم بردار شناخته شده شبکه ایران
اینترنشنال ،پریسا فرهادی و روزبه از کشور انگلستان با
حضور در این نشست به ضبط خبر و تهیه گزارش
پرداختند.
از ديگر ويژگيهاي ممتاز اين برنامه ،ارائه و فروش
كتابهاي مرتبط با مباني عرفان بود كه در اختیار
مخاطبين قرار داشت.
بانو پروین جوادي نيز از جمله افرادي بود كه سهم
عمدهاي در برگزاري اين نشست داشت ،چه با اعالم آن
در برنامه «هواي تازه» از راديو ايرانيان موفق به جذب
شنوندگان عالقمند به اين برنامه گرديد.
بنا به اطالع رساني نیلگون عسگری از روابط عمومي
مركز موالناشناسی ،نشست بعدي در تاريخ چهارشنبه
سی و یکم ماه ژانویه در همان سالن اجتماعات رستوران
شعله به همراه موسیقی برادران هنرمند رامین و شاهین
یوسف زمانی برگزار خواهد شد که مشتاقان می توانند
از هم اکنون نسبت با خرید بلیط آنالین از مرکز صفر
هشت ایرانیان نسبت به رزرو جای خود اقدام کنند.

حالي كه اموال عمومي حق ما بود كه شما خورديد
ميان مردم ميان خانواده ها جدايي انداختيد.
اموال عمومي حق شادي هاي ما حق در آغوش
كشيدن هاي يك ملت بود كه ممنوع شد.
اموال عمومي من بودم كه تخريبم كرديد ،كه
تحقيرم كرديد كه خفه ام كرديد ،كه مريضم كرديد،
كه افسرده ترين كشور دنيايم كرديد ،كه عصباني
ترين ملت دنيا معرفي ام كرديد.
اموال عمومي كتاب مدرسه و كتابي بود كه تاريخ
تحريف شده به خورد ما داد از ما يك ملت مرگ
بر گو بسازد.
اموال عمومي كتاب تعليمات ديني و تعليمات
اجتماعي بود كه در آن به جاي توضيح درست
چگونگي روابط آدم ها در جامعه ،دخالت و فضولي
كردن در زندگي ديگران را ياد داد.
ِ
زيست دوگانه
اموال عمومي صرف آموزش مردم به
داشتن و دروغ و ريا شد.
اموال عمومي من بودم كه براي دو بي ححابي

شالق خوردم چون قانون كشورم گفت  ،براي
شراب خوردن در تنهايي و حريم خصوصي شالق
خوردم چون قانون كشورم به تو مجوز داد از ديوار
خانه ام باال بروي .اموال عمومي من بودم كه براي
يك تجمع ساده باتوم خوردم چون قانون كشورم
اجازه شليك داد به شما براي دفاع از دستاوردهاي
انقالبي كه به خاطرش شيشه شكستيد ،اتوبوس آتش
زديديد و با وعده ي بهشت خالي تمام زندگي ما را
جهنم كرديد.
اموال عمومي جواني ما بود كه بيمه ي عمر جنتي
ها شد تا مادام العمر بر صندلي قدرت بنشينند و
براي ما دولت تعيين كنند مجلس تعيين كنند،
حقارت تعيين كنند ،خفت تعيين كنند .اموال عمومي
روح و روان ما بود كه تخريب شد....امنيت عمومي
كودكي و نوجواني و جواني ما بود ويرانش كرديد...
شما كه مي خوانيد بنويسيد اموال عمومي چه بود و
چه كساني تخريبش كردند؟
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اخطار خلبان دلتا باعث تاخیر امریکن ایر الین شد

بامداد آدینه ،پرواز هواپیمای بوئینک  737شرکت هواپیمایی American
 Air Lineکه از سنحوزه عازم داالس بود بنابر گزارش خلبان هواپیمای دلتا
مبتی بر آتشسوزی در یکی از موتورهای هواپیمایی آمریکن ایرالین ،ناگزیر
شد به جای پرواز به نقطه پیشین برای بازبینی باز گردد.
خلبان هواپیمای دلتا به برج مراقبت گزارش داده بود تا از پرواز هواپیمای یاد
شده پیشگیری شود و برج مراقبت رابطه این دو هواپیما را بهطور مستقیم برقرار
کرده و خلبان دلتا به خلبان امریکن ایرالین گفته بود که من شعلههای آتش در
موتور تو مشاهده میکنم .بهتر است از پیش از بلند شدن از باند فرودگاه آن را
بررسی کنی و خلبان به او میگوید :دستگاهها چیزی را نشان نمیدهند .پس از
بررسی هواپیما ،هیچگونه آتشی مشاهده نشده و هواپیما با دیر کرد ،پرواز خود
را به سوی داالس پی گرفت.

نخستینمناظرهجمهوریخواهانبرایفرمانداریکالیفرنیا

دو نامزد جمهوریخواه برای فرمانداری کالیفرنیا در سال  ،2018نخستین
مناظره خود را در برابر بیش از  200نفر از اعضای  Tea partyدر ردلندز در
رستوران منتون برگزار شد.
در این مناظره ،تراویس اَلن نماینده پیشین خانه نمایندگان کالیفرنیا و جان
کاکس سرمایهدار معروف جمهوریخواه به پرسشها پاسخ داده و با یکدیگر
براساس مسائل روز به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
پیش از مناظره نظرخواهی از حاضران ،با  64/6درصد به  ،11/4برتری تراویس
اَلن را بر جان کاکس نشان میداد ،پس از پایان مناظره این گرایش با ورود
نظرگاه کسانی که تصمیمی نداشتند به  80/6درصد برای تراویس اَلن و 17/1
درصد برای جان کاکس تغییر یافت.

مشکل تازه دولت فدرال با کالیفرنیا :ماریجوانا!

حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا در مورد تصمیم جف سشن دادستان کل
آمریکا علیه ایالتهایی که فروش ماریجوانا در آن آزاد است واکنش نشان داده
و گفت خود آنها با این تصمیم به ما فرصتی دادند تا مخالفت خود را به طور
قانونی نسبت به آنها آغاز کنیم .و ممکن است در همکاری با دادستانهای کل
ایالتهای دیگر که شرایط مشترک داریم ،به راه حلهای مشترک برای دفاع از
شهروندان خود در برابر وزارت دادگستری آمریکا برسیم .ما از منافع کسانی که
برایشان پروانه کسب صادر کردهایم دفاع خواهیم کرد.
ایالت کالیفرنیا یکی از  29ایالت است که برای مصارف پزشکی مصرف
ماریجوانا را آزاد و قانونی نموده و یکی از  8ایالتی است که کاشت ،برداشت و
فروش ماریجوانا به افراد باالی  21سال برای مصرف تفریحی و گذران اوقات
فراغت را آزاد و قانونی نموده است که براساس رایگیری در نوامبر  2016با الیحه  64بوده است.

واکنش نماینده کنگره به افشای مزاحمتهای جنسی دستارش

برد شرمن نماینده لسآنجلس در کنگره آمریکا ،پس از متهم شدن دستیار
پیشین خود« ،مت دِباب نه» به مزاحمت جنسی و برقراری رابطه جنسی با یکی
از کارکنان دفترش ،اعالم کرد که شرایط و ضوابط تازهای را برای پیشگیری
از هرگونه مزاحمت جنسی در دفتر خود از سوی همکاران به یکدیگر پیش
میگیرد.
او گفت :در  20سال گذشته مزاحمت جنسی که هم از نظر اخالقی نادرست و
هم از نظر سیاسی مسموم است ،فضای سیاسی ما را مورد تهدید قرار داده است
و هنگام آن است که مراقبت بیشتری بنماییم.
باید یادآوری کرد که مت دباب نه تا سال  2013در دفتر او به عنوان دستیار
ارشد کارکرده و سپس از سال  2013پس از انتخابات به عنوان نماینده
لسآنجلس در خانه نمایندگان ایالت کالیفرنیا انتخاب شده است و ماه گذشته

در پی شکایتهای زنان ،ناگزیر به استعفا شده است.

یک قاچاقچی انسان در مرز مکزیک به دام افتاد

سه مهاجر زن چینیتبار که قصد ورود به آمریکا داشتند ،در صندوق عقب
اتومبیل یک راننده  33ساله به نام  Eun Ku – Leeکه کرهایتبار است در مرز
مکزیک و آمریکا در سنایسیدرو یافته شده و راننده به جرم قاچاق انسان روانه
بازداشتگاه شده و در برابر وثیقه  20هزار دالری به دادگاه فرستاده خواهد شد.
یکی از این زنان به بازرسان مرزی گفت که  60هزار دالر برای رساندن او به
نیویورک به قاچاقچی پرداخت شده است.
زن دوم گفت که هزینه او را عمویش پرداخت کرده و  2000دالر نیز خود او
به قاچاقچی پرداخت نموده است تا به کارولینای شمالی برود.
زن سوم نیز اعالم کرده است که هزینه او را خویشان پرداختهاند و او نیز قرار
بوده به نیویورک برود.

بزرگترین قرارداد ضد محیط زیستی آمریکا

رایان زینکر وزیر کشور آمریکا اعالم کرد که طرح استخراج نفت و گاز در
سواحل آمریکا بین سالهای  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۴در یک قرارداد  ۵ساله در  ۲۵ناحیه
از  ۲۶ناحیه نفتخیز ساحلی آمریکا بهاجاره واگذار میشود که بزرگترین
طرح اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سواحل آمریکاست و در حدود بیش
از  ۹۰درصد توانایی آمریکا را در بر میگیرد .این قراردادها در  ۴۷قرارداد
بزرگ خالصه خواهد شد که  ۱۲منطقه آن در خلیج مکزیک و  ۱۹منطقه آن
در سواحل آالسکا خواهد بود .پس از نشت نفت در سواحل خلیج مکزیک در سواحل آالسکا و اقیانوس منجمد شمالی از تمدید آن خودداری کرد .با طرح
 ۲۰۱۰دولت اوباما در مورد اکتشاف و استخراج نفت در سواحل آمریکا مقررات جدید دولت ترامپ سواحل کالیفرنیا بیش از هر نقطهای در معرض اجازه برای
مشکل و پیچیدهای را به اجرا گذاشت و پس از پایان قرارداد استخراج نفت از استخراج قرار میگیرد.

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

انتصاب دادستان موقت فدرال در سنترال کالیفرنیا

جف سشن ،دادستان کل آمریکا ،با صدور حکمی نیکوال هانا یکی از وکالی
ارنجکانتی را بهعنوان جایگزین موقت سمت دادستانی فدرال بخش مرکزی
کالیفرنیا برگزید تا لوسآنجلس کانتی و 6کانتی بزرگ دیگر را اداره کند .گرچه
هنوز نیکوال هانا از سوی دولت دانالد ترامپ بهعنوان نامزد این سمت معرفی
نشده است ،لیکن میتواند بهطور موقت مسئولیتها را بهعهده بگیرد.
پس از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما و آغاز به کار دانالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ،دادستانهایی که در دوران اوباما انتخاب شده بودند ،یا
خود استعفا دادهاند و یا برکنار شدهاند و هنوز جایگزینی برای آنان برگزیده
نشده است.
نیکوال هانا بر عملکرد بیش از یکصد دادستان فدرال در منطقه مرکزی
کالیفرنیا نظارت خواهد کرد .او در دهه  ۹۰سالها بهعنوان دادستان فدرال در

جنوب کالیفرنیا کار کرده و یکی از شرکای شرکت حقوقی بینالمللی گیبسون
دان است.

بازگشت به کار نمایندگان مجلس و سناتورهای ایالتی کالیفرنیا به ساکرامنتو
پس از تعطیالت سال نو ،گرچه برای برخی همراه با شادی و شادباش سال
نو بود ،لیکن بازگشت تونی مندوزا سناتور ایالتی کالیفرنیا از منطقه آرتژیا،
که به مزاحمت جنسی و رفتار ناشایست متهم گشته و تقاضای برکناری او
مطرح شده است ،در صحن مجلس در ساکرانسو فضایی اعتراضی به همراه
داشت که رهبران دو مجلس و شماری از اعضای کمیتهها را به نشستی

طوالنی پشت درهای بسته کشاند.
ِ
سرانجام آنتونی رندون ،رئیس خانه نمایندگان و کوین د لئون ،رئیس
سنای کالیفرنیا اعالم کردند که برای نخستین بار کمیته مشترکی تشکیل
شده و بهطورجدی و بهسرعت ،به پروندهها شکایت رسیدگی مینمایند
و پس از ارزیابی هریک از پروندهها ،نتیجه را برای عملکرد در اختیار دو
مجلس قرار خواهند داد.

دردسر برای نماینده آرتژیا در آغاز سال نو
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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت 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.
احمد خندید و گفت :نه منظورم اینه که وقتی
بدشانسی آوردی و نتونستی چند تا ماهی صید کنی
برای حفظ آبرو میری چندتا ماهی میخری اگه ماهی
فروش ماهی کهنه رو بهت قالب کنه پته ت رو آب
میفته و همه میفهمن که کلک زدی.
افسانه گفت :توفکر همه جاشو کردی.
در این لحظه به پشت سد رسیدن احمد یه جایی
نزدیک آب نگهداشت و به افسانه گفت تویه دقیقه
توماشین بمون تامن برم واسه امروز پروانه صیدبگیرم
و بعد از ماشین پیاده شد و بطرف چادر محیط زیست
رفت و بعداز دقایقی در حالیکه یکبرگ کاغذ و تو
دستش داشت برگشت.
هر ساله سازمان محیط زیست مقداری بچه ماهی
توی آب پشت سد میریزه بهمین خاطر کمتر کسی
از آنجا دست خالی برمیگرده احمد و افسانه هم از
این قاعده مثتثنی نبودن و توانستن تاحدود ساعت دو
بعد از ظهرچند تایی بگیرن که الاقل یه وعده خوراک
ماهیشونو تامین کنه و چون افسانه کمی خسته شده
بود بناچار برگشتن.
احمد که این دوسه روزه خیلی خوش بحالش شده
بود موقع برگشتن توی ماشین به افسانه گفت :خانوم
تصمیم دارم بمحض برگشتن به اداره برم پیش رئیس
و ازش بخوام چند روز ماموریت شمال برام جور کنه
چون با من دوسته حتما اینکارو برام انجام میده تو
نظرت چیه؟
افسانه گفت :نکنه از اینکه همین اول کار میخوای
مارو تنها بزاری و بری برات کف بزنم؟!
احمد گفت :نه دیگه اشتباه میکنی هدفم اینه که ترو
باخودم ببرم روزا دوسه ساعت میرم توشعبه اداره
مون تو شمال و برمیگردم و باهم میریم صفا.
افسانه گفت :اینکه خیلی خوبه.
احمد گفت :تازه وقتی برگشیم تهرون برات یه
گوشی جدید و لپ تاپ میگیرم که روزا با اون
سرگرم بشی و منهم از هر فرصتی استفاده میکنم و با
تو چت میکنم.
هما صبح دو روز بعد وقتیکه سعید به دانشگاه
رفت ازخونه خارج شدو به بانکی که درآنجا حساب
داشت رفت و از رئیس بانک خواست تا یه حساب
بنام سعید باز کنه.
رئیس بانک گفت چون ایشان به سن قانونی رسیده
باید خودش باشه و اوراق مربوطه رو امضا کنه.
هما گفت :شما لطف کنید و کاراشو انجام بدین من
فردا خودشو میارم چون هما از مشتریهای خوب
بانک بود و حساب تپلی داشت رئیس بانک قبول کرد
و هما از بانک خارج شد و بخونه رفت و به سردفتر
تلفن زد و ازش پرسید که آیا برای فردا سند آماده س
سردفتر گفت :همه کاراش انجام شده فقط یه امضا
میخواد.
هما تشکر کرد و بعد از خداحافظی مکالمه رو
قطع کرد و به اتاق سعید رفت و ازش پرسید که آیا
میتونه فردا باهاش به محضر بیاد وسعید جواب مثبت
داد .صبح فردا هما خیلی زود از خواب بیدار شد و
صبحونه رو آ ماده کرد و سعید و بیدار کرد بعد از
اینکه صبحونه رو خوردن به محضر رفتن بین راه
سعید گفت حاال چه عجلهای بود که تو با این حالت
پی اینکارو گرفتی.
هما گفت اینکارو باید خیلی پیش از اینا انجام میدادم
سر دفتر نگذاشت .اونا خیلی معطل بشن وخیلی
زود کارشونو ردیف کرد و برای سند از سعید و
برای وصیتنامه از هما امضا گرفتن هما هزینه سند و
پرداخت کرد و موقع خروج گفت ممکنه دیگه من
مزاحم شما نشم و سعید خودش بیاد و سند و بگیره.
سردفتر گفت :مشکلی نیست تا دو سه روز دیگه
میتونین بیاین و بگیرین .حرف سر دفتر که تموم شد
اونا از محضر خارج شدن سعید میخواست بطرف
خونه بره ولی هما ازش خواست تا اول یه سر برن
بانک و برای سعید توضیح داد که قبال حسابی بنامش
باز کرده و کاراشو انجام داده و حاال باید خودش بیاد
و نمونه امضا بده.
سعید گفت :مامانی این روزا کارای مرموز میکنی
چه خبره؟
هما گفت :کار از محکم کاری عیب نمیکنه آدم
هرکاری رو باید بوقتش انجام بده.
اونا به بانک رسیدن و رئیس بانک از یه کارمندش
خواست تا از سعید نمونه امضا بگیره وقتیکه سعید از
آنجا دور شد هما از رئیس خواست تا تمام موجودی
حسابشو به حساب سعید واریز کنه.
رئیس باتعجب پرسید همه موجودی رو؟
هما گفت :آره همه رو و بعد ادامه داد فقط یه راهی
پیدا کنید تا من برای گرفتن کارت عابرش دچار
مشکل نشم.
رئیس بانک که انگاری همچنان تو شوکه گفت
من همین االن ورقه تحویل کارت و هم ازش امضا
میگیرم در همین موقع سعید برگشت رئیس همانطور
که ورقه انتقال وجه و از هما امضا میگرفت نگاهی
بطرف کارمندش انداخت و او با دست عالمت داد که
کارش تمومه .رئیس رو کرد به آنها و گفت میتونین
تشریف ببرین و آنها از بانک خارج و بخونه برگشتن
بین راه هما گفت :ببین سعید جان من نمیخوام فعال
بابات از این مورد خونه و انتقال سند چیزی بدونه
این بین من و تو میمونه از قدیم گفتن وصیت مرگ
نمیاره .اگه اتفاقی برای من افتاد سعی کن قبل از
بابات بری سراغ اسناد و مدارک توی گاوصدوق من.
سعید گفت :مامان ترو خدا ازین حرفا نزن
هما گفت :پسرم مرگ حقه این شتریه که در خونه
همه میخوابه دیر و زود داره ولی سوخت و سوز

نداره مخصوصا با این حالی که من دارم امیدی به
فردام نیست.
سعید در حالیکه اشکش سرازیر شده بود با حالتی
بغض گرفته گفت خدا اون روزو نیاره وقتی به خونه
رسیدن هما باتاقش رفت و با خاطری آسوده بخواب
رفت.
آن دو روز باقیمانده هم بسرعت برق و باد گذشت و
احمد و افسانه بعداز ظهر آخرین روز برگشتن موقع
برگشت توی ماشین احمد گفت :این چند روزه بمن
خیلی خوش گذشت به تو چی؟
افسانه گفت :به منهم خیلی خوش گذشت مدتها بود
که نه سفر رفته بودم نه چنین استراحتی داشتم فقط یه
سئوال برا م پیش اومده؟
احمد گفت :خب بپرس
افسانه گفت :این چند روزه ندیدم نماز بخونی اهل
نماز و این حرفا نیستی؟
احمد گفت :نه
افسانه گفت :اصال بلد هستی
احمد گفت :آره بابا هر روز ظهر یه آخوند میاد
تو اداره و نماز ظهرو میخونه ماهم مجبوریم بریم و
چندبار دوال راست بشیم هرچقدر هم که کودن بوده
باشیم تا حاال یاد گرفته بودیم.
مادر افسانه هنوز برنگشته بود .احمد آنشب و
اونجا موند و صبح روز بعد اول یه سری بخونه زد
و از اینکه اتفاق خاصی نیفتاده و همه چیز نرمال بود
احساس آرامش کرد و بعد از تعویض لباس به اداره
رفت توی راهرو با عباسی رئیسش رو برو شد و
عباسی ازینکه برگشته اظهار خوشحالی کرد .احمد
درحالیکه بطرف اتاقش میرفت گفت سرم خلوت شد
یه سر میام پیشت چون باهات کار دارم و با این حرف
وارد اتاقش شد نزدیک ظهر بود که احمد به افسانه
زنگ زد و پرسید مامان اومده؟
افسانه گفت :نه باهاش تلفنی حرف زدم گفته
عصری میاد.
احمد گفت :پس حاضر شو میام دنبالت نهار میریم
بیرون.
بعد پروندههای روی میزش و کمی جمع و
جور کرد و کتش و پوشید و از اداره خارج شد و
بسراغ افسانه رفت و اونو سوار کرد و به یکی از
رستورانهای سر پل تجریش برد و بعد از خوردن
نهار بطرف مرکز شهر حرکت کرد.
افسانه گفت :داری کجا میری؟
احمد گفت :یه کم دندون رو جیگر بزار بزودی
میفهمی دقایقی بعد با افسانه به یه پاساژ مرکز فروش
گوشی موبایل و لپ تاپ رفتن .احمد عالوه بر اینکه
برای افسانه یه گوشی موبایل و لپ تاپ با کالس
خرید برای خودش هم یه گوشی و سیمکارت جدید
گرفت.
افسانه گفت :تو که داری این دیگه واسه چیه؟
احمد گفت :این اختصاصیه فقط شمارش دست
توئه یعنی وقتیکه زنگ زد ندیده میدونم که توئی بعد
از خرید به محض اینکه از پاساژ خارج شدن افسانه
خواهر شوهر قبلی خودشو جلو روش دید اول یکه
خورد ولی خیلی زود خودشو جمع وجور کرد و
بدون آنکه احمد و بهش معرفی کنه وانمود کرد که
عجله داره و با یه سالم و علیک کوتاه خداحافظی
کرد و ازش دور شدن.
احمد گفت :کی بود؟
افسانه گفت :خواهر اون خدابیامرز بود.
احمد دیگه چیزی نگفت و بخونه برگشتن عالیه
خانم هنوز برنگشته بود .احمد که مقداری لباس خونه
رو تو چمدون افسانه گذاشته بود یه پیرهن وشلوار
از افسانه گرفت و پوشید و به هال اومد و به افسانه
گفت گوشی و لپ تاپو بیار تا برات ردیف کنم.
و همچنانکه نحوه راه اندازی اونا رو به افسانه
یاد میداد گهگاه نوازشی هم میکرد و بوسهای ازو
میگرفت رو کرد بافسانه و گفت تا مامان نیومده در
جریان باش که من دو سه شب در خدمت شما نیستم
تایه ذره کارها رو سرو سامون بدم و بعد میام پیشت
اگه مامان اومد خودت یه جوری راست و ریستش
کن.
افسانه گفت باشه و به آشپزخونه رفت که برای
خودش و احمدچای بریزه که در وا شد و عالیه
خانوم اومد.
احمد همچنانکه درحال سالم وعلیک باعالیه خانوم
بود جلو رفت و ساکش و از دستش گرفت و در
گوشهای گذاشت و همزمان باهم روی مبل نشستن
و افسانه هم باسینی چای وارد شد و اونو روی میز
عسلی گذاشت و بطرف مادرش رفت و اونو در
آغوش گرفت و غرق بوسه کرد و گفت مامانی دلم
برات یه ذره شده بود

عالیه خانوم گفت :من هم همینطور خب بگو ببینم
کجاها رفتین بهتون خوش گذشت یانه؟
افسانه گفت :آره مامان خیلی خوب بود و جای
توهم خیلی خیلی خالی بود حاال تو بگو این چند
روز و پیش کدوم یکی از دردونه هات بودی همه
خوب بودن؟
عالیه خانوم گفت :بعد از رفتن شما من رفتم خونه
فرزاد همون شب بعد از شام حالم بد شد و فشارم
افتاد تاجائیکه برادرت منو برد بیمارستان شب .اونجا
زیر سرم بودم و صبح فرداش با فرزانه رفتم خونه
شون و تا امروز نگذاشت بیام خونه حاالم چون
میدونست تو برگشتی با حمید منو رسوندن و چون
جایی کار داشتن دیگه باال نیومدن و رفتن افسانه که
فهمیده بود بهم ریختن حال مادرش باحتمال زیاد در
رابطه با ازدواج او بوده زیاد پیگیرش نشد و موکول
کرد به بعد از رفتن احمد و گفت چائی رو بخورین
سرد شد.
بعد از خوردن چای وقتیکه عالیه خانوم کمی
خستگی رو از تن بدر کرد به اتاقش رفت تا لباسش و
عوض کنه و افسانه از موقعیت استفاده کرد و باحمد
گفت اگه شام میمونی یه چیزی باب دلت درست کنم
احمد گفت :نه دستت درد نکنه چند دقیقه دیگه
پیش مامان میشینم و بعد میرم.
دقایقی بعد احمد از عالیه خانوم اجازه گرفت و
لباس پوشید و رفت.
وقتیکه افسانه بامادرش تنها شد قبل از اینکه مادرش
چیزی بپرسه گفت :این چند روز که نبود یه مقدار
کاراش عقب افتاده که باید میرفت اونا رو روبراه
میکرد حاال تو بگو واسه چی حالت بهم خورد؟
عالیه خانوم گفت :خودم انتظارشو داشتم ولی نه در
این حد خیلی تند رفت.
افسانه گفت :آخه حرف حسابش چی بود؟
عالیه خانوم گفت :میگفت اگه افسانه منو آدم
حساب نکرد و چیزی نگفت توچرا یه ندا ندادی؟
منهم گفتم بچه که نیست یه زن عاقل و بالغه که
میتونه واسه زندگیش تصمیم بگیره منهم بنوبه خودم
گفتنی ها رو گفتم .بیشتر از اینهم اضافه بود چون ماکه
خرجشو نمیدیم میگفت این حرفو نزن مادرم خونه
یارو چشتونو گرفته بود؟!
گفتم :مگه خونه مال اونه ؟!
گفت :پس مال کیه؟!
گفتم :مال افسانه که باشنیدن این حرف جا خورد
و گفت افسانه اینهمه پولش کجا بود .منهم گفتم یه
مقدار پس انداز و فروش هدیههای عروسی و پول
پیش خونه و وامی که احمد براش از بنیاد گرفت و یه
مقدار هم احمد کمک کرد ولی خاطرت جمع باشه
که سند رو بنام خواهرت زده بعد ازین حرفا بود که
فشارم افتاد و کارم به بیمارستان کشید.
احمد وارد خونه شد ماشین و توی حیاط پارک کرد
سعید باشنیدن صدای ماشین جلو پنجره اتاقش اومد
وقتی پدرش رو دید از اتاقش به هال رفت و همزمان
احمد هم وارد شد سعید بعد از یه سالم کوتاه و با
لحن طعنه آمیزی گفت خوش گذشت؟
احمد گفت :جای شما خالی بود
سعیدبشوخی گفت :ما رو که باخودت نمیبری
احمد گفت :اگه دلت میخواد خب توهم بیا اتفاقا از
شانس تو همین روزا دوباره باید برم
سعید گفت :آفرین به تو فورا برنامه بعدیتو اعالم
کردی.
احمد گفت :مادرت کجاست؟
سعید گفت :حالش خوب نبود رفت تو اتاقش
استراحت کنه
احمد به اتاق هما رفت باصدای بازشدن در هما
روش رو برگردوند
احمد گفت اگه حالت بده بریم دکتر
هما گفت چیز جدیدی نیست همون مشکل
همیشگیه داروهامو که میخورم پلکام سنگین میشه
و میرم تو چرت
احمد گفت پس بخواب و بعد از آن درو بست و
باتاق کارش رفت و در گاوصندوق و باز کرد و یه
دسته چک و برداشت و توی کیفش گذاشت و در
گاو صندوق و بست .صبح روز بعد احمد طبق روال
معمول وقتی بیدار شد به هال اومد خبری از هما و
سعید نبود بعد از اینکه آبی به سرو روش زد لباسش
و پوشید و به اداره رفت بعد ازینکه کتش و تواتاقش
آویزان کرد بطرف اتاق عباسی رفت.
هما ازخواب بیدار شد از توی اتاق سعید صدای
سشوار میومد هما باتاق سعید رفت سعید بادیدن
مادرش سشوارو خاموش کرد و گفت سالم مامان
حالت چطوره؟
هما گفت :بد نیستم میری دانشگاه؟
سعید گفت :آره کاری داشتی؟
هما گفت :موقع برگشتن حتما یه سر برو محضر
سند و بگیر.
سعید :گفت باشه میرم.
منشی عباسی با دیدن احمد از جاش بلند شد و
گفت:
سالم آقای شفیعی
احمد جواب سالمش و داد و گفت رئیس اومده؟
منشی گفت :بله بفرمائین
احمد بانوک انگشت یکی دو ضربه بدر زد و در
حالیکه درو باز میکرد گفت آقا اجازه هست؟
عباسی درحالیکه از پشت میزش بطرف در میومد
گفت :بفرما بعد همدیگه رو بغل کردن و با تعارف
عباسی احمد روی مبل نشست و عباسی هم روبروش
روی مبل دیگری نشست
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

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

6

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 100آدینه  12ژانویه 2018

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:100 - JAN,12 , 2018

روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 12تا  18ژانویه( 22تا  28دی)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
 1323خورشيدى (  1945ميالدى)
 1375خورشيدى (  1997ميالدى)
جمعه  22دی 12/ژانویه
قتل دكتر احمد تفضلى ،نويسنده ،مترجم و شمس الملوك مصاحب ،نخستين زن ايرانى كه
كارشناس زبان پهلوى (ازسرى قتل هاى زنجيره از دانشگاه تهران درجه دكترا گرفت ،جلسه ى
 1320خورشيدى ( 1942ميالدى)
دفاع از رساله ى دكتراى خود را برگزار كرد
اى)
درگذشت محمدعلى فرزين  -وزير دربار
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
 1376خورشيدى (  1998ميالدى)
 1348خورشيدى ( 1970ميالدى)
مدير باغ وحش تبريز را شير خورد
پرنس آقاخان رييس فرقه اسماعيليه وارد تهران درگذشت محمد قاضى ،مترجم
ترجمه هاى محمد قاضى در شركت كتاب  1357خورشيدى (  1979ميالدى)
شد
محمدرضاشاه و فرح پهلوى ايران را ترك كردند
موجود است

 1352خورشيدى ( 1974ميالدى)
درگذشت هاجر تربيت  -سناتور
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
گزينش اميرعباس هويدا به دبيركلى حزب ايران
نوين

 1368خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت محمود نامجو  -قهرمان وزنه بردارى
ايران و جهان

شنبه  23دی 13/ژانویه
 1293خورشيدى (  1915ميالدى)
تصرف شهر تبريز توسط نيروهاى آلمان و ترك
 1368خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت فاطمه معصومه دده باال «هايده»
-آواز خوان ،در سانفرانسيسکو  -کاليفرنيا

 1360خورشيدى (  1982ميالدى)
 1384خورشيدى (  ) 2006ميالدى
درگذشت غالمرضا طباطبايى بازيگر سينما تئاتر درگذشت على دشتى  -نويسنده ،پژوهشگر و
تلويزيون ايران و عضو ارشد انجمن بازيگران سياستمدار
كتابهاى على دشتى شامل 23 :سال و سيرى در
خانه سينما در لوس آنجلس.
ديوان شمس به فارسى و انگليسى و كتابهاى ايام
محبس ،دمى با خيام ،در قلمرو سعدى ،نقشى
از حافظ ،عقال برخالف عقل و هم چنين كتاب
دوشنبه  25دی 15/ژانویه
تخت پوالد به صورت مكتوب و گويا در شركت
كتاب موجودند
 1230خورشيدى (  1852ميالدى)
اعدام طاهره قرةالعين (عالم ،سخنور ،شاعر) در
باغ ايلخان تهران
كتاب هاى گوناگون در مورد طاهره قرةالعين
واشعار او به فارسى و انگليسى در شركت كتاب
موجود است
 1317خورشيدى (  1939ميالدى)
مجلس شوراى ملى ،تأسيس بانك رهنى ايران را
با سرمايه  200ميليون ريال تصويب كرد
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
چهارشنبه  27دی 17/ژانویه
تصويب طرح مربوط به چاپ فرهنگ على اكبر
دهخدا در مجلس شوراى ملى
فرهنگ فارسى به فارسى دهخدا بر روى سى  1334خورشيدى (  1956ميالدى)
دى و به صورت كتاب در  2جلد و شانزده جلد تيرباران شدن نواب صفوى ،خليل طهماسبى،
مظفر ذوالقدر و سيدمحمد واحدى در لشكر 2
در شركت كتاب موجودند
زرهى
 1381خورشيدى (  2002ميالدى)
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت دكتر مهدى سمسار ،روزنامهنگار
سومين فرزند شاهزاده رضا پهلوى و ياسمين
پهلوى  -فرح پهلوى -در واشنگتن آمريكا متولد
شد.

پنجشنبه  28دی 18/ژانویه
 1370خورشيدى (  1992ميالدى)
درگذشت استاد موسى نى داوود  -موسيقيدان
در النگ آيلند ،آمريكا

 1388خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت بهمن جاللى عكاس سرشناس ايرانى
در سن  65سالگى به دليل مشكالت حاد كبدى
یکشنبه  24دی 14/ژانویه
در تهران .وى متولد سال  1323در
تهران بود .از اوست كتا بهاى كتاب هنر آفريقاى
 1314خورشيدى (  1936ميالدى)
زادروز غالمحسين ساعدى ،نويسنده ى داستان ،سياه و روزهاى خون و آتش و خرمشهر و گنج
پيدا.
فيلمنامه ،و نمايشنامه

 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
تظاهرات برخى از دانشجويان ايرانى مقيم
آمريكا به عنوان اعتراض به ورود فرح پهلوى
به آن كشور

سه شنبه  26دی 16/ژانویه

 1296خورشيدى (  1918خورشيدى)
ی الممالك رييس الوزرا شد
مستوف 

 1285خورشيدى (  1907ميالدى)
تاجگذارى محمدعلى شاه قاجار
 1331خورشيدى(  1953ميالدى)
آغاز تظاهرات شديد در تهران و شهرستانهاى
ايران بر له و عليه دكتر محمدمصدق و آيت اهلل
كاشانى و تعطيل مغازه ها
 1332خورشيدى (  1954ميالدى)
انتشار اولين شماره مجله « ستاره سينما « در
تهران
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
انحالل ضرابخانه و انتقال وظايف آن به بانك
مركزى ايران

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :اسداهلل جعفری ،رئیسکل دادگستری
خراسان شمالی از بازداشت  ۱۷نفر از لیدرهای
اصلی ناآرامیهای اخیر در فضای مجازی و
سطح شهر خبر داد.
دست این آقاهه درد نکنه ولی تو لیست دستگیر
شده ها اسم علم الهدی و رییسی رو ندیدیم و
بعدشم یه سئوالی برای شهروند ایرانشهر پیش
اومد و اونم اینه که دستگیری در سطح شهر رو
میشه قبول کرد ولی در فضای مجازی چجوری
میشه مردمو گرفت و برد دادسرا؟
خبر دوم :عیسی فرهادی ،فرماندار تهران گفت،
«بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور برای
افزایش ضریب امنیت پایتخت ۴۰ ،کالنتری در
نقاط مختلف شهر اضافه می شود».
بفرما حاال هی بریزین تو خیابونا بگین جمهوری
اسالمی واسه بیکاری و بی پولی مردم هیچ کاری
نمیکنه ،اینم نمونه اش! کارآفرینی از این بهتر؟
چهل تا کالنتری اضافی یعنی تبدیل تهرون به
یه پایگاه نظامی بزرگ ،پس باس براش پرسنل
استخدام کرد و بعدش مردمو بگیرن و ببرن اونجا
تا دم مرگ کتکشون بزنن و بعدش ببرنشون
بیمارستان پس حاال پرسنل بهداری الزم داریم
و باهاس اونا رو استخدام کرد بعدش احتیاج به
دارو و وسایل پزشکی داریم پس یه مقدارشو از

شرکتا تامین می کنیم و یه مقدارشم از دالالی دارو
تو خیابون ناصرخسرو ،یه تعداد از زندانیا هم
خودکشی میکنن و یه سری هم توسط ضدانقالب
و آمریکا و اسراییل و عربستان و بقیه دنیا کشته
میشن پس نیازمند مرده شور و قبرستون و گورکن
و  ...میشیم بعدش ...؛ بازم بگم؟ میگما!

در نظر بگیرد.
بعله ،مکانهای پیشنهادی برای تجمعات اعتراضی
عبارتند از :قبرستون ،زندون ،بیابون ،زیرزمین
کالنتری ،خونههای امن وزارت اطالعات ،پادگان
های سپاه و بسیج و خالصه جاهایی که بشه راحت
ملت رو زد ترکوند و هیشکی هم نفهمه.

خبر سوم :سخنگوی شورای تامین استان کرمان
گفت ،بخش قابل توجهی از بازداشتیها سابقه
خود زنی و اعتیاد داشتند!
هی می خوام عفت کالممو حفظ کنم ولی مگه
میذارن! آخه همه جور چیزشعری شنیده بودیم جز
این یکی که آقای سخنگو تالوت فرمودن .آخه
مرد حسابی ،آدم خل و چل و خودزن یا عملی
معتاد مفنگی مگه میتونه تظاهرات کنه و شعار بده
و با نیروهای امنیتی درگیر بشه؟! آخه چقدر چرت
و پرت تحویل این مردم میدین؟ باالخره تکلیف
ما رو روشن کنین ،معترضین مزدور آمریکایی،
اسراییلی ،عربستانی و افغانی بودن یا خودزن از
دیوونه خونه بودن یا معتاد از شورآباد بودن یا
مجاهدین بودن یا اراذل و اوباش بودن یا عمه
شهروند ایرانشهر بودن یا ...
خبر چهارم :شورای شهر مشهد از شهرداری
خواست تا مکانی را برای تجمعات اعتراضی

خبر پنجم :رهبر جمهوری اسالمی درباره
معترضان گفت« ،از یک طرف گفتند جانم فدای
ایران ،از یک طرف پرچم ایران را آتش زدند!
بیعقلها نفهمیدند که این دو با هم نمیسازد.
انشاءاهلل شما قربان ایران بروید!»
وای چه رهبر با نمکی داریم و قدرشو نمیدونیم،
ایشاال قربون عمه ات بری آتیشپاره! نکنه فکر
کردی باید بگن جانم فدای رهبر و پرچم آمریکا
رو آتیش بزنن تا با هم بسازه؟ از کجا انقدر مطمئنی
اونایی که گفتن جانم فدای ایران ،همونایین که
پرچم آتیش زدن؟ بعدشم اینکه پرچم مورد نظر
جنابعالی ،نماد جمهوری اسالمیه ایرانه ،نه ایران!
با این منطقی که رهبر معظم انقالب دارن ،همه
اونایی که تو این سالها پرچم آمریکا و اسراییل رو
آتیش زدن باس قربون صدقه آمریکا و اسراییلم
برن .ایشاال شما و دار و دسته تونم قربون ایران
برید تا یه ملت از شرتون راحت شن!
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

818-9 08 08 08

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

Job

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

اطالعیهها

امالک

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

2800

حراج

3100

خدمات

4100

Properties

مواد غذایی 7100

اجاره ،خرید ،فروش... ،

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

آموزش Education 1100

اتومبیل

آموزش زبان فارسی

تعمیرگاه

امالک

Properties 2800
خرید  -فروش

کاکاوند (پورنگ) مینا
بخشی شوران
(949) 552-6060
(323) 651-0414
فکوري ،مآوا
(949) 202-7484 Cell
(310) 741-0085
سي بي اس اتو
mfakoori7@gmail.com
 (818) 765-5300مفید ،اردوان
(310) 948-6071
CBSautobody.com
(949) 223-7214
آموزش بدنسازی
لوازم یدکی
منیفی ،ویدا
کالیفرنیا آتو رکینگ
(818) 705-7653
California Auto wrcking
VidaMonify.com
الدن کالب
)(818
768-7604
میکاییل،بهروز
(310) 962-7010
AllAutoPartsFinders.com
wwwladanfitnessclub.com
(310) 617-6272
ladanshow@yahoo.com

اطالعیهها

آموزش رانندگی
پارس

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

آمورزشگاه ارت

Los Angeles Ort College

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

رنجبر ،امیر

اتومبیل

(818) 282-3918
Automobile 2100

صافکاری
آدامز کولیژن کلینیک
(323) 936-3636
جرمن تک

(818) 625-8887
(818) 264-0777

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

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466
یوروپین کولیژن کلینیک
(310) 445-5333
(310) 445-3999
(213) 216-8282
خرید و فروش

Notifications 2500

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

9100

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

خدمات Sevices 4100

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

AnaheimMercedes.com

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

6100

Job

استخدام و جویای کار
اجارهصندلیآرایشگاهدروودلندهیلز
(818) 645-3959
جویای شریک در امور فرهنگی و
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477

ketab1@ketab.com

www.consultax.com
info@consultax.com

MichaelMikail@aol.com

اجاره

کار

حسابدار

حقوقی

اجتماعی
یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر
مرکز برابری پارس
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
فرشي ،دکتر آلن
هزاردالر
ماهیانه
اجاره
جهت یاری رساندن به پناهندگان و
(818) 666-3183
www.casedismissed.us
(818) 300-7226
هم میهنان تازه وارد
(818) 616-3091
مسافرتی
دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با
حقوقی
مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
کانون وکالی رسمی ایرانی در آمریکا
در بهترین منطقه نورت هالیوود با
 Specialtyپارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس آژانس مسافرتی شهرزاد
!MCLE Event
(310) 477-9400
دوم
طبقه
و
اول
نفرهطبقه
١٨
مشترک
We all need those specialty MCLE
shahrzadtours@yahoo.com
 units! At this event, youبا قیمت استثنایي به شرط کردیت
 will have the opportunity to getخوب  ٢ماه رایگان
your necessary units for
بهاران ،شبنم  -پارس
Elimination of Bias and
(818) 774-1414
!Competency in one night
(818) 523-2600
David
(818) 201-0500
When: Thursday, November 30,
 2017اتاق و گست هاوس همیشه برای
 Time: 6:00 pm - 9:00 pmاجاره موجود است حتی بطور موقت
کاشاني همایونفر ،مهشید
Location: Beverly Hills Public Library
(310) 867-1770
444 North Rexford Drive
(310) 666-6816
Beverly Hills, CA 90210
 Cost: IALA Members : $55.00آپارتمانهای ریمادل شده سینگل،
 ١ Non-Members : $65.00خوابه ٢ ،خوابه بزرگ نزدیک مراکز
 Parking: FREE after 5PM.خرید ،اتوبوس،
Job
6100
متروشهرتارزانا ،قیمت کار
 Dinner and Drinks: Will be provided.مناسب،شرایطعالی
 Seating is LIMITED.برایکسانیکهتازهبهآمریکاآمدهاند
استخدام و جویای کار
کیوان
(818) 481-1511
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود،
امالک Properties 2800
وود لند هیلز،اتاق مستر،ریمادل تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
شده ،مبله با آشپزخانه مشترک و را جهت همکاری در وودلند هیلز
خرید  -فروش
پارکینگ اجاره به خانم مجرد $ 850دعوت می کند
(424) 395-8293
 Extar Coیا زوج $1150
آقایی ،خسرو
(818) 633-0369
به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
(310) 315-9622
 ExtarCo.comیک گست هاوس مبله و مجزا دارای
آشپزخانه در منطقه تارزانا خیابان
(310) 422-4692
آکسنارد فقط به یک نفرآقای شاغل
امینی ،دانی
میشود.
داده
اجاره
یک مرد جوان یا میانسال براي
(818) 986-3900
 (818) 462-7700اجاره شامل یوتیلیتی ،اینترنت و کیبل همراهی یک جوان  ٣5ساله به
صورت شبانروزي نیازمند است.
میباشد.
(818) 342-9084
متقاضیان باید داراي گواهینامه
 (818) 481-7116رانندگي کالیفرنیا باشند.
(310) 990-9465
خسروي ،علي
خوابه
دو
درآپارتمانی
مجرد
و
مسن
آقایی
استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی
(310) 274-3445
دربورلیگلننیازمندزندگیباخـانومی
(818) 310-2503
 55 (310) 967-9530سال به باال می باشد.

آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین
مکس توحیدیان
ماش نوذری
 (714) 777-7560شیمی،نوشین
(310) 386-0300Cell
(310) 498-1090

dtlamotors.com

خرید ،فروش... ،

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

Automobile 2100

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

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

خانم نیکی

(818) 310-2503

مواد غذایی

Food 7100

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

(213) 593-1200

سبالن

(480) 319-5411

چاپ چاپ

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

صدف ،شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666
سوپرمارکت
ایالت مارکت

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

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

وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

هنر

9100

Art

 (310) 938-3212به چند نفر مانیکوریست برای دو
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی
خوشنویسی
هیلزنیازمندیم
Sale
3100
حراج
 (310) 990-2780حیدري ،مصطفي
(714) 871-8234
شخصی
بـه یک خانم جهت نگهداری از یـک
بانـوی سـالمـندبـرای  ٨سـاعت در خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
کتاب حیف که زود بزرگ شدم
روز  ٨ ،سـاعت در شب و یا تمام وقت
(310) 477-7477
( (310) 475-2122خاطرات حمام زنانه )
نیازمندیم
)(818
620-8187
 JanetFarzan.comزیر قیمت بازار (818) 469-0999
(800) 367-4726
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روی میز تحریریه:

«آرای نویسندگان مقاالت منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست»

جامعه مدنی و عقبه دنباله دار رفتارهای اجتماعی
نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

خواست تغییر در ایران به ویژه در دهههای اخیر به
نحو بارزی وجود داشته است و به ویژه ،پس از دولت
رفسنجانی ،به سطح افکار عمومی و رسانهها آمد و
به یک واقعیت غیرقابل انکار مبدل شد .اما طبیعت ًا
خواست کلیت سیستم ،تن دادن به تغییراتی نیست
که به مفهوم تقسیم قدرت با بخش محذوف جامعه
باشد؛ یعنی آنچه که از آن ،به اختصار ،تعبیر به توسعه
سیاسی میکنیم.
سیستم این واقعیت ساده را هم میداند که توسعه
سیاسی ،مسئل ه قشر نخبه و تحصیلکرده است اما
بدن ه جامعه را میتوان با اداره اقتصادی خوب یا نسبت ًا
خوب ،راضی و آرام نگه داشت .الجرم ،از مدتها
پیش ،صریح ًا از مدل «ژاپن اسالمی» یا «چین اسالمی»
سخن گفتند .یعنی کشورهایی که اقتصاد خوب و پویا
دارند ،اما (به ویژه در مورد چین) ،سیستم سیاسی
توسعهیافته ندارند.
تئوری هیأت حاکمه به طور موجز این بوده است که
میتوان «نخبه» را حذف کرد یا سهمی حداقلی برای
آن در اداره جامعه در نظر گرفت ،به شرط اینکه مرغ
و گوشت گران نباشد ،نفت و گاز صادر شود و در
یک کالم ،مردم گرسنه نمانند .تئوری خوبیست که
هر اراده معطوف به قدرتی ،در هر جای جهان آن را
در نظر میگیرد .اما سوال این است :توسع ه اقتصادی،
بدون توسعه در بخشهای دیگر ،از جمله توسعه
سیاسی ،در ایران چقدر ممکن است!؟
دولت حسن روحانی ،مأمور بود ،تحریم نفتی را
برطرف کند .اگر تحریم نفتی برقرار میماند ،احتماالً
ناچار میشدند رو به سیاست جلب نخبگان و حذف
شدگان سیاسی بیاورند و زیر نام تشکیل «دولت ملی»
یا «آشتی ملی» ،اقداماتی را صورت دهند که ما را به
نقط ه صفر توسع ه سیاسی میرساند و کمی امیدبخش

میبود .اما رژیم این را نمیخواست .برنامه ،چیز
دیگری بود .حسن روحانی و یارانش ،از همان ابتدا،
با این ایده که شرایط سیاسی بیتغییر بماند ،اما پارهای
تغییرات اقتصادی انجام شود ،کار را شروع کردند .تا
اینجا هم موفق بودهاند.
اما پس چرا اعتراض مردم اکنون متوجه گرانیهاست؟!
خودِ این هم در سطوح باال ،احتماالً غیرمنتظره نبود.
هاشمیطباء بعد از انتخابات ریاستجمهوری اخیر،
در مصاحبهای گفت که ما نیاز به تحمل یک ریاضت
اقتصادی داریم اما مردم نمیپذیرند .در همین مصاحبه،
اضافه کرد که سیاست حذف یارانهها ،در دولت آقای
روحانی ،حتی دو سالی به تأخیر افتاده است چون او
نمیخواسته ،نارضایتی قابل پیشبینی مردم ،در موسم
انتخابات ( )1396به ضرر ایشان و به نفع رقبایش تمام
شود .پس از انتخابات ،طبیعت ًا تئوری «تو سری زدن
به نخبه ،اما اصالحات جزئی اقتصادی» با شجاعت
بیشتری پی گرفته شد و اعتراضات هم ،به وضوح
برای حسن روحانی غیرمنتظره نبود.
اگر بتوان فکر کرد که این اعتراضات ادامه پیدا
میکند و بحران جدی درست میکند ،معنایش این
است که سیاست کثیف «تو سری از باال ،سیبزمینی
از پایین» جواب نمیدهد .اما در عین حال ،خیلی
خوشبینی میخواهد که فکر کنیم شلوغیهای
خیابانی ،به گشایشهای جدی منجر خواهد شد.
رژیم طبیعت ًا سادهترین راه را برای حکومت کردن پیدا
خواهد کرد که عدول از همین تغییرات اقتصادیست.
یعنی وقتی ببینند بدنهی جامعه را از دست میدهند ،به
همان شیوهی اقتصاد یارانهای بازخواهند گشت و ادامه
خواهند داد تا نفت و گاز به تمامی ته بکشد .تا آن زمان
هم خدا بزرگ است! این نکته را هم فراموش نکنید که
اینها چند کارت هم در جیب دارند که میتوانند برای

امیر رنجبر -نویسنده و مترجم:
همیشه اتفاقات بزرگ در تاریخ بشریت در لحظات
مهم تصمیمگیری و اجرای آنها رخ داده است .گاه
حرکت صحیح در زمان درست ،پیروزی به ارمغان آورده
و گاهی دیگر تصمیمی اشتباه ،فاجعهای عظیم در پی
داشته است .انتخاب در لحظه ،سرنوشت را رقم خواهد
زد که همان بزنگاه تصمیم گیری و عمل است.
چند روزی است ،مام میهن بستر اعتراض و درگیری
های مردمی بر علیه حکومت جمهوری اسالمی است.
این خیزش پس از جنش اعتراضی به نتایج انتخابات
ریاست جمهوری سال  ،۱۳۸۸گسترده ترین حرکت
مردمی بر ضد حاکمان دینی کشور بوده است .در بیش
از یک سده اخیر ،ایران زمین شاهد جنبش ها و خیزش
های گوناگونی بوده که بسیاری از آنها می توانست
سرنوشت میهن مان را به گونه ای تغییر دهد که شاید
امروز به جای نگرانی از حال و آینده ،آرامش و بهروزی
را در آغوش می کشیدیم .از ماجراهای انقالب مشروطه
در دوران قاجار گرفته تا این روزهای آغازین دی ماه
 ،۱۳۹۶ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخ معاصر گوشه
هایی از مبارزاتش را علیه خودکامگی و استبداد حکومت
ها بروز داده است اما در بسیاری از موارد درست در
بزنگاه های تاریخی دچار خطا یا خیانت راهبران خود
شده و اهداف عالی شان را نقش بر آب دیده است.
یکی از مهم ترین ارکان مبارزات مردمی ،وجود رهبری
واحد ،شجاع و اندیشمند است تا با تدبیر و ذکاوت،
نیروی عظیم اما پراکنده توده های ملت را در جهت نیل
به پیروزی به کار گیرد .نمونه بارز آن در انقالب سال
 ۱۹۷۹ایران اتفاق افتاد .بدون در نظر گرفتن درست
یا غلط بودن وقایع و شعارهای آن روزها ،همه اقشار
مردم از دهک های پایین دست جامعه تا اندیشمندان و
فرهیختگان با هر سلیقه سیاسی و عقیده ای ،گرد روح اهلل
خمینی حلقه زدند و او را بعنوان رهبر خود برگزیدند .او
با کمک طیفی از متفکران با ایدئولوژی های گوناگون از
مارکسیست گرفته تا ملی گرا و مذهبی توانست اتحادی
شگفت انگیز بوجود آورد و حکومت شاهنشاهی مقتدر
آن زمان را ابتدا بی ثبات کرده و سپس در هم بشکند؛
هر چند که همه می دانیم چه دروغ هایی گفته شد ،چه
عهدهایی شکست و چه خیانت ها و البی هایی در داخل
و خارج از ایران برای براندازی سلطنت پهلوی طراحی
و اجرا شد اما نمی توان از نیروی عظیمی که رهبری
خمینی در میان توده مردم ایران ایجاد کرد و موجبات
پیروزی انقالب  ۵۷را سبب ساز شد ،چشم پوشی کرد.
پس از وقایع سال های ابتدایی حیات جمهوری
اسالمی ،شامل مصادره انقالب توسط روحانیون ،قتل عام
و زندانی کردن مخالفین (که بسیاری از آنان متحد دیروز
آیت اهلل خمینی بودند) و هشت سال جنگ ویرانگر با
عراق ،مرگ خمینی و انتخاب سیدعلی خامنه ای به
مقام رهبری حکومت اسالمی ،دیگر آن حال و هوای

سال  ۵۷برای گردآوری مردم حول محور والیت فقیه
وجود نداشت و نظام با ترفندها و روش های هوشمند،
هوادارانش را به جای اکثریت مردم بعنوان ملت همیشه
در صحنه و پیرو والیت جا زد و چون زور ،اسلحه،
تبلیغات و ثروت مملکت را در اختیار داشت ،در برابر
افکار عمومی داخلی و ملل دنیا ،خود را دارای پشتوانه
مردمی نشان می داد.
از اوایل دهه  ۱۳۷۰خورشیدی روش پیروسازی و
ملت زایی نظام اسالمی تغییر کرد و سران جمهوری
اسالمی به این نتیجه رسیدند که برای بقا باید بخشی
از بدنه حکومت را بعنوان منتقد یا همان اصالح طلب
معرفی کنند تا بتوان مردمی را که روز به روز از رژیم
فاصله می گرفتند ،بازجذب کرده و در مقابل دیدگان
جوامع بین الملل ژست دموکراسی گرفته و جمعیت
کثیری را هوادار خود نشان دهند بنابراین تعدادی از
افراد سیاسی داخل حکومت که دارای سالیق سیاسی به
ظاهر متفاوت با رهبری و به اصطالح اصولگراها بودند
با برچسب اصالح طلب گرد سید محمد خاتمی که
روحانی معتدل تری بود ،حلقه زدند؛ به این ترتیب بار
دگر یک رهبر مجازی توانست اقشار مختلف مردم ایران
را که از حکومت افراطی رهبر رسمی کشور ،آیت اهلل
خامنه ای ،به تنگ آمده بودند را با یکدیگر متحد کرده
و برنده انتخابات ریاست جمهوری خرداد  ۱۳۷۶شود.
خاتمی به راحتی می توانست با نیروی عظیم مردمی که
پشت سر داشت ،رهبری را مغلوب کرده و کار او را
یکسره کند بویژه در حوادث خونین کوی دانشگاه در
تیرماه  ۱۳۷۸که خیزش بزرگ مردمی بر علیه رهبری

نمایش توسع ه سیاسی از آن استفاده کرد .مثال نهایتا
میتوانند راه را برای محمد خاتمی باز کنند تا به عنوان
یک کارمند مودب ،و اتو کشیده سیستم ،دوباره سر
کار بیاید و تدارکاتچی موجه رژیم باشد ،اپوزیسیون
را گیجتر کند در حالی که مطمئناند جا حتی ،برای
ملی-مذهبیها هم باز نخواهد کرد! (خاتمی در این
مورد ،مهرهای مطمئن و «امتحان پس داده» است!)
توسع ه سیاسی ،تا اطالع ثانوی ،متعلق به از ما بهتران
است.
ضمن اینکه تمامی آنچه که در روزهای اخیر رخ
داد ،ممکن است کمی موقعیت طیف موسوم به
اصالحطلب را در سطوح باالی حاکمیت تقویت کند.
میتوان حدس زد علی مطهری در نشستهای ِ
پس
پرده ،با صدایی رساتر خواهد گفت که اگر رفع حصر
کرده بودید ،االن نام شاهزاده پهلوی را در خیابانها
فریاد نمیزدند بلکه نام میرحسین موسوی و کروبی
بر سر زبانها بود.
چهرههای شاخص این طیف ،با مرزبندیهای اخیر
اگرچه قطعا نزد بخشهایی از جامعه خود را سیاهتر
کردند ،اما یک بار دیگر به سطوح باالی حاکمیت
یادآوری کردند که پشتیبان نظم سیاسی حاکماند
اگرچه بیش از یک دهه است که تقریب ًا حذف کاملاند
و رهبر دماوند نشین اصالحات ،محمد خاتمی ،در
حد احمدینژاد اعتبار ندارد تا دستکم سمتی در
مجمع تشخیص به او بدهند .من این احتمال را دور
نمیبینم که سالهای آینده ،جماعت اصالحطلب ،از
محل بعضی خوشرقصی ها از این دست ،عوائدی
داشته باشند و میدان بازتری پیش روی خود برای
اشغال مناصب مهمتر به دست آورند .اما سوال این
است :این به نفع جامعه و مردم مظلوم است!؟ آیا این
امیدوار کننده است؟

ایران،امروز،بزنگاهتاریخ!

شما هم میتوانید
رویدادهای محلی خود
را با هموطنانتان درمیان
بگذارید
www.iranshahrnewsagency.com

آیت اهلل خامنه ای به راه افتاد اما در این بزنگاه تاریخی،
سید محمد خاتمی ترجیح داد تا با سکوت و عقب
نشینی به نفع رهبری نظام اسالمی ،مردم هوادارش را
تنها بگذارد و باعث شکست و سرکوب شدید معترضان
در آن زمان شود.
نمونه بعدی درست یک دهه بعد در سال ۱۳۸۸
بوقوع پیوست؛ در آن خرداد ماه به یاد ماندنی ،میلیون
ها ایرانی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهموری و
تقلب گسترده در آن اعتراض داشتند ،نیروی اپوزیسیونی
را ایجاد کردند که در همان چند روز ابتدایی شروع
اعتراضات می توانست ارکان نظام جمهوری اسالمی را
در نوردد و پایان رهبری آیت اهلل خامنه ای را سبب
شود اما این بار هم در یک بزنگاه تاریخی ملت ایران با
رهبرانی مواجه شد که نخواستند یا نتوانستند از جمهوری
اسالمی عبور کنند و به این ترتیب میرحسین موسوی و
مهدی کروبی با وجود پافشاری بر مواضع شان با شعار
ماندن در چارچوب قانون اساسی ،خود و ملت پشت سر
خود را به شکست و تلخکامی کشاندند.
اکنون در دی ماه سال  ۱۳۹۶که شیطنت شکست
خوردگان انتخابات ریاست جمهوری اخیر ،ابراهیم
رییسی و حامی اش احمد علم الهدی ،در راه اندازی
تظاهرات بر علیه حسن روحانی ،رییس جمهور اسالمی،
به ناگاه همه ایران را در برابر نظام و رهبری قرار داده،
بزنگاه تاریخی دیگری شکل گرفته که با تصمیم درست
می تواند خط پایان حکومت مذهبی در سرزمین شیر و
خورشید باشد.
االن هنگامه آن است که شخصیتی گام در میدان مبارزه
نهد تا رهبری جنبش خودجوش مردمی را در دست
گرفته و سرنوشت آینده این مرز و بوم را رقم بزند .این
لیدر باید بتواند همه سالیق سیاسی و عقیدتی ایرانیان را
گرد خود جمع کرده ،بین مردم محبوبیت داشته و قلب ها
را تسخیر کند آنچنان که توده ها او را ناجی خود بدانند
و مهمتراینکه از هیچکدام از جریانات سیاسی آزموده
شده قبلی نیز نباشد .آنان که در طول چهار دهه اخیر چه
در داخل و چه در خارج از کشور ،پایگاه مردمی نداشته
اند ،برای در دست گرفتن این رهبری شایسته نخواهند
بود و فقط باید بعنوان یار کمکی پشت سر رهبر مقبول
ملت قرار گیرند.
آیا چنین فردی در این بزنگاه تاریخی امروز ایران ظهور
خواهد کرد؟ چه درغیر اینصورت باز هم شاهد فرسایشی
شدن جنبش اخیر خواهیم بود و نتیجه ملموسی بدست
نخواهد آمد به جز کشته ،مصدوم و زندانی شدن جمعی
از هموطنان عزیزمان .برای شناسایی فرد مورد نظر
کافیست در میان مردم رفته و به صدای ایشان گوش
فرا دهیم؛ از میان گفته ها و شعارهای اکثریت ملت می
توان گمشده بزنگاه تاریخی امروز ایران زمین را پیدا کرد
و آینده خوشی به مردم شریف و دوست داشتنی مام
میهن هدیه کرد.
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انتقاد از عملکرد بخش فارسی صدای آمریکا:

ایاالت متحده نباید جنگ اطالعاتی را به جمهوری اسالمی واگذارکند

ترجمه و تنظیم به فارسی :امیر رنجبر
عملکرد ضعیف بخش فارسی زبان صدای آمریکا
بعنوان رسانه رسمی دولت ایاالت متحده در برابر
پوشش خبری جنبش مردمی ایران در روزهای اخیر
مورد توجه کارشناسان و مردم قرار گرفته و باعث
بحثهای داغی در این زمینه شده است .چکیده مقاله
ای از مجله فرانت پیج را در اینباره با عنوان «ایاالت
متحده مجبور نیست بازنده جنگ اطالعاتی در ایران
باشد» باز می خوانیم:
با توجه به این نکته که رییس جمهور دانلد ترامپ
بارها از حمایت از مبارزات مردم ایران در روزهای
اخیر سخن گفته و پشتیبانی خود را از تظاهرات و
اعتراض ایرانیان بر علیه رژیم جمهوری اسالمی بیان
کرده است ،عملکرد بخش فارسی صدای آمریکا بسیار
ضعیف و دور از انتظار برآورد شده و حتی در برخی از
موارد به نفع حکومت اسالمی و به زیان مردم معترض
بوده است.
پخش برنامههای تلویزیونی  VOAو تاثیر آن بر
بینندگان ایرانی بسیار مهم است و می تواند در راستای
ارتقای آزادی در ایران و راه اندازی جنگ اطالعاتی
با دستگاه تبلیغاتی رژیم اسالمی بویژه درباره اخبار
حرکتهای اعتراضی مردم ایران موثر باشد؛ ضمن آن
که در این جنگ اطالعاتی ،برنده شدن آمریکا به سود
منافع و امنیت ملی این کشور نیز است.
بخش فارسی صدای آمریکا ساالنه  ۷۴۰میلیون
دالر از کنگره بودجه دریافت می کند تا در خدمت
اهداف عالی ایاالت متحده بویژه رساندن صدای آزادی
خواهی ملل جهان و از جمله ایرانیان در بند رژیم
جمهوری اسالمی باشد اما آنچه در روزهای اخیر و در
برخورد با مبارزات اعتراضی ملت ایران اعمال شد ،به
هیچ وجه نمایانگر خواست دولت آمریکا در حمایت
از ایرانیان نبوده است و نشانی بر عزم صدای آمریکا
برای نبرد اطالعاتی با دروغ پراکنی ها و قلب واقعیت
جنبش اعتراضی مردم ایران توسط بنگاههای رسانه ای
– اطالعاتی رژیم اسالمی دیده نمی شود.
متاسفانه صدای آمریکا که هنوز با مدیریت انتصابی
زمان پرزیدنت اوباما اداره می شود ،سعی در تضعیف
رییس جمهور ترامپ دارد و کمابیش از جمهوری
اسالمی حمایت می کند .پس از انتقادات گسترده ای
که از بخش فارسی  VOAشد ،اکنون با تاخیری معنی
دار ویدیوهایی از تظاهرات و درگیریهای روزهای
اخیر که توسط مردم ایران برای آنها ارسال شده را
به اشتراک گذاشته اند .در یک حرکت بحث برانگیز
دیگر ،خبرگزاری مرکزی صدای آمریکا در روز
چهارم اعتراضات در سرخط خبرهایش به پوشش

اخبار رسانههای دولتی جمهوری اسالمی و گفتههای
سران رژیم در باب سرکوب و عقیم کردن جنبش
مردم پرداخت و توییت پرزیدنت دانلد ترامپ درباره
حمایت از ملت ایران را در شانزدهمین بخش خبری
خود قرار داد .روز بعد ،صدای آمریکا خبر اول خود
را به گفتههای حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی
اختصاص داد که پرزیدنت ترامپ را بدلیل پشتیبانی از
خیزش ملت ایران محکوم می کرد.
بنابراین به نظر می رسد  VOAبعنوان صدای رسمی
دولت ایاالت متحده ،از دیکتاتورها حمایت کرده و از
مردم ایران می خواهد تا دست از مبارزه بکشند« .اماندا
بنت» مدیر صدای آمریکا که با مقامات دولت سابق
از جمله «بن رودس»« ،جان کری» و «سوزان رایس»
ارتباطات نزدیکی دارد به وضوح از دولت دانلد ترامپ
خواسته تا در مورد حوادث اخیر در ایران سکوت کند،
همانگونه که رییس جمهور سابق ،باراک اوباما ،در زمان
قیام ملت ایران در سال  ،۱۳۸۸موسوم به جنبش سبز،
سکوت کرد.
در روزهای اخیر که مقامات دولت ایاالت متحده
در تکاپوی حمایت از حرکات اعتراضی مردم ایران
بودند و حتی خانم «نیکی هیلی» نماینده دایم آمریکا
در سازمان ملل با شجاعت تمام ،پرونده سرکوب قیام
ملت ایران توسط رژیم اسالمی را به صحن شورای
امنیت برد ،بخش فارسی صدای آمریکا بیشتر مشغول
نقل قول از عناصر حکومت جمهوری اسالمی و ناامید

کردن مردم از ادامه جنبش بود .در نهایت شگفتی،
ساعت ها از جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد
اعتراضات ملت ایران گذشت و  VOAهیچ خبر
تصویری از آن پخش نکرد.
در جایی که تضاد بین هواداران آزادی و دیکتاتورهای
ستمگر در می گیرد ،همگان از آمریکا و نیز رسانه
رسمی آن انتظار دارند تا جانب حق ،آزادیخواهان،
را بگیرد .ایرانیان و همچنین سایر ملتهای آزادیخواه
جهان بدنبال حمایت صدای آمریکا و رادیوهای آزاد
هستند و هنگامی که پشتیبانی عینی از آنها نبینند،
جرقه امیدشان به رهایی خاموش شده و پرچم آزادی
سقوط خواهد کرد؛ این تراژدی ننگی برای صدای
آمریکا ،رسانه رسمی دولت آمریکاست که ساالنه ۷۴۰
میلیون دالر از پول مالیات دهندگان را برای حمایت از
رژیمهای دیکتاتوری و دشمن ایاالت متحده ،از بین
می برد.
کاخ سفید باید هر چه زودتر مدیریت  VOAرا
تغییر داده و بطور ضربتی تیمی از دست اندر کاران
سابق صدای آمریکا که به امور ایران وارد و با رهبران
جنبش آزادی بخش ایرانی در ارتباط هستند را هرچند
بصورت موقت انتصاب کرده و به این ننگ خاتمه
دهد .این تغییرات اضطراری می تواند در عرض ۲۴
ساعت اتفاق بیافتد تا بار دیگر بخش فارسی صدای
آمریکا ،صدای آزادی و عدالت خواهی ملت آزاده ایران
و پرچم دار حق طلبی ایاالت متحده شود.

افقي:
 -1منع  -ييالق
 -2آرزوي بزرگ  -بيماري سروصدا  -يار برهمن
 -3آهو  -آوردن  -از شهرهاي بوشهر
 -4بي تجربه  -دندانه سوهان  -خوبيها
 -5ادراك  -مرز  -خط نابينايان
 -6شهر خوزستان  -اسم  -قاره زرد  -نوعي زغالسنگ
 -7اسب سياوش  -درخشان  -نيروي حيات
 -8سهل و آسان  -درك كردن  -چاقوي آشپزخانه
 -9خوش پوش  -برتر از ديگران  -زخم آب كشيده
 -10ضربه سر  -كالم تعليل  -ليكن  -دهان
 -11خانه ييالقي  -خميدگي  -نيمه بدن
 -12دروغ آذري  -چاشني ساالد  -فراموشكار
 -13درخت لرزان  -اعالميه تبليغاتي  -شهري در چرخ
خياطي
 -14قارچ نان  -شهر گدايان  -لقب اروپايي
 -15تشديد فيزيكي  -مفصل شناسي
عمودی:
 -1اثر تنسي ويليامز  -از رودهاي مهم ايران
 -2پول خارجي  -يارانه  -از روشهاي پخت
 -3بعد چهارم  -انباز  -اما
 -4از شهرهاي مهم تگزاس  -جنس بهظاهر قوي! -
كالهبردار

 -5ضمير اشاره  -نخستين سلسله چين باستان  -تاالر -
صحنه نمايش
 -6اشاره  -نژاد ايرانيان  -خبر گزاري روسيه
 -7آزمون  -كشيدگي و راستا  -غذاي تزريقي
 -8اسب نر  -بهشت شداد  -منطقه تفريحي كرج
 -9تابه نانپزي  -از شهرهاي خوزستان  -جوهر انسان
 -10بازديد سپاه  -تاج گل  -رنج
 -11پايتخت ايتاليا  -باالترين  -اثر اميل زوال  -رايحه
 -12بحر  -ويتامين جدول  -كوچك انگليسي
 -13مجموعه تلويزيوني  -شهري در هرمزگان  -فالني
 -14كمك كردن  -حمام خودرو  -محدب
 -15شهر رازي  -کسی که تخت جمشید را به آتش کشید

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای پیرامون ما:

مهمترین رویدادهای فضایی در سالی که گذشت

در سال  ۲۰۱۷میالدی رویدادهای آسمانی جالبی
اتفاق افتاد از خورشید گرفتگی در آمریکا که
توجه میلیون ها نفر را به خود جلب کرد تا پایان
ماموریت  ۲۰ساله کاسینی .این رویدادها دانش انسان
از فضا را بیشتر کرده و راههای تازهای برای کشف
ناشناختههای جهان فراهم می کنند.درهمین راستا به
برخی از مهمترین رویدادهای فضایی  ۲۰۱۷اشاره
می کنیم:

خورشید گرفتگی
در  ۲۱آگوست سال جاری میالدی برای نخستین
مرتبه در  ۱۰۰سال گذشته در آمریکا خورشید
گرفتگی اتفاق افتاد و میلیون ها آمریکایی گذر ماه از
مقابل خورشید را تماشا کردند.
مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی  ۲دقیقه و
 ۴۰ثانیه بود و اولین خورشیدگرفتگی کامل در آمریکا
بعد از سال  1979محسوب می شد.

کشف  ۱۰سیاره هم اندازه زمین
در ماه ژوئن ناسا اعالم کرد  ۱۰سیاره جدید کشف
کرده و آنها بخشی از  ۲۱۹سیارهای هستند که محققان
با تحلیل اطالعات تلسکوپ فضایی کپلر کشف
کردهاند .به گفته آنان وجود آب مایع در سیارههای
مشابه زمین عنصر مهمی است که به وجود حیات در
فضا اشاره دارد.
در این میان دو سیاره که به اسمهای کپلر e20و کپلر
 f20نامیده شدند در فاصله ویژهای از ستارههایشان
قرار گرفتهاند .در منطقه قابل سکونت ،جائیکه آب
مایع در سطح سیاره وجود دارد و به کمربند سبز
حیات در فضای پیرامون هر ستاره شهرت دارد.

کیوان رسید .کاسینی در مدار این سیاره باقی ماند ولی
هویگنز در اوایل سال  ۲۰۰۵روی تیتان ،بزرگترین
قمر منظومه شمسی که به دور کیوان میچرخد ،فرود
آمد.

رصد نخستین برخورد دو ستاره نوترونی
در  ۱۷آگوست ستاره شناسان برای نخستین بار با
کمک نور و امواج گرانشی برخورد دو ستاره نوترونی
را تماشا کردند .رصدخانه LIGOاین رویداد را در
فاصله  ۱۳۰میلیون سال نوری زمین مشاهده کرد.
عالوه بر  LIGOحدود  ۷۰رصد خانه در قارههای
مختلف زمین شاهد برخورد دو ستاره نوترونی بودند.
انفجار ناشی از برخورد این دو ستاره نوترونی در
میلیون ها سال قبل  -که به گفته دانشمندان منجر به
تولید یک سیاهچاله شده است ،باعث ایجاد موجهای
گرانشی در فضا شده بود .علت اهمیت رصد کردن
امواج این انفجار این است که این اولین پدیده فضایی
است که هم توسط تلسکوپهای سنتی (که قادر به
دریافت امواج الکترومغناطیسی مانند گاما هستند)
و هم توسط رصدخانه موج گرانشی تداخل لیزری
(الیگو) رصد شده است.

پایان ماموریت کاسینی
در  ۱۵سپتامبر فضاپیمای کاسینی ناسا ماموریت
 ۱۳ساله خود را پایان داد .این فضاپیما با سفر به
زحل اکتشافات متعددی درباره این سیاره و قمرهای
آن انجام داد .همچنین بیش از  ۳۰۰هزار عکس از
رویدادهای مختلف گرفت .ناسا به دلیل اتمام سوخت
فضاپیما مجبور شد ماموریت آن را تمام کند.
کاسینی تنها کاوشگری بود که در  ۲۰سال گذشته
تصاویر و اطالعات بسیاری از این سیاره به زمین
مخابره کرده بود ،که در نهایت با پایان سوخت
آن ،ماموریتش نیز به اتمام رسید و همچون شهاب
سوخت.
کاوشگر کاسینی اولین بار در سال  ۲۰۰۴همراه با
روبات کاوشگر دیگری به نام هویگنز به مدار سیاره

رصد نخستین شی میان ستارهای در منظومه
شمسی
در اکتبر محققان برای نخستین مرتبه شی را کشف
کردند که از مکانی خارج منظومه شمسی بود .طبق
گزارش ناسا راب ورریک نخستین بار این شی را
رصد کرد و  U1 2017/Aنامید .از آنجا که دانشمندان
هیچ گاه یک شهاب سنگ یا سیارک خارج از منظومه
شمسی را مشاهده نکرده بودند ،هم اکنون مشغول
نامگذاری آن و بررسی راهنمایی برای رصد اشیای
فضایی مشابه در آینده هستند.

امواج گرانشی
در اکتبر  ۳دانشمند آمریکایی برای ردیابی امواج
گرانشی برنده جایزه نوبل فیزیک شدند .آلبرت
انیشتین یک قرن قبل وجود امواجی در فضا و زمان
را پیش بینی کرده بود .دانشمندان سال  ۲۰۱۵میالدی
در رصد خانه  LIGOاین امواج را کشف کردند.
یک میلیارد و سیصد میلیون سال پیش برخورد
دو سیاهچاله در حدود  ۲۹و  ۳۶جرم خورشیدی و
پدیدآمدن یک سیاه چاله از این ادغام ،با تولید امواج
بسیار نیرومند جاذبه اغتشاشاتی در فضا-زمان ایجاد
کرد که اکنون در زمین احساس شدهاست .میزان
انرژی آزاد شده از ادغام این دو سیاهچاله پنجاه برابر
انرژی ستارههای کل کیهان قابل مشاهده بود و در
حدود بیست صدم ثانیهای که امواج دریافت شدند
انرژی معادل سه برابر کل جرم خورشید تولید شد.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

11 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:100 - JAN,12 , 2018

08.NET/EVENT
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

از آدینه  12ژانویه 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

100
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حمایت از تظاهرات سراسری مردم ایران در
مهمترینشهرهایجهان

در حالی که در داخل ایران فشار گسترده نیروهای سرکوبگر
و افزایش محدودیتهای اطالع رسانی زمینه حضور خیابانی
مردم را دست کم در شهرهای بزرگ با موانعی روبرو کرده
است .در خالل شنبه و یکشنبهای که گذشت دهها هزار
شهروند ایرانی در خارج از ایران به حمایت از مردم ایران به
خیابانهای شهرهای مهم جهان آمدند.
به گزارش خبرنگاران خبرگزاری ایرانشهر در خالل روزهای
شنبه ششم و یکشنبه هفتم ژانویه  2018ایرانیان ساکن در
شهرهای پاریس ،کلن ،هامبورگ ،استکهلم ،اسلو و برلین در
اروپا ،سیدنی در استرالیا ،آنکارا ،جاکارتا و ابوظبی در آسیا،
تورنتو و ونکوور در کانادا و شهرهای لسآنجلس ،واشنگتن،
آنتالنتا ،سانفرانسیسکو ،سن دیگو ،دنور ،هیوستون و سیاتل
در آمریکا با حضور در خیابانهای این شهرها به برگزاری
تجمعات حمایتی در راستای انتشار صدای اعتراض مردم ایران
مبادرت ورزیدند.
در پاریس بخش متنوعی از طیفهای سیاسی خصوصا گروه
های چپگرا و دموکراسی خواهان پرچم دار اجتماع بزرگ
ایرانیان در این شهر بودند .در کلن نیز نیز که جمعیت بزرگی
از ایرانیان برای اعتراض به سرکوب اعتراضات مردم ایران گرد
هم آمده بودند محور شعارها تالش برای حمایت از خواسته
مردم در تغییر رژیم سیاسی ایران بود.
در پایتخت آمریکا نیز گروهی از کنشگران سیاسی در دو

نوبت روبروی دفتر
حافظ منافع رژیم
اسالمی در واشنگتن و
نیز نمایندگی سازمان
ملل در این شهر تجمع
کردند و شعارهایی در
حمایت از مردم ایران
سر دادند.
در لسآنجلس که به
پایتخت ایرانیان خارج
از کشور شهرت دارد نیز
گردهمایی ایرانیان این شهر به راهپیمایی باشکوهی انجامید
که با حمایت و همکاری پلیس لسآنجلس ترافیک بخشی
از خیابانهای منطقه غرب لسآنجلس را تحت تاثیر خود
قرار داد و شرکت کنندگان در مسافتی بیش از یک مایل (1.5
کیلومتر) به راهپیمایی پرداختند.
در این راهپیمایی که با هماهنگی کمیته پشتیبانی از تظاهرات
ملی مردم ایران سازماندهی شده بود گروه های مختلف سیاسی
و چهرههای شناخته شده ایرانیانآمریکا حضور به هم رسانده
و در فضایی سرشار از اتحاد و همدلی به دفاع از مواضع مردم
ایران برای دستیابی به دمکراسی و پایان دادن به استبداد دینی
در سرزمین مادریشان پرداختند.
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