مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفاژ نیویورک

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

در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
از انتشارات شرکت کتاب
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در صفحات دیگر:

داستان «افسانه» را به صورت
پاورقی در صفحه  5بخوانید
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طرح ایجاد یک انجمن همسایگان
جدید در وست وود شمالی تصویب شد

تاخیر پرسش برانگیز دولت فدرال
کانادا در صدور مجوز اقامت دایم
مهاجران ایرانی تبار
دستگیری آرمان گبای ،یکی از
ثروتمندان بورلی هیلز
پرونده آزار کودکان  4ماهه تا
 11ساله از سوی پدر و مادری در
فرفیلد کالیفرنیا به دادگاه رفت
آزار جنسی از سوی شماری از
نامداران هالیوود
افسران دوملیتی اداره پلیس لوس
آنجلس در دوران مخالفت دانالد
ترامپ با خارجیها
سوء استفاده جنسی دکتر تیندال
رئیس کلینیک زنان دانشگاه
USC
انتقاد نمایندگان مردم از سناتور
دایان فاین استاین در همایشهای
حزبی
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

خبرگزاری ایرانشهر :در یک رقابت بسیار فشرده
انتخاباتی طرح ایجاد انجمن همسایگان در وست
وود شمالی تصویب شد .این طرح برای نخستین
بار گروه دانشجویان و دانشگاهیان یو سی ال ا را
از یک سو و از سوی دیگر بخش شمالی خیابان
اوهایو را در بر میگیرد .گروه وست وود فوروارد
که از ائتالف مشاغل ،خانه داران ،دانشجویان و
دانشگاهیان تشکیل شده است برای نخستین بار
در اطالعیه نوامبر گذشته خود ،سرخوردگی و
ناامیدی خود را از انجمن همسایگان فعلی ابراز

خاطره او که به زندگی بازگشت ،وقتی
حجابش را برداشت
نگاه نیویورک تایمز به کتاب تازه مسیح علی نژاد

سرکار خانم مسیح علی نژاد ،روزنامه نگار و فعال مدنی ایرانی تبار ساکن نیویورک ،تابستان
امسال کتاب جدیدی منتشر خواهد کرد که از هم اکنون مورد توجه نشریه نیویورک تایمز
قرار گرفته است.
«باد در موهایم» عنوان کتاب تازه ای از مسیح علی نژاد است که بزودی در  ۲۹ماه می توسط
انتشارات «لیتل ،براون و شرکا» منتشر خواهد شد .این کتاب مجموعه ای از خاطرات خانم
علی نژاد از روزهای دور و نزدیک است.
در گوشه ای از این کتاب آمده که چگونه مسیح علی نژاد برای نخستین بار طعم آزادی
بدون حجاب را در خیابان های بیروت ،پایتخت لبنان ،در کنار زنان لبنانی چشیده است.
مسیح سی ساله در  ۲۰۰۶و در هنگامی که بر روی سلسله مقاالتی درباره لبنان برای روزنامه
اعتماد ملی کار می کرد ،برای نخستین بار به یک سفر خارجی رفت که باعث تحولی عمیق
در ساختار فکری وی شد .خانم علی نژاد می نویسد« :در سراسر زندگی من به ما گفته شده
که همه فضیلت ،عفت و نجابت و ارزش من (یک زن) در روسری ام بسته شده است اما در
بیروت زنان حق انتخاب داشتند ،برخی حجاب را انتخاب کرده اند و بعضی دیگر نه اما در
عین حال یکپارچگی جامعه لبنان از بین نرفته است».

داشت و اعالم کرد که انجمن فعلی  ،نگرانی ها و
مشکالت آنها را مورد توجه قرار نمی دهد.
آقای مایکل اسکایلز پرزیدنت انجمن فارغ
التحصیالن  UCLAو از اعضای وست وود
فوروارد اعالم کرد هر چند نتایج رسمی نیست
و قرار است آرای دیگری نیز خوانده شود ولیکن
تعداد آنها در شمارش و نتیجه نهایی آرا تاثیری
نخواهد داشت.
دپارتمان توانمند کردن انجمن همسایگان باید در
مدت یک ماه اینده نتیجه انتخابات را گواهی کند.
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در کانون خبر:
ادامه مطلب « کتاب تازه مسیح علی نژاد از صفحه 1
به گزارش نیویورک تایمز ،مسیح علی نژاد در نگارش کتاب باد در موهایم از همسرش« ،کامبیز فروهر» روزنامه نگار ارشد نشریه بلومبرگ ،یاری گرفته
و پرتره ای از ایران امروز را از دید یک زن روایت می کند .او از داستان هایی که بر او در ایران و سپس در مهاجرت به انگلستان و ایاالت متحده گذشته
است سخن می گوید.
معصومه علی نژاد قمی معروف به مسیح علی نژاد ،زاده سال  ۱۳۵۵و در روستای قمیکوال از توابع بابل بدنیا آمده است .او خبرنگاری را در سال ۱۳۸۰
و با روزنامه همبستگی در تهران آغاز کرد .در سال  ۲۰۰۵و در حالی که چند سالی بعنوان خبرنگار پارلمانی در مجلس شورای اسالمی کار می کرد
بدلیل افشای پرداخت عیدی و پاداش هنگفت به نمایندگان مجلس در خبرگزاری ایلنا از مجلس اخراج شد و بعدها از ایران به انگلستان و سپس آمریکا
مهاجرت کرد.
مسیح علی نژاد بعنوان روزنامه نگار ،نویسنده و فعال مدنی جنبش زنان و فمینیست شناخته می شود .مبارزه علنی او با حجاب اجباری و اعتراض به
تبعیض علیه زنان ایرانی از او چهره ای شناخته شده در سطح بین المللی بوجود آورده که درضمن مورد دشمنی و کینه ورزی مقامات جمهوری اسالمی
نیز قرار گرفته است.

انتقاد نمایندگان مردم از سناتور دایان فاین استاین در همایشهای حزبی

دکتر فرهنگ مهر دولتمرد

استاد و رئیس پیشین دانشگاه پهلوی شیراز

سناتور دایان فاین استاین که همواره هوادار حکم اعدام بوده و از سوی
نمایندگان مردم در همایشهای حزبی مورد انتقاد قرار گرفته و از سال 1990
تا کنون در کارزارهای انتخاباتی خود به آن انتقادی هم نکرده است ،امسال در
آگهی انتخاباتی برای دور پنجم سنا ،نشان داده است که علت عملگرا بودن او
بوده است و اکنون او از خط میانه حزب دموکرات به سوی خط چپ متمایل
شده است تا بار دیگر در انتخابات پیروز شود .دایان فاین استاین  84ساله

اگر این بار نیز پیروز شود تا  90سالگی در سنای آمریکا خواهد بود .رقیب
او کوین د لئون که از پشتیبانی جناح چپ حزب برخوردار است تالش دارد
در این دوره از انتخابات کرسی او را تصاحب کند .این که آیا مخالفت کنونی
دایان فاین استاین با حکم اعدام به او کمک میکند یا خیر ،باید به آمار پس از
 5جون نگاه کرد.
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در کانون خبر:

دستگیری آرمان گبای ،یکی از
ثروتمندانبورلیهیلز
آرمان گبای  57ساله ،یکی از ثروتمندان بورلی هیلز و سرمایهگذار در توسعه امالک
به سبب رشوه دادن به یکی از کارمندان اداره کانتی لوسآنجلس برای دستیابی به یک
قرارداد  45میلیون دالری دولتی ،از سوی ماموران فدرال دستگیر شد.
او متهم است که در  6سال گذشته ،ماهیانه  1000دالر به این کارمند میپرداخته تا
اطالعات منافع دولتی در سرمایهگذاری را که مدارک و اسناد غیرعمومی بوده در
اختیار او بگذارد و او بتواند از به اجاره در آوردن امالک  ،از آن بهرهبرداری اقتصادی
کند.
گر چه آرمان گبای پس از دستگیری با وثیقه یک میلیون دالری آزاد شده است،
لیکن دادگاه نخست او برای تفهیم اتهام روز  12جون تعیین شده است .آرمان گبای
چندین شرکت دارد و در صورت محکومیت میتواند با  10سال زندان روبرو شود.

پرونده آزار کودکان  4ماهه تا 11
ساله از سوی پدر و مادری در فرفیلد
کالیفرنیا به دادگاه رفت
اینا راجرز  30ساله ،مادری که با  9پرونده کودک آزاری نسبت به فرزندان
خود روبرو بود ،یک پرونده تازه کودک آزاری نیز به آن افزوده شد و با وثیقه
 495000دالری راهی بازداشتگاه شد تا با همسرش جاناتان آلن  29ساله که او
نیز در برابر وثیقه  5میلیون دالری در بازداشت است ،روز  24ماه می در برابر
دادگاه قرار بگیرند و تفهیم اتهام شوند.
پلیس در  31ماه مارچ هنگامی که از سوی همین مادر ،اطالعاتی در مورد ناپدید
شدن پسر دوازده سالهاش دریافت کرد ،جستجو برای او را آغاز کرد و کودک را
زیر بتههای خانه همسایهها یافت که خوابیده بود و همین موجب شد که خانه
این زن مورد بررسی قرار گیرد و پلیس به این موضوع دست یابد که این زن و
همسرش ،بچهها را آزار میدادهاند 9 .کودک بین سن  4تا  11ساله در خانه این
زن با غذاهای مسموم و فاسد ،اتاقهای پر از زباله و مدفوع زندگی میکردند و
این آزارها از سال  2014ادامه داشته است.

آزار جنسی از سوی شماری از
نامداران هالیوود
از سوی دادستان کانتی لوس آنجلس ،گروه ویژهای مسئول رسیدگی به پرونده
آزار جنسی از سوی شماری از نامداران هالیوود از جمله هاروی واینستین و
استیون سیگال و اد وست ویک شد .پروندههایی که از آزار جنسی تا تجاوز را
در بر گرفته است ،گر چه هنوز تحقیقات از سوی ماموران اداره شریف دپارتمان
و پلیس بورلی هیلز پایان نیافته است لیکن این پروندهها از سوی دادستان منطقه
به تیم ویژه بازرسان و دادستانها ارجاع شده است که روی موضوع آزار جنسی
در زمینه کارهای هالیوود تمرکز دارند و از  6ماه گذشته این پروندهها را پیگیری
مینمایند.
دادستان کل لوس آنجلس کانتی ،جکسی لی سی ،این پروندهها را از  18دسامبر
همراه با بازپرسهای ویژه زیر نظارت ویژه دارد و گفته میشود که پروندهها گر
چه با هاروی واینستین آغاز شد ولی به شمار زیادی از هنرپیشهها نیز گسترش
یافته است.

افسراندوملیتیادارهپلیسلوسآنجلسدر
دوران مخالفت دانالد ترامپ
با خارجیها
در دوران مخالفت دانالد ترامپ با خارجیها و موضوع شهرهای پناهگاه در
کالیفرنیا ،پلیس لوس آنجلس اعالم کرد که  15درصد افسران اداره پلیس لوس
آنجلس در بیرون از آمریکا در کشورهای دیگر به دنیا آمدهاند .از سال 1992
که شورش لوسآنجلس را به دنبال رای دادگاه در مورد پلیس و رادنی کینگ
اعالم نمود و در آن زمان تقریب ًا تمامی افسران سفید پوست بودند ،این اداره
تصمیم به استخدام التین تبارها و رنگین پوستان آفریقایی تبار گرفت و اکنون
 48درصد افسران التین تبار 10 ،درصد آسیایی تبار و  10درصد آفریقایی تبار
هستند و  15درصد کسانی هستند که در بیرون از آمریکا به دنیا آمدهاند و حتی
در میان افسران پلیس کسانی هستند که در کودکی به طور غیرقانونی به آمریکا
آورده شدهاند و اکنون شهروند آمریکا و در خدمت پلیس هستند و حتی ریاست
شعبههایی از اداره پلیس را به عهده دارند .این گرایش در میان افسران پلیس
عامل مهمی در همکاری نکردن در اخراج مهاجرات غیرقانونی جلوه میکند.
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درکانون خبر:

پشتیبانی دانالد ترامپ از جان کاکس نامزد جمهوریخواهان برای
انتخابات کالیفرنیا

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اعالم پشتیبانی از جان کاکس نامزد
جمهوریخواهان برای انتخابات کالیفرنیا ،در  2هفته پیش از انتخابات مقدماتی
 5جون ،توازن در جبهه جمهوریخواهان را به هم زد و با وجود  2نامزد
جمهوریخواه ،رایهای بیشتری را به سوی جان کاکس روانه میکند و تراویس
آلن نامزد دیگر جمهوریخواهان را با کاهش رای روبرو خواهد کرد.
گر چه در آغاز ماه جاری ،کنگره جمهوریخواهان کالیفرنیا در سن دیه گو

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

نتوانست هیچ یک از دو نامزد را به سبب نرسیدن به  60درصد ،پشتیبانی نماید
ولی پشتیبانی رئیس جمهور میتواند با افزایش رای جان کاکس ،دو نفر با آرای
باال در انتخابات  5جون را که به نظر میرسید دو نفر از دموکراتها باشند به
یک دموکرات و یک جمهوریخواه تغییر دهد و روانه ماه نوامبر نماید گفتنی
است که در انتخابات  ،2016جان کاکس به دانالد ترامپ رای نداده است.
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افسانه
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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت بیست و دوم

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
احمد گفت چند وقتشه
افسانه گفت حدود چهل روزه
احمدگفت پس چرا چیزی بمن نگفتی
افسانه گفت واسه اینکه تا دیروز خودمم خبر ندا شتم
احمد گفت خیلی مواظب خودت باش و سعی
کن تحت نظر یه دکتر متخصص باشی و باهاش
خداحافظی کرد در حالیکه افکارش شدیدا تحت تاثیر
این خبر قرار داشت
افسانه هر لحظه در گیر یک مشغله فکری میشد هنوز
اولی رو از سر راه بر نداشته سوژه دیگری از راه میرسید
تازه میخواست از اینکه باحمد خبر داده نفس راحتی
بکشه که از طرف خودش مورد سئوال قرار گرفت که
آیا بفرزانه بگه یا نه و باز هم تصمیم در این باره رو
بفردا موکول کرد
صبح فردا احمد با عباسی تماس گرفت و گفت آیا
اون برنامه رو که بهت گفته بودم میتونی امروز پیاده
کنی
عباسی گفت چرا نتونم وقتی هما پیشته یه اس بده من
زنگ میزنم و برنامه بعد از ظهر و ردیف میکنم
احمد گفت دستت درد نکنه و گوشی رو گذاشت
سعید برای افسانه پیام داد که چون دیشب تماس
نگرفتی نگران شدم یه خبری بده و افسانه نوشت
نگران نباش من خوبم موقعیت تماس نبود
صغری هما رو در حالیکه ناله میکرد از پلهها پائین
آورد و روی
کاناپه نشوند و بآشپزخونه رفت
احمد گفت چیه درد داری
هما گفت نفسم باال نمیاد
صغری با یه سینی اومد و لقمهای رو که آماده کرده بود
بدست هما داد و یه فنجون جای جلو احمد گذاشت
و احمد گوشی رو برداشت و یه میس کال بعباسی داد
سعید در حالیکه جعبه شیرینی رو تو یه دست و پاکتی
رو توی
دست د یگه داشت وارد شد و سالم گفت
احمد و هما جواب سالم کوتاهی دادن و احمد
بشوخی گفت بمیمنت و مبارکی شکستن پام شیرینی
گرفتی
سعید انگار که حرف پدرشو نشنیده ورقهای رو از
پاکت در آورد و گفت این پایان نامه و اینهم شیرینیش
هما گفت مبارکه ایشااهلل همیشه تو زندگیت موفق
باشی و هردو سعید و بوسیدن و هما گفت این شیرینی
قبول نیست میخوای با یه جعبه شیرینی سر و ته شو
هم بیاری
سعید گفت تو جون بخواه عزیزم و روی مبل نشست
و صدای زنگ گوشی احمد در اومد احمد گوشی رو
برداشت و گفت سالم آقای عباسی  ...قربون تو ...آره
خوبم ...اونام خوبن  ...کی امروز آخه من با این پام ...
باشه بیا قربون تو خداحافظ
هماگفت چی میگفت
احمد گفت میخواد عصری بیاد منو ببره بیرون شاید
بازم برای دکتر مشکلی پیش اومده سعید پاشد و
باتاقش رفت
حوالی ساعت چهار بعد از ظهر بود که عباسی اومد
چون احمد نمیتونست مثل سابق لباس بپوشه یه شلوار
کردی گشاد پوشید و یه پیرهن و کت روش و با کمک
عصا و عباسی توی ماشین نشست
وقتی راه افتادن احمد آدرس خونه افسانه رو داد و
گفت نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم
عباسی گفت ترو خدا این حرفو نزن کمر ما زیر بار
منتی که روسر ما گذاشتی خم شده
احمد گفت بابا ما رو پشیمون نکن
عباسی گفت باشه دیگه چیزی نمیگم فقط بدون که
من همین دور و برام هر وقت خواستی برگردی زنگ
بزن یه ربع بعد من در
خونه م
جلو در خونه افسانه رسیدن احمد قبل از اینکه پیاده
شه
بافسانه زنگ زد و گفت اگه خونهای درو وا کن
افسانه درو واکرد و احمد با کمک عباسی پیاده شد و
ازش تشکر کرد و بطرف خونه راه افتاد هنوز دو سه
پله رو باال نرفته بود که افسانه رسید و بهش کمک کرد
و باهم وارد خونه شدن
احمد روی مبلی نشست و افسانه هم روبروش کمی
باهم صحبت کردن و خاطرات عالیه خانوم و بیاد
آوردن که باشنیدن نام عالیه خانوم اشک ا فسانه سرازیر
شد و پشت سرش صرفه و استفراق و قبل ازینکه بتونه
خودشو بدستشویی برسونه قسمتی از لباس و گوشه
هال هم کثیف شد
افسانه بعد از اینکه صورتشو شست با پارچهای گوشه
هال و تمیز کرد و باحمد گفت تموم هیکلم بوی تعفن
گرفته اگه اجازه بدی من یه دوش سریع بگیرم و
لباسمو عوض کنم
احمد گفت برو خانوم راحت باش و افسانه بعد
ازینکه لباسی از تو کمد برداشت بحموم رفت
احمد همچنانکه تو فکر بود و به دور و برش نیگا
میکرد چشمش به کتابهای توی دکور افتاد تصمیم
گرفت تا اومدن افسانه خودشو سرگرم کنه از جاش
پاشد و بطرف دکور رفت و به کتابا نگاهی انداخت
و چشمش بعنوان یکی از اونا افتاد که براش آشنا بود
احمد اون کتابو برداشت یادش اومد که اولین بار این
کتاب و تو اتاق سعید دیده کتاب و باز کرد و ناگهان
وارفت این دقیقا همون کتابی بود که تو اتاق سعید دیده
بود با همون نوشته تبریک تولد
کتابو سر جاش گذاشت و دوباره روی مبل نشست
انگار جریان خون در رگهاش متوقف شده و نفسش

باال نمیومد مدام با خودش میگفت آخه چطور ممکنه
سعید با افسانه رابطه داشته باشه حتی یه دلیل ضعیف
برای توجیه این رابطه پیدا نمیکرد دیگه طاقت موندن
در اونجا رو نداشت قبل از اینکه افسانه از حموم در
بیاد از خونه خارج شد بمحض خروج شماره عباسی
رو گرفت و گفت تو کوچه منتظرم دقایقی بعد عباسی
از راه رسید از ماشین پیاده شد و باحمد کمک کرد تا
سوار بشه و عصاشو از دستش گرفت و روی صندلی
عقب گذاشت وقتی پشت رل قرار گرفت دچار حیرت
شد احمد سرشو توی دو دستش گرفته بود و زار زار
گریه میکرد
عباسی که با دیدن گریه احمد بغض کرده بود گفت
چی شده مرد تو که منو نصفه جون کردی کسی
طوریش شده
احمد گفت هیچی نپرس فقط راه بیفت عباسی حرکت
کرد و دیگه بین راه چیزی نگفت وقتی درخونه احمد
رسیدن قبل از پیاده شدن عباسی گفت هنوز نمیخوای
چیزی بگی
احمد که همچنان تو شوک بود گفت من امروز
وانمود میکنم که پام درد داره و فردا میخوام برم پیش
دکتر لطفا راننده اداره رو ساعت چهار بفرست در خونه
میام پیشت و برات مفصل تعریف میکنم که چطوری
خونه خراب شدم راستی اگه بتونی یه برنامه جور کنی
بعد ازینکه ترو دیدم یه دیدار کوتاه با دکتر حقیقی
داشته باشم خیلی خوب میشه
عباسی گفت نگران نباش ترتیب شو میدم و ادامه داد
احمد دیگه سفارش نمیکنم مواظب خودت باش و
کمک کرد تاپیاده شه و بخونه بره
وقتی افسانه از حموم در اومد فکر کرد که هنوز احمد
توهاله همانطور که موهاشو خشک میکرد گفت ببخش
که تنهات..
تازه متوجه شد که مخاطب نداره اول سراغ دستشویی
رفت ولی کسی آنجا نبود سراغ کفش احمد رفت
و فهمید از خونه خارج شده روی مبل نشست و
بگوشهای زل زد و بفکرفرو رفت یعنی چه اتفاقی افتاده
که اینجوری بیخبر گذاشته رفته حداقلش میتونست تا در
حموم بیاد و بگه که داره میره دوباره افکار مالیخولیایی
داشت بسراغش میومد که باز هم خودشو به بیخیالی زد
و گفت چکار کنم هر چی میخواد بشه بشه
شاید فکر میکرد خبر حاملگیش باید برای احمد
سورپرایز باشه و در حال حاضر انتظار بیتابی بیشتری
رو از طرف او داشت
افسانه وقتی دید که احمد با آن حال و روز و با آن پای
شکسته از خونه بیرون زده از یه طرف خوشحال بود
که توخونه مونده بود و از طرفی همین امر باعث شد تا
باز هم بیشتر احتیاط کنه و در جواب پیام جدید سعید
که دلم برات تنگ شده یه راهی پیدا کن تا همدیگه
رو ببینیم نوشت بجان تو اوضاع خیلی خیطه و فعال
امکانش نیست بمحض اینکه بتونم بدیدارت میام
احمد وارد خونه شد و شروع کرد به تمارض
هما گفت چی شده تو که وقت رفتن حالت خوب
بود اگه بیرون نمیرفتی و به پات فشار نمیاوردی دردش
زیاد نمیشد
احمد گفت کجاحالم خوب بود من از صبح درد
داشتم و بروز نمیدادم با دکتر تماس گرفتم تا قبل از
ساعت چهار بعد از ظهر فردا وقت خالی نداشت
هما گفت پس بسعید بگو تا فردا ترو ببره پیش دکتر
احمد گفت عباسی گفته راننده رو میفرستم راستی
خودش کجاست
هما گفت پیش پای تو رفت باال میخواد حموم کنه
احمد گفت منهم میرم باال ببینم میتونم یه چرت
بخوابم برای شام منو صدا کنین وقتی باسعی زیاد باالی
پلهها رسید سعید داشت وارد حموم میشد با دیدن
احمد گفت مثل اینکه هواخوری بهت نساخته دوباره
پات درد گرفته
احمد گفت آره میرم بخوابم شاید بتونم درد و
فراموش کنم با این حرف احمد وانمود کرد که داره
باتاقش میره و سعید وارد حموم شد
احمد یکی دو قدم برگشت و نزدیک در حموم ایستاد
وقتی صدای دوش آب و شنید باتاق سعید رفت و
گوشی شو برداشت و روشن کرد و خیلی زود بشماره
تلفن افسانه و حتی آخرین پیامش که نوشته بود اوضاع
خیطه رسید گوشی رو خاموش کرد و سرجاش
گذاشت و بطرف اتاقش راه افتاد وقت ورود چنان
حواسش پرت بود که نزدیک بود کنترلشو از دست بده
و بر زمین بیفته وقتی روی تختش نشست دیگه حتی
باندازه سر سوزنی براش جای تردید نمونده بود که
سعید و افسانه با هم رابطه دارن سعی میکرد موضوع

رو از زوایای مختلف حالجی کنه واسه خودش سوال
طرح میکرد و بدنبال جواب میگشت آیا افسانه با نقشه
قبلی موجبات این آشنایی رو فراهم کرد یا برعکس
این سعید بود که با این عمل خواسته به او ضربه بزنه
و انتقام مادرشو بگیره
احتمال مورد سوم مبنی بر اینکه این آشنایی کامال
تصادفی باشه رو بسیار ضعیف میدید
صغری به در اتاق احمد اومد و گفت آقا خانم گفت
از شما بپرسم اگه براتون سخته بیاین پائین غذاتونو
بیارم همینجا
احمد گفت اگه این لطف و بکنی خیلی ممنون میشم
احمد نگاهی به پیامهای رسیده کرد و پیام افسانه
رو خوند
افسانه نوشته بود ما که نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد که
بیخبر رفتی کاش یه خبر میدادی و احمد جواب داد در
یه لحظه دردم آنقدر زیاد شده بود که دیگه تاب موندن
نداشتم و بیرون اومدم فردا باهات تماس میگیرم و بعد
از آن شامی رو که صغری آورده بود خوردد و خوابید
بعد از ظهر روز بعد ساعت دیواری چهار و نشون
میداد که راننده از راه رسید وقتی احمد با تکیه به عصا
وارد حیاط شد سعید هم که ماشین احمد و از تعمیرگاه
گرفته بود وارد حیاط شد
احمد گفت درست شد
سعید گفت آره و پرسید میری پیش دکتر
احمد گفت آره و با کمک راننده و سعید سوار شد
و حرکت کردن
راننده گفت کجا برم حاج آقا
احمد در حالیکه شماره عباسی رو میگرفت گفت
حاال بهت میگم
عباسی گفت کجایی
احمد گفت تازه از درخونه راه افتادیم
عباسی گفت اون کافه دنجه که باهم رفته بودیم یادته
احمد گفت آره بلدم
عباسی گفت برو اونجا منهم دارم میام
احمد نشونی رو به راننده داد و گفت برو اینجا
دقایقی بعد وقتی به کافه رسیدن احمد با کمک راننده
بهمون اتاق مشرف بحیاط رفت و پشت همون میز
نشست و براننده گفت ما دو سه ساعتی اینجائیم دلت
خواست بمون یا اگه کاری داری برو انجام بده و برگرد
راننده گفت تو ماشین منتظر شما میمونم
احمد گفت پس اگه غذا یا قلیون خواستی بگیر و
توسالن از خودت پذ یرایی کن راننده رفت و همزمان
عباسی وارد شد و روبروی احمد نشست و گفت
فعال قلیون و سفارش دادم تا بعد حاال بگو ببینم چی
بروزت اومده که ما بیخبریم دیروز که گریه ترو دیدم
جیگرم آتیش گرفت واقعا که گریه مرد تلخه
احمد گفت مال ما از تلخی گذشته دیگه عینهو زهر
ماره
عباسی گفت اول در مورد دیروز بگو چه اتفاقی افتاده
بود وقتی رفتی کسی تو خونه بود
احمد گفت باید برات از چند روز پیشتر بگم اصال تو
خواب هم نمیدیدم که فقط در عرض یه هفته اینهمه
اتفاق پشت پرده رو بشه
گارسن قلیون و آورد و روی میز گذاشت و گفت
حاج آقا چیز دیگهای الزم ندارین
عباسی گفت نه و گارسن خارج شد عباسی از قلیون
دم میگرفت و احمد ماجرای نسخه دیزین و گردن
بند زنجیر با حرف اس و کتاب شعرسعید و که توی
دکور خونه افسانه بود و آخرین مورد هم که شماره و
پیامک افسانه توی گوشی سعید و بتفصیل برای عباسی
تعریف کرد تقریبا دو ساعتی از زمان ورود شون گذشته
بود و گارسن دو بار قوری چای و آتیش قلیونو عوض
کرده بود
عباسی قبل از اینکه اظهار نظر کنه باحمد گفت من
با دکتر هماهنگ کردم منتظر تماس منه که بیاد تا اینجا
برسه یه ساعتی طول میکشه بهش بگم که راه بیفته تا
غذارو باهم بخوریم بعد از غذا من میرم و شما رو باهم
تنها میزارم و بعد از تماس با دکتر رو کرد باحمد و
گفت حاال میخوای چیکار کنی
احمد گفت اول باید تکلیف این بچه رو روشن کنم
عباسی گفت این حرفت یعنی چی
احمد با حالت استیصال گفت باید ببینم باباش کیه
عباسی گفت یعنی میخوای بگی ممکنه تا اونجا پیش
رفته باشن
احمد گفت با این سرعتی که دارن چرا که نه
عباسی رفت تو فکرو در همین لحظه گارسن باتفاق
دکتر وارد شد و گفت بفرمائین عباسی از جاش بلند
شد ولی دکتر از احمد خواهش کرد تا بشینه و با هم
روبوسی کردن و دکتر فورا به دود قلیون که همه جا
رو پرکرده بود اعتراض کرد و گفت مگه اینجا بخاری
هیزمی کار گذاشتین
عباسی بطعنه گفت آقای وزیر بهداشت یه امشبو
کوتاه بیا بعد هر کدوم روی یه صندلی آروم گرفتن
عباسی بگارسن گفت غذا رو زود برسون
گارسن گفت چشم حاج آقا و رفت
دکتر گفت حالت چطوره احمد آقا پات بهتر شده
احمد گفت نپرس دکتر که خانه از پای بست ویران
است
گارسن با یه سینی اومد و سرویس و رو میز گذاشت
و لحظاتی بعد غذا رو آورد آنها غذا رو در سکوتی معنی
دار خوردن و بعد عباسی باحمد تاکید کرد که بدون رو
درواسی هر کاری داشتی زنگ بزن و خداحافظی کرد
و رفت بعد از رفتن عباسی دکتر باحمد گفت خب بگو
احمد آقا چه کاری از من برمیاد

خبرگزاری ایرانشهر

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

ادامه در شماره آینده
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 25می تا 31می ( 4خرداد تا  10خرداد)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
فرامرزی و مدیریت و سردبیری دکتر مصطفی
آدینه 4خرداد 25/می
مصباحزاده.
 1325خورشیدی (1946میالدی)
 1286خورشیدی ()1907
تأسیس انجمن روزنامه نگاران
زادروزعبدالحسینسپنتا-ازنخستینسینماگرانایران
 1328خورشیدی (1949میالدی)
 1299خورشیدی( 1920میالدی)
درگذشتعالمهمحمدقزوینی-ادیب،پژوهشگرو
پنجشنبه 10خرداد 31/می
کشتهشدنشیخمحمدخیابانی،ازفعاالنانقالب
مؤلف«بیستمقاله»
مشروطیت ایران .وی در خامنه در نزدیكی تبریز متولد
 1329خورشیدی (1950میالدی)
 1290خورشیدی( 1911میالدی)
شد و از فعاالن سیاسی در دوره انقالب مشروطه ایران
قتل احمد دهقان-مدیر نشریه تهران و نماینده
تصویبقانونطبابتونظامپزشكیدرمجلس
بود .او در مجلس دوم به وکالت رسید و بعد از دوره
دوم به تبریز رفت و قیام نمود ،که سرانجام این قیام به مجلس شورای ملی و صاحب تماشاخانه تهران به
 1348خورشیدی(1969میالدی)
دست حسن جعفری کارمند شرکت نفت انگلستان.
درگذشتدكترحسنارسنجانی-وزیرپیشین
شکستوکشتهشدنوی منتهی شد.
 1339خورشیدی ( 1960میالدی)
كشاورزیومجریالیحهیاصالحاتارضی-روزنامه
 1316خورشیدی ()1937
زادروز مهرداد فالح ،شاعر در الهیجان
نگارووكیلدادگستری
زادروز جهانبخش پازوكی -آهنگساز و نوازنده
 1361خورشیدی( 1982میالدی)
 1380خورشیدی( 2001میالدی)
 1338خورشیدی ()1959
پیشگامان
درگذشت وارطان هوانسیان از معماران و
درگذشتشاهزادهلیالپهلوی،درلندن
درگذشتمحمدتقیكمالتهرانی-خوشنویس
معماری مدرن در ایران؛ از آثار وی :ساختمان بانک
1381خورشیدی(2002میالدی)
1383خورشیدی( 2004میالدی)
ملی ایران در تهران (شعبه دانشگاه تهران)
درگذشتحبیباهللکسماییفیلمنامهنویس
درگذشت امین امینی كارگردان و بازیگر سینما و تئاتر
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
 1383خورشیدی( 2004میالدی)
در سن  74سالگی در لندن
درگذشتمحمدرضا اعالمیکارگردان سينما.
درگذشتحسینملك،جامعهشناس،محقق،
اين کارگردان شامگاه ششم خرداد ماه در سن  ۵۴اندیشمندفلسفهونویسندهدرسن 83سالگیدرپاریس
شنبه 5خرداد 26/می
سالگی به دليل عارضه سکته قلبی در خانه اش به
 1385خورشیدی( 2006میالدی)
ديار باقی شتافت .او به عنوان کارگردان ساخت
درگذشتمحموداعتمادزاده(م.بهآذین)مترجموشاعر
«شناسايی»،
فيلمهايی چون «نقطه ضعف»« ،ترنج»،
نامدارایرانی.متولد 1293خورشیدیدرشهررشت.
«عشق و مرگ»« ،افعی»« ،آشوبگران»« ،ساقی»،
یكیازمعروفترینآثاراوترجمه«دونآرام»اثرمیخائیل
«آنسوی آيينه» و«رازها» را در پرونده کاریاش ثبت
شولوخوف.
کرده است.
بهآذیندرعرصهنمایشنامهنویسیهمقلمآزمود.
نمایشنامهكاوه()۱۳۵۵گویایحدیثیباستانیبابیانو
شگردهایهنریمعاصراست.
دوشنبه 7خرداد  28/می
آثاربسیاریازنویسندگانبزرگجهان(بالزاك،رومن
روالن،شكسپیر،شولوخف…)رابهفارسیشيوائی
1324خورشیدی( 1945میالدی)
1302خورشیدی(1923میالدی)
ترجمهكرد.وسواسشدرانتخابآثار،وروانیودقت
زادروز محمد بیابانی ،شاعر ،در بوشهر
زادروزپرویزشاپور،كاریكلماتوریست،درقم
ترجمههایش،بهاوجایویژهایدرمیانمترجمانمشهور
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
1314خورشیدی(1935میالدی)
ایران داده است.
گشایش اولین دوره مجلس شورای اسالمی
انتصابنخستیناعضایفرهنگستانایرانازسوی
کتابهایاعتمادزاده(بهآذین)درشرکتکتابموجوداست.
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
هیأتوزیرانوقت:
 1389خورشیدی( 2010میالدی)
وقوع زلزلهای به قدرت 6.4درجه ریشتر در استانهای
محمدعلیفروغی،علیاکبردهخدا،محمدتقیبهار،
آندرهآرزومانياننوازندهبرجستهپيانوکهازبيماری
تهران،مازندرانومناطقكوهستانیشمالایرانبود.
بدی عالزمانفروزانفر،غالمرضارشیدیاسمی،عبدالعظیم
سرطاناستخوانرنجمیبرددرسن ۵۶سالگی،درتهران
قریب،عیسیصدیق،محمدحسابی،رضازادهشفق،
درگذشت.
سه شنبه 8خرداد  29/می
علیاصغرحکمت،سعیدنفیسیوغالمحسینرهنما
 1390خورشیدی( 2011میالدی)
 1317خورشیدی( 1938میالدی)
درگذشتعزتاهللسحابی(متولد،۱۳۰۹تهران۱۰-
 1336خورشیدی ( 1957میالدی)
اعالمنامزدیولیعهد(محمدرضاپهلوی)بافوزیه،خواهر
خرداد،۱۳۹۰تهران)سیاستمدارایرانی،روزنامهنگار،
زادروزمحسنمخملباف،نویسندهوفیلمساز،درتهران
پادشاهمصر
اقتصاددان،فعالملیمذهبی،رهبرشورایفعاالنملی
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
 1325خورشیدی( 1946میالدی)
درگذشتابوالقاسمآزادمراغهای–روزنامهنگاروادیب درگذشتحبیباهللكسمایی،فیلمنامهنویسسینمای مذهبیایران،عضوشورایانقالب،رئیسستادبسیج
اقتصادیكشور،عضوشورایبازنگریدرقانوناساسی
پیش از انقالب ایران
 1369خورشیدی( 1990میالدی)
جمهوریاسالمی،نمایندهمردمتهراندراولینمجلس
درگذشتعلیاكبرسیاسی،نویسنده،پژوهشگر،استادو
خبرگانقانوناساسیودورهاولمجلسشورای
چهارشنبه9خرداد 30/می
رییسدانشگاهتهران
اسالمی
1376خورشیدی(1997میالدی)
اوهمچنینرئیسسازمانبرنامهوبودجهدردولت
 1286خورشیدی( 1907میالدی)
درگذشتمحمدمهدیکمالیان،نوازندهوسازندهسهتار
مهدیبازرگانبودکهپسازاستعفایدولتبازرگاندر
انتشاراولینشمارهروزنامهصوراسرافیلباهمكاری
1393خورشیدی(2014میالدی)
موقعیتاپوزیسیونقرارگرفت.
میرزاقاسمخانتبریزیومیرزاجهانگیرخانشیرازی،با
درگذشتهوشنگسیحونپدرمعمارینوینایران
ویفرزندیداهللسحابیازبنیانگذاراننهضتآزادی
نویسندگیمیرزاعلیاكبرخانقزوینیمعروفبهدخو
ایرانوپدرهالهسحابیازفعاالنحقوقزنانوزندانی
(دهخدا)
یکشنبه 6خرداد 27/می
سیاسیبود.
1298خورشیدی(1909میالدی)
اویکیاززندانیانسیاسیسرشناسایرانبودکهبیش
زادروزفریدونتوللی،شاعروباستانشناس
 1305خورشیدی (1926میالدی)
از ۱۲سالازعمرخودرادرزندانهایحکومتپهلویو
1303خورشیدی(1924میالدی)
درگذشت ادیب نیشابوری -ادیب ،شاعر و مدرس
 ۳سال را در جمهوری اسالمی سپری کرد و در سالهای
درگذشتدكترعلیاكبرخانناظماالطباء،پزشكو
شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری ،فرزند مال عباس،
اخیرنیزبهدلیلحمایتازجنبشسبزتحتبازجویی
مؤلف«فرهنگنفیسی»
در سال  ۱۲۸۱هجری قمری در نیشابور زاده
قرارگرفت.
 1314خورشیدی( 1935میالدی)
شد .وی شاعری خوش قریحه بود و درسرودن
اومدیرمسئولنشریهایرانفردابودکهپسازدستگیری
شعرازسبک قاآنی پیروی میکرد .اما بعد ازمدتی به
توسطدادگاهانقالبوتوقیفنشریهایرانفردابه
شیوه ترکستانی روی آورد و سرانجام خود صاحب
عضویتافتخاریانجمنقلمآمریکادرآمد.عزتاهلل
سبکی ویژه شد .ازادیب نیشابوری عالوه بردیوان
سحابیدربامداد ۱۰خرداد ۱۳۹۰دربیمارستانمدرس
اشعار« ،بخشی َ
ازشرح ُم َع َّلقات َسبعه و رسالهای
تهرانوپساز ۶۰سالفعالیتسیاسیدرگذشت.
درجمع بین عروض عربی و فارسی» باقیست.
الزمبیادآوریاستاویکیازنخستینکساندرانکار
 1321خورشیدی( 1942میالدی)
هولوکاستدرایراناست.
انتشار روزنامه کیهان به صاحب امتیازی عبدالرحمن
زادروزبیژنمفید،كارگردانوبازیگرتئاتر
 1364خورشیدی( 1985میالدی)
درگذشتفریدونتوللی،شاعروباستانشناس
کتابهایفریدونتوللیدرشرکتکتابموجوداست.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی گفت،
با توجه به خروج آمریکا از قرارداد برجام ،برای بدترین شرایط ممکن آماده ایم!
دمت گرم که برای هر شرایطی آماده ای! البت بدترین شرایط باس دید چی
هست؟ اگه تحریمای سفت و سخت امریکا بدترین شرایط باشه که اصوال به قول
حضرت َعمام خمینی ... « ،هیچ غلطی نمی توان بکند!» منتها این دفعه جمهوری
اسالمیه که هیچ غلطی نمیتونه بکنه ولی حاال که بیشتر فکرشو میکنم ،میبینم یه
غلطی میتونه بکنه« :جمهوری اسالمی جون چشماتو ببند ،دوال شو و برای بدترین
شرایط (!!!) آماده شو!»
خبر دوم :یک استاد دانشگاه آزاد در زاهدان به جرم اهانت به بلوچها و مسلمانان
سنی بازداشت شد.
واقعا حیف کلمه استاد که برای همچین حیوونی بکار بره .اوصوال چهل ساله که
نظام مقدس (!) و آدماش دایم دارن به همه فحش میدن .اگه به بازداشت و برخورد
باشه ،باس کل جمهوری اسالمی و بگیرن و ببرن زیر اخیه .حاال فک کردین چی
میشه؟ دیگه بدتر از سعید طوسی بچه باز (معلم قرآن معروف) نیست که؛ بردنش
دادگاه و کفتن تبرئه شد .اینم یه مدتی قایمش میکنن و بعدش میره یه جا دیگه و
داستان همچنان ادامه دارد.
خبر سوم :پس از خروج ایاالت متحده از معامله هسته ای ،رهبر جمهوری اسالمی
برای ادامه برجام ،شروطی تعیین کرد که باید توسط اروپایی ها انجام شود!
یعنی حاج آغا عاشقتم! موشه تو سوالخ نمیرفت ،جارو به دمش بست! خود رهبرم
میدنه داره چیزشعر میگه ولی از اونجایی که بچه پرروییه ،گفت حاال که آمریکا
شرط و شروط میذاره ،بذار مام یه چیزی بگیم ،نگن مرده صداش در نمیاد وگرنه
خود حضرت آغا بهتر از من و شما میدونه که آخر این بازی ،روسیه و چین و
اتحادیه اروپا ،همگی میرن پشت آمریکا و دهن مهن جمهوری اسالمی سرویسه!
خبر چهارم :فیصل مقداد ،معاون وزیر امور خارجه سوریه اعالم کرد ،خروج

نیروهای نظامی جمهوری اسالمی (سپاه قدس) و حزب اهلل لبنان در دستور کار
دولت آن کشور نیست.
راست میگه این یارو ،خروج نیروهای نظامی جمهوری اسالمی و حزب اهلل در
دستور کار دولت سوریه نیست ،تو دستور کار بزرگتراییه که برای همه تعیین تکلیف
میکنن و هر موقع الزم باشه با تی پا سپاه قدس رو از سوریه که هیچ از کل خاورمیانه
سوت میکنن بیرون!
خبر پنجم :رهبر جمهوری اسالمی در سخنرانی خود درباره روابط ایران و امریکا
پس از برجام از مثل کارتون تام و جری استفاده کرد!
آخی ،کودک درون رهبر معظم انقالب وسط سخنرانی یهو باطن واقعی این مرد
حساس و نازنین رو به همه نشون داد .ایشون سالهاست که از زمان طفولیت دوست
داشته جای جری موشه باشه و دایم دهن تام گربه رو سرویس کنه .حاال معلوم
شد این شعار مرگ بر آمریکا در این چهل ساله مفهومش مرگ بر تام بوده و برای
تحریک گربهه بوده تا دنبال جری (جمهوری اسالمی) بذاره و آغا حال کنه .با توجه
به سابقه درخشان مقام عظمای والیت در چیزشعرگویی ،بزودی باس منتظر تحلیل
های این متفکر بزرگ قرن  ۲۱درباره کایوت و رودرانر (میگ میگ) ،پلنگ صورتی
و بازرس ،پینوکیو و پدر ژپتو و سایر شخصیت های کارتونی (مثه خودش) باشیم.
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درکانون خبر:

قاضی ِارون پرسکی ،به هیچ روی از رای خود پشیمان نیستم
قاضی اِرون پرسکی  56ساله که  2سال پیش در مورد تجاوز قهرمان
شنای دانشگاه استنفورد ،بوراک ترنر به یک دختر مست و بیهوش و رها
کردن او در کنار زبالهها ،متجاوز را تنها برای  6ماه به زندان فرستاد و در
همان زمان با اعتراض کنشگران حقوق زنان روبرو شد و در نهایت او را
برای ادامه کار به سن حوزه فرستادند ،در انتخابات  5جون با بازخوانی
جنبش  Me tooروبرو شده و نام او در برگههای رای برای برکناری
مطرح و اعالم شده است که قاضی را در برابر عدالت قرار میدهیم .قاضی
اِرون پرسکی ،این حرکت مردم را برای قرار دادن نام او برای بازخوانی و
برکناری در برگههای رای  5جون ،ناعادالنه خواند و با در دست گرفتن
پالکارد اعتراضی در برابر دوربین خبرنگاران قرار گرفت و گفت به هیچ
روی از رای خود پشیمان نیستم.

رمان قو

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

پس از آنکه شماری از شهرهای دو کانتی ارنج و سن دیه گو ،علیه شهرهای
پناهگاه و الیحه  54سنای کالیفرنیا در مورد شهرهای پناهگاه خواندن
کالیفرنیا وارد عمل شدند و از ایالت کالیفرنیا برای تصویب این قانون
شکایت کردند 22 ،شهر کالیفرنیا و کانتی سانتاکالرا با پیوستن به یکدیگر و
به رهبری اریک هولدر ،دادستان کل آمریکا در دوران باراک اوباما ،شکایتی
را علیه جف سشن دادستان کل آمریکا تنظیم و به دادگاه ارائه کردند که
دولت فدرال نمیتواند وظایف ماموران فدرال مهاجرت و ماموران پلیس
شهرها را با یکدیگر جابجا کند و به هم بریزد .این حرکت به گونهای تداخل
در منافع و از بین بردن اعتماد مردم به پلیس محلی و شهری است و محو
مسئولیت پذیری و پاسخگویی را به دنبال دارد .تحلیلگران ،شکایت جف
سشن نسبت به کالیفرنیا و اکنون شکایت مردم و سنای کالیفرنیا از جف
سشن را انقالب در عدالت میخوانند.

اعالم قطع کمکهای دولت فدرال
برایبارداریهایناخواسته
پس از اعالم قطع کمکهای دولت فدرال به کلینیکهای خانواده برای پیشگیری
از بارداریهای ناخواسته و شکایت حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا از دولت
فدرال برای این تصمیم ،اعالم شد که این تصمیم دولت فدرال میتواند 260
میلیون دالر برای ایالت کالیفرنیا هزینه داشته باشد .شکایت ایالت کالیفرنیا به
دولت فدرال پیشنهاد میکند که از قانون کشور در مورد سقط جنین پیروی کند
و در مورد بیماریهای آمیزشی نیز تابع احساسات و نصیحت نشود.
در سال  2015در دوران اوباما کمک دولت فدرال از تولد  822300فرزند
ناخواسته پیشگیری کرده است.
امروز الیحه  AB2943در مجلس ایالتی از سوی ایوان ُلو نماینده مجلس و در
سنای ایالتی الیحه  SB320از سوی سناتور کانی لی وا در حمایت از حق زنان
در مورد اندام خویش و باروری پیشنهاد شد  .از سوی دانشجویان دانشگاههای
کالیفرنیا نیز تظاهرات اعتراضی نسبت به دولت فدرال و تصمیم آن برای قطع
بودجه کلینیکهای خانواده سامان داده شده بود.

از انتشارات شرکت کتاب

www.ketab.net
310-477-7477
1-800-For-Iran
1-800-367-4726

7

8

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 118آدینه  25می 2018

			
درکانون خبر:

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:118 - MAY,25 , 2018

			

		

تیراندازی و تعقیب و گریز ماموران پلیس لوسآنجلس در منطقه فیگورووا

در ساعت  12و  10دقیقه نیمه شب یکشنبه ،تعقیب و گریز ماموران پلیس لوسآنجلس خیابانهای آلداما و پنجاهم گریخته و ناپدید شوند پلیس ناگزیر به تیراندازی شد تا
در منطقه خیابانهای فیگورووا و خیابان  52با دزدان یک اتوموبیل،منجر به تیراندازی بتواند آن دو نفر را دستگیر کند این تیراندازی در منطقه هایلند پارک لوسآنجلس
از سویسارقان و پلیس به یکدیگر شد که در نتیجه آن یکی از دزدان دستگیر و روی داده است .در این تیراندازیها ،هیچ یک از افسران پلیس ،زخمی نشدهاند.
اسلحه سارقان اتوموبیل در منطقه یافته شده و ضبط گردیده است.
دیگری که مجروح شده بود،روانه بیمارستان برای مداوا شد.
در حالی که سارقان اتوموبیل هوندا سیویک سفیدرنگ تالش داشتند در تقاطع

بررسی دقیق بودجه هیئت مدیره دانشگاههای  UCدر سانفرانسیسکو

از روز چهار شنبه به مدت  2روز در سانفرانسیسکو ،هیئت مدیره دانشگاههای
 UCدر جلسه خود به بررسی دقیق بودجه  876/4میلیون دالری سال
 2018-2019دانشگاهها که از سوی جنت ناپولی تانو ارائه شده ،خواهد
پرداخت و بسیاری از هزینهها را مورد پرسش قرار خواهند داد.
جورج کیفر ،رئیس هیئت مدیره دانشگاهها گفت پس از حسابرسی سال
گذشته و یافتن مشکالتی در زمینه  175میلیون دالر در صندوق پس انداز

دانشگاهها ،شفافیت بیشتری در هزینه کردن باید داشت .دفتر جنت ناپولی
تانو برای دفتر مدیریت دانشگاهها نباید بیش از  2درصد را هزینه کند.
جنت ناپولی تانو در نظر دارد در بودجه  30میلیون دالر برای خانههای
دانشجویان 10 ،میلیون دالر برای مرکز پزشکی دانشگاه در ریورساید و
 8/5میلیون دالر برای ثبتنام  1500دانشجوی بیشتر نسبت به سال گذشته
هزینه کند.

پاسخ چارلی بک ،رئیس پلیس لوس آنجلس به اظهار نظر دانالد ترامپ

چارلی بک ،رئیس پلیس لوس آنجلس در پاسخ به اظهار نظر دانالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا که در دیدار با نمایندگان کالیفرنیا در مورد مهاجران
غیرقانونی گفته بود ،آنها فردی را آزاد میکنند و آن فرد ،دست به قتل
میزند ،چنین گفت :آن قتل در تابستان گذشته اتفاق افتاده ،آن هم پیش از
آن که فرد برای یک جرم دیگر دستگیر شود .و این قتل در اثر درگیری بین
گنگهای فروش مواد مخدر روی داده است.

سخنگوی اداره مهاجرت گفته بود که خوان رامیرز  30ساله در 27نوامبر
 2017و  7ژانویه  2018از سوی پلیس لوسآنجلس دستگیر و آزاد شده بود.
چارلی بک رئیس اداره پلیس لوسآنجلس گفت ما هیچگونه درخواستی از
سوی ماموران فدرال اداره مهاجرت برای نگهداری این مجرم نداشتهایم تا
او را تحویل بگیرند و اخراج کنند.
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کلید شهر به استورمی دانیل ستاره فیلمهای پورنوگرافی به
خاطر شهامت و مخالفت با پنهانکاری دانالد ترامپ

9

یگانگی ذهن و زبان
از انتشارات نشر سندباد

فروش در شرکتکتاب

در یک مراسم رسمی که در غرب هالیوود برگزار شد ،جان دورن شهردار
هالیود همراه با شماری از اعضای شورای شهر ،کلید شهر را به استورمی دانیل
ستاره فیلمهای پورنوگرافی که به خاطر شهامت و مخالفت با پنهانکاری دانالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا معروف شده است تقدیم کرد .افزون بر کلید شهر،
یک لوحه یادبود برای ستایش از شجاعت او نیز تقدیم شد.
در این مراسم لیندزی هورات ،نماینده یهودی تبار شورای شهر که در سال

 2016شهردار هالیوود بود نیز حضور داشت او طی نامهای به دانالد ترامپ
نوشته بود که کمپین خشونت و تحریک برای خشونت را در این شهر
نمیپذیریم .شهر ما خانه مهاجرانی است که از آلمان نازی گریختهاند ،خانه
مهاجرانی که از اتحاد شوروی گریختهاند ،خانه کسانی که همجنسگرا هستند.

KETAB.NET

افقي:

-1یکیازبناهایتاریخیتهران،مربوطبهدورهقاجاروازشاخصترین
بناهایکاخگلستان-بازرس
 -2حس بساوايي -صبر زرد -سبیل
 -3آزاد و رها -مخفف «از این»  -نوعي كيك
-4خلقت-ماهيفروش-كندنزمين
-5برهنه-بهرهمندوكامروا-دردها-بلهانگليسي
-6برگهانتخاباتي-قطار-ايالتيدرآمريكا
-7مادرمیهن-وارستن-كالهفرنگي
 -8دانه به دانه -ذره باردار الکتریکی -كالنتر
-9حرفهمراهي-اعضاييكديگرند-ازواحدهایزمانی
-10کوشیدن-واحدپولايتاليابود-واحدمقاومتالكتريكي
-11رمقآخر-كندنعلفهرزه -ارتباطتلفني-راهميانبر!
 -12از القاب اروپايي -خوش قد و قامت -خالقيت
 -13ناگوار بودن اوضاع -عضو بين سر و بدن -ويتامين انعقاد خون
 -14قايق روسي -فرو ريختن -نوعی پارچه پشمی ضخیم و پرزدار
-15هوسزنباردار-مرکزاصلیتجاریوحکومتیشهرنیویورکدر
کشورایاالتمتحدهآمریکادراینجامیباشد

عمودی:
 -1همراه كت ميپوشند -نام محلی فلکه شورای همکاری
خلیج فارس در نزدیکی منطقه اقتصادی منامه ،بحرین است
 -2ضمير اول شخص جمع -ترك بند اسب -وسيلهاي در خانه
 -3از حيوانات جنگلي -سپرده و ودیعه -پایتخت کشور
بنگالدش
 -4نوعي نقاشي -سایت جستجوگر معروف اینترنتی -ميخزد
و ميگزد!
 -5پايمال شده -جديد -حرف پوست كنده -دستمزد

 -6سرگردان و حیران -تازه و شگفت -حافظهای در رایانه
 -7البیرنت و تو در تو -همراه شواهد -شرم آور
 -8مسافر سرزمين عجايب -مركز ايالت تنسي در آمریکا-
كاهگل
 -9هديهاي به عروس -پستي و فرومايگي -صحرا و بیابان
 -10از نشانههاي جمع فارسي -كند زبان -عالج
 -11حركت و جنبش -زياد نيست -مایه حیات -نام شاعری
بوده راوی رودکی
 -12شيوه و روش -مظنون -همراه نعلبكي
 -13پيروز -گوهر يكتا -سبزي ساالد
 -14راهبندان -از شهرهای عراق -صفحه اينترنتي
 -15یک تابلوی نقاشی رنگ روغن است که توسط نقاش و
طراح معروف هلندی ،ونسان ون گوگ ،در سال  ۱۸۸۹میالدی
خلق شدهاست -شاعر قرن نهم هجري

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

08Global.net/08event
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

از آدینه  25می 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

118
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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تاخیر پرسش برانگیز دولت فدرال کانادا
در صدور مجوز اقامت دایم مهاجران ایرانی تبار

چه بسیارند ایرانی تبارانی که در انتظار بدست آوردن اقامت دایم
کشور میزبانی هستند که به آن مهاجرت کرده اند و چه بسیار
فرصت و موقعیت هاست که در این تاخیر اجباری می سوزد
و از دست می رود .اکنون صدها ایرانی در کانادا منتظر صدور
مجوز اقامت دایم ( )PRآن کشور هستند اما دولت فدرال با
اعمال تاخیرهای درازمدت و بدون ارایه دلیل از اعطای مجوز
خودداری کرده و پرسش هایی را برانگیخته است.
«عنایت رجبی» مهندس علوم رایانه نزدیک یک سال است که
در شهر هلیفکس کانادا در انتظار مجوز اقامت دایم کاناداست.
او به ایالت نوواسکاتیا مهاجرت کرد و در دانشگاه دلهوسی
هلیفکس مشغول به کار شد .او که اجازه کار در کانادا را دارد،
مدت زمان زیادی منتظر دریافت مجوز اقامت دایم آن کشور
است.
آقای رجبی این انتظار و بالتکلیفی را برای خود و خانواده اش
بسیار استرس زا می داند و معتقد است در این زمان که او اقامت
دایم کانادا دارا نیست ،چه بسیار فرصت های شغلی را از دست
داده و بر خانواده اش فشار وارد می شود.

عنایت رجبی پس از کار در ایران و اسپانیا از حدود سال ۲۰۱۵
به دانشگاه دلهوسی شهر هلیفکس پیوست تا کارش را در زمینه
علوم کامپیوتری ادامه دهد ولی همچنان مطمئن است که چون
مجوز اقامت دایم کانادا را ندارد ،در بسیاری از فرصت های
کاری بویژه برای دانشگاه های بزرگتر و بهتر جذب نشده است.
او یکی از صدها ایرانی تباری است که در کشور کانادا در
انتظار دریافت مجوز اقامت دایم هستند .در شرایط عادی فرآیند
پردازش و صدور  PRپس از ارایه کامل مدارک از سوی
متقاضی ،حدود شش ماه به طول می کشد اما اکنون بیش از
یکسال است که دولت فدرال کانادا بدون ادای هیچ توضیحی از
صدور مجوز اقامت دایم برای مهاجران ایرانی تبارسر باز زده و
به این ترتیب برای جامعه ایرانی تباران مقیم کانادا پرسش های
جدی در این رابطه مطرح شده است .آقای رجبی نیز همچون
بسیاری از ایرانیان منتظر صدور  PRمعتقد استIRCC ،
(دپارتمان مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا) درباره
پرونده ایرانی تبارها تبعیض آمیز برخورد کرده و آنگونه که باید،
رسیدگی شایسته و بایسته انجام نمی شود.
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