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

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

گرفته است رشک مبر...!!!

الیحه نصب اجباری سیستم 
تبدیل آفتاب به برق بر پشت بام 

خانه ها

یافته شدن جسد کارگر مدفون 
شده

بحث قانون گذاران کالیفرنیا بر 
سر تصویب بودجه 199 میلیارد 

دالری

تشویق اریک گارستی شهردار 
لوس آنجلس در مراسم 

فارغ التحصیلی دانشجویان 
New Hampshire

بیشترین هراس در بین دارندگان 
DACA کارت

انتخابات ماه جون یکی از 
پرانگیزش ترین انتخابات برای 
شرکت ثبت نام کنندگان است

طرح اصالح قانون مهاجرت 
به مجلس توسط نماینده 

جمهوریخواه

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

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

رایگان
FREE

117 که  زمانی  است  بزرگی  اندوه  مادرم 
دارد  مسیری  زندگی  سفر  ولی  نباشی، 
هم  خسته  تن  نیست.  پذیر  اجتناب  که 
آرام جانت  است،  آرامش  نیازمند 

ادامه مطلب  درصفحه ۲

ستاره ای درخشان در آسمان روزنامه نگاری 
ایران خاموش شد

خبر کوتاه بود و تلخ ، حسین مهری روزنامه نگار پر 
پیشینه ایران , برنامه ساز رادیو و تلویزیون ، نویسنده 
و مترجم توانا ، در شامگاه شنبه 22 اردیبهشت 1397) 
May 12 .2018 (در لوس انجلس در گذشت. او 
که در چند سال گذشته برنامه های تلویزیونی برگی 
از تاریخ – گفتگوی حسین مهری با محمد امینی و 
با  مهری  حسین  گفتگوی   – هفته  امتداد  در  برنامه 
را  برنامه چهره ها و گفته ها  میالنی و  دکتر عباس 
اجرا می کرد و برنامه هایش از زمره پر بیننده ترین 
ها بود ، این هفته پس از ضبط آخرین برنامه هایش با 
دکتر میالنی ، دکتر علی نیری و محمد امینی به چایان 

هفته ای بی بازگشت رفت

حسین مهری روز ششم تیر ماه 131٥ در تهران زاده 
شد0 در سال 1337 در رشته زبان و ادبیات انگلیسی 
از دانشگاه تهران به دریافت درجه لیسانس نائل شد 
ادامه  برای  خانواده  اعضای  با  که   13٥3 سال  تا  و 
تحصیل به پاریس رفت ، به عنوان نویسنده ، مترجم 

و گزارشگر با رسانه های ایرانی همکاری می کرد0
رسانه  با  پاریس  در   ، انقالب  از  پس  مهری  حسین 
رسانه  و  ایران"  "قیام  و  "نهضت"  گرای  ملی  های 
گفتاری "نهضت مقاومت مّلی ایران" به مّدت یازده 

سال همکاری مستمر داشت0
ساعته   2٤ رادیو  به  آنجلس  لس  در   1991 سال  از 
صدای ایران پیوست و برنامه "چهره ها و گفته ها" 

برای نخستین بار کاباره تهران مهمان لس آنجلس

خبرگزاری ایرانشهر: در گفتگویی با آقای احمد مسعود مدیر و موسس کاباره 
تهران ایشان اعالم کرد که برای نخستین بار کاباره تهران مهمان ل.س آنجلس 
می شود. ایشان اضافه کردند که برای چهلمین سالگرد تاسیس کاباره تهران در 
لس آنجلس ، این لس آنجلس نشینانند که کاباره تهران را به مهمانی خود دعوت 

این مهمانی میزبان  اندرکاران موسیقی و آواز در  اکثردست  از قرار  می کنند.  
کاباره تهران خواهند بود. تاریخ برگزاری  این کنسرت باشکوه و تکرار نشدنی 

روز 2٥ آگست 2018 در گریک تئاتر خواهد بود.

رضا گوهرزاد

http://iranshahrnewsagency.com/
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://citycapitalrealty.com/
http://www.loan-america.com/
http://www.royalantic.com/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                           

سرکار خانم دکتر نهضت فرنودی
درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت می گوییم و 
آرزوی شکیبایی برای شما و خانواده های وابسته داریم 

پیرایه و بیژن خلیلی 

سرکار خانم دکتر نهضت فرنودی
درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت می گوییم 

روانشان شاد و یادشان گرامی باد
شرکت کتاب

دکترماندانا زندیان - پژوهشگر، نویسنده و شاعر
هماهنگ کننده سومین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در لس آنجلس 

را که مبتنی بر مصاحبه های سیاسی-فرهنگی بود که شمار آنها در مّدت بیست 
سال از 1٥ هزار فراتر رفت ، نوشته و اجراکرد0 وی در پی توقف برنامه های 

صدای ایران در سال 2012 ، همکاری هایی را با تلوزیون اندیشه آغاز کرد.
حسین مهری در سال 1338 با همکالس دانشگاهی خود ، دکتر عفت برادران 

رحیمی ، پیمان زناشویی بست که حاصل این ازدواج ، دو فرزند پسر است
کتابهایی که از این نویسنده و مترجم انتشار یافته عبارتند از:

ترجمه )صد ملیون عرب( از "تیری دژاردن" ،
ترجمه ) جنس دّوم (، جلد نخست ، از "سیمون دو بوار" ،

ترجمه )افسانه شکست مالرو (از "رومن گاری" ،
ترجمه )پاییز پدر ساالر (از "گابریل گارسیا مارکز" ،

مجموعه مقاله "ایدئولوژی تبار" ،
مجموعه مقاله "صدای پای دگرگونی"

مجموعه یادداشت های پاریس0000
در  روایت"   120" و  مقاله"  "صد  نامهای  به  مهری  مقاله حسین  مجموعه  دو 

سالهای 2011 و 2012نیز  در لس آنجلس منتشر شده است.
و  امینی  آقای محمد  و  آینده  بنیاد  با  اخیر  در سالهای  مهری  شادروان حسین 

تلویزیون اندیشه همکاری مستمر داشتند. 
مراسم خاکسپاری شادروان حسین مهری 10 بامداد سه شنبه 22 ماه می 2018 

در نشانی زیر:

 Woodlawn cemetery
1847 14th St, Santa Monica, CA 90404

ادامه مطلب صفحه 1

شب سه شنبه، تنها مناظره انتخاباتی نامزدهای کالیفرنیا برای دادستانی کل، در 
21 روز پیش از انتخابات ٥ جون ، برگزار  شد انتخاباتی که ٤ نامزد از دو حزب 
جمهوریخواه و دموکرات در تالش هستند یکی از 2 نفری باشند که به مرحله 

دوم صعود می کنند.
حاویر بسرا، دادستان کل کالیفرنیا که جایگزین کامال هریس شده است تالش 
دارد برتری خود را حفظ کند و بار دیگر برگزیده شود و رقیب دموکرات او، 
دیو جونز که هم اکنون کمیسیونر اداره بیمه کالیفرنیا است می خواهد به مرحله 
کردکه  اشاره  باشد.باید  نهایی  پیروز  نوامبر  ماه  رقابت  در  و  کند  پیدا  راه  دوم 

هیچکدام از این دو نفر نتوانست با دستیابی به 60 درصد آرای نمایندگان حزبی،  
نامزد حزب دموکرات شود. 

از سوی حزب جمهوریخواه نیز قاضی بازنشسته ای نامزد شده است که از سوی 
کمیسیون رسیدگی به تخلفات اخالقی مورد تحقیق است و قاضی استیون بیلی 
نام دارد و یک نامزد دیگر جمهوریخواهان اریک ارلی است که به نظر می رسد 
این دو نفر شانس راهیابی به مرحله دوم را نداشته و تالش دارند با از رقابت دو 

دموکرات بهره ببرند و یکی از این دو نفر به دور بعدی راه یابند.

تالش حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا برای حفظ برتری 

http://persianrugspas.com/
http://persianrugspas.com/
www.cbsautobody.com
https://www.08tickets.com/tickets/bazm-e-arefan-124247#buy
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خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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اجباری  نصب  الیحه  کالیفرنیا،  فرماندار  براون  جری  امضای  با  سرانجام 
 solar system به  که  خانه ها  پشت بام  بر  برق  به  آفتاب  تبدیل  سیستم 
60 هزار  از  از سال 2020 اجرایی می شود. در هر سال بیش  معروف است 

خانه مستقل ساخته می شود که شامل این الیحه خواهد شد. 
با  کالیفرنیا  قانون گذاری  مجلس  انرژی  کمیسیون  در  نخست  که  الیحه  این 
به  گذشت.  نیز  براون  جری  امضای  از  بود.  گذشته  تصویب  از   ٥-0 رای 
موجب این الیحه قانونی از سال 2020 تمام خانه های نوسازی مستقل، باید 
هزینه  چه  گر  و  شدند  مجهز  سیستم  این  به  زیست  محیط  به  کمک  برای 
9٥00 دالری برای هر خانه در هنگام ساخت افزوده می شود، لیکن در گذر 
بطور  و  می نمایند.  جویی  صرفه  برق  هزینه  در  نیز  دالر   19000 سال   30
متوسط قسط وام خانه ها ٤0 دالر افزایش خواهد داشت که هزینه 80 دالری 

برق ماهیانه آنان را حذف می نماید.

الیحه نصب اجباری سیستم تبدیل 
آفتاب به برق بر پشت بام خانه ها

لیک  شهر  در  کانتی  ارنج  نشانی  آتش  ماموران  ساعته  چند  تالش  با  سرانجام 
فورست، جسد کارگری که با فروریزی گودال حفاری شده زیر خاک مدفون 

شده بود یافته شد.
در یک محل ساخت و ساز در تقاطع گلن رنچ رود و ویه هوریچ در حالی که 
کارگران مشغول کار بوده اند در ساعت 3/30 پس از نیمروز چهارشنبه این حادثه 
روی می دهد و در ساعت ٥/30 عملیات جستجوی با ماشین آالن مکانیزه، پیگری 
می شود و ساعت 9 شب زمان یافتن جسد است. اداره شریف دپارتمان و دیگر 
مسئوالن قانونی در حال پیگیری علت فروریزی و علت این دیرکرد در یافتن 

جسد هستند. 

یافته شدن جسد کارگر مدفون شده

از امروز گفتگو و بحث قانون گذاران کالیفرنیا بر سر تصویب بودجه 199 میلیارد 
دالری سال مالی 2018 – 2019 آغاز شده است. بودجه ای که در هفته گذشته 
هنگام رونمایی از آن، جری براون فرماندار کالیفرنیا به 8 میلیارد دالر پول نقد 

افزوده شده بر درآمد کالیفرنیا از راه مالیات بردرآمد سال جاری اشاره کرد.
در بودجه جدید ،نزدیک به 100 میلیون دالر برای پیشگیری از آتش سوزی در 
میلیارد  بیشه زارها در نظر گرفته شده است و 2  کالیفرنیا در مناطق جنگلی و 
دالر نیز اوراق قرضه برای فروش و تامین بودجه مورد نیاز برای حل مشکل 

خانه سازی برای بی خانمان ها جای داده شده است.
را  بودجه  جدید  الیحه  بررسی،  از  پس  که  دارند  وقت  روز   32 قانون گذاران 

تصویب و یا برای اصالح به فرماندار کالیفرنیا جری براون بازگردانند.

بحث قانون گذاران کالیفرنیا بر سر تصویب بودجه 199 میلیارد دالری

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس با حضور در New Hampshire ، در 
 ،New Hampshire جنوب  دانشگاه  دانشجویان  فارغ التحصیلی  مراسم 
سخن گفت. او در سخنان خود مردم را برای شرکت در انتخابات مقدماتی 
تبار  به  خود  سخنان  از  بخشی  در  گارستی  اریک  کرد.  تشویق  جون  ماه 
آمریکا  به  سالگی   2 در  پدربزرگش  چگونه  که  داشت  اشاره  خود  مکزیکی 
آورده شده است  و او تالش کرد که در برابر مخالفت دانالد ترامپ در برابر 
DACA از مهاجرات و نقش آنان در ساختن آمریکا سخن بگوید و  طرح 

آن را به موضوع پناهجویان منتظر در پشت مرز گسترش دهد.
در  سرانجام  و  آیووا  جنوب،  کارولینای  نوادا،  در  حضور  با  گارستی  اریک 
نیوهمشیر به گونه ای در حال سنگین و سبک کردن همبستگی خود با مردم 

برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 2020 است.

تشویق اریک گارستی شهردار لوس آنجلس در مراسم فارغ التحصیلی 
New Hampshire دانشجویان

تمدید  تقاضای  و  هستند   DACA طرح  در  که  افرادی  میزان  انتشار  با 
افزون  کالیفرنیا  که  داده می شود  نشان  کرده اند،  را  اقامت خود  کارت های 
بر این که باالترین تعداد را دارد، بیشترین هراس در بین دارندگان کارت 

DACA برای تمدید در همین کالیفرنیاست.
از میان 694000 نفر که در کل آمریکا در طرح DACA هستند، نزدیک 
لوس آنجلس،  در  آنان  که 62 درصد  هستند  کالیفرنیا  در  نفر   به 200000 

ریورساید و سن دیه گو زندگی می کنند. 
برای  نفر   59000 تنها  مارچ  و  فوریه  ماه های  در   ، نفر   200000 میان  از 
تمدید مراجعه کرده اند که از میان آنها تنها 32000 نفر تایید شده اند و با 
شمارش تایید شدگان ژانویه ، در سه ماه نخست در مجموع 55000 تقاضای 
نیز در حالت مشروط  تایید و تصویب شده است و 51000 تقاضا  تمدید 
و تایید نشده باقی مانده و به این ترتیب نزدیک به 40 درصد از هراس و 

ترس، تقاضای تمدید نداده اند.

DACA بیشترین هراس در بین دارندگان کارت

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

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

از  یکی  جون  ماه  انتخابات  که  می دهد  نشان  آماری  نمونه گیری های 
حالی  در  است.  کنندگان  ثبت نام  شرکت  برای  انتخابات  پرانگیزش ترین 
نتوانستند  کالیفرنیا  فرمانداری  برای  انتخابات  تاکنون   2002 سال  از  که 
بیش از 3٥ درصد ثبت نام کنندگان را در درگیر انتخابات نماید، انتخابات 
است، انگیزه  نوامبر  انتخابات  مقدمات  کننده  فراهم  که   2018 جون   ٥
آمریکا،  کنگره  برای  حزب  دو  رقابت  که  است  نموده  فراهم  را  بیشتری 

است.  گذاشته  تاثیر  نیز  فرماندار  انتخاب  موضوع  بر 
آن  دارند  تالش  دموکرات ها  که  کالیفرنیا  در  انتخاباتی  منطقه   ٥ میان  در 
است  رایاکر  ناروه  دی  کرسی  بر سر  بربایند  از دست جمهوریخواهان  را 
اسکات  ورود  لیکن  است،  آن  نامزد  رودا  هارلی  دموکرات ها  نماینده  که 
است  توانسته  باکر  را  ناروه  دی  با  رقابت  برای  جمهوریخواهان  از  باه 
باالی جدول  احتمالی  نفر  دو  که  بدهد  جمهوریخواهان  به  را  شانس  این 

باشند. دو جمهوریخواه  هر  ٥ جون،  در 

انتخابات ماه جون یکی از پرانگیزش ترین انتخابات برای شرکت 
ثبت نام کنندگان است

آمریکا،  کنگره  در  کالیفرنیا  تورالک  جمهوریخواه  هم«نماینده  دن  »جف 
با  که  است  کرده  ارائه  مجلس  به  مهاجرت  قانون  اصالح  برای  را  طرحی 
در  طرح  برای  جمهوریخواهان  دیگر  و  کنگره  رئیس  رایان  پائل  مخالفت 
مجلس است زیرا آنان باور دارند این یک اتالف وقت است و در صورت 
با وتوی رئیس جمهور دانالد ترامپ روبرو خواهد شد.  تصویب در کنگره 
رای گذاشته شود، جف  به  این طرح در مجلس  که  این  برای  این روی  از 
هم  مخالفت  به  توجه  با  و  دارد  کنگره  نماینده   2٥ تایید  به  نیاز   ، هم  دن 
به  را  الیحه  تنها  نه   ، بتواند  تا  آورده  روی  دموکرات ها  به  او  حزبی هایش، 
عنوان کار مشترک دو حزب عرضه نماید بلکه پشتیبانی اعضای دو حزب، 
بتواند شانس تصویب را نیز افزایش دهد. لیکن مخالفت پائل رایان توانسته 

سد بزرگی بر سر راه جف دن هم باشد.

طرح اصالح قانون مهاجرت به مجلس توسط نماینده جمهوریخواه

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

احمد در حالیکه روی صندلی عقب نشسته بود و پاشو 
درا ز کرده بود آدرس خیابونی رو که ماشینش و توش 
پارک کرده بود و به راننده داد و گفت از اینجا برو و وقتی 

جلو بانک رسیدن 
گفت همین جا پارک کن و بعد سوئیچو بهش داد و 
ازش خواست تا از توی داشبورد گوشی موبایلو براش 
بیاره راننده رفت و برگشت و گوشی و سوئیچ و باحمد 

برگردوند
احمد گوشی رو گرفت و گفت سویچ پیشت بمونه 
تا وقتی منو رسوندی خونه برگردی ماشینم و بیاری تو 

حیاط پارک کنی
راننده گفت چشم حاج آقا خیالتون راحت باشه 

نگاه و رفتار کمی غیر منتظره آنروز احمد فکر افسانه رو 
بخودش مشغول کرده بود و بهر دری میزد دلیلی برای 

اون پیدا نمیکرد 
وقتی از ماشین فرزاد پیاده شد و بخونه رفت با همون 
لباس بیرون روی مبل نشست تا کمی رفع خستگی کنه 
ناگهان داروهای روی میز توجهش و جلب کرد پاکت و 
برداشت و توشو وارسی کرد ولی از نسخه خبری نبود آه 
از نهادش بر آمد مطمئن نبود که ایا نسخه تو پاکت بود یا 

نه و آیا با دیدن اون احمد منقلب شده بود یانه
این افکار مثل خوره بجانش افتاده بود هیچ بهانه ای 
برای توجیح اون پیدا نمیکرد بارها خودش و مورد لعن 
و نفرین قرار داد که چرا قبال اونو گم و گور نکرده 
و تصمیم گرفت برای مدتی بیشتر احتیاط کنه با این 

تصممیم بسراغ تلفن رفت و در چند جمله کوتاه 
بسعید گفت که فردا قراره خاله و چند نفر از افراد فامیل 
بیان و مهمونش باشن و تاچند روز امکان دیدارشون کمه 

اگر موقعیت دیدار پیش بیاد باهاش تماس میگیره
نزدیک خونه که رسیدن احمد بخونه زنگ زد و از 
صغری خواست تا درو باز کنه هما باشنیدن این حرف از 
صغری تعجب کرد یعنی چی شده سعید هم که از پله ها 
پائین میومد پرسید چی شده و هما ازش خواست تا درو 
برای پدرش باز کنه و سعید هم با تعحب نگاهی به هما 
انداخت وبحیاط رفت و درو باز کرد و همینکه ماشین 
وارد حیاط شد سعید احمد و دید که با پای شکسته 
در حال پیاده شدنه بکمکش رفت و پرسید چی شده 

ماشینت کو
احمد گفت بزار بیام تو برات تعریف میکنم و رو کرد 

به راننده و گفت تو برو ماشینم و بیار
سعید گفت ماشینت کجاست 

احمد گفت تو خیابون پارکه
 سعید گفت پس بزار من باهاش برم و ماشین و بیارم و 

براننده گفت چند لحظه صبر کنی میام 
احمد از راننده تشکر کرد و با کمک سعید بداخل خونه 

رفت
سعید بعد از اینکه احمد و روی مبل نشوند کاپشنی 

برداشت و با راننده رفت
   

هما گفت چی شده تصادف کردی چرا خبر ندادی
احمد گفت توی کوچه بغل دفتر خونه دوتاخفت گیر 
حمله کردن تا کیفم و بگیرن خوشبختانه موفق نشدن 

ولی درگیری من با اونا به شکستن پام ختم شد
هما گفت خدا خیلی بهت رحم کرد و اضافه کرد 
میخوای بگم صغری همینجا برات جا پهن کنه با این 

پات باال و پائین رفتن برات سخته 
احمد گفت اول باید سعید و بفرستم دو تا عصای زیر 
بغل برام بگیره چون دکتر خیلی تاکید داشت تا چند روز 

بهش فشار نیارم 
هما گفت گچ و کی باز میکنن

احمد گفت اونجا صحت بیست روز بود و دو هفته 
دیگه باید برم یه عکس بگیرن اگه مشکلی نبود میگن که 

کی گچ باز بشه در باز شد و سعید اومد
احمد گفت ماشین و آوردی

سعید گفت آره گلکیر ماشین هم که قر شده داستان 
چی بود و احمد دوباره و خیلی خالصه براش تعریف 

کرد
سعید گفت شکایت نکردی

احمد گفت نه مدرکی بود و نه شاهدی از کی شکایت 
کنم

تا  دو  پدرت  برای  بری  باید  فردا  بسعید گفت  هما 
عصای زیر بغل بگیری

سعید گفت باشه حاال چیزی الزم نداری اگه برای رفتن 
بدستشویی یا حموم کمک الزم داشتی صدام کن

صغری رو کرد باحمد و هما و گفت غذا تونو بیارم 
احمدگفت خدا حفظت کنه بیار که من نهار هم نخوردم

فرزاد بافسانه تلفن زد و گفت خبر احمد و داری 
افسانه گفت آره پاشو گچ گرفتن و داره استراحت 
میکنه بعد از تلفن افسانه رفت که بخوابه ولی هرچه 
سعی میکرد خوابش نمیبرد همه اتفاقات آنروز از صحنه 
تصادف تا وقایع بعد از آن پیش چشمش رژه میرفت و 
آزارش میداد باالخره خودش هم نفهمید که چند ساعت 

از شب گذشته بود که خوابش برد
صبح فردا عباسی تلفن زد و باحمد گفت منو دچار 
عذاب وجدان کردی وقتی راننده اداره گفت که چی 
بروزت اومده خیلی حالم گرفته شد اگه از تو نخواسته 

بودم بیای تهرون شاید باین حال و روز نمیافتادی
احمد گفت خودت و ناراحت نکن کسی چه میدونه 

شاید اگه اونجا بودم اتفاق بد تر از این میافتاد
عباسی با صدایی آهسته گفت پیش همایی

احمد گفت آره
عباسی گفت حتما بهت سر میزنم اگه چیزی الزم داری 

بگو تابرات بگیرم
احمد گفت نه من چیزی نمیخوام فقط یه لطفی بکن 
صد تومن بده بمنششیت و بگو بده براننده بعدا من باتو 

حساب میکنم عباسی گفت باشه و باهاش خداحافظی 
کرد

 تازه تماس احمد و عباسی تموم شده بود که سعید با 
دو تاعصایی که در دست داشت وارد شد و گفت این 
خیلی جدیده و به نسبت قد ارتفاعش قابل تنظیمه حاال 
پاشو امتحان کن ببین باهاش میتونی راحت کار کنی یا نه 

و باحمد کمک کرد تا با اون تمرین کنه 
 احمد گفت خدا عاقبت ما رو بخیر کنه بعد از چند 
قدمی که با اون راه رفت بسر جاش برگشت و گفت 

خوبه دستت درد نکنه چند خریدی
هما گفت من پولشو دادم

سعید گفت من صافکار خوب میشناسم میخوای ازین 
فرصتی که نمیتونی رانندگی کنی استفاده کنیم و بدم 

گلگیرشو صاف کنه 
احمد گفت فکر کنم مبشه بدون رنگ درش بیاره ببر 
نشون بده ببین چی میگه و سعید سوئیچو برداشت و 

رفت 
صغری هما رو بحموم برد و بهش کمک کرد تاخودش 

و بشوره
احمد با توجه به شکی که تو دلش ریشه کرده بود 
تصمیم گرفت تا مثل زمان فوت فرهاد وقت و بی وقت 
بافسانه زنگ بزنه تا شاید چیزی دستگیرش بشه بر اساس 

همین تفکر بافسانه زنگ زد و گفت کجایی
افسانه گفت خونه م توچطوری هنوز درد داری

چند  میخورم  و  مسکن  قرص  وقتیکه  گفت  احمد 
ساعتی آروم میگیرم ولی همینکه اثر دارو کم میشه دوباره 
درد شروع میشه ولی در هر صورت نسبت بدیروز بهتر 

شدم
افسانه گفت اینورا نمیای

احمد که قصد غافلگری داشت روز و زمان مشخصی 
رو اعالم نکرد و فقط گفت منتظرم عباسی بیاد پیشم و 
باهاش برنامه ریزی کنم یه روز واسه هوا خوریم که شده 
منو تا اونجا بیاره البته فکر نمیکنم این اتفاق زود تر از 
دو سه روز آینده بیفته و ازش پرسید چیزی الزم نداری

افسانه گفت نه خیلی ممنون و خداحافظی کردن
سعید برگشت و باحمد گفت حق با تو بود صافکار 

گفت میشه بدون رنگ درش آورد
احمد گفت کی آماده میشه

سعید گفت فردا باید بهش زنگ بزنم احتماال بعد از 
ظهر فردا کارش تمومه و پرسید مامان کو

احمد گفت حمومه و سعید باتاقش رفت ولی هنوز از 
پله ها باال نرفته بود که صدای صغری رو شنید که میگفت 
آقا سعید بیا که حال خانم بهم خورده و سعید باعجله 

بطرف حموم دوید و 
حوله ای رو دورش پیچید و باتاق برد صغری هم با یه 
لیوان آب اومد بعد از لحظاتی کم کم حال هما بهتر شد 
صغری لباسشو پوشوند و کمک کرد و هما به هال اومد

احمد گفت چی شده بود
هما گفت هوای داخل حموم زیادی گرم بود قلبم 

گرفت 
بعد از ظهر آنروز عباسی با یه جعبه شیرینی اومد دکتر 

هم باهاش بود
د کترخیلی اظهار ندامت کرد که ازش خواسته بود 

بتهران بیاد
احمد به اونا گفت اصال خودتونو ناراحت نکنین بعضی 
اتفاقات پیشونی نویسه بقول شاعر فرق نمیکنه که تو 
بغدادی یا بلخ میفته حاال که بخیر گذشته میتونست ازینم 

بد تر باشه و ادامه داد از حاجی خبر جدیدی نداری
عباسی گفت چرا همچنان رو به بهبودیه بمعاونش گفتم 

حاال که شفیعی نمیتونه برگرده حواسش به کارا باشه
احمد گفت من ممکنه هفته دیگه برگردم

عباسی گفت تا گچ پاتو باز نکردی حرفشو نزن
آهسته  خیلی  بعد  و  میکنم  کاریش  یه  گفت  احمد 
طوریکه کسی متوجه نشه بعباسی گفت دو سه روز دیگه 
یه بهونه ای جور کن و منو دو سه ساعت ازین خونه 

بکش بیرون تا یه سر برم اونجا ببینم چه خبره
عباسی گفت اتفاقی افتاده

 احمد گفت خودمم نمیدونم
دکتر در حالیکه بعباسی اشاره میکرد که بریم تا احمد آقا 
استراحت کنه باحمد گفت دوستان ما در خدمت شمان 

کاری داشتی زنگ بزن 
عباسی سعید و صدا کرد و بوسید و خداحافظی کردن 

و رفتن
افسانه بعد از تماس با احمد متوجه شد که حداقل تا دو 
روز آینده امکا ن غافلگیر شدن او توسط احمد ضعیفه 
تصمیم گرفت دیداری با سعید داشته باشه بهمین دلیل 
در ارتباط کوتاهی که آنشب داشتن برای ساعت ده صبح 

فردا توی آپارتمان قرار گذاشتن

وقتی افسانه رسید سعید مشغول راه اندازی تلویزیونی 
بود که تازه خریده بود 

افسانه از تلویزیون خیلی خوشش اومد و گف میبینم 
که مرد خونه شدی کم کم جهیزیه تو داری کامل میکنی
سعید کارشو نیمه کاره گذاشت و اومد کنار افسانه 
گفت  میکرد  نوازشش  و  ناز  همچنانکه  و  نشست 

مهمونات رفتن 
افسانه گفت نه بابا یه طوری پیچوندمشونو به بهانه 

پرداخت قبض برق و کار بانکی جیم شدم
سعیدگفت پس نهار و زود تر میخوریم تا تو زود تر 
بخونه برسی و افسانه رو در بغل گرفت و با بوسه های 
آتشین کم کم اونو به هیجان آورد تا جائیکه افسانه گفت 
مثل اینکه دیگه قابل کنترل نیستی پس پاشو بریم تو اتاق 
خواب و با شنیدن این حرف گل از گل سعید شکفت و 

افسانه رو بغل کرد و باتاق خواب برد
افسانه گفت کمرت درد میگیره دیوونه

سعیدگفت در این لحظه زور یه فیل و دارم
افسانه گفت خدا بداد من برسه

بعد از چند روز فاصله هر دو اشتیا ق زیادی داشتن و 
ساعتی رو در کشمکش بودن

وقتی به هال برگشتن سعید اول قهوه جوشو روی 
گاز گذاشت بعد در حالیکه شماره رستوران و میگرفت 

بافسانه گفت خورشت یا کباب
افسانه گفت هیچکدوم زرشک پلو با مرغ

آنها تازه از خوردن قهوه فارغ شده بودن که غذا رسید 
هنوز چند لقمه ای نخورده بودن که دوباره افسانه دچار 
حالت تهوع شد و دوان دوان بطرف دستشو یی رفت 
و هرچه رو که خوده بود باال آورد و سعید همانطور 
که پشتشو میمالید گفت چی شده عزیز دلم نکنه غذا 

فاسد بود
افسانه صورتشوشست و با هم به هال برگشتن 

 افسانه گفت نه هر مشکلی هست از خودمه تو این 
چند روز این چندمین باره که دچار این حالت میشم و 
در حین ادای این حرف ناگهان بیادش اومد که از زمان 

پریودش گذشته و او توجهی نداشت
موقع برگشت از سعید خواست تا جلو یه داروخونه 

بایسته
سعید گفت چی میخوای بگو تا بگیرم

افسانه گفت یه چیز زنونه س تو بشین من زود برمیگردم 
و پیاده شد و از داروخونه بی بی چک گرفت و برگشت
دل توی دلش نبود و دلش میخواست مثل یه پرنده بال 
داشت و هرچه زود تر بخونه میرسید و نتیجه کارو میدید
سعید گفت چرا ساکتی و چیزی نمیگی اگه مشکلی 

داری بریم دکتر
افسانه گفت نه نه چیزی نیست و جلو بازارچه پیاده 
شد و با عجله بخونه رفت همینکه واردخونه شد مانتو 
و روسری رو روی مبل انداخت و بدستشویی رفت 
لحظاتی بعد آه از نهادش در اومد نتیجه تست بی بی 
چک مثبت بود به هال برگشت و روی مبل ولو شد 
شوکه شده بود نمیدونست که بایدخوشحال باشه یا 

ناراحت
نکته ای که خیلی فکرشو بخودش مشغول کرد این بود 
که نمیدونست از کیه اگر از احمد بود باید چکار میکرد 

یا اگه از سعید
اصال چرا بفکرش نرسیده بود تا برای مدتی جلوگیری 
کنه کم کم داشت باین نتیجه میرسید که این یه مصیبته 
چون اگه از احمد بود هر گونه احتمال جدایی از احمد 
و در آینذه از بین میبرد و اگه موفق میشد باهمین شرایط 
از احمد جدا بشه از کجا معلوم بود که سعید اونو با یه 
بچه تو بغل قبول کنه ولی اگه از سعید بود باید چکار 
میکرد بچه سعید و تو خونه احمد بدنیا میاورد و بزرگ 
میکرد ناگهان فکری بخاطرش رسید و تصمیم گرفت تا 
قبل از هرچیز از وجود این مهمان ناخونده مطمئن بشه 
فورا لباس پوشید و باولین کلینیک زنان و زایمان رفت 
و از خانم دکترخواست تا ازش تست حاملگی بگبره 
و متاسفانه یا خوشبختانه حاملگیش قطعی شد وقتی 
بخونه رسید احساس کرد دچار سرسام شده با خودش 
میگفت چرا مونسی همدمی در کنارش نیست تا در این 
شرایط سخت بتونه ازش کمک بخواد در این لحظه بود 
که یاد مادرش افتاد ولی آیاحتی اگر اون زنده بود افسانه 
میتونست راز دلشو بهش بگه مسلما نه چون بجز لعن 
و نفرن چیز دیگری عایدش نمیشد چطوری میتونست 
بهش بگه هنوز سه ماه از ازدواجش با احمد نگذشته ولی 
او دل در گرو مرد دیگری داره و حاال نمیدونه که باید 
تابع عقلش باشه یا احساسش چیزی که بیشتر از همه 
آزارش میداد این بود که نمیدونست چطوری پدر بچه 

رو شناسایی کنه 
در نهایت عقل بر احساس فائق آمد و تصمیم گرفت تا 
در فرصتی مناسب خبر بابا شدن و با احمد در میون بزاره
افسانه فکرش آنقدر در گیر بود که حتی حوصله صحبت 
باسعید و هم نداشت کتابهایی رو که از سعید گرفته بود و 
توی دکور گوشه هال گذاشته بود اونو یاد حرف سعید 
انداخت که گفته بود هر وقت حوصله نداشتی به فروغ 
پناه ببر از بین انها یکی رو برداشت و روی کاناپه لم 
داد چشمش به صفحات کتاب بود و فکرش هزار راه 
دیگه میرفت و احساس خستگی و خواب داشت بر 
او چیره میشد که صدای زنگ تلفن و شنید احمد بود 
که طبق برنامه تصمیم گرفته بود تا در ساعات مختلف 
از موقعیت مکانی افسانه با خبر بشه در حین صحبت 
باز هم افسانه دچار همان حالت تهوع شد و از احمد 
خواست تا گوشی رو نگهداره و با عجله بدستشویی 
رفت لحظاتی بعد که برگشت احمد گفت چت شده این 

روزا همش دچار حالت تهوع میشی نکنه....
افسانه نزاشت حرفشو تموم کنه و گفت حاال وقتی 
اومدی بهت میگم ولی احمد ولکن نبود و ادامه داد 

راستشو بگو حامله ایی

افسانه

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

ادامه در شماره آینده

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

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

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

آدینه 28 اردیبهشت/18 می

1302 خورشیدی )1923 میالدی(
زادروز پرویز خطیبی، روزنامه نگار، طنزپرداز، 
ترانه سرا، نمایشنامه نویس، و برنامه ساز رادیو و 

تلویزیون
  شرکت کتاب ناشر کتاب کامل خاطرات شادروان 

پرویز خطیبی با عنوان »خاطراتی از هنرمندان« 
1330 خورشیدی )19٥1 میالدی(

انتشار نخستین شماره ی مجله  »آزادی زنان« به 
صاحب امتیازِی ظفردخت اردالن 
1338 خورشیدی )19٥9میالدی(

آغاز ساخت آرامگاه خیام نیشابوری از سوی انجمن 
آثار ملی ایران با طراحی مهندس سیحون 

شنبه 29 اردیبهشت/19 می

1261 خورشیدی ) 1882 میالدی( 
زادروز  دکتر محمد مصدق، دولتمرد بزرگ ایرانی و 
نخست وزیر ایران از 1330 تا 1332. وی همچنین به 
عنوان معمار ملی شدن صنعت نفت ایران که زیر نفوذ 
بریتانیا )شرکت نفت ایران و انگلیس بعدها بریتیش 

پترولیوم بی پی( بود شناخته می شود.
1291 خورشیدی )1912 میالدی(

کشته شدن یپرم خان ارمنی، سردار مشروطه ایران در 
جنگ با ابوالفتح میرزا ساالرالدوله.
1330خورشیدی )19٥1 میالدی(

انتشار نخستین شماره  مجله »زنان« به صاحب 
امتیازِی صفیه فیروز 

1333 خورشیدی )193٤ میالدی(
زادروز جعفر مدرس صادقی، قصه نویس

136٥ خورشیدی)1986 میالدی(
درگذشت خان بابا معتضدی از پیشگامان سینمای ایران

 
یکشنبه 30 اردیبهشت/20 می

1319 خورشیدی )19٤0 میالدی(
زادروز  احمدرضا احمدی، شاعر نوپرداز در کرمان

دوشنبه 31 اردیبهشت/21 می

13٥٤ خورشیدی )197٥0 میالدی(
زادروز همایون شجریان، خواننده و نوازنده تنبک و کمانچه 
  اصل آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران 
وابسته به شرکت کتاب برای فروش موجود است 
درگذشت ذبیحاله بداغی، بنیانگذار و سردبیر مجله 

موزه ها در ایران
1389 خورشیدی )2010 میالدی(

درگذشت معصومه سیحون )منیر نوشین(، هنرمند 
نقاش و موسس گالری سیحون در سن 7٥ سالگی  
بر اثر خونریزی مغزی و کهولت سن در تهران. وی 

متولد 1313 در رشت بود. وی همسر هوشنگ 
سیحون رئیس دانشکده هنرهای زیبا و معماری تهران 

بود.

سه شنبه 1 خرداد/22 می

1296 خورشیدی )1917میالدی(
ترور عبدالمجیدخان متین السلطنه- نماینده  سابق 

مجلس و مدیر روزنامه  »عصرجدید« )توسط اعضای 
کمیته ی مجازات(

1298 خورشیدی  )1919میالدی(
زادروز عباس یمینی شریف –نویسنده ادبیات 

کودکان و مدیر روزنامه نونهال
  کلیه آثار شادروان یمینی شریف که توسط فرزند او 
هومن یمینی شریف منتشر می شود در شرکت کتاب 

برای فروش موجود است 
1300 خورشیدی )1921 میالدی(
زادروز  جلیل شهناز، نوازنده ی تار

  اصل آثار استاد جلیل شهناز در مرکز موسیقی و 
فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب برای فروش موجود 

است 
1307 خورشیدی  )1928میالدی(

تصویب قانون اعزام محصل به خارج
13٥8 خورشیدی  )1979میالدی(

زاد روز نازنین بنیادی، بازیگر سینما مقیم کالیفرنیا و 
سخنگوی سازمان عفو بین الملل در آمریکا 

 این هنرمند به تاریخ 23 دسامبر 2011 با  مجله 
ایرانشهر شماره 13 با عنوان »جمهوری اسالمی حقوق 
بشر را به بازی گرفته است« مصاحبه کرد و جمهوری 

اسالمی را به نقض آشکار حقوق بشر متهم کرد .

1368 خورشیدی )1989میالدی(
خودکشی عباس نعلبندیان –نمایشنامه نویس و 

بازیگر تئاتر )متولد سال 1326(
1371 خورشیدی )1992میالدی(

درگذشت بهرام فرهوشی، مؤلف و پژوهشگر تاریخ
دکتر بهرام فرهوشی به سال 130٤ خورشیدی در تهران 
دیده به جهان گشود. از سال 13٤1 به آموزش در دانشگاه 
تهران مشغول شد و مدت بیست سال زبان های اوستایی، 
پارسی باستان، پارسی میانه )پهلوی(، اسطوره های ایرانی، 
خط های باستانی، لهجه شناسی ایرانی و تمدن و فرهنگ 
ایران را آموزش داد. بیشتر کارهای او درباره فرهنگ و 
تاریخ ایران باستان است. اندکی پس از انقالب از ایران 

خارج و در امریکا ساکن شد. در 66 سالگی در شهر سن 
خوزه در کالیفرنیای امریکا زندگی را بدرود گفت.

1376 خورشیدی )1997 میالدی(
درگذشت مهدی ناظمی، نوازنده و سازندهی چیره 

دست سنتور

  
چهارشنبه 2 خرداد/23 می

1296 خورشیدی )1917میالدی(
زادروز  احمد صدر حاج سیدجوادی، بنیانگذار 

نهضت آزادی ایران و از اعضای نهضت مقاومت ملی. 
1302 خورشیدی )1923میالدی(

زادروز  مجید محسنی-بازیگر و کارگردان سینما
13٤3 خورشیدی )196٤میالدی(

درگذشت حبیب کهن، بنیانگذار کنیسه کهن در ایران
1376 خورشیدی )1997 میالدی( 

درگذشت پروفسور احمد پارسا، گیاه شناس و 
بنیانگذار موزه تاریخ طبیعی ملی ایران، فلور ایران )به 

زبان فرانسه(از آثار مهم  اوست.
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

درگذشت ارتشبد فریدون جم، یکی از نزدیک ترین 
شاهدان حوادث مهم تاریخ معاصر ایران، از 

تحصیلکرده ترین امرای ارتش، اولین داماد رضاشاه، 
همراه و محرم او در تبعید، از معلمان نظامی آخرین 

پادشاه ایران، رییس ستاد ارتش شاهنشاهی و 
دیپلمات، پس از گذشت بیش از سی سال دوری از 
ایران، در سن 9٤ سالگی در بیمارستانی خارج از شهر 
لندن در تنهایی و سکوت درگذشت. وی متولد سال 

1293 شمسی در تبریز بود.
  کتاب خاطرات و یادداشت های ارتشبد فریدون جم 

نوشته دکتر مرتضی مشیر از انتشارات شرکت کتاب

1390 خورشیدی )23 می 2011 میالدی(
درگذشت ناصر حجازی، دروازه بان مشهور ایرانی که 
از یک سال و نیم پیش از آن گرفتار بیماری سرطان 
ریه بود، در سن شصت و دو سالگی در بیمارستان 

کسری در تهران درگذشت.

 پنجشنبه 3 خرداد/24 می

1291 خورشیدی )1912میالدی(
تدفین جنازه یپرم خان در دبیرستان کوشش تهران 

)خیابان نادری(
1326 خورشیدی )19٤7 میالدی(
افتتاح نخستین کنگره  کارگران ایران
13٤0 خورشیدی )1961 میالدی(

درگذشت فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز
1360 خورشیدی )1981میالدی(

درگذشت نصراهلل فلسفی -نویسنده و پژوهشگر
1361 خورشیدی )1982 میالدی(

خرمشهر، از متجاوزین عراقی بازپس گرفته شد.
1382 خورشیدی )2003 میالدی(
درگذشت عماد رام هنرمند آواز

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
18 می تا 24  می )28 اردیبهشت تا 3 خرداد(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

خبر اول: علی مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفته است، 
کشت برنج فقط در استان های گیالن و مازندران مجاز است!

همه جور دلقک بازی دیده بودیم جز کودتای کشاورزی! دیگه به گل و گیاهم 
گیر میدن که چه چیزی کشت بشه و چه چیزی و کجا در بیاد. دیگه والیت مطلقه 
از آدما گذر کرده و وارد دنیای نباتات شده و در مرحله بعد برای حیوانات تعیین 
تکلیف میکنن، احتماال جمهوری اسالمی فردا دستور میده دیگه خر و اسب و 
قاطر به جای باربری باس برن جای گاو و گوسفندا برای تولید لبنیات و حیوانات 
گوشتخوار هم برای صرفه جویی در مصرف گوشت، وجترین بشن. شیرها هویج 

بخورن )بشن شیرهویج( و پلنگام نودول اسفناج با سس گارلیک بزنن تو رگ. 
خبر دوم: حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی گفت، امروز آمریکا به عنوان 

ناقض عهد و متخلف از مقررات بین المللی باید مورد فشار قرار بگیرد.
به مواردی که تا به حال داشتیم، مورد فشار هم اضافه شد. البت فشار بحثی بسیار 
مهم در فیزیک و شیمی است که حسن آقا به آن اشاره فرمودن و خواستار این 
مورد )فشار( برای آمریکا شدن. حسن آقا حق دارن و شهروند ایرانشهر کامال 
درکشون میکنه زیرا االن به 7جای ایشون و دولتش و مجلسشو رهبرشو و چن 
جای دیگه شون داره فشار میاد. باالخره می خواد آمریکا هم بدونه چقدر مورد 
فشار، مورد مهمیه. حاال آقای آمریکا تو هم یه کم کمتر فشار بده مورد المصبو، 

حسن و علی اینا داره دردشون میاد.
خبر سوم: حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی با گالیه از منتقدان داخلی خود 
گفت، نوک شمشیر حمالت آنها باید به سوی آمریکا باشد که از برجام خارج 
شده است نه دولت وی. روحانی سعی کرد بار دیگر به مردم اطمینان بدهد که 

نگران اداره کشور نباشند.
اوال که حسن کلیدساز راست میگه! داداش نوکشو بگیر اونور خطرناکه ممکنه بره 
تو چشش! دوما بقول حسن یکی دیگه از برجام رفته بیرون، نوکشو دارن میکنن 
تو فالن حسن آقا. سوما مردم ایران در مورد اداره مملکت اصال نگران نیستن چون 

اصن از اول اداره نمیشده که االن بخواد بشه یا نشه! 

خبر چهارم: بوریس جانسن، وزیر امور خارجه بریتانیا درباره تغییر رژیم در ایران 
گفت، من اعتقاد ندارم که تغییر رژیم )جمهوری اسالمی( هدفی باشد که بخواهیم 
دنبال کنیم. ما ممکن است بتوانیم تصور کنیم که زمانی در آینده نزدیک تغییر رژیم 
حاصل شود اما اصال نمی توانم با اطمینان بگویم که نتیجه این تغییر خوب است چون 
برای من کامال پذیرفتی است که مثال تصور کنم قاسم سلیمانی از سپاه پاسداران 

قدرت را از آیت اهلل خامنه ای بگیرد.
ای انگلیس فالن فالن شده! بگو دستم با این آخوندا تو یه کاسه اس و نمی خوایم 
سرنگون بشن! تازه رفیقمون آقا بوریس )یعنی آقا بوره به لهجه اصفهونی( اسم قاسم 
سلیمانی رو اورده تا به همون سیدعلی راضی باشیم. یارو تازه تهدید به کودتای 
نظامی )بوسیله سپاه( میکنه که اگه رژیم تغییر کنه، فالن همتون پاره اس و باس حاج 

قاسم رو تحمل کنین! 
در همین راستا شهروند ایرانشهر به بوریس جانسن زنگ زد و ازش یه سوال مهم 

پرسید: بوریس جون به روح اعتقاد داری؟ 
جانسن: یس!

شهروند ایرانشهر: سو، اسپت تو یور گوست! )ترجمه: پس تف تو روحت!(  

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

ژیان  و شیر  مردان  مرد  یکی 
کیان تاج  یافت  او  از  که حرمت 
شکن دشمن  و  برومند  سواری 
و زن ناجی هر مرد  و  سپهدار 
پدر بمردم  تندر  چو  بدشمن 
سربسر هرزمان  او  گوی  ثنا 
وطن  مام  بهر  غیرتش  همه 
تن به  تن  فرومایگان  بجنگ 
بود  سرباز  مرد  نامجو  یکی 
بود آغاز  از  فر شاهی  با  که 

امین شاه  بست  کمر  بخدمت 
ایرانزمین بیاراست  شوکت  به 

دمار کشیدی  مفتی  و  مال  ز 
نابکار دشمن  بس  هستند  که 

تبار پهلوانی  از  رضاشاهی 
فرار در  ناکسان  هیبتش  از  که 

است  آخته  براو  کینه  تیغ  آن  از 
است تاخته  بر جاودان  و  است  زنده  که 

قیام نماد  را  ما  است  گشته  چو 
او شادکام از  و ملت  شود ملک 

او  پاک  پیکر  آن  باید  کنون 
او ناپاک  خصم  از  بگیریم 

و هست مابود  فخر  مایه  او  چو 
برست  تباهی  از  بدو  ایران  که 

یادگار این  آر  بکف  همت  به 
غبار در  او  نام  دگر  نمیرد 

پنجم اردیبهشت 97

درکانون خبر:

اداره کنترل و نظارت بر سموم در کالیفرنیا از افزایش مارگزیدگی از آغاز ماه 
بر  افزون  منتشر کرده است که می گوید  را  تاکنون گزارش و هشداری  آپریل 
کسانی که از سوی مارها گزیده شده و به بیمارستان منتقل شده اند، بیش از 20 
تقاضای گرفتن مار زنگی را در  به ماموران آتش نشانی رسیده است که  تلفن 
حیاط خانه ها داشته اند. شمار مشاهده مارهای زنگی و افعی در مناطق جنگلی 

و کوهستانی بر سر راه کوهنوردان نیز بسیار بوده است. 
این اداره هشدار داده است که فصل گرما موجب افزایش حضور مارها می شود 

و حتی مارهای تازه به دنیا آمده نیز قدرت نیش زدن فوق العاده دارند و باید 
جدی گرفته شود. افزایش میزان حضور مارها نسبت به سال گذشته 1٥ درصد 
گزارش شده و تاکنون 300 مورد مار گزیدگی در پرونده ها مورد بررسی است. 
و  نکنند  اقدام  خود  مارها  دیدن  هنگام  در  است  خواسته  مردم  از  اداره  این 
گزارش بدهند. و در صورت گزیده شدن از گذاشتن یخ، بستن محل گزیده شده 
خودداری کنید و از مکیدن جای نیش برای بیرون کشیدن زهر مار خودداری 

کنید.

 افزایش مارگزیدگی از آغاز ماه آپریل در کالیفرنیا

آستین باتنر، رئیس جدید اداره آموزش لوس آنجلس از بامداد سه شنبه 1٥ ماه می، 
بازدید خود را از مدارس لوس آنجلس آغاز کرد تا بتواند با دومین منطقه اموزشی 

بزرگ آمریکا بیشتر  آشنا شود.
نخستین دیدار او از محل اتوبوسرانی مدارس در سان ولی بود و سپس به یک 
مرکز آموزش پیش دبستانی بزرگ به نام کلیولند در شهر رسیدا رفت و با مسئوالن 
دیدار و گفتگو کرد و پس از این دیدار ، صبحانه خود را در مدرسه ابتدایی نپا با 

پدران و مادران کودکان صرف کرد.
پس از آن راهی بازدید از بیرستان ون نایز شد و از امکانات آموزشی حرفه ای آن 
دبیرستان در زمینه تعمیرات و شناخت اتوموبیل بازدید نمود و دیدار نهایی او از 
دبیرستان گارفیلد در شرق لوس آنجلس در منطقه کم درآمد زندگی التین تبارها 
بوده است  و به این ترتیب او از نخستین جلسه اداره آموزش غایب بود و روز 

را در مدارس گذراند.

بازدید آستین باتنر، رئیس جدید اداره آموزش لوس آنجلس
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درکانون خبر:                                       

پس از ماه ها تبادل نظر، دموکرات ها از استراتژی تازه ای در ٤ هفته به انتخابات 
٥ جون مانده بهره می گیرند تا بتوانند کرسی های بیشتری را در کالیفرنیا برای 

کنگره آمریکا از دست جمهوریخواهان بیرون بیاورند.
کمیته دموکرات ها برای کنگره در کالیفرنیا در آگهی های سیاسی و تبلیغاتی خود 
که در رسانه های ارنج کانتی پخش می شود کرسی اد رویس نماینده جمهوریخواه 
فولرتن را نشانه رفته اند زیرا این  نماینده کنگره در حال بازنشستگی است و این 

منطقه در بین جمهوریخواهان و دموکرات ها در نوسان است.

کرسی دیگر، کرسی نماینده دارل آیسا نماینده جمهوریخواه ویستا است که او 
هیالری  به  منطقه  آن  مردم  انتخابات 2016  در  و چون  می شود  بازنشسته  نیز 

کلینتون رای داده اند ، هدف  قرار دادن آن ساده تر است.
نماینده  راباکر«  روه  نا  »دی  نمایندگی  کرسی  هدف،  مورد  سوم  کرسی 
او  مالی  ارتباط  سبب  به  که  است  کانتی  ارنج  در  میسا  کوستا  جمهوریخواه 
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دانالد  به  نزدیکی  در  گرایش هایش  و  روسیه  با 

می تواند کرسی او را به دموکرات ها ببخشد.

دموکرات ها از استراتژی تازه ای در 4 هفته به انتخابات 5 جون مانده بهره می گیرند

جری براون فرماندار کالیفرنیا در سخنرانی برای بیش از 1000 نفر از کارشناسان 
و کارکنان اداره های آب منطقه ای کالیفرنیا و کارشناسان آب و منابع زیرزمینی 
به آنها هشدار داد که اگر جدی بودن پروژه تونل های آب رسانی دلتا – واکین 

را حس نکنند موضوع آبرسانی می تواند به خطر بیافتد.
در بودجه بازنگاری شده کالیفرنیا که روز آدینه اعالم شده است. و از 1٥ جون 

اجرایی خواهد شد یکی از مسائل پراهمیت پروژه آبرسانی دلتا – واکین برای 
زمین های کشاورزی است که میزان آن از 2٥0000 اکر به ٥00000 اکر افزایش 
می یابد و دیگری آبرسانی برای آب آشامیدنی در جنوب کالیفرنیا است. در این 
بودجه مبلغ 160 میلیون دالر برای سال آینده برای پروژه دلتا – واکین در نظر 
گرفته شده است که از محل پروانه های کار cap & Trade تامین خواهد شد.

خطر آب رسانی کالیفرنیا و پروژه تونل های دلتا – واکین 

الکس پدیا، مسئول اداره انتخابات و نام نویسی برای انتخابات کالیفرنیا آخرین 
گزارش خود را در 3 هفته پیش از ٥ جون منتشر کرد که نشان می دهد تاکنون 
18/8 میلیون نفر در کالیفرنیا برای انتخابات ثبت نام کرده اند و این میزان بیش 
از مجموع چندین ایالت آمریکا برای انتخابات سال 2016 بوده است و نشان 

می دهد که این میزان در برگیرنده بیش از 7٥ درصد ساکنان کالیفرنیا است. 

گزارش آخر در روز 31 ماه می یعنی ٥ روز پیش از انتخابات ٥ جون منتشر 
خواهد شد.

گزارش از رشد میزان ثبت نام کسانی خبر می دهد که بدون وابستگی به حزب 
دموکرات یا جمهوریخواه هستند و این گروه از رای دهندگان می توانند نتیجه 

انتخابات را به سبب این که کالیفرنیا دارای انتخابات باز است دگرگون کند.

18/8 میلیون نفر در کالیفرنیا برای انتخابات ثبت نام کرده اند!

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

افقي:
 1- به طور کلی به مسافرت تفریحی گفته می شود- ورزشکار فاتح قله ها

 2- خالق کتاب ارژنگ- این سبزی و گیاه خواص درمانی و مصارف 
غذایی بسیاری دارد – رامشی و چنگ نواز عهد ساسانی

 3- پارچه ابریشمی رنگین- باعث- عقب و پس
 4- نیروها و زورها- همسر زن- حمله و هجوم- دستور و فرمان

 5- حرف نفی ابد- ماشین حساب قدیم- ناله و زاری
 6- معالجه کردن- مشکی- کتف و دوش
 7- هم حرفه- طرد کردن- دودمان و نژاد

 8- راننده اتومبیل- کشور صنعتی به پایتختی برلین- یورش و حمله
 9- بلی- دورویی و حیله- پستی در فوتبال

 10- خمره بزرگ- نشانی- مورن
 11- امروزه یکی از نام هایی است که ایرانیان برای فرزند پسر خود 

می گذارند- نگارش- راز
 12- منع کردن- ورزشی خشن- زوبین- از وسایل دانش آموز
 13- آن که می داند و می پرسد- جوان انگلیسی- نشانه فقدان

 14- بخش متغیر فعل- اینهم اخبار انگلیسی- مسلم و قاطع
 15- بیماری خطرناک خونی- کتاب بلقیس سلیمانی بانوی داستان نویس، 

منتقد ادبی و پژوهشگر معاصر ایرانی
عمودی:

1- ناپدید- از آثار دیدنی و باستانی استان مازندران که با شکوهی 
وصف ناپذیر خودنمائی می کند

 2- از عناصر بی رنگ گازی- کج و مایل- اسم دخترانه به معنی 
نفس و پناه

 3- جهان و گیتی- بسنده- بازی نهایی
 4- سرازیری- نوعی پنیر سفت- واحد سطح- خمیازه

 5- بدکاران و تبهکاران- چاره اندیشی- معاون هیتلر

 6- صاف و پوست کنده- حق  مخالفت- رنجش
 7-نوعی اسب- نام کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران- 

موسس و بنیانگذار
 8- داغ ترین قسمت داخلی زمین- جایزه اسکار تلویزیونی- 

بچه کوچولو
 9- کشور نیشکر- فیلمنامه- عضو شنوایی

 10- عفو کردن – غضب و عصبانیت- مفت
 11- نفس خسته- دیگ سر گشاد- گناه کننده

 12- مخفف نیکو- کلمه شگفتی- وسیله گوش کردن موزیک- 
درجه حرارت

 13- خراب- رهایی- چکش در خانه!
 14- نقاش و صورتگر- ماه گرفتگی- این گل برای پرورش 
در گلدان و به صورت گل آپارتمانی مورد استفاده قرار می گیرد

 15- دانش نامه یا مجموعه ای از دانستنی ها به ترتیب حروف 
الفبا- ابر رقیق

درکانون خبر:                                      

KETAB.COM
درگیری و جدال بین دو دانش آموز در دبیرستان هایلند در پلم دل در بامداد روز جمعه، 

ماموران شریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس را به این دبیرستان کشاند.
بنابر گزارش ماموران، در ساعت 7 و ٥ دقیقه بامداد ، یک دانش آموز 1٤ ساله با اسلحه، 
دانش آموز دیگری را مجروح کرد که بنابر گفته دارن هریس، سخنگوی اداره شریف 
دپارتمان، دانش آموز مجروح به بیمارستان محلی رسانده شده و حال او رو به بهبودی 

گزارش شده است.

به سبب سن ضارب، نام او فاش نشده و اسلحه او را نیز در محل تیراندازی یافته اند 
ولی مشخصات اسلحه را نیز اعالم نکرده اند.

این دبیرستان تا ساعت 9 بامداد بسته بود و پس از آن ماموران محیط مدرسه را برای 
حضور دانش آموزان امن اعالم کردند.

در این گزارش اشاره آمده است که ضارب دستگیر و به بازداشتگاه فرستاده شده است.

دانش آموز 14 ساله با اسلحه، دانش آموز دیگری را مجروح کرد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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اداره منطقه ای راه آهن کالیفرنیای جنوبی
اطالعیه جلسه استماع عمومی

بودجه ساالنه سال مالی 19-2018

 )SCRRA( جنوبی  کالیفرنیای  آهن  راه  ای  منطقه  اداره 
 )Metrolink( مترولینک  آهن  راه  آمد  و  رفت  سیستم  که 
با  ارتباط  در  عمومی  استماع  جلسه  یک  کند،  می  اداره  را 
برای  خود  پیشنهادی  ساالنه  بودجه  رساندن  تصویب  به 
استماع  جلسه  این  کرد.  خواهد  برگزار   19-2018 مالی  سال 
اتاق در  صبح   10:00 ساعت  در   2018 ژوئن   22 تاریخ:  در 

 Southern California Association of
Governments Board

واقع در:

900 Wilshire Blvd., Suite 1700
Los Angeles, CA  90017

در دستور کار جلسه هیئت مدیره SCRRA قرار دارد.

رونوشت هایی از بودجه ساالنه پیشنهاد شده برای سال مالی 2018-
19، از6 ژوئن تا 22 ژوئن 2018، روزهای دوشنبه تا جمعه از 8:00 صبح تا 
 Wilshire Blvd., 900به نشانی SCRRA 5:00 بعد از ظهر در دفتر
Los Angeles, CA ,1500 Suite  90017 ، و به فرمت الکترونیک 
در وب سایت ما به نشانی www.metrolinktrains.com  برای 

کنترل عموم در دسترس است.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 18 می  2018
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://cabarettehran.com/
https://www.08tickets.com/tickets/rumi-haffez-120963#buy
https://www.08tickets.com/tickets/shab-e-shomal-121772#buy
https://www.08tickets.com/tickets/bazm-e-arefan-124247#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

117

ایالت کالیفرنیا با همراهی 18 ایالت دیگر، دادخواست مشترکی 
از کلینیک های  از سوی شماری  را در واشینگتن دی سی، 
و  کرده  مطرح  ترامپ  دانالد  دولت  علیه  خانواده  بهداشت 
تقاضای رسیدگی نمود تا اجرای طرحی که رسیدن داروی 
پیشگیری از بارداری و وسایل پیشگیری از ابتال به بیماری های 

آمیزشی را محدود می کند، را متوقف نماید.
است  نوشته  شده، چنین  تنظیم  دادخواست  در  بسرا  حاویر 
که تمامی زنان بدون در نظر گرفتن کدپستی محل زندگی 

و یا زمینه اقتصادی، شایسته هستند که به خدمات بهداشت 
و تندرستی پایه ای دسترسی داشته باشند و داروهای کنترل 
و  آمیزشی  بیماری های  برای  آزمایش  داروهای  بارداری، 
و حتی  زایایی،  اندام های  و  سینه  مداوای سرطان  داروهای 
داروهای کمک به باردار شدن زنان نازا نیز در این خدمات 
هستند و پیشگیری از این دسترسی ها، با چالش قانونی روبرو 

می شود. 

 اجرای طرحی برای پیشگیری از بیماری های آمیزشی

http://www.shanainsurance.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://repairs.arioantique.com/

