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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...!!!

 پشتیبانی دانالد ترامپ از جان 
کاکس میلیاردر معروف در عرصه 
انتخابات کالیفرنیا برای فرمانداری 

سال 2018
جریمه 25000 دالری برای 

کامیون های دودزا
تالش کریستینا گارسیا نماینده 

مجلس ایالتی کالیفرنیا برای 
انتخابات 5 جون

26/3 میلیون دالر کمک اهدایی 
از گروه های فشار برای تاثیر در 

انتخابات
بررسی پروژه خط متروی سن 
فرناندو ولی توسط اداره ترابری 

کانتی لوس آنجلس
شکایت دیگر از حاویر بسرا، 
دادستان کل کالیفرنیا برای 
پیشگیری از مسمومیت با 

سمپاشی های کشتزارها

انتقاد شدید آنتونیو ویاراگوسا 
از سیاست های دانالد ترامپ در 

زمینه مهاجرت

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

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

رایگان
FREE
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120

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفاژ نیویورک 

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر 

از انتشارات شرکت کتاب

پشتیبانی  فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل 
و ترابری از اعتصاب کامیون داران ایران

نماینده  ترلبری که  نقل و  فدراسیون جهانی حمل و 
بیش از 2۰  میلیون کارگر این صنعت  نقل از ۱۴۰ 
اعتصاب  از  ای  بیانیه  انتشار  با  است،   جهان  کشور 
رانندگان کامیون در ایران پشتیبانی  کرده و اعالم کرده 

است که با این رانندگان  همبستگی کامل دارد
در این بیانیه تصریح شده است که رانندگان کامیون در 
ایران همراه با اکثر ایرانیان از درآمد پایین و افزایش 

قیمتها در رنج هستند.
این بیانیه که به امضای نوئل کوارد رییس بخش حمل 
و نقل و ترابری این فدراسیون  رسیده است بر حقوق 
کارگران از جمله حق داشتن  سندیکاهای مستقل به 
عنوان کلیدی برای حل مشکالت کارگری تاکید شده 

است.
در این بیانیه آمده است که شرکت واحد اتوبوس رانی 
تهران و حومه از این اعتصاب پشتیبانی کرده است. در 

عین حال در بیانیه آمده است که توده ملت ایران نیز از 
این اعتصاب پشتیبانی کرده اند. این اعتصاب تاکنون 
بیش از 25۰ شهر را در برگرفته است و هم چنان در 

حال گسترش است.
به  نیاز  کامیونها که  بد  بسیار  به شرایط  بیانیه  این  در 
لوازم یدکی و هم چنین تعمیر دارند اشاره شده است.
حکومت  که  کند  می  آن  از  حکایت  خبرها  آخرین 
جمهوری اسالمی برای مقابله با خواست و اعتصاب 
تراک های  از  استفاده  به  متوسل  کامیونداران  بر حق 
از  استفاده  چنین  هم  و   pickup truck کوچک 

کمانکارهای ارتش و سپاه پاسداران شده است.
اصناف  که  معتقدند  صنفی  و  سیاسی  کارشناسان 
دیگر نیز باید به پشتیبانی از رانندگان کامیون به این 
اعتصاب به پیوندند تا به فروپاشی رژیم استبدادی از 

طریق خود مردم ایران و نه خارجی ها کمک کنند.

ساموئل لیونگ یکی از مقاطعه کاران بزرگ لوس آنجلس، امروز در دادگاه عالی 
را  و کمک خود  کرد  بی گناهی  اظهار  پولشویی  میلیون دالر  اتهام 72  به  نسبت 
دستیارش  و  لیونگ  دانست. ساموئل  بدون چشمداشت  انتخاباتی  کمپین های  به 
بندر  Sea Breeze در  سوفیا دیوید متهم هستند که برای پیش بردن پروژه 
کمک  قانون گذاران  از  شماری  به  کمپین  پول های  از  بهره گیری  با  لوس انجلس، 

دریافت  در  نقشی  قانون گذاران  گر چه  و  می شود  تلقی  رشوه  که  کرده اند  مالی 
این کمک ها نداشته اند لیکن منظور این فرد و همکارش کمک مالی در راستای 
آسان سازی مقررات در زمینه ساخت و ساز بوده است. دادستان در لیست دریافت 
کنندگان کمک مالی برای انتخابات از اریک گارستی، جو بوسکانیو، میچل انگلندر، 

جو هویزر، نوری مارتینز، گیل سدیو و وارن فوروتانی نام برده است.

 اظهار بی گناهی ساموئل لیونگ یکی از مقاطعه کاران بزرگ لوس آنجلس

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=<0627><0645><0646><0648><0646>%20<0646><062A><0635><0631>%20(%20<0627><0646><062F><06CC><0634><0647>%20<0647><0627><060C>%20<062E><0627><0637><0631><0647>%20<0647><0627>%20<0648>%20<0646><0627><0645><0647>%20<0647><0627>)%202%20<062C><0644><062F><06CC>&author=<0646><062A><0635><0631><060C>%20<0627><0645><0646><0648><0646>
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://citycapitalrealty.com/
http://www.loan-america.com/
http://ariahardwood.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:                           

ناصر ملک مطیعی
بازیگر سینما

مراسم یادبود و بزرگداشت ناصرملک مطیعی در لس آنجلس 
عکس ها  از صفحه فیس بوک علی بزرگمهر 

http://persianrugspas.com/
www.cbsautobody.com
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
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دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در عرصه انتخابات کالیفرنیا برای فرمانداری 
سال 2۰۱8، از جان کاکس میلیاردر معروف پشتیبانی کرده است در چند روز به 
انتخابات 5 جون، از تبلیغات مجازی توئیتر استفاده کرد و برای جان کاکس تبلیغ 

نمود و از او به عنوان نامزد جمهوریخواهان یاد کرد. 
رئیس جمهور ترامپ در توئیتر خود چنین نوشته است:

کالیفرنیا هم اکنون یک فرصت کمیاب دارد تا بتواند شرایط را دگرگون کند و 
مشکل جرائم جنایی باال، مالیات باال و دیگر مسائل را حل کند و در روز 5 جون 

به نامزد جمهوریخواهان برای فرمانداری کالیفرنیا یعنی جان کاکس رای بدهد. به 
یک انسان واقعا خوب و شایسته که بار دیگر کالیفرنیا را عالی خواهد کرد.

ناگفته نماند که جان کاکس و تراویس آلن در همایش جمهوریخواهان نتوانستند 
با کسب 6۰ درصد آرا، نامزد قطعی جمهوریخواهان شوند و به این ترتیب شاید 
رئیس جمهور ترامپ نمی داند جان کاکس نامزد تائید شده حزب به طور رسمی 

نیست.

 پشتیبانی دانالد ترامپ از جان کاکس میلیاردر معروف در عرصه انتخابات 
کالیفرنیا برای فرمانداری سال 2018

و  محیطی  زیست  قوانین  لغو  و  ترامپ  دانالد  کابینه  تالش  تمامی  با  گرچه 
دود   ، گذشته  سال های  شرایط  به  آن  بازگرداندن  و  هوا  آلودگی  از  پیشگیری 
و آلودگی بیشتری را روانه جاده های کالیفرنیا و 5 ایالت دیگر خواهد کرد و 
حتی میزان آلودگی را به ۴۰۰ برابر شرایط خواهد رساند، قانونگذاران کالیفرنیا 
در مجلس ایالتی الیحه ای را با رای ۰-73 به تصویب رساندند که افرادی که 
رانندگی این کامیون های دودزا را به عهده بگیرند، می توانند با حداقل جریمه 

25۰۰۰ دالری روبرو شوند. نکته جالب این است که در این رای گیری، 25 
نفر نمایندگان جمهوریخواه نیز همراه با دموکرات ها در رای گیری مثبت 73-۰ 
حضور داشتند و آنها در موارد دیگر طرفدار دانالد ترامپ هستند ولی در این 

مورد ،به پاکیزگی هوای کالیفرنیا اندیشیده اند نه آلودگی هوای سیاسی

جریمه 25000 دالری برای کامیون های دودزا

پیشگامان  از  گذشته  سال  که  کالیفرنیا  ایالتی  مجلس  نماینده  گارسیا  کریستینا 
در عرصه  زنان  مبارزان  از  یکی  و  بود  قانونگذاران  بین  در   MeToo جنبش 
دست یابی به حقوق اجتماعی خود شناخته می شود، پس از آن که از سوی یکی 
از همکاران مرد در دفتر خود به دست درازی جنسی متهم شده و گر چه هنوز 
پرونده اش به مرحله پایانی نرسیده است ، لیکن تالش دارد در کمتر از یک هفته 
مانده به انتخابات 5 جون، جایگاه خود را حفظ کند و بار دیگر انتخاب شود. 

اندازه کافی آسیب دیده  به  او  باورند که  این  بر  تحلیلگران سیاسی و حقوقی 
است و مشکل بتواند در انتخابات مقدماتی کالیفرنیا از منطقه 58 کالیفرنیا که 
منطقه و قلمرو دموکرات هاست و تنها ۱7 درصد جمهوریخواه دارد، بار دیگر 

به راحتی به دور بعدی راه یابد.

تالش کریستینا گارسیا نماینده مجلس ایالتی کالیفرنیا برای 
انتخابات 5 جون

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

پس از سال ها بررسی و مطالعه بر روی پروژه های گوناگون، اداره ترابری کانتی 
لوس آنجلس اعالم کرد که آماده است تا پروژه خط متروی سن فرناندو ولی را 
که از شماری از محله ها عبور می کند و به آسان سازی رفت و آمد کمک می نماید، 
عرضه نماید. این پروژه مترو که 9/2 مایل گستره آن است و خط ارتباطی بین 
خطوط مختلف مترو خواهد بود در روز 2۰ جون از سوی مقامات اداره مترو 
لوس آنجلس برای تصویب عرضه خواهد شد. این پروژه که مطالعه آن از سال 
ایستگاه سن  و  سیلمار  با  را  مترو  نارنجی  ارتباط خط  است،  آغاز شده   2۰۱3
فرناندو ولی برقرار می نماید. در این سال ها پروژه های گوناگون با هزینه هایی از 
29۴ میلیون دالر تا پروژه 2/7 میلیارد دالری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

بررسی پروژه خط متروی سن 
فرناندو ولی توسط اداره ترابری 

کانتی لوس آنجلس

و  نیویورک  کل  دادستان  با  همراهی  در  کالیفرنیا  کل  دادستان  بسرا،  حاویر 
دادستان کل مریلند، یک شکایت دیگر از دولت فدرال را تسلیم دادگاه کرد. 
این شکایت از اداره نظارت بر محیط زیست در آمریکاست که تصمیم گرفته 
با  از مسمومیت  پیشگیری  برای  آموزش خانواده های کشاورز  مقررات  است 

سمپاشی های کشتزارها را لغو نماید.
در این شکایت با اشاره به سالمت کشاورزان و خانواد های آنها که در معرض 
نقض  را  آن  لغو  است  مسئولیت  و  یک ضرورت  و  می گیرند  قرار  سمپاشی 

حقوق کارگران کشاورزی دانسته اند.
حاویر بسرا گفته است هنوز روشن نیست که چرا این سازمان این گونه به 
لغو مقررات زیست محیطی می پردازد و گویا اسکات پروئیت رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست دولت ترامپ فکر می کند که او باالتر از قانون است. 
کرده  شکایت  ترامپ  دولت  از  بار   3۰ تاکنون  بسرا  حاویر  که  نماند  ناگفته 

است. 

شکایت دیگر از حاویر بسرا، دادستان کل 
کالیفرنیا برای پیشگیری از مسمومیت با 

سمپاشی های کشتزارها

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 بدون مقدمه رفت سر اصل مطلب و گفت دکتر 
اول بمن بگو میشه قبل از اینکه بچه ای بدنیا بیاد آدم 

بفهمه باباش کیه
دکتر گفت اول باید بگی چند وقتشه

احمد گفت حدود دو ماه
دکتر گفت اگر گزینه دو سه تا باشه و امکان دسترسی 
به نمونه ای برای تست دی ان ای باشه امکانش هست

احمد گفت منظورت از نمونه چیه
دکتر گفت مثال چند تار مو که ریشه داشته باشه یا 
مسواک و یا یه قطره از آ ب دهان و خیلی چیزای دیگه 

احمد گفت زنده باشی خیالمو راحت کردی
دکتر گفت یادت نره قبل از همه اینها باید امکان معاینه 

و نمونه گرفتن از مادر جنین باشه
خانم  بنام  وقتی  یه  و  کن  لطف  شما  گفت  احمد 

عظیمی بمن بده من میفرستم پیش شما 
دکتر گفت بگو فرداساعت پنج بیاد پیشم من آدرس 
و برات میفرستم و ادامه داد راستی خودت هم تو این 

بازی هستی
احمد گفت منظورت چیه 

دکتر گفت یعنی از خودتم باید تست بگیرم
احمد گفت آره حتما

 دکتر در حالیکه از جاش بلند شده و بطرف احمد 
میرفت گفت پس باید دردشو تحمل کنی چون میخوام 

چند تار موتو بکنم
احمد درحالیکه سرشو بدست دکتر نزدیک میکرد 

گفت 
در  این  که  دارم  واجور  جور  درد  انقده  دکتر  بکن 
مقابلش هیچه و دکتر دو سه تار موی احمد و چید 
و توی یه دستمال کاغذی و بعد توی جیبش گذاشت 
زنگ  که صدای  بود  برنگشته  دکتر سر جاش  هنوز 
موبایل احمد در اومد سعید بود که میگفت حال مامان 

خیلی بده نفسش باال نمیاد 
خودمو  منهم  اورژانس  به  بزن  زنگ  گفت  احمد 

میرسونم
و رو کرد بدکتر و گفت دکتر جان خیلی لطف کردی 

من باید برم 
دکتر گفت اتفاقی افتاده

با این حرف  احمد گفت حال عیال بهم خورده و 
از هم جدا شدن احمد خواست پول غذا رو بده که 
کرده  حساب  عباسی  آقای  گفت  رستوران  صاحب 
و احمد با کمک راننده سوار شد و گفت منو سریع 

برسون خونه
راننده حرکت کرد و احمد با افسانه تماس گرفت و 
گفت من در موقعیتی نیستم که بتونم زیاد صحبت کنم 
یه آدرس و برات میفزستم فردا ساعت پنج برو پیشش

افسانه گفت آشناست
احمد گفت آره تو باید تحت نظرش باشی بعد از 
معاینه نتیجه رو بمن خبر بده و خداحافظی کرد و بعد 

براننده گفت تو هم امروز با ما عالف شدی
راننده گفت این حرفو نزن حاج آقا وظیفه ماست و 
چون بدر خونه رسیده بودن با کمک راننده پیاده شد 
راننده خواست تا اونو بداخل خونه ببره ولی احمد با 

اصرار اونو مرخص کرد و خودش 
بداخل حیاط رفت

 صغری در هال و باز کرد و بحیاط اومد احمد گفت 
حالش چطوره

صغری گفت از اورانس اومدن سرم و آمپول تزریق 
کردن 

 صغری وقتی دید احمد تنهاست خواست به کمکش 
بره ولی احمد مخالفت کرد اما وقتی باولین پله رسید 
کنترلش و از دست داد و بروی همون پای شکسته افتاد 
و فریادش بآسمان رفت صغری با دستپاچگی سعید و 
صدا کرد سعید و متعاقب اون تکنیسین های اورژانس 

بحیاط اومدن و احمد و بداخل بردن و آمپولی هم 
باحمد تزریق کردن ولی هرلحظه بر درد پاش اضافه 
میشد در نهایت تصمیم گرفتن احمد و به بیمارستان 

برسونن
سعید بصغری سفارش کرد تاحواسش به هما باشه و 
بهمراه آنها رفت توی اورژانس بیمارستان دوباره روز 

از نو روزی از نو
گچ پای احمد و شکستن عکس گرفتن و دوباره گچ 
گرفتن شب از نیمه گذشته بود دکتر پیشنهاد کرد برای 
رعایت جنبه احتیاطی احمد آنشب و تو اورژانس بمونه
من  نداره  مساعدی  حال  مادرم  چون  گفت  سعید 

بخونه برمیگردم و صبح برای بردنش میام
دکتر گفت موندن شما بیفایده س چون با تاثیر دارو 

بزودی میخوابه و تا صبح ازین دنیا بی خبره
سعید ازش تشک کرد و بخونه برگشت بمحض ورود 
بخونه باتاق هما رفت هما نیمه بیهوش بود صدای خر 
خر نا موزونی از دهانش خارج میشد سعید روی تخت 

و در کنارش نشست
صغری اومد و گفت آقاسعیدشما خیلی خسته شدین 

یه چیزی بیارم بخوری ضعف میکنی
سعید گفت نه صغری خانم هیچی میل ندارم

صغری رفت و با یه فنجون چای برگشت و گفت 
کنارش  من  داد  ادامه  بعد  بخور  رو  این چایی  الاقل 
من  بزن  چرت  یه  خوردی  رو  چایی  شما  میمونم 
خوابیدی  که  ساعت  دو  یکی  هست  بهش  حواسم 

بیدارت میکنم
سعید گفت نگران من نباش صغری خانم خوابم بگیره 

همین جا یه چرت میزنم
صغری وجدانش اجازه نمیداد سعید و تنها بزاره رفت 
گوشه اتاق نشست و کز کرد انگار بدلش افتاده بود که 

اتفاقی در راهه
هوا کم کم رو بروشنی میرفت و سپیده صبح خود 

نمایی میکرد

صغری چرتش پاره شد و چشماشو وا کرد
سعید در کنار مادرش بخواب رفته بود صغری رفت 
باالی سرهما و با تعجب بهش نگاه میکرد احساس کرد 
شرایط عادی نیست گوشش و بدهن هما نزدیک کرد 
تاشاید صدای نفسشو بشنفه در همین لحظه سعید هم 
از خواب بیدار شد و وقتی صغری رو در اون حالت 

دید گفت چی شده
پائین  سرشو  و  بگه  چیزی  نکرد  جرات  صغری 

انداخت 
سعیدهم کار صغری رو تکرار کرد و به شک افتاد 
گریه رو سرداد و گفت صغری خانم مثل اینکه نفس 

نمیکشه
صغری گفت آقاسعید به اورژانس زنگ بزن دقایقی 
بعد تکنسین ها با قیافه خواب آلود از راه رسیدن و بعد 

از معاینه گفتن متاسفانه تموم کرده 
کرد و پشت سر هم  بغل  رو  زد و هما  زار  سعید 
میگفت نه نه منو تنها نزار آخه من بدون تو چیکار کنم
یکی از تکنیسین ها برگه ای نوشت و بصغری داد و 
گفت با این برگه گرفتن گواهی فوت از پزشکی قانونی 
راحت تره صغری بعد از بدرقه بچه های اورژانس باتاق 
برگشت سعید همچنان از اعماق وجودش ضجه میزد 
برای اولین بار صغری دستی بسرش کشید و گفت 
خداخانوم و بیامرزه این آخر راه همه ماست حاال باید 

بفکر راه چاره باشیم
سعید گفت صغری خانم منکه مغزم کار نمیکنه شما 

بگو چکار کنیم 
صغری گفت باید بسیمین خانم خبر بدیم شماهم برو 
بابا تو از بیمارستان بیار با راهنمایی اونا میفهمیم که باید 

چکار کنیم 
سعید گفت پس شما بخاله سیمین خبر بده منهم میرم 

دنبال بابا
سیمین خیلی زود تر از آنکه انتظارش میرفت خودشو 
رسوند و باتاق هما رفت اول یه دل سیر گریه کرد و 
وقتی کمی آروم گرفت یه مالفه تمیز از صغری گرفت 
و روی هما کشید و در بین سی دی های هما تونست 
یکی دو تا تالوت پیدا کنه و نوای قران و توی خونه 
پخش کنه بعد بچند نفر از دوستان مشترک تلفنی خبر 
داد و بخانمی که همیشه با گرفتن مبلغی زحمت پختن 
کمک  مجلس  در  با حضورش  و  میکشید  رو  حلوا 

رسانی میکرد زنگ زد و سفارش کرد تا تدارک ببینه
سعید وقتی وارد اتاق احمد شد احمد با یه مریض 
دیگری در حال گفتگو بود با دیدن سعید گفت اومدی 

حال مادرت چطوره
سعید نتونست جلو گریه شو بگیره و بطرف احمد 
رفت و همدیگه رو بغل کردن در حالیکه سعید مدام 
میگفت مامان پرکشید و برای همیشه از پیش ما رفت و 

احمد سعی میکرد تا اونو تسلی بده
درمان  هزینه  سعید  شد  آروم  اوضاع  کمی  وقتی 
باهم  و  گرفت  و  ترخیص  برگه  و  کرد  پرداخت  و 
بطرف خونه راه افتادن وقتی بخونه رسیدن سعید برگه 
اورژانس و گرفت و به پزشکی قانونی رفت احمد هم 
بعد از تشکر از سیمین با عباسی تماس گرفت و خبر 
فوت هما رو داد و گفت محبت و درحق من تموم کن 
و به حسین پور سفارش کن یه قبر توی یه جای خوب 
براش در نظربگیره و تاکید کن که راجع بآن مراسم 

قبلی حرفی نزنه
عباسی خیلی از این خبر اظهار تاسف کرد و بهش 
تسلیت گفت و ازش خواست تا تاریخ دقیق مراسم 
و بمنشی خبر بده تا بهمکاران اطالع رسونی بشه و 
خداحافظ کرد و زنگ منشی رو بصدا در آورد وقتی 
منشی اومد بهش گفت که خبر فوت خانم شفیعی رو 
به روابط عمومی خبر بده و بگو براش پرده تسلیت 
بنویسن و به حمل و نقل بگو یکی دو تا ماشن و با 
راننده خوب بفرسته در خونه ش و در آخر گفت تا 
شماره حسین پور و براش بگیره وقتی تماس برقرار 
شد حسین پور و در جریان خواسته احمد گذاشت و 
گفت مسائل مالی رو خودت ردیف کن و مبلغ و بمن 
اعالم کن فورا پرداخت میکنم و در پایان ازش خواست 

تا در مورد عالیه خانوم با کسی صحبت نکنه 
قبل از اینکه سعید برگرده سیمین با یه موسسه برای 
آمبوالنس هماهنگ کرد و باحمد گفت کاش من به 

بهشت زهرا میرفتم و ترتیب خرید قبر و میدادم
احمد گفت با اینکه بدون گواهی فوت امکان هیچ 
کاری وجود نداره با این حال بچه ها دارن کاراشو انجام 

میدن
راه  از  احمد  همکاران  و  هما  دوستان  از  تعدادی 
رسیدن و سعید هم با برگه گواهی فوت برگشت هما 

رو به بهشت زهرا بردن 

سیمین به احمد گفت شما با این حال و روز نیا ممکنه 
وضع پات از اینهم بدتر بشه

احمد گقت میام اگه نتونستم تو ماشین میشینم
صدای گریه و ضجه سعید و سیمین بیشتر از همه به 
سکوت گورستان خش میانداخت حسین پور از لحظه 
خوندن نماز میت تا انجام مراسم تدفین در کنار عباسی 
بود و نظارت میکرد بعد از پایان مراسم چند نفر و از 
جمله دکتر حقیقی خداحافظی کردن و رفتن و از تعداد 

اندک باقیمانده در همان رستوران بهشت زهرا 
پذیرایی شد سیمین نقش مادر خرج و بازی میکرد و 
هزینه آمبوالنس و رستوران و پرداخت کرد و یه پرس 

غذا گرفت و 
باحمد داد تاتوی ماشین بخوره و عباسی هم با حسین 
پور تسویه حساب کرد و بخونه برگشتن فاطمه خانم 
باحلوا و خرما پشت در مونده بود همه بداخل رفتن 
و صغری و فاطمه به تکاپو افتادن و خیلی زود بساط 
چای و ردیف کردن در فضایی که صدای قاری همه 
زوایاشو پر کرده بود چند نفری که از نظر فیزیکی در 
آنجا ولی روح و فکرشون جای دیگری رو سیر میکرد 
خوردن چای و خرما و حلوا ادامه داشت و دوستان 
هما و همکاران احمد کم کم خداحافظی میکردن و از 

این جمع جدا میشدن
ساعتی گذشت و تنها دو نفر راننده اداره و فاطمه و 
سیمین و احمد و سعید و عباسی باقی موندن و احمد 

از عباسی خواست تا از 
راننده ها تشکر و اونا رو مرخص کنه

روز  سه  این  برای  یکیشون  میخوای  گفت  عباسی 
بمونه

احمد مخالفت کرد و آنها رفتن
عباسی موقع خداحافظی گفت میخوای مراسم سوم و 

تو حسینیه اداره برگزار کنیم
احمد گفت دستت درد نکنه اصال بفکرم نرسیده بود 

و از سعید هم نظر خواست و اون هم موافق بود 
عباسی گفت پس متن اعالمیه رو برای بچه های اداره 
ایمیل کن تا ترتیب چاپشو بدن و خودشون باقی کارارو 
ردیف میکنن و بعد از احمد و از سعید نه بگرمی سابق 

خداحافظی کرد و رفت
سیمین هم سفارش چیزهای مورد نیاز روز سوم و 
به فاطمه داد و باحمد و سعید دوباره تسلیت گفت 
و تاکید کرد که روز سوم زود تر میاد تا کمک کنه و 

باتفاق فاطمه صغری رو بوسیدن و رفتن
افسانه توی کلینیک همچنانکه منتظر دکتر حقیقی بود 
فکرش بااحمد و سعید مشغول بود تغییر رویه احمد 
از یکطرف و بیخبری از سعید مخصوصا که از روز 
گذشه حتی یه پیام کوتاه هم ازش نداشت از سویی 
دیگر منشی بافسانه خبر داد که دکتر منتظره دکتر بگرمی 
از افسانه استقبال کرد و گفت من از طرف احمدآقا 
ماموریت دارم تا زمان تولد این مهمون کوچولو شما رو 
تحت نظر داشته باشم کار معاینه و نمونه گیری از جنین 
علیرغم هماهنگی دکتر با آسیستان و پرستارش ساعتی 
بطول انجامید افسانه با آنکه تجربه حاملگی قبلی رو 
نداشت با اینحال احساس کرد که این معاینه کمی غیر 
عادیه ولی چون احمد گفته بود دکتر آشناست جرات 
نکرد چیزی بپرسه و بعد از آن دکتر برای معاینه بعدی 
بهش وقت داد و افسانه از آنجا خارج شد وقتی بخونه 
رسید در پیامی برای سعید نوشت از روز گذشته ازت 

بیخبرم نکنه با من قهری
احمد در تماسی بعباسی گفت نمیدونم که سرنوشت 
این امکان و بمن میده تا بتونم جوابگوی ذره ای ازین 

محبتهای تو باشم یا نه
عباسی گفت دیوونه این حرفا چیه که میزنی رفاقت 
واسه همین روزاست راستی چه خوب شد که زنگ 
زدی به پیشنماز اداره گفتم بعنوان سخنران مراسم سوم 
بیاد اینجا همه چیز هماهنگه من مطمئنم که بخوبی 
برگزار میشه البته پیشنماز اداره یکی از معدود آخوندایی 
بود که خودشو در گیر جیفه دنیا نکرده بود و از زد و 
بند های بچه های بنیاد بسیار شنیده بود ولی جز موعظه 

کاری ازش بر نمیومد 
احمد گفت دستت درد نکنه من خاطرم از این بابت 
جمعه تلفن زدم که ازت بخوام تا هزینه های مراسم 

خاکسپاری و بگی تا بحسابت بریزم
عباسی گفت حاال عجله نکن بعدا ازت میگیرم

احمد گفت جان احمد تعارف نکن و همین امروز 
بایه شماره حساب برام پیامک کن بزار شب و راحت 

بخوابم
من  داد  ادامه  و  میفرستم  برات  باشه  گفت  عباسی 
نمیدونستم که پات دوباره شکسته دیشب فهمیدم و 
خیلی ناراحت شدم باخودم گفتم این بنده خدا داره 

پشت هم بد میاره
احمد گفت کاش به همینجا ختم میشد ولی مثل اینکه 
حاال حاال ها ادامه داره و باعباسی خدا حافظی کرد و 

بدکتر حقیقی زنگ زد و پرسید که اومد
دکتر گفت آره اومد و تا اینجا کار بخوبی پیش رفته 

فقط مونده نمونه سوم و بمن برسونی
احمد گفت فردا بعد از مراسم میدم یکی از راننده ها 

برات بیاره 
باهم  و  میگیرم  ازت  و  اونجام  خودم  گفت  دکتر 
خداحافظی کردن و حاال نوبت خاله سیمین بود که 

احمد از صغری خواست تا
 شماره شو بگیره و بعد از برقراری تماس دوباره ازش 
تشکر کرد و خواست که هزینه رو اعالم کنه سیمین هم 
زیر بار نمیرفت در اثر اصرار احمد باالخره پذیرفت و 
احمد ازش قول گرفت تا حق الزحمه فاطمه خانومو 
بهش اضافه کنه بعد از صغری پرسید که سعید خونه 

س 
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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 سوم 

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  11 خرداد / 1 جون

۱3۰3 خورشیدی )۱92۴ میالدی(
انتشار روزنامه ی اتحاد اسالم -در تهران- به مدیریت 

شیخ حسین لنکرانی
۱3۱۴ خورشیدی )۱935 میالدی(

تصویب اساسنامه  نخستین فرهنگستان ایران به وسیله  
هئیت وزیران 

۱3۱9 خورشیدی )۱9۴۰ میالدی(
زادروز علی محمد حق شناس، زبان شناس و پژوهشگر

۱36۱ خورشیدی )۱982 میالدی( 
درگذشت سیدحسین میرخانی، خوشنویس 

ونوازنده کمانچه
۱383 خورشیدی )2۰۰۴ میالدی(

درگذشت حسین ملک مؤلف، متفکر و پژوهشگر 
مسایل ایران در پاریس

درگذشت پروین سلیمانی بازیگر پیشکسوت 
سینمای ایران به دلیل عارضه تنفسی و ایست قلبی در 

تهران. وی متولد سال ۱3۰۱ در تهران بود.
۱39۰ خورشیدی )2۰۱۱ میالدی(

درگذشت هاله سحابی، دختر عزت اهلل سحابی، 
یک روز بعد از درگذشت پدر خود و در پی حمله 
ماموران امنیتی به مراسم تشییع جنازه او در لواسان.
خانم سحابی به دنبال برخورد نیروهای امنیتی با 
حاضران در مراسم تشییع جنازه بی هوش شد و 

تالش های پزشکی برای نجات جان وی بی نتیجه ماند.

 شنبه 12 خرداد /2 جون 

۱3۴9 خورشیدی )۱97۰ میالدی(
درگذشت آیت اهلل حاج سیدمحسن طباطبایی 

حکیم- پیشوای شیعیان جهان
۱368 خورشیدی )۱989 میالدی(

درگذشت عبداهلل باقری - استاد تذهیب
۱375 خورشیدی )۱996 میالدی(

درگذشت فریدون قوانلو - فیلمبردار سینمای ایران
درگذشت حسن شجاعی خواننده کوچه و بازار.

یکشنبه 13 خرداد / 3 جون

۱3۱7 خورشیدی )۱938 میالدی(
زادروز کاظم سادات اشکوری، شاعر و محقق

۱3۴8 خورشیدی )۱969 میالدی(
برگزاری نخستین جشنواره  سینمایی سپاس در تهران

۱385 خورشیدی )2۰۰6 میالدی(
درگذشت برهان ابن یوسف- ادیب، روزنامه نگار و 

فارسی نویس اصیل ایرانی در لوس آنجلس.

دوشنبه 14 خرداد / 4 جون

۱32۴ خورشیدی )۱9۴5 میالدی(
زادروز  محمد بیابانی، شاعر، در بوشهر

 ۱359خورشیدی )۱98۰ میالدی(
گشایش اولین دوره مجلس شورای اسالمی

۱383 خورشیدی )2۰۰۴ میالدی(
وقوع زلزله ای به قدرت 6.۴ درجه ریشتر در 

استان های تهران، مازندران و مناطق کوهستانی شمال 
ایران بود.

سه شنبه 15 خرداد/ 5 جون

۱3۰5 خورشیدی )۱926میالدی(
استعفای محمدعلی فروغی از مقام ریاست وزرا

۱3۴2 خورشیدی )۱963 میالدی(
قیام خونین معروف به ۱5 خرداد در مخالفت با حق 

رأی زنان، اصالخات ارضی، سپاه دانش و... 
  

چهارشنبه 16 خرداد /6 جون
1289 خورشیدی )1910(

ذکاءالملک به ریاست مجلس شورای ملی 
انتخاب شد.

1299 خورشیدی )1920(
انتشار روزنامه  آزادی در تبریز توسط شیخ محمد خیابانی

1304 خورشیدی )1925میالدی(
تصویب قانون خدمت نظام اجباری در مجلس 

1308 خورشیدی )1929میالدی(
زادروز  نادرنادرپور - شاعر و اندیشه ورز سیاسی
  مجموعه کامل اشعار نادر نادرپور در دو جلد 

توسط شرکت کتاب منتشر شده است 
1379 خورشیدی )2000 میالدی(

درگذشت هوشنگ گلشیری، نویسنده و منتقد ادبی
او نویسنده معاصر ایرانی و سردبیر مجله کارنامه 
بود. وی را بعد از صادق هدایت، تأثیرگذارترین 

داستان نویس ایرانی دانسته اند.
او با نگارش رمان کوتاه شازده احتجاب در اواخر 

دهه چهل خورشیدی به شهرت فراوانی رسید. 
این کتاب را  یکی از قویترین داستان های ایرانی 

خوانده اند.
وی با تشکیل جلسات هفتگی داستان خوانی و 
نقد داستان از سال 13۶2 تا پایان عمر خود نسلی 
از نویسندگان را پرورش داد که در دهه هفتاد 

خورشیدی به شهرت رسیدند. او همچنین عضو 
و یکی از موسسان کانون نویسندگان ایران و از 

بنیانگذاران حلقه ادبی ُجنگ اصفهان بود.
آثار گلشیری: مجموعه های داستانهای کوتاه، 

ُجبّه خانه، حدیث ماهیگیر و دیو، نمازخانه کوچک 
من، پنج گنج، دست تاریک دست روشن، نیمه 

تاریک ماه، شاه سیاهپوشان
رمان ها: شازده احتجاب، آینه های دردار، کریستین 

و کید، ِجن نامه )137۶، نشر باران، سوئد(، معصوم 
پنجم، بره گمشده راعی

گلشیری به دریافت جوایز زیر نایل شد:
جایزه صلح اریش ماریا رمارک در سال 1378

 جایزه لیلیان هلمت/همت در سال 137۶
  کتابهای هوشنگ گلشیری در شرکت کتاب 

موجود است.
1387 خورشیدی )2007 میالدی(

درگذشت نادر ابراهیمی، نویسنده، تصویرگر و 
سینماگر  ایرانی در سن 73 سالگی)زادروز:14 

فروردین 1315( در بیمارستانی در تهران.  از آثار 
او: »بار دیگر، شهری که دوست می داشتم«، »یک 
عاشقانه ی آرام«،  »بر جاده های آبی سرخ« و آتش 

بدون دود

پنجشنبه 17 خرداد/7 جون

۱28۴ خورشیدی )۱9۰5 میالدی(
انتشار نخستین روزنامه  »اختر« در استانبول به 

مدیریت آقامحمدطاهر تبریزی
۱333 خورشیدی )۱95۴ میالدی(

زادروز محمدجعفر پوینده، مترجم، در یزد
وی در اشکذر یزد در خانواده ای فقیر متولد شد. 
در شش سالگی به دبستان رفت و از ده سالگی 

مشغول به کار شد. در سال ۱3۴9 دیپلم گرفت و در 
همان سال در رشته حقوق قضایی در دانشگاه تهران 
پذیرفته شد. فعالیت سیاسی را از دوران دانشجویی 
در تهران آغاز کرد و از سال ۱353 هنگامی که برای 
ادامه تحصیل در دانشگاه سوربن به فرانسه رفت در 
خارج از کشور ادامه داد. در سال ۱356 مدرک فوق 
لیسانس جامعه شناسی را از این دانشگاه دریافت کرد 
و در شهریور ۱357 در بحبوحه انقالب به کشورش 

بازگشت.
پوینده پس از انقالب وقت خود را وقف ترجمه آثار 
مختلف فلسفی و ادبی کرد و کتاب های بسیاری را از 
زبان فرانسه به فارسی برگرداند که برخی از آنها هنوز 

منتشر نشده اند.
وی عاقبت قربانی ترورهای سیاسی ای شد که عوامل 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در سالهای پایانی 
دهه هفتاد خورشیدی انجام دادند و بعدها به عنوان 
یک رسوایی امنیتی مطرح و به قتلهای زنجیرهای 

معروف شد.
آثار ادبی، فلسفی و اجتماعی که در طی عمر 
کوتاهش ترجمه نمود بالغ بر 36 اثر است. 

۱338 خورشیدی )۱959 میالدی(
نصب مجسمه  فردوسی در میدان فردوسی تهران.

۱339 خورشیدی )۱96۰ میالدی(
درگذشت ربابه  الهی نخستین زن ناشر ایرانی

۱383 خورشیدی )2۰۰۴ میالدی(
درگذشت فرزانه نوایی، چنگ نواز برجسته ایرانی در 
اثر بیماری سرطان در چهل و هشت سالگی در شهر 

برگنز )اتریش(

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
1 جون تا 7 جون )11 خرداد تا 17 خرداد(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

مسابقه  طرفه  یک  لغو  به  اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون   - اول  خبر 
با یونان اعتراض کرده و گفته است روابطش با فدراسیون فوتبال  دوستانه 

یونان را معلق می کند!
واقعا حیف از این همه استعداد و بالندگی جوونای ایرانی که همش باس 
و  بی شعور  مدیران  آقایون  خریت  کال  و  مدیریت  عدم  تدبیری،  بی  تلف 
بی خرد و صد البت دزد و بی شرف )با چنتا فحش کش دار آبدار دیگه( بشه. 
اون از این دیوثایی که نمیذارن بچه هامون با ورزشکارای اسراییلی مسابقه 
احمقایی که  اون  از  اینم  میکنن،  نابود  قهرمانامونو  آرزوهای  امید و  بدن و 
جهانی  جام  قبل  درست  اونم  ملی مون  تیم  برا  دوستانه  مسابقه  یه  نمیتونن 
فوتبال جور کنن. انقدر بدبخت شدیم که حتی جزایر سلیمان و بورکینافاسو 
هم نمی خوان با ما بازی کنن حاال یونان پیش کش! انقدرم بچه پررو هستن 
به  اونا  االن  اینکه  نه  کردن،  قطع  یونانی ها  با  روابطشونو  میکنن  اعالم  که 
آقای  بیچاره  باشین.  داشته  رابطه  ما  با  خدا  به  رو  تو  که  افتادن  التماس 
ملی  تیم  با  به حال  تا  دردسر  این همه  با  نیست چجوری  معلوم  کی روش 

انقدر خوب نتیجه گرفته؛ جل المخلوق!   
درباره کمک  اسالمی  در مجلس شورای  نماینده سرپل ذهاب   - خبر دوم 
سلبریتی ها به زلزله زدگان کرمانشاهی، گفت: 3۰ میلیارد تومان از کمک های 

مردمی در حساب سلبریتی ها مانده است.
و  گرفته  یاد  کجا  از  رو  سلبریتی  کلمه  این،  از  بعد  نماینده  آقای  نمیدونم 
درست تلفظ کرده آیا؟ یا اینکه مثه اون همکار معروفش که واژه لوور رو 
گند زد، اینم یه کثافتی زده و ما خبر نداریم. به هرحال بازم نمیدونیم ایشون 
چطوری حساب سلبریتی ها رو چک کرده و این مبلغ دقیق )!( رو از کجاش 
اورده. البت شهروند ایرانشهر یه سئوال براش پیش اومده: مرتیکه فالن فالن 
شده، میشه اول بگی کمک های دولتی چی شد و دوم کمک های مردمی ام که 

سپاه پاسداران باال کشیده االن کدوم گوریه؟   
خبر سوم: امارات متحده عربی یک فعال مدنی سرشناس با نام احمد منصور 
را به خاطر بدنام کردن آن کشور در شبکه های اجتماعی به ۱۰ سال زندان 

محکوم کرد.
اوه، اوه، اوه! داشتم فک میکردم اگه یه بابایی بخاطر بدنام کردن کشورش 
میشه، سران جمهوری  زندان محکوم  ده سال  به  اجتماعی  توی شبکه های 
اسالمی که نه تنها مملکت دسته گلمونو در سطح بین الملل بدنام و بی آبرو 

برخورد  باهاشون  باس  دادن، چجوری  به گ*  اونو  بلکه خیلی شیک  کردن 
بشه؟

ارسال  با  اسالمی  جمهوری  سابق  رئیس  احمدی نژاد،  محمود  چهارم:  خبر 
شکوائیه ای به کمیسیون اصل نود مجلس، خواستار رسیدگی و بررسی روند 

پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی اش در دولت یازدهم شد.
از این ماموت جون خوشم میاد، ینی از این جونور پرروتر و بیکارتر ندیدم. از 
رو نمیره، فقط تا حاال به خواجه حافظ شیرازی نامه ننوشته. بیچاره هیچ جام 
اومده. فک  از توش در  نظامی که  نمیکنن حتی داخل همون  آدمش حساب 
کنم همین روزا برای آزادی حمید بقایی به پرزیدنت ترامپ هم نامه بنویسه 

و ازش بخواد در این مورد دخالت کنه!
اروپا  اتحادیه  گفت،  فرانسه  خارجه  امور  وزیر  لودریان،  ایو  ژان  پنجم:  خبر 
در زمینه اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ روابط تجاری با جمهوری اسالمی به 
پیشرفت هایی دست یافته ولی باید تالش بیشتری در این رابطه صورت گیرد.
به  اروپا  اتحادیه  که  معلومه  ایران  از  اروپایی  شرکتای  روزانه  خروج  از  ِهه! 
پیشرفت هایی دست یافته! بعله پیشرفت کردن منتها توی مسئله معامله نکردن 
برید  بفرمایید  فعال  فرانسه  محترم  خارجه  وزیر  آقای  اسالمی!  جمهوری  با 
اون تعرفه های سنگینی که دولت ایاالت متحده روی جنساتون بسته رو حل 
کنید بعدش تشریف بیارید در مورد روابط تجاری با جمهوری اسالمی با هم 
صحبت میکنیم، آره داداش! فعال که اعضای تناسلی آویزوِن اتحادیه تون دست 
آمریکاست و داره حسابی فشارش میده. تالش بیشتری کنید تا با اتخاذ تدابیر 

الزم تخ* اتونو از دست اقتصاد شماره یک دنیا آزاد کنید! 

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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درکانون خبر:

رمان قو 
داستانی خواندنی و پر کشش 
برای همه کسانی که به ادبیات 

فارسی عالقه دارند  

از انتشارات شرکت کتاب
www.ketab.net
310-477-7477

 1-800-For-Iran
 1-800-367-4726

در مدت 5 روز به انتخابات مقدماتی کالیفرنیا برای سال 2۰۱8، نامزدهای فرمانداری 
کالیفرنیا در مناطق گوناگون با مردم دیدار کردند. 

آنتونیو ویاراگوسا در بازدید از مناطق مرزی سن دیه گو از این سخن گفت که ما ملتی 
نیستیم که بخواهیم مادر را از دختر و پدر را از پسر جدا کنیم و این کشور به شما 
مهاجران نیاز دارد، او انتقاد شدید خود را متوجه سیاست های دانالد ترامپ در زمینه 

مهاجرت کرد. 
گوین نیوسام نیز همراه با همسرش در دیدار با پدری که فرزندش در تیراندازی در 
دانشگاه سانتاباربارا کشته شده بود به مقررات بیشتر در زمینه کنترل اسلحه اشاره کرد و 

با مردمی که در ان منطقه حضور داشتند به گفتگو پرداخت.
- جان کاکس نامزد جمهوریخواه برای انتخابات فرمانداری کالیفرنیا نیز در دیدار با 
کشاورزان فرزنو، گفت من نیز با جدا کردن خانواده ها از یکدیگر مخالفم ولی قانون 
قانون است و اجرای آن ضروری و الزم است. او در استاکتون کالیفرنیا از طرح آبرسانی 

دلتا - واکین از سوی جری براون انتقاد کرد. 

در مدت 5 روز به انتخابات مقدماتی کالیفرنیا برای سال 2۰۱8، نامزدهای فرمانداری 
کالیفرنیا در مناطق گوناگون با مردم دیدار کردند. 

آنتونیو ویاراگوسا در بازدید از مناطق مرزی سن دیه گو از این سخن گفت که ما ملتی 
نیستیم که بخواهیم مادر را از دختر و پدر را از پسر جدا کنیم و این کشور به شما 
مهاجران نیاز دارد، او انتقاد شدید خود را متوجه سیاست های دانالد ترامپ در زمینه 

مهاجرت کرد. 
گوین نیوسام نیز همراه با همسرش در دیدار با پدری که فرزندش در تیراندازی در 
دانشگاه سانتاباربارا کشته شده بود به مقررات بیشتر در زمینه کنترل اسلحه اشاره کرد و 

با مردمی که در ان منطقه حضور داشتند به گفتگو پرداخت.
- جان کاکس نامزد جمهوریخواه برای انتخابات فرمانداری کالیفرنیا نیز در دیدار با 
کشاورزان فرزنو، گفت من نیز با جدا کردن خانواده ها از یکدیگر مخالفم ولی قانون 
قانون است و اجرای آن ضروری و الزم است. او در استاکتون کالیفرنیا از طرح آبرسانی 

دلتا - واکین از سوی جری براون انتقاد کرد. 

انتقاد شدید آنتونیو ویاراگوسا از سیاست های دانالد ترامپ در زمینه مهاجرت

با بیان این که وجود این دکتر برای جامعه خطرناک است، پس از ماه ها بررسی 
گییرمو  دکتر  پروانه  کالیفرنیا،  پزشکی  پروانه های  بر  نظارت  اداره  تحقیق،  و 
لوس  تان  دان  در   USC بیمارستان  عروق  و  قلب  پزشک  کورتز،  اندریاس 
آنجلس را در پی شکایت یکی از همکاران زن، برای دوران موقت تا رسیدگی 
کامل لغو کرد و دانشگاه UCLA نیز او را به مرخصی اجباری فرستاد. زیرا 
او پس از برکناری از بیمارستان USC از جوالی 2۰۱7 در بیمارستان پزشکی 

رونالد ریگان دانشگاه UCLA شروع به کار کرده بود. 
دکتر  که  کردند  شکایت   2۰۱5 ژانویه  از  زن  پزشکان  و  همکاران  از  شماری 
کورتز قصد بوسیدن انها را داشته و یکی از زنان شکایت کرد که دکتر کورتز 
با نوشاندن داروی خواب آور به او تجاوز کرده است. در ماه نوامبر 2۰۱7 نیز 
یک پزشک زن به نام دکتر مینا زارع از رفتار دکتر کورتز نسبت به خود شکایت 

کرده است. 

USC مرخصی اجباری اندریاس کورتز، پزشک قلب و عروق بیمارستان

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=916682a1-d505-409a-beb1-c1d88c569c3d
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درکانون خبر:                                       

پلیس شهر فولرتن در ساعت 7/3۰ بامداد امروز، پس از رسیدن دو تلفن به 
شماره 9۱۱ مبنی بر حمله یک بیمار با ضربات چاقو به روانشناس خود، به 

محل شتافت و زن چاقو به دست را به ضرب گلوله از پای درآورد. 
روانشناس  دفتر  در  ۱66۱، خیابان چپ من شرقی  نزدیکی  در  این موضوع 

ضربات  با  را  خود  ساله   ۴۰ روانشناس  بوده،  زن  یک  که  بیمار  و  داد  رخ 
منتقل  بیمارستان  یک  به  درمان  برای  روانشناس  است.  کرده  مجروح  چاقو 
حمله  بیمار  و  روانشناس  نام  اعالم  از  پلیس  نیست.  مرگ  در خطر  و  شده 

کننده خودداری کرد. 

حمله یک بیمار با ضربات چاقو به روانشناس خود

پس از تالش دو روزه مامورا آتش نشانی ارنج کانتی، با کنترل و خاموش کردن 
۴۰ درصد مناطقی که طعمه آتش شده بود، اداره آتش نشانی ارنج کانتی اعالم 
و الگونا  هو  ویه  آلیسو  در  آتش سوزی  کردن  برای خاموش  که تالش  نمود 
بیچ ادامه دارد لیکن ترک اجباری منازل مسکونی رفع شده است و هیچگونه 
آسیبی به ساختمان های مسکونی وارد نیامده است و تالش بیش از ۴۰۰ نفر از 

ماموران آتش نشانی موجب دور کردن خطر آتش سوزی در پیرامون دانشگاه 
سوکا می باشد و شوربختانه، مناطق سبز و پر درختی که بیش از ۱۰۰ سال از 
عمرشان می گذرد، در آتش سوخته اند. به سبب ادامه آتش سوزی دانشگاه یک 
هفته تعطیل خواهد بود. در خاموش کردن ۱5۰ اکر از زمین های زیر پوشش 
بوته زارها، از 6 تانکر هواپیمایی و ۴ هلیکوپتر آتش نشان بهره گرفته شده است.

در حالی که چشمان همه دموکرات ها به نتایج انتخابات 5 جون دوخته شده 
است، نانسی پلوسی نماینده سان فرانسیسکو در کنگره و رهبر اقلیت دموکرات 
گردهم آیی  یک  در  انتخابات،  از  پس  هفته  دو  دارد  تالش  آمریکا  کنگره  در 
گران قیمت در بورلی هیلز به گردآوری مالی برای دموکرات ها در خانه جفری 
کاتزن برگ یکی از غول های فیلمسازی آمریکا در بورلی هیلز بپردازد که برای 

هر نفر 25۰۰۰ دالر و برای برگزار کنندگان نفری 25۰۰۰۰ دالر خواهد بود. 
هدف از برگزاری این گردهم آیی فراهم سازی ۱/3 میلیون دالر برای نیروهای 
دموکرات و هزینه تبلیغاتی آن ها خواهد بود تا بتوانند انتخابات نوامبر را برنده 
شوند. فرماندار کالیفرنیا، جری براون نیز از برگزار کنندگان این گردآوری مالی 

خواهد بود.

تالش برای خاموش کردن آتش سوزی در آلیسو

گردهم آیی گران قیمت نانسی پلوسی نماینده سان فرانسیسکو در بورلی هیلز 

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- ممنوع و غیرقانونی- بازیگر مرد فیلم اکسیدان به کارگردانی 

حامد محمدی
 2- حالت دهنده مژه- شبه جزیره مصر- پایتخت لیختن اشتاین

 3- فیلمی از علیرضا داوودنژاد-یکی از شخصیت های زن در 
شاهنامه است- مقیاس طول معادل3۶اینچ

 4- »یخدان فروتقه« از جمله یادمان های تاریخی و دیدنی این 
شهر استان خراسان رضوی به شمار می رود- مخلوط آب و 

خاک- سزاوار- به وسیله
 5- نمک هندی- باجه- ناخوشایندی و زشتی

 ۶- اسب بارکش- معتقد به چیزی- شیخ نشین امارات
 7- جدا- ماده ای معطر- در مقام تحسین و شادی می کشند

 8- بیماری قرن- دستگاه تهویه- رسا و بلیغ
 9- رستگار- درجه نظامی باالتر از سرهنگ- درای

 10- تیر یقه نشین!- رفع دلخوری و کدورت- آبزی فراوان
 11- هدیه چهره گشایی عروس- مکنده خون آشام- بخار و حرارت

 12- حرف فقدان- اتصال- ماهی کنسروی- مضیقه
 13- ناچار و ناگزیر- خانم خانه دار- آن را از بانک بخواهید

 14- معلم بزرگ- کمک- چهارچوب زیرین خودرو
 15- شاهکاری باشکوه در دل کوه های کرکس نزدیک شهر 

کاشان- نوعی نان است که از آرد گندم و شیر و روغن پزند
عمودی:

آذربایجان غربی در20  استان  دیدنی  و  تاریخی  آثار  از   -1
کیلومتری شمال شرقی چالدران در کنار روستایی به همین نام- 

آبشاری در خلخال در جنوب استان اردبیل
 2- سکو و صفه- نوعی بیسکویت سبک و ترد- قانونی که 

چنگیز برای مغوالن وضع کرده بود
 3- اسب لگد زن- متذکر- مخفف بدتر

 4- دوازدهمین حرف از حروف الفبای التین- پیشوندی برابر 
یک میلیون- زندگی کن!- دادگاه باطنی انسان

 5- فریب دهنده- مفصل بین ران و ساق پا- دیروز
 ۶- آسانی- جاده هموار و شن ریزی شده- از پیست های اسکی تهران

 7- همراه عروس- غزلسرای معاصر با نام کوچک مهرداد- 
ظرف پلو

 8- نهضت میرزا کوچک خان- پرنده ای خوش آواز و زرد 
رنگ- اصل و نسب

 9- کلمه ای دال بر افسوس- کاله موتورسوار- کنایه از زلف
 10- بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر استان مازندران- دختر 

خالدار- سالح مار
 11- عدد دونده- خرمن ماه- لباس زمستانی

 12- زن و فرزند و خانواده- همانند و شبیه- قوم وحشی آتیال- 
فتنه

 13- پسوند از بین برنده- کند یا مرحله به مرحله- کشوری 
جزیره ای در اقیانوس آرام غربی

 14- زغال طبیعی به رنگ قهوه ای تیره- یقین و اعتقاد- تنبل و 
خوشگذران

 15- غذایی با کوفته- نوعی بازی با قلم و کاغذ

درکانون خبر:                                      

KETAB.NET

یگانگی  ذهن و زبان
از انتشارات نشر سندباد

فروش در شرکت کتاب
روز سه شنیه، 5 جون انتخابات مقدماتی در کالیفرنیا برگزار می شود و در هر 
بخش 2 نفر که باالترین رای را داشته باشند به مرحله بعدی یعنی انتخابات 
نوامبر 2۰۱8 راه می یابند و با توجه به این که انتخابات مقدماتی در کالیفرنیا 
انتخابات باز است هر رای دهنده ای می تواند بیرون از وابستگی حزبی خود به 
هر فردی رای بدهد. و در نتیجه ممکن است دو نفر باالی جدول از یک حزب 
به دست  برای  کنگره  برای  مناطق  از  برخی  از  رقابت گذشته  باالترین  باشد. 

آوردن اکثریت در کنگره برای دموکرات ها، انتخابات را برای گزینش فرماندار 
کالیفرنیا دشوار نموده است. در حالی که گوین نیوسام تالش دارد پیشتاز بودن 
از  آنجلس  لوس  پیشین  ویاراگوسا شهردار  آنتونیو  رقابت  کند  را حفظ  خود 
حزب دموکرات و جان کاکس میلیاردر جمهوریخواه که از سوی دانالد ترامپ 

نیز پشتیبانی شده است، برای دست یافتن به عنوان نفر دوم جدی است.

رقابت آنتونیو ویاراگوسا شهردار پیشین و جان کاکس میلیاردر 
جمهوریخواه در انتخابات

رمکه  جودی  استعفای  با  روزدوشنبه  بامداد  کالیفرنیا،  انتخابات  بر  نظارت  شورای 
نماینده جری براون فرماندار کالیفرنیا در شورای نظارت، به جدال بین اعضا پایان داد 
و ۴ عضو باقی مانده شورای نظارت بر انتخابات با ادامه کار خود تصمیم گرفتند که 
تصمیم بر بودجه، موارد قانونی، سیاستگذاری و دیگر موارد را از کمیسیون 5 نفره تا 
معرفی فرد جدید به صورت ۴ نفره با تقسیم وظایف ادامه دهند و به جای درگیری 

قدرت به کارهای جاری رسیدگی کنند.
است  شده  روبرو  افراد  و  کمیته ها  از  بسیاری  پشتیبانی  با  استعفا  و  تغییرات  این 
و  مالی  نظر  از  انتخاباتی  متخلفان  کار  به  وقت  اتالف  بدون  که  هستند  امیدوار  و 

گردآوری کمک های مالی رسیدگی نمایند. 

استعفای جودی رمکه نماینده جری براون 
فرماندار کالیفرنیا در شورای نظارت

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104826&title=
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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 8 جون  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://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=4b525eb3-4d36-481d-a24b-b2fe35fe3199
http://www.08global.net/fifa/xxfifa.html
http://www.ketab.net
http://cabarettehran.com/
http://cabarettehran.com/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=8019bb1c-c849-4508-a3b3-bab79e9a77e4
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=916682a1-d505-409a-beb1-c1d88c569c3d
https://www.iraniticket.com/cmp/tickets/midsummer-nights-fantasy-124198#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

آخرین جدول آماری اداره نظارت بر انتخابات کالیفرنیا 
و بررسی آن از سوی دانشگاه کلرمونت نشان می دهد 
دوره های  با  مقایسه  در  کالیفرنیا   2۰۱8 انتخابات  که 
از  اهدایی  کمک  دالر  میلیون   26/3 جذب  به  پیشین 
برای  ویژه  به  انتخابات  در  تاثیر  برای  فشار  گروه های 
انتخاب فرماندار کالیفرنیا وجود داشته است. و نامزدها 
نیز از راه هزینه کردن پول های گردآوری شده و پولهای 
شخصی ۴۰/8 میلیون دالر را صرف آگهی های تبلیغاتی 
کرده اند. در سال 2۰۰۰ رای دهندگان سقف حداکثری 
29۰۰۰ دالر را برای کمک های انتخاباتی فرمانداری از 

سوی هر فرد تعیین کرده اند.
از این 26 میلیون دالر، آنتونیو ویاراگوسا به تنهایی ۱6 
میلیون دالر را جذب کمپین خود کرده است و گوین 
میلیون دالر   ۴ میلیون دالر را جذب کرده و   6 نیوسام 
ناگفته  است.  شده  هزینه  دیگر  نامزدهای  برای  دیگر 
میلیون   ۱۴۴ من،  ویت  مگ   2۰۱۰ سال  در  که  نماند 
فرماندار  تا  کرد  هزینه  را  ثروت شخصی خود  از  دالر 
لیکن  گرفت.  کمک  نیز  میلیون   38/5 و  شود  کالیفرنیا 

نشد. فرماندار 

26/3 میلیون دالر کمک اهدایی از گروه های فشار 
برای تاثیر در انتخابات
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