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

106

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

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

داستان «افسانه» را به صورت
پاورقی در صفحه  5بخوانید
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راي ديوان عالي آمريكا
الواح هخامنشيان قابل مصادره نيست

«مهسا وحدت» با صدایی
تابوشکن
صدور نخستین پروانه ازدواج
برای دگرباشان جنسی در
سانفرانسیسکو

ساختبزرگراهیبهدرازای
 63مایل
برندهنخستمسابقاتآکادمیک

در يك حكم تاريخي توسط ديوان
درمنطقهلوسآنجلس
عالي امريكا كه روز  ٤شنبه  ٢١فوريه
 ٢٠١٨اعالم شد هزاران لوح هخامنشي
كه در دوران رضاشاه به دانشگاه
مخالفت با ساخت
شيكاگو فرستاده شده بود از مصادره در
خانه های ارزان قیمت
امانماندند.
سابقه موضوع بر مي گردد به سال
 ١٩٩٧كه تروريست هاي سازمان
حماس سه فقره بمب انتحاري را در
سر ریز شدن سد اُورویل
محله شلوغ و پر رفت و آمد بن يهودا
در اورشليم سازمان دادند كه سبب
كشته شدن  ٥نفر و مجروح شدن
وکالیتسخیریدراعتراضبه
 ٢٠٠نفر گرديد كه در ميان آنان اتباع
نژادپرستی
امريكايي نيز وجود داشتند .در سال
 ٢٠٠١تشكيالت
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید حقوقي  Shurat Hadinكه يك

تشكيالت حقوق بشري است و مركز
آن در اسراييل است عليه جمهوري
اسالمي ايران به عنوان پشتيبان عمليات
تروريستي به طور كلي و بويژه اين
عمل تروريستي در دادگاه فدرال امريكا
اقامه دعوا نمود  .الزم به يادآوري است
ليدراينتشكيالتحقوقيخانمنيتسانا
درشان است كه تبار ايراني دارد .دادگاه
فدرال امريكا عليه جمهوري اسالمي
ايران راي داد و براي  ٨نفر مجروحان
اين حادثه تروريستي به اتفاق خانواده
اشانمجموعا ٢٤٢ميليوندالرپرداخت
غرامت تعيين كرد .
خانم نيتسانا درشان موفق شد ٩
ميليون دالر از كل اين غرامت را
از سرمايه هاي جمهوري اسالمي

ايران موجود در امريكا را در
 caseديگري دريافت كند و براي
بقيه آن از دادگاه خخواست الواح
هخامنشي وام داده شده به دانشگاه
شيكاگو را مصادره كند.
اينك با عدم توفيق مصادره الواح
هخامنشي با راي ديوان عالي امريكا
مشخص نيست كه اين تشكيالت
حقوقي از چه راههاي ديگري مي
تواند سرمايه هاي دولت جمهوري
اسالمي را در امريكا بلوكه و غرامت
مربوطه را از محل انها تامين كند.
الزم بياداوري است كه اين راهها
براي اين كه منجر به موفقيت شود
تا لحظه اعالم محرمانه باقي مي
مانند.

دكتر هوشنگ امير احمدي خطاب به خامنه اي «تغييرات ساختاري
پيشنهادي من در جهت براندازي نظام مطرح نشده اند»
آقای میراحمدی بهتر است کتابهای آخوند
خمینی را که سالها پیش از انقالب نگاشته است
بخوانند تا بر ایشان معلوم شود که قصد صادقانه
خمینی چه بوده است.

هوشنگ امير احمدي كه عنوان استادي در دانشگاه
در پرينستون امريكا را يدك مي كشد در نامه سرگشاده
بسيار طوالني كه به بهانه پاسخ به نامه سرگشاده مهدي
كروبي منتشر كرده است براي خاموش کردن قیام ملت
ايران از خامنه اي درخواست كودتا از باال را نموده است.
«همزمان با استعفای رئیس جمهور و نماینگان
به فرازهايي از اين نامه سرگشاده توجه كنيد:
«شورای نگهبان قدرت خارق العاده دارد بدون اینکه مجلس ،اعتقاد دارم که آیت اهلل خامنهای باید
مسئولیتی برای جوابگویی در قبال آن داشته باشد! پس قوه قضائیه را هم کام ً
ال پاک سازی کنند و بعد
برای اصالح امور اول باید قدرت این شورا را تا حد آن را به سوی استقالل سوق دهند».
زیادی محدود کرد و برای همین حد قدرت هم باید مفهوم مخالف این فراز  :پذیرش آخوند خامنه
ای به عنوان فعال مایشاء جان و مال ملت ایران
برایش مسئولیت مشخص قابل ارزیابی تعیین نمود».

مفهوم مخالف این فراز :شورای نگهبان و فقهای که می تواند هر کاری در زمینه قوه های قضاییه
و مجریه و مقننه بنماید.
مربوطه بمانند.

«آنها مرحوم آیت اهلل خمینی را مجبور کردند
وارد میدانی شود که خود ایشان صادقانه هرگز آن را
نمیخواست .بنده اعتقاد دارم که آیت اهلل خمینی هرگز
نمیخواستند که دین حکومت کند ،اما دین در سیاست
را قبول داشتند».

قابل توجه آقای امیر احمدی
ملت ایران در آخرین قیام خود به صراحت
و روشنی اعالم کرد که جمهوری اسالمی را
نمی خواهد

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

www.iranshahrnewsagency.com
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در کانون خبر:

«مهسا وحدت» با صدایی تابوشکن

خانمهماواقايمهندسنجاتسرشار

زوجخدمتگزاردراموراجتماعيوفرهنگيجامعهايرانيانبرونمرز.خانمسرشارروزنامه
نگاروبرنامهسازراديوييازكيهانتهراندردورانپهلويتاراديوايران kirnلسآنجلس
پس از انقالب اسالمی ،نزدیک چهل سال است تا طنین اندازی موزیک سنتی ایرانی در لهستان و
که زنان ایرانی نتوانسته اند خوانندگی کنند مگر در اسپانیا با صدای دلنشین مهسا وحدت.
موارد بسیار نادر برای زنان دیگر یا در کنار یک هم اکنون مهسا در کنار همسرش «اتابک الیاسی»
خواننده مرد اما مهسا وحدت شاید جز نخستین که آهنگساز و کارشناس سازهای موسیقی ایرانی
زنان ایرانی باشد که این تابوی جمهوری اسالمی است ،به کار هنری ادامه می دهد .او اقامت دایم
را در هم شکست و زیبایی صدایش را آزاد کرد  ...ایاالت متحده را بدست آورده اما عاشق سرزمین
مهسا وحدت در سال  ۲۰۱۶اولین آلبومش را مادری و دلش در ایران است .مام میهن الهام
در منزل خود ضبط کرد ،در حالیکه استودیوهای بخش آواز سنتی مهسا وحدت است .نشریه
مجهز ضبط صدا در ایران وجود دارد زیرا بعنوان سانفرانسیسکو کرونیکل از قول مهسا می نویسد:
یک خواننده زن تقریبا غیرممکن بود مهسا بتواند «دوست دارم آنجا (ایران) باشم اما بدلیل وضعیت
مجوز ضبط آلبوم نخستش با عنوان «خورشید موجود (آزاد نبودن زنان) هیچ کاری نمی توانم
انجام دهم».
طلوع خواهد کرد» را دریافت کند.
یک کمپانی پخش موسیقی نروژی کمک کرد تا مهسا وحدت متولد  ۱۳۵۲در تهران و از چهارده
مهسا بتواند ضمن ضبط و ارایه آثارش ،کنسرت سالگی مقدمات موسیقی را با نواختن پیانو
هایی را در اروپا برگزار کند .از اجرای اشعار حافظ کالسیک آغاز کرد .فراگیری آواز ایرانی (سنتی) را
شیرازی در کلیسای ارمنی اقتامار استانبول گرفته نزد «پری ملکی» آغاز کرد و نزد «مهدی فالح» و

مدت کوتاهی هم در کنار «محسن کرامتی» شیوه
دیگر آواز سنتی را فرا گرفت .آموزش ساز سه تار
را نزد «رامین کاکاوند» آغاز نمود و نزد «مسعود
شعاری» ادامه داد .در سال  ۱۳۷۸از دانشکده
موسیقی دانشگاه هنر تهران با مدرک لیسانس
موسیقی دانشآموخته شد.
مهسا قصد دارد تا در کنار اشعار عاشقانه خواجه
حافظ شیرازی ،عارفانه های موالنا را نیز در
آوازهایش دنبال کند .او معتقد است که می تواند
برای همه مردم فارغ از قومیت و اعتقادشان بخواند
و هنرش را عرضه کند .مهسا می گوید ،آوای او
طنین انداز حقیقت و آزادی برای همه است .شاید
بسیاری از ملل اشعار فارسی را نفهمند اما زبان
موسیقی می تواند دل ها را تسخیر کرده و به هم
نزدیک کند .عشق ،شادی و غم و اندوه ،همگی با
موسیقی قابل درک می شوند.
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در کانون خبر:

صدورنخستینپروانهازدواجبرایدگرباشانجنسیدرسانفرانسیسکو
گوین نیوسام ،معاون فرماندار کالیفرنیا که نامزد رقابتهای انتخاباتی برای
فرمانداری در سال  2018است ،روز دوشنبه  12فوریه نخستین کلیپ ویدئویی
تبلیغاتی خود را در چهاردهمین سالگشت صدور نخستین پروانه ازدواج برای
دگرباشان جنسی در سانفرانسیسکو منتشر کرد .او در  14سال پیش به عنوان
شهردار سانفرانسیسکو این پروانه ازدواج را صادر کرده است.
در این پیام ویدئویی تبلیغاتی ،که در فضای مجازی به نمایش درآمده است
صدای او شنیده میشود که از این روز ازدواج دگرباشان بهعنوان روزی که
میتوان در کالیفرنیا با اطمینان خاطر میتوان اعالم کرد که ازدواج به صورت
برابر برای هر فردی معنا مییابد و هر فردی اجازه دارد که شریک زندگی
خود را آزادانه برگزیند یاد کرده است.
این پیام تبلیغاتی به موضوعهای دیگری چون بیمهدرمانی برای همگان
و کنترل اسلحه اشاره مینماید .همزمان با این آگهی ،آنتونیو ویراگوسا
نامزد رقابتهای فرمانداری اعالم کرد که پشتیبانی چارلی بک رئيسپلیس
لوسانجلس را بهدست آورده است.

پشتیبانینامزدهایجمهوریخواهبرایساختندیوارمرزی
تراویس اَلن یکی از نامزدهای جمهوریخواهان
برای فرمانداری کالیفرنیا در سال  ،2018در
گردهمآیی هواداران خود در ساکرامنتو ،خود
را تنها محافظهکار واقعی در میان نامزدهای
جمهوریخواه خواند و با دفاع از معافیت مالیاتی
دانالد ترامپ رئيسجمهور آمریکا و پشتیبانی از
نیاز به ساختن دیوار در مرز و تقاضای بودجه برای
آن ،همراه با چند صد نفری که در برابر ساختمان
کنگره در ساکرامنتو گردآمده بودند ،جری براون
فرماندار کالیفرنیا و موضوع الیحه افزایش مالیات

بنزین را مورد حمله قرار داد و تقاضای بازخوانی
آن را کرد و گفت نخستین روزی که من فرماندار
شوم نه تنها این الیحه مالیاتی را از بین میبرم
بلکه طرح آبرسانی از تونلهای دلتا و طرح قطار
مسافری سریع را بیرون خواهم انداخت و دیگر
کالیفرنیا ایالت پناهگاه مهاجران نخواهد بود.
ناگفته نماند که تراویس اَلن بهعنوان فردی که
پرونده مزاحمت جنسی دارد در هفته گذشته نامش
در میان  18پرونده قانونگذاران اعالم شده است.

ساخت بزرگراهی به درازای  63مایل
پس از گذشت  25سال ،کانتی لوسانجلس اقدام به
ساخت یک بزرگراه دیگر در سال جاری میکند.
این بزرگراه که به درازای  63مایل خواهد بود،
لوسانجلس کانتی را از پالمدل و َ
لنکستِر به ویکتورویل،
اَپلولی و آدِالنتو در سنبرناردینو کانتی متصل مینماید.
هزینه ایجاد این بزرگراه  68میلیارد دالر پیشبینی شده
و از شمال کوههای سنگابریل و سنبرناردینو در مسیر
صحرای خشک منطقه عبور خواهد نمود و از ترافیک

رو به رشد بزرگراههای  14و  15خواهد کاست و تا
اندازهای تراکم در بزرگراههای  10 ،60و  210را نیز
که به سوی بزرگراه  15حرکت میکند ،حذف خواهد
کرد.
پس از ساخت بزرگراه  105این نخستین بزرگراه
در  25سال گذشته است و کانتی لوسانجلس و
سنبرناردینو را در مسیر دستیابی به السوگاس
گسترش میدهد و هموار میسازد.

برنده نخست مسابقات آکادمیک
در منطقه لوس آنجلس
دبیرستان اِلکامینو رِئال ،برنده نخست مسابقات
آکادمیک در منطقه لوسانجلس شد و پیروز سال
گذشته ،دبیرستان گراناداهیلز را پشت سر گذاشت.
به این ترتیب تیمهای  9نفره هر دو دبیرستان در
میان  15تیم باالی جدول راهی ساکرامنتو خواهند
شد تا تیم برنده به مسابقات کشوری فرستاده شود.
مایا تِییتز 17 ،ساله که سرگروه تیم است و از
خانوادهای میآید که پدربزرگش از زندهماندگان
هولوکاست است در مسابقه تاریخ جنگ جهانی

دوم بیشترین امتیاز را داشت و اول
شده است.
این تیمهای  9نفره در زمینههای
اطالعات عمومی ،اقتصاد ،هنر ،زبان
و ادبیات و ریاضی و موسیقی و علوم
اجتماعی به رقابت پرداختهاند.

مخالفتباساختنخانههای
ارزانقیمت
 37گروه از مستاجران و ساکنان مناطق کم
درآمد در لوسانجلس در نامهای به قانون
گذاران کالیفرنیا ،مخالفت خود را با الیحه
 827 SBکه از سوی اسکات وینر ،نماینده
سانفرانسیسکو به خانه نمایندگان مجلس
ایالتی پیشنهاد شده است ،اعالم نمودند.
این نامه که خطاب به اسکات وینر نوشته
ح ساختن
شده است ،اعالم مینماید که طر 
خانههای ارزانقیمت در کناره بزرگراه و

جاده ها به صورت  4تا  8طبقه ،از نظر
زیستمحیطی برای جامعه درست نیست
و تنها فضای بیشتری را در زمین کوچکتر
ایجاد مینماید .بنابر مقررات خانهسازی
امروزین  ،نباید تا شعاع نیم مایلی بزرگراه
ها  ،خانه مسکونی ساخت لیکن الیحه
 827 SBدر صورت تصویب  ،این
مقررات را زیر پا خواهد گذاشت.
خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

سر ریز شدن
سد ُاورویل
در سالگشت سرریز شدن سد اُورویل که در  13اکتبر
 2017موجب شد بسیاری از جادههای پیرامون سد در
اثر سیالب آسیب ببیند و نشان داده شد که دریچههای
این سد چگونه در برابر انباشت آن به سبب الیروبی
نشدن ،توان کانالیزه کردن آبها را ندارد و دیوارههای
پشت سرریزها نیز شکاف برداشته است ،روز سه شنبه
قانونگذاران کالیفرنیا نسبت درخواست جیمز چالنجر
نماینده شهر اوبا در مجلس ایالتی در الیحهای رای
مثبت دادند تا میزان بازرسیهای کارشناسی از کیفیت
زیر ساخت این سد افزایش یابد ،این الیحه که AB
 1270نام دارد به سبب فوریت ،پس از تصویب بیدرنگ
برای امضا جری براون فرماندار کالیفرنیا فرستاده شد تا
امضا و اجرایی شود.
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درکانون خبر:

وکالیتسخیریدراعتراضبهنژادپرستی
 150نفر از وکالی خدمات عمومی یا همان وکالی
تسخیری در گردهمآیی خود در دانتاون لوسانجلس
س جدید خود اعتراض کردند و او را آسیب
علیه رئي 
جدی به پیکر دادخواهی اعالم نمودند.
آنها در حالی که بر روی تیشرتهایشان نقش بسته
بود نژادپرست ،فریاد میزند که او نژادپرست است.آنها
فریاد میزند که موکل نیازمند نقش نخست را بازی باید
بکند نه تبلیغات سیاسی ،آنها در شعارهایشان میگفتند
ما به یک رهبر نیاز داریم نه تبلیغاتچی.
در ماه گذشته شورای مدیران ناظر بر کانتی لوسانجلس،

نیکول دیویس تینکهام را به عنوان کفیل
اداره وکالی تسخیری برگزید و معترضان
میگویند این فرد هرگز در زندگی حقوقی،
در دادگاهی حضور نداشته و از وکالیی
بوده که بیشتر کارهایش جنبه اداری داشته
و در تنها پروندهای که در دادگاه بوده ،دفاع
ااز فسران شریف دپارتمان بوده است و
نه متهم نوجوان  15سالهای که تفنگ
اسباببازی داشته است.

جان چپانگ و آگهی انتخاباتی برای فرمانداری  ۲۰۱۸کالیفرنیا

یک روز پس از انتشار آگهی تبلیغاتی انتخاباتی گوین
نیوسام برای فرمانداری  2018کالیفرنیا ،جان چپانگ
رئيس امور خزانهداری و دارایی کالیفرنیا نیز آگهی
انتخاباتی  48ثانیهای خود را منتشر میکند که از کودکی
صداقت بار خود سخن میگوید و آن را به امانت داری
دوران کاری خود پیوند میزند و در حالیکه سبدی در
دست در باغ میوه حرکت میکند و گویا در حال کار
میوه چینی و باغداری است و سپس ناتوانی فرماندار
پیشین کالیفرنیا آرنولد شوارزینگر را مطرح میکند ،او به

نجاری میپردازد و بیلیارد بازی میکند و در
نهایت نشان میدهد که چگونه  3/1میلیارد
دالر را به مردم کالیفرنیا بازگردانده است .این
آگهی در لحظه پایانی خانم گونزالز فلچر
نماینده سندیهگو را نشان میدهد که در یک
بار نشسته و لیوان آبجویی را به سالمتی جان
چیانگ و به نشانه پشتیبانی از او باال میبرد و
میگوید من از جان چیانگ حمایت میکنم.

پشتیبانی اتحادیه پرستاران کالیفرنیا ازکوین ِد لئون

اتحادیه پرستاران کالیفرنیا با حمایت از کوین دِ لئون در برابر سناتور دایان
فاین استاین ،برای انتخابات سال  ،2018تالش دارند که به دوران طوالنی
ماندگاری دایان فاین استاین در سنای آمریکا و مماشات او با جمهوریخواهان
پایان دهند.
اتحادیه پرستاران کالیفرنیا که بخشی از اتحادیه ملی پرستاران آمریکاست
اعالم کرد به سبب اینکه کوین دِ لئون رهبر سنای کالیفرنیا ،خواهان طرح بیمه
همکانی تک پرداختی است و سال گذشته نیز الیحه  562 SBرا به تصویب
رسانده است و در حالی که  15میلیون نفر در کالیفرنیا بیمه درمانی ندارند ،ما
از کوین دِ لئون پشتیبانی میکنیم تا به دوران سناتوری دایان فاین استالین که
 25سال گذشته را به خود ویژه کرده است پایان دهیم.
دیگر افراد عملگرا پاسخگوی نیازهای دموکراتهای لیبرال نیستند و میلیونها
نفر در آمریکا چشم به تصمیمهای کالیفرنیا دوختهاند.

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

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

818 9 08 08 08
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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت دهم

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.
افسانه گفت آره از مدتها پیش که خواهر و برادرم
ازدواج کردن و رفتن من و مادر تنهاشدیم ولی بچهها
دایم بما سر میزنن
سعید گفت فرزانه خانم امروز تما س نگرفتن
افسانه گفت هنوز نه
آنها ساعتی باهم صحبت کردن و قبل از خداحافظی
سعید گفت اگه در طول روز کاری داشتی که من
بتونم انحام بدم خوشحال میشم
افسانه گفت کاری هست که مدتیه میخوام انجام بدم
همش یه اتفاقی میفته و مجبور میشم به بعد موکول
کنم و بعد ادامه داد از روزیکه این خونه رو خریدیم
میخوام برم تلفن و بنام خودم انتقال بدم ولی نمیشه
تصمیم گرفتم فردا اگه خیابونا یخبندان نبود برم و
اینکارو انجام بدم
سعید گفت چه ساعتی میری
افسانه گفت احتماال حول و حوش ساعت ده
سعید گفت پس من ساعت ده در خونه م
افسانه گفت تو خودت کاری نداری
سعید گفت نه آزاد آزادم و خداحافظی کرد و مکالمه
رو قطع کرد.
صبح روز بعد احمد باداره رفت هنوز ساعتی
نگذشته بود که معاون بدیدنش اومد
احمد گفت تازه چه خبر
معاون گفت خبرای خوبی براتون ندارم رئیس
انگاری حاال حاالها مهمون مائی
احمد گفت دیگه چی شده
معاون گفت محل اصابت گلوله حاجی عفونت کرده
اوضاع بحدی خرابه که میگن حاجی رفته تو کما
احمد گفت ای بابا من فکر میکردم دو سه روز دیگه
کارم اینجاتموم میشه و ادامه داد عصری وقت داری
یه سر بریم بیمارستان
معاون گفت اتفاقا خودم تصمیم داشتم برم
احمدگفت پس ساعت چهار منتظرم
معاون گفت باشه و باتاقش برگشت احمد بمنشی
گفت شماره عباسی رو بگیر لحظاتی بعد عباسی روی
خط بود و پرسید احمد چه خبر
احمد گفت حاجی بخاطرعفونت شدید رفته تو کما
عباسی گفت احمد جان حواست بهش باشه برو
پیش رئیس بیمارستان بهش بگو اگه افاقه میکنه اعزام
کنن تهران برای تو هم خیلی متاسفم اونجا گیر افتادی
منو در جریان بزار که اگه قراره طوالنی بشه من یه
فکری بحالت بکنم
احمد تشکر کرد و مکالمه رو قطع کرد
افسانه لباس پوشیده و آماده پشت پنجره بانتظار
ایستاده بود که سعید از راه رسید و بادیدن افسانه یه
بوق براش زد و دستی تکون داد
عالیه خانوم تو خواب و بیداری و با حالتی خمار
گفت داری میری
افسانه در حالیکه گوشی تلفن و جلو دست عاله
خانوم میزاشت گفت آره زود برمیگردم حواست
بتلفن باشه چون ممکنه فرزانه زنگ بزنه و با این
حرف ازخونه خارج شد چون هنوز یه الیه یخ رو
اسفالت خیابون بود افسانه سعی کرد با احتیاط و
بدون اینکه سر بخوره خودشو بماشین برسونه ولی
سعی ش بی نتیجه بود و باالخره نقش بر زمین شد
و سعید مانند عقاب تو یه چشم برهم زدن خودشو
بافسانه رسوند و از زمین بلند کرد و بطرف ماشین برد
و درحالیکه صدای نفسهای افسانه رو حس میکرد تو
ماشین نشوند و برفهای روی شلوار و مانتوشو تکوند
و گفت خوبی جائیت درد نمیکنه
افسانه گفت نه خوشختانه بخیر گذشت از قدیم
گفتن از هرچی بترسی سرت میاد حاال بشین بریم
سعید پشت رل قرار گرفت و بطرف مخابرات
حرکت کرد
افسانه ازینکه زمین خورده بود نه تنها ناراحت
نبود بلکه احساس رضایت هم میکرد سعید جلو در
مخابرات پارک کرد و بافسانه گفت یه لحظه صبر کن
و خودش پیاده شد و بطرف در سمت شاگرد رفت
درو باز کرد و دستشو دراز کرد و گفت حاال بیا پائین
افسانه هم سخاوتمندانه دستشو تو دست سعید
گذاشت و پیاده شد و بهمون حال بداخل اداره رفتن
و بخانمی که پشت یه باجه ایستاده بود گفتن که برای
انتقال سند اومده آن خانم گفت مدارکتونو بدین
افسانه سند خونه و کارت ملی وشناسنامه شو بهش
داد
خانم کارمند شناسنامه رو بسعید داد و گفت ازین
یه کپی بگیرین
سعید بافسانه گفت تو بشین تا من برگردم و از اداره
خارج شد و خودشو باولین عکاسی رسوند چون
یکی دو تامشتری قبل از اون تو نوبت بودن سعید
هم پشت سر آنها ایستاد و از فرصت استفاده کرد و
الی شناسنامه رو باز کرد و متوجه شد که افسانه قبال
دارای همسری بوده که بدیار باقی شتافته ولی هیچ
اثری از اسم و مشخصات پدرش وجود نداشت
سعیدچنان احساس خوشی در رگهاش بجریان افتاد
و یه نفس راحت کشید اون شب قبل و با کابوس
بصح رسونده بود حتی از فکر اینکه داره عاشق زن
باباش مشه احساس بدی بهش دست میداد وحاال
کمی خیالش راحت شده بود که افسانه همسر عقدی
پدرش نیست
سعید بعد ازینکه کپی رو گرفت باداره برگشت و
اونو بخانم مسئول نقل وانتقال داد
کارمند مربوطه بعد از گرفتن کپی گفت بشینین آماده
شد صداتون میکنم سعید در کنار افسانه روی یه
صندلی نشست
افسانه گفت خسته نباشی
سعید گفت مرسی و در همین زمان تلفن سعید
زنگ زد مدیر امالک بود که میگفت مستاجر خونه رو
تخلیه و کلید و آورده میتونین بیاین و کلیدو بگیرین

در ضمن مادرتون گفته بود که خونه باید نقاشی بشه
اگه نقاش احتیاج داشتین من نقاش خوب سراغ دارم
سعید گفت حتما با شما هماهنگ میکنم راستی برای
فروش اون خونه کاری صورت گرفت
مدیر امالک گفت اونو آگهی کردم چندنفر تماس
گرفتن و خونه رو دیدن احتماال با یکیشون بتوافق
میرسیم
سعید خداحافظی و گوشی رو قطع کرد
افسانه گفت اگه کاری داری برو بکارت برس
سعید گفت یه خونه رو اجاره داده بودم حاال
مستاجرش رفته باید برم کلید و بگیرم اتفاقا چقدر
خوب شد که حاال خبر داد اگه بشه قبل از اینکه
ترو برسونم میرفتیم و اونجا رو میدیدی خیلی خوب
میشد چون میخوام رنگش کنم نظرت برام مهمه
افسانه گفت نزدیک اینجاست
سعید گفت زیاد دور نیست خانم کارمند صدا شون
کرد و از افسانه امضا گرفت و آ نها از آنجا خارج
شدن
سعید در ماشینو برای افسانه باز کرد و کمک کرد و
وقتی افسانه نشست درو بست و خودش هم پشت
رل قرار گرفت
این نحوه برخورد سعید با افسانه که کامال مشخص
بود ازروی سادگی و صفای باطن اوست خیلی بدل
افسانه می نشست و عالقه افسانه رو نسبت باون
بیشتر میکرد وقتی بیاد میاورد که دست در دست هم
بمخابرات رفته و برگشته بودن احساس میکرد که
خیلی بهم میان وحاال این سئوال براش مطرح بودکه
آیا سعید شناسنامه رو ورق زده و میدونه که اون بیوه
س یا نه
صدای سعید اونو بخودش آورد که میگفت خب
چی میگی بریم خونه رو ببینیم
افسانه گفت بریم و سعید دور زد و بطرف دفتر
مشاور امالک حرکت کرد
افسانه گفت میخوای رنگ کنی و اجاره بدی
سعید گفت حقیقتش اینه که تا هفته گذشته جز این
فکری نداشتم ولی حاال رای من برگشت میخوام یه
جائی رو داشته باشم که اگه دلم گرفت و خواستم
بخلوتی برم باونجا پناه ببرم
افسانه گفت اوه چه شاعرانه
سعید نگاهی بهش انداخت و جلو دفتر مشاور
امالک ایستاد و گفت من زود برمیگردم هنوز دو قد
م دور نشده بود که سر خورد و بزمین افتاد ولی در
آخرین لحظه تونست خودشو کنترل کنه افسانه اولش
یه جیغ کوتاه زد و دستشو رو دهنش گذاشت ولی
بعد بی اختیار زد زیرخنده سعید برگشت و گفت چیه
ازینکه بدرد تو مبتال شدم خوشت اومده که میخندی
افسانه گفت اول نوع درد و مشخص کن بچه درد
من مبتال شدی
سعید گفت آفرین خوشمان آمد خیلی تیزی
افسانه گفت حاال زود باش که دیر میشه راستی
مواظب باش
سعید بداخل مغازه رفت و کلید و گرفت و برگشت
زنگ تلفن خونه بصدا در اومد عالیه خانوم کورمال
کورمال دست گرداند و باالخره گوشی رو پیدا کرد
و گفت الو
فرزانه گفت سالم مامانی منم فرزانه شناختی
عالیه خانوم گفت آره دخترم هنوز حوا سم یه کمی
یاری میکنه
فرزانه گفت افسانه نیست
عالیه خانوم گفت رفته سند تلفن و بنام کنه
فرزانه گفت مامان میخوام بیام دنبالت ترو بیارم چند
روز پیش ما بمونی بچهها هم همش سراغتو میگیرن
اگه بیام میتونی درو برام وا کنی
عالیه خانوم گفت آره دختر تازه ممکنه هر لحظ
افسانه هم از راه برسه
فرزانه گفت پس من همین حاال راه میفتم و گوشی
رو قطع کرد
سعید باتفاق افسانه در پائین و باز کردن و بطبقه دوم
رفتن و وارد آپارتمان شدن
افسانه گفت خونه ش خوش نقشه س محلش هم
جای خوبیه
سعید گفت میخوام رنگش و عوض کنم و افسانه
برای اتاق خواب و هال دوتا رنگ جدا پیشنهاد داد و
مورد قبول سعید هم قرار گرفت افسانه گفت خیلی
وقته که مامان تنهاس بهتره دیگه برگردم و سعید
افسانه رو دم در خونه رسوند موقع خداحافظی افسانه
گفت روز خوبی بود خیلی کمک کردی سعید گفت
تو هم در انتخاب رنگ کمک کردی این باون در بی
حساب شدیم
افسانه گفت چه مقایسهای و گفت خب من دیگه
یرم سعید گفت شب منظرتلفنم و از هم جدا شدن و

افسانه وارد خونه شد فرزانه گفت چه عجب خانوم
باالخره اومدی
افسانه گفت خب مخابرات شلوغ بود یه کم طول
کشید
فرزانه گفت میخوام مامان و ببرم
افسانه گفت نظر خودش چیه
فرزانه گفت میخوای چی باشه حرفی نداره منتظر
بودم تو بیای و چند تکه لباس براش بزاری
افسانه گفت باشه حاال آماده ش میکنم و باتاق رفت
سعید این بار ماشینشو نه تو پارکینگ که در نزدیک
ترین نقطه به در خروجی ساختمان پارک کرد و وارد
ساختما ن شد
صغری گفت اقا سعید نهار خوردین
سعید گفت نه لباس و عوض میکنم و میام مامان
نهار خورد
صغری گفت آره نهارشو خورد و رفت که بخوابه
سعید گفت صغری خانم لباس گرم براش بزار چون
بعد از ظهر میخوام ببرمش برای معاینه
احمد از پلههای مهمانسرا پائین اومد و روی صندلی
عقب ماشین در کنار معاون نشت و راننده اونا رو به
بیمارستان برد
همسر و دختر حاجی جلو در اتاق روی صندلی
نشسته بودن همسرش با دیدن احمد زد زیر گریه و
گفت دیدی آقای شفیعی چه خاکی بسرم شد حاجی
رفت تو کما و با اینحرف صدای گریه دختر حاجی
هم در اومد
احمد گفت نگران نباشید ما اینجا هستیم تا هر کاری
الزم باشه انجام بدیم تاحالش خوب بشه آقای عباسی
گفت با رئیس بیمارستان صحبت کنم تا اگه الزم بود
اعزامش کنیم تهرون و به معاون گفت بیابریم ببینیم
چی میگه
رئیس بیمارستان گفت ماهمین پیش پای شما با دکتر
معالجش جلسه داشتیم و همین مورد و هم بررسی
کردیم و باین نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی این
کار صالح نیست یه کارایی در دست اقدام داریم
امیدواریم که ظرف دو سه روز آینده واکنش جدیدی
ببینیم
احمد دوباره پیش همسر حاجی برگشت همه حرفا
رو بهش انتقال داد و باتفاق معاون از بیمارستان خارج
شدن
در همان زمانی که احمد در سیستان از بیمارستان
خارج میشد سعید و هما در تهران وارد بیمارستان
شدن و هما رو باتاق مخصوص شیمی درمانی بردن
و پس از سه ساعت معطلی اونو باحالی زار و نزار
برگرداندن و تحویل سعید دادن
کارگر بیماستان کمک کرد و با ویلچرهما رو به
نزدیک ماشین بردن و سوار کردن سعید دست در
جیب کرد و انعامی بکارگر داد و ازش تشکر کرد و
بخونه بر گشتن و با همکاری صغری هما رو باتاقش
بردن تا روی تختخواب خودش استراحت کنه
ساعتی بعد افسانه تلفن زد و با هم چت کردن
باهمه تالشی که سعید میکرد تا قیافه ش عادی باشه
و افسانه پی به ناراحتیش نبره ولی افسانه فهمید که
سعید از چیزی ناراحته و دلیلشو پرسید ولی سعید
مسیر حرف وعوض کرد و از حال عالیه خانوم پرسید
افسانه گفت اتفاقامیخواستم بهت بگم که امروز
وقتی بخونه رسیدم فرزانه اینجا بود و مامان و با
خودش برد
سعید گفت پس از امشب تنهایی
افسانه گفت آره چکار میشه کرد
سعید گفت تو اسکی بلدی
افسانه گفت نه چطور مگه
سعید گفت تا بحال به هیچ ییست اسکی نرفتی
افسانه گفت چه سئوالی میکنی منظورت چیه
سعید گفت یه برنامهای دارم که همین امروز و
فردا نتیجه ش معلوم میشه اگه برنامه جور شد و تو
دوست داشته باشی یه روز که شاید همین فردا یا پس
فردا باشه میتونیم با هم بریم اسکی
افسانه گفت منکه بهت گفتم که بلد نیستم
سعیدگفت اون که مهم نیست من خودم یادت میدم
افسانه گفت باشه بریم نهایتش اینه که مارو با دست
و پای شکسته و با آمبوالنس برمیگردونن تهرون
سعید گفت انقده نفوس بد نزن ایشااهلل اتفاقی نمیفته
پس موافقی
افسانه گفت باشه هرچی تو بگی
سعید گفت پس از همین حاال برو یه چند تا لباس
گرم بردار و آماده باش که یا فردا و یا پس فردا میریم
و بعد باهم خدا حافظی کردن
سعید باتاق مادرش رفت هما بیدار بود و داشت
سوپی رو که صغری درست کرده بود میخورد
سعید گفت مامان خوشگلم قربونت برم چطوری
هما گفت مثل همیشه عزیزم
سعید گفت چی حس میکنی این شیمی درمونی
هیچ تاثیری حتی باندازه یه ذره روی تو داشت
هما با لبخند تلخی گفت بقول مش قاسم دروغ چرا
سعید جان تا قبر آ آ آ چیزی حس نمیکنم
سعید گفت همین روحیه تو منو به شک انداخت
امیدوارم که اشتباه کرده باشی حاال بگو ببینم فردا
اشکالی داره من با دوستام باشم هرچند که تمام فکر
و حواسم پیش تو میمونه
هما گفت عزیزم تو که نباید پاهاتو بپای من ببندی
برو از زندگیت لذت ببر خوشبختانه صغری هست و
هوای منو داره
سعید یه ماچ گنده از لپای هما گرفت و گفت چیزی
الزم نداری برات بیارم
هماگفت نه برو بکارت برس
سعید گفت پس اگه صبح ندیدمت از همین حاال
خداحافظ و بعد باتاقش رفت و فورا بافسانه زنگ زد
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
23فوریه تا  ۱مارچ( 4اسفند تا  ۱۰اسفند)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

منتشر كرده است.
آدینه  ۴اسفند ۲۳/فوریه
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
 1294خورشيدى (  1916ميالدى)
درگذشت دكتر عزالدين كاظمى از صاحب منصبان
قشون روس كرمانشاه را تصرف كرد
وزارت خارجه ،نايب نخست وزير و وزير دارايى
 1299خورشيدى (  1921ميالدى)
ميرپنجرضاخان ،ازطرفسلطان احمدشاهقاجاربه در دوران صدارت دكتر محمد مصدق درتهران.
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
منصب سردارى و لقب سردارسپه ،منصوب شد.
درگذشت عليرضا اسپهبد ،هنرمند نقاش معاصر،
 1337خورشيدى (  1959ميالدى)
در تهران به علت عارضه ى سكته قلبى .وى متولد
زادروز ليال فروهر ،بازيگر سينما و خوانندهى
آذرماه  1330در تهران بود .وى از نقاشان پيشرو
ايرانى ،مقيم كاليفرنياى جنوبى از سال 1988
آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است و مترقى ايران بود و از تبار نقاشانى كه مدرنيزم را
درمتن فرهنگ ايرانى و مسائل اجتماعى ايران ارائه
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
كرده بود .عالوه برتابلوهاى متعدد كتابى نيز به عنوان
اعتراض دانشجويان و اعتصاب كارگران
طراحى و نقاشى عليرضا اسپهبد از وى برجا مانده
تهران دربرابر افزايش بليط اتوبوس ،دستور
محمدرضاشاه پهلوى براى رسيدگى به موضوع ،است.
و برگشت بهاى بليط به ميزانى كه قب ً
ال بود.
 .یکشنبه  ۶اسفند ۲۵/فوریه
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
 1323خورشيدى (  1945ميالدى)
طرح سراسر ايران منحل شد.
تشكيل انجمن دوستداران موسيقى ملى به
 1388خورشيدى (  2010ميالدى)
ثبت جهانى نوروز در مجمع عمومى سازمان ملل سرپرستى روح اهلل خالقى
 1331خورشيدى (  1953ميالدى)
شركت كتاب وب سايتى با نشانى :
درگذشت قاسم غنى ،ديپلمات ،پژوهشگر و
www.IranianNewYear.com
مترجم ،در امريكا
راه اندازى كرده است كه از چندين ماه پيش
از فراررسيدن نوروز ،سال تحويل را اعالم مى
دوشنبه ۷اسفند ۲۶/فوریه
كند.
 1318خورشيدى (  1940ميالدى)
 1388خورشيدى (  2010ميالدى)
زادروز على پاشايى ،منتقد ،مترجم ،پژوهشگر
دستگيرى عبدالمجيد ريگى مشهور به
 1318خورشيدى (  1940ميالدى)
عبدالمالك ريگیزاده  ،رهبر پيشين گروهى
بنيادگرا و سني مذهب به نام جنداهلل بود؛ گروهى زادروز بهمن رجبى ،نوازنده تنبك و مولف
موسيقى ايرانى.
كه در منطقه سيستان و بلوچستان به مبارزه
كتاب آموزش تنبك بهمن رجبى در شركت
مس ّلحانه با حكومت فاشيستى شيعه مذهب
كتاب موجود است.
جمهورى اسالمى ايران میپردازد.
 1325خورشيدى (  1947ميالدى)
زادروز هوشنگ كامكار ،آهنگساز
 1334خورشيدى (  1956ميالدى)
شنبه ۵اسفند ۲۴/فوریه
درگذشت على اكبر دهخدا)1334-1257 ( ،
روز زن در ايران باستان.
نويسنده و پژوهشگر
 1305خورشيدى (  1927ميالدى)
زادروز سياوش كسرايى ،شاعركتا بهاى آرش لغتنامه كامل دهخدا چاپ پيش از انقالب
كمانگير ،مهره سرخ ،از خون سياوش-منتخب و بعد ازانقالب به صورت كتاب و س ىدى
و هم چنين خالصه شده آن در دو جلد در
سيزده دفتر شعر ،گزينه اشعار سياوش كسرايى،
مجموعه اشعار سياوش كسرايى (از آوا تا هواي شركت كتاب موجود است.
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
آفتاب)در كتابفروشى شركت كتاب موجود است
درگذشت حسين تهرانى ،پايه گذار تكنيك
 1330خورشيدى (  1952ميالدى)
ساعت  12و  17دقيقه ،بزر گترين كسوف تاريخ (تا علمى تنبك
كتاب آموزش تنبك شادروان حسين تهرانى
آن زمان) ،آسما ِن تهران را تاريك كرد.
درشركت كتاب موجود است.
 1345خورشيدى (  1967ميالدى)
زادروزحسينمرتضاييانآبكنار،داستاننويس،درتهران  1366خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشت مهرى آهى ،نخستين زن استاد زبان
و ادبيات روسى در ايران

سه شنبه  ۸اسفند ۲۷/فوریه

 1358خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت پرويز فنيزاده ،بازيگر تئاتر ،سينما و
تلويزيون او در اين فيلمها نقش آفرينى كرده است:
اعدامى ،سرخ پوستها ،قدغن باغ بلور جمعه ،بوف
كور ،گوزنها ،تنگسير ،قربون هر چى خوشگله،
رگبار  ،گاو  ،خشت و آينه و سريا لهاى تلويزيونى
دايى جان ناپلئون ،سلطان صاحبقران
اكثريت اين آثار در خانه موسيقى و فيلم ايران
وابسته به شركت كتاب موجود است.
 1375خورشيدى (  1997ميالدى)
قتل ابراهيم زال زاده ،ناشر و سردبير نشريه « معيار
« (از سرى قتلهاى زنجيرهاى -به دستور خامنه اى
و مصباح يزدى)
در رابطه با قتلهاى زنجيرهاى شركت كتاب كتابى
با عنوان قتل فروهرها به كوشش حزب مرز پرگهر

خواننده ايرانى است كه از سالهاى  1321تا دهه
 50در زمينه موسيقى ملى ايران فعاليت داشت .او
ضو شوراى موسيقى راديو ،استاد آواز هنرستان
موسيقى تهران و بنيانگذار انجمن موسيقى ايران
بودهاست.
مجموعه سی دیهاى شادروان بنان در مركز
موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب
موجوداست.
 1381خورشيدى (  2003ميالدى)
درگذشت مسعود بهنام هنرمند نقاش معاصر
درشهر نيس فرانس
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت فرج اهلل سلحشورنیا بر اثر سرطان
ریه در سن شصت و سه سالگی ،وی بازیگر،
چهرهپرداز ،نویسنده و کارگردان ایرانی بود.
او فعالیت هنری خود را با بازی در فیلم توبه
نصوح ( )۱۳۶۱به کارگردانی محسن مخملباف
آغاز کرد .سلحشور کارگردانی مجموعههای
تلویزیونی تاریخی-مذهبی چون ایوب پیامبر،
مردان آنجلس ویوسف پیامبر را برای صدا و
سیما در کارنامه دارد .وی سینمای ایران را
فاحشه خانه خواند.

چهارشنبه  ۹اسفند ۲۸/فوریه

 1328خورشيدى (  1950ميالدى)
نخستين شماره نشريه «زهره ايران» به صاحب
امتيازی منصوره اتابکی به چاپ رسيد
 1370خورشيدى (  1992ميالدى)
درگذشت تقى ظهورى ،بازيگر تئاتر و سينما

 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت مهدى پورسعيد  -از مديران مؤسسه
كيهان (پيش از انقالب)
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت شیدا جاهد (مجدالملوک جاهدیان)
خواننده موسیقی سنتی ایران در بیمارستان الله
تهران بر اثر بیماری سرطان .وی به دلیل خواندن
ممنوع الکار شده بود .وی با همراهی و همکاری
همسرش مسعود جاهد چندین آلبوم منتشر
کرده است که عبارتند بودند از «کوچههای
بینشان» «پنجره باز میشود»« ،در فکر تو بودم»
و «خستهام از این کویر» را منتشر کرده بودد.

پنجشنبه  ۱۰اسفند ۱ /مارچ

 1304خورشيدى (  1926ميالدى)
زادروز اميرحسين آريان پور ،پژوهشگر و
 1308خورشيدى (  1930ميالدى)
مترجم در تهران
زادروز نصرت رحمانى شاعر در تهران
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
 1317خورشيدى (  1939ميالدى)
حق
و
رأى
زنان ايرانى براى نخستين بار حق
شاهزاده محمدرضا پهلوى وليعهد وقت ايران براى
انتخاب شدن گرفتند.
ازدواج با فوزيه ،خواهر ملك فاروق پادشاه مصر ،به اين
 1350خورشيدى (  1972ميالدى)
كشورسفركرد.
كمدى
آپ
استند
زادروزمازيارجبرانىبازيگرسينماو
هجدهمين اجالس كميسيون مقام زن ،وابسته به
 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
سازمان ملل متحد ،با حضور 21تن از زنان فعال
درگذشت مجيد وفادار ،موسيقيدان
جهان ،به مدت  20روز در تهران برگزار شد.
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت يونس دردشتى ،هنرمند آواز
 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت فرهاد وارسته بنیانگذار ورزش کاراته در
ایران و نایب رییس اسبق فدراسیون جهانی کاراته.
وی مبتکر سبک کان ذن ریو در ایران بود و تنها
ایرانی صاحب دان  10کاراته بود.
 1364خورشيدى (  1986ميالدى)
درگذشت غالمحسين بنان ،هنرمند آواز .وى

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :صادق الریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسالمی گفت ،جاسوسی در
پوششفعالیتمدنیرایجشدهاست!
آخکهقدراینقوهقضاییهروفقطشهروندایرانشهرمیدونهوبس.یعنیاگهحاجصادق
و دار و دسته اش نبودن ،ما از کجا سوژه گیر میاوردیم؟ خالصه با حساب حاج صادق،
جاسوسایمحیطزیستیبهدشمنانانقالبآماردقیقیازتعدادبزمجههایبیابونایایران،
مقدار مدفوع سوسکای بالدار موجود بر روی درختان شمال ،نوع رنگ وزغ های مرداب
انزلی و روش لقاح تخم های گل خرزهره رو دادن و جاسوسای مستقر در بنیاد کودکان
سرطانی محک ،روش های درمانی بچه های بیمار رو به دشمنان اسالم لو دادن و از همه
بدترجاسوسایمقیمجمعیتحمایتازحیواناتهستنکهاطالعاتمربوطبهزندگی
خصوصیسراننظامجمهوریاسالمیروبهخارجازکشورمخابرهمیکنن!
خبردوم:جستجوبراییافتنهواپیمایمسافربریشرکتهواپیماییآسمانکهصبحیکشنبه
 ۲۹بهمن از تهران به مقصد یاسوج پرواز کرد و در کوههای زاگرس ناپدید شد ،ادامه دارد.
خبر بسیار ناگوار احتمال سقوط هواپیما و درگذشت  ۶۵نفر از هم میهنان عزیزمان،
شهروند ایرانشهر را نیز سوگوار کرده است اما یه سوال خیلی جدی ذهنمو درگیر کرده
و اونم اینه که چطور نظامی که دم از مدیریت جهان اسالم میزنه و خودشو قدرت منطقه
میدونه و دایم تو امور کشورهای همسایه دخالت میکنه و میلیارد میلیارد بودجه مملکت
روخرجماجراجوییهایخودشمیکنهوموشکبالستیکهوامیکنهودنبالبمباتمیه
و پهپاد میفرسته جاسوسی اسراییل و  ...و ادعاش فالن دنیا رو پاره کرده ،نمیتونه یه لقمه
هواپیماروتویهمنطقهکوچیک،تومملکتخودشپیداکنه؟
خبرسوم:رهبرجمهوریاسالمیبهبازماندگانسانحههواپیمایتهران-یاسوجتسلیت
گفته و از مسئوالن خواسته همه تالش و همکاری خود را برای اقدامهای الزم در این مورد
بکاربرندوامکانتکریموتشییعپیکرهایآنانرافراهمسازند.
غلطکردهمرتیکهریشکلفتپدرسوخته!یادشرفتهپارسالگفت،الویتمانوسازی

ناوگانهوایینیستوماالویتهایمهمتردیگریداریم!احتماالمنظورشازالویتهای
مهمترکمکبهدولتسوریه،حزباهلللبنان،حماس،حوثیهاییمنیوحشدالشعبی
عراق و  ...بوده .درضمن حضرت آغا ،ملت ایران تکریم و تشیع جنازه الزم ندارن ،این
مردم الیق یه زندگی راحت و خوب بدون این بدبختی هایی هستن که تو و اون دار و
دسته ات براشون درست کردین .میشه از این به بعد حرف نزنی؟ واال شهروند ایرانشهر
ضمانتمیدهکههیشکینگهاللازایندنیارفتی(ایشاال!).
خبر چهارم :قوه قضائیه جمهوری اسالمی از دستگیری بیست و هفت متهم ارزی در
روزهای اخیر خبر داده است.
فککنمبهترهجایقوهقضاییهبافرهنگستانزبانفارسیعوضبشهچونبروبچحاج
صادق و خودش کال اصطالحات جدیدی به زبون فارسی اضاف کردن مثه جاسوس
مدنی ،متهم ارزی ،دزد گوسفند محارب ،خودکشی شدن ،قطع ید عوض اعدام و کلی
کلمات من در آوردی دیگه که فقط از یه سری مغز بیمار میتونه صادر بشه اما در نهایت
باس روی اقتصاد مملکتی که با فعالیت بیست سی تا دالل ارز (متهم ارزی!) ،ارزش پول
ملیش به اندازه چند هزار واحد (ریال) باال پایین میشه ،پی پی کرد .والسالم!
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

818-9 08 08 08

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

Job

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

اطالعیهها

امالک

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

2800

حراج

3100

خدمات

4100

Properties

مواد غذایی 7100

اجاره ،خرید ،فروش... ،

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

آموزش Education 1100

اتومبیل

خرید ،فروش... ،

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

Automobile 2100

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

امالک

Properties 2800

9100

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

خدمات Sevices 4100

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

)Accounting Services(Enrolled Agent

خرید و فروش امالک و مستغالت

مشاوره

آقایی ،خسرو

(310) 207-6500

Extar Co

(310) 315-9622
آموزش بدنسازی

الدن کالب

(310) 962-7010

wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

پارس

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

آموزش زبان فارسی
فکوري ،مآوا

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

 dtlamotors.comخسروي ،علي

تعمیرگاه

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

ExtarCo.com

امینی ،دانی

بخشی شوران

 (323) 651-0414شیمی،نوشین

سي بي اس اتو
(818) 765-5300

CBSautobody.com

(310) 741-0085

mfakoori7@gmail.com

فرزان ،ژانت

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

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

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

(310) 648-2522

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

شکوفه امین

تنظیم وکالتنامه و انجام سایر
( امورحقوقي در ایران)

(818) 642-7282
خیاطی

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

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

خانم نیکی

shokofeh.amin@gmail.com

JanetFarzan.com

لوازم یدکی

www.consultax.com
info@consultax.com

کار

6100

(818) 745-1010

بهیکخیاطباتجربهویکReceiptionist

درخشکشوییاکسپرس
 (818) 216-4210درمنطقه West LAنیازمندیم.

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

www.parsdrapery.com

اتومبیل

Automobile 2100

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

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

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

شخصی

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

(818) 523-2600

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

حراج

3100

Sale

Remodeling sale

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

Job

کار

6100

(310) 312-1277

مواد غذایی

Food 7100

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

(213) 593-1200

سبالن

(480) 319-5411

چاپ چاپ

Job

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

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

(310) 968-3221

استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی
(818) 310-2503

هنر

9100

Art

خوشنویسی
چاپخانه
حیدري ،مصطفي
(714) 871-8234
 Torbati Printingبه چند نفر مانیکوریست برای دو
طراحیوچاپبهزبانهایفارسیوانگلیسی سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی
خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
 (310) 254-6258هیلزنیازمندیم
(310) 477-7477
(310) 990-2780
(310) 806-0128
(800) 367-4726
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مراسم تجلیل از استاد فرهنگ فرهی در دانشگاه ارواین
از لنز دوربین ابراهیم صافی و آرمان
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افقي:
 -1عكس العمل -نام این ایالتآمریکا به افتخار شاه فرانسه لوئی
چهاردهمگذاشتهشده است
 -2بزرگواران -آلبومي از عليرضا افتخاري
 -3روشن و درخشان -زمان فعاليت -مرکز ساماندهی به امری
 -4کشور همسايه عربستان -اندوه بیگریه -منقار كوتاه!-
صورت و ظاهر چیزی
 -5چه زماني؟ -كاله فرنگي -اسب تند و تيز -یار غم! -آبیکه
از شدت سردی بسته و سفت شده باشد
 -6مشك خالص -شريك در غصه و غم -خو و الفت
 -7لوس و ازخودراضی -ظرف سركه-اسم -بيان كننده
 -8اثري از هرمان هسه -دروازهبان تیم رئال مادرید
 -9ابزار و وسايل -جد و پدربزرگ -پوشش پرندگان -از
درختانجنگلي
 -10جنس مقابل نر -پدر و مادر دانش آموز! -سخنوران
 -11آش ساده -حساب و شماره -شناسه حساب بانکی ایران-
برجفرانسه-راهشاعرپسند!
 -12فرزند پسر -بخشی از جامعه انسانی -داخل شدن -نوعی
سیستمعاملویندوز
 -13ضروري و الزم -مادر میهن -كشوري در شمال كوبا
 -14عمل تجزیه ماده شیمیایی بهوسیله جریان الکتریسیته-
زمزمهكننده
 -15آلبوم دیگری از علیرضا افتخاري -الغر و ضعيف
عمودی:
 -1کمجمعیتترین کشور مستقل دنیا محسوب میشود-
پايتخت ُسوازيلند
 -2نوشيدن -بیقید و بیبندوبار
 -3عنصر الماس -ماه گرم تابستان -فلز سكهزني

-4پختنیشاطر-نفسبهسبکخستهدالن!-کسیکهبهاوتهمت
زدهشده-باآنچروکهایلباسیاپارچهرابرطرفمیکنند
 -5درخواست عفو یا کمک از کسی برای دیگری -مشك
آب -از گلها -طاقچه قديمي
 -6درون دهان -پنداري و گوئي -جاي مرطوب
-7تکیهدادن-درسكشيدني-گوشدادنسخن-كلمهاستثنا
 -8خالص شدن و آزاد گشتن -سفيده تخم مرغ
-9ناگهانيخودماني-بزرگانورؤسا-دوستورفيق-آفرینواحسنت
 -10فريزر -معادل پارسی ترموستات -کاغذ کاهی
 -11طال -كوچك -جهت و سمت -پشيماني
 -12از گلها -چيستان -زائوترسان -پرده دريدن
 -13حالل الك -یکی از شهرهای خوش آب و هوای استان
تهران -لباس زنان هندی
 -14يأس و دلسردي -داراي شرف و اعتبار
 -15پرتاب كردن -كتاب معروف فردوسي

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

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  23فوریه 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

106
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 106آدینه  23فوریه2018
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

تقاضای هزینه تحصیلی تا  2مارچ

مقامات کالیفرنیا ،از دانشجویان طرح  DACAخواستند

هرچه زودتر تقاضای خود را مبنی بر کمک هزینه دانشجویی

نفر هنوز تقاضای خود را نفرستادهاند.

لوپیتا کورتز آلکاال ،مدیرعامل کمیسیون اجرایی کمک

پر کرده و بفرستند تا پیش از پایان مهلت قانونی آن را هزینهها و وامهای تحصیلی در کالیفرنیا گفت گرچه هنوز

دریافت کرده باشند.

تا پایان روز دوشنبه  19141دانشجو تقاضای کمک هزینه

مهلت تا  2مارچ است و وقت داریم ،لیکن تشویق میکنیم

که دانشجویان غیرقانونی ،هرچه زودتر پرسشنامه خود را

تحصیلی را پر کرده و فرستادهاند و این نیمی از میزانی است بفرستند.

که در سال گذشته ارسال شده بوده است و در حدود 20000
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