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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...!!!

مقیم  ایرانی  جامعه شناس  و  نویسنده  شفیق  شهال 
پاریس، جایزه اتحاد خردورزان فرانسه را در این شهر 
و  علم  ترویج  برای  خردورزان  اتحاد  کرد.  دریافت 
گشودن چشم اندازهای نوین در عرصه دانستنی های 
بشری و مبارزه با هرگونه اندیشه غیرعقالنی فعالیت 

می کند.
اتحاد خرد ورزان در سال ۱۹۳۰ توسط دانشمندانی 
ژولیو«  »هلن  و  ژولیو«  »فدریک  النژون«،  »پل  چون 
)نوه ماری کوری( پایه گذاری شد و از همان زمان 
آلمان  سوی  از  فرانسه  اشغال  ایام  جز  به  ساله  همه 
اتحادیه  جایزه  دوم،  جهانی  جنگ  دوران  در  نازی 
سال«  »خردورز  جایزه  به  که  را  فرانسه  ورزان  خرد 
متعددی  پژوهشگران  و  اندیشمندان  به  دارد  شهرت 
این  برندگان  برجسته ترین  میان  اهدا کرده است. در 
شناس  انسان  گودولیه«  »موریس  به  توان  می  جایزه 
برجسته فرانسوی، »لوسین سو« فیلسوف مارکسیست 

و »میشل پرو« مورخ فرانسوی اشاره کرد.
اتحاد خردورزان فرانسه درعرصه علم با دیدگاه های 
مبارزه  پراکنی اند،  توهم  کار  در  که  گرایانه  نسبی 
می کند و شعبی نیز در سایر کشورهای جهان از جمله 
دانشمندان  انجمن  به  که  دارد  آمریکا  متحده  ایاالت 

نگران شهرت یافته است.
از دیگر اهداف این نهاد تقویت نقش خرد ورزی و 
عقالنیت در بحث های نظری و اجتماعی و همچنین 
دفاع از الئیسیته و مبارزه با افکاری است که تالش 
اخالق  از  باالتری  مرتبه  در  را  دینی  اخالق  می کند 

الئیک قرار دهد.

و  پژوهشگر  جامعه شناس،  شفیق  شهال  خانم 
مقیم  میالدی   ۱۹8۳ سال  از  ایرانی تبار  نویسنده 
نیز در  فرانسه است و پیشتر نشان لژیون دونور  را 
برابری  پاس سال ها خدمت در حوزه  به  این کشور 

جنسیتی دریافت کرده است.

جایزه »خرد ورز سال« فرانسه به شهال شفیق اهدا شد

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

www.iranshahrnewsagency.com

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

رابرت مولر می گوید باید با 
ترامپ مصاحبه کند

هشدارهای مایک پنس به 
حکومت ایران در اورشلیم

اسکاری های 2018 معلوم شدند: 
رقابت تا دقیقه 90

وثیقه 47 میلیون دالری برای 
یک راننده اوبر

 کلیسای ماری جوآنا فروش
 در الگونا بیچ

تغییرات آزمایشی در بیمه 
آموزگاران در لس آنجلس

ماری جوآنا و دردسرهایش 
همچنان در صدر اخبار

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

رایگان
FREE

هویت دختر خیابان انقالب اعالم شد:

»ویدا موحد«، طاهره قره العین 
قرن بیست و یکم در ایران

102

در حالی که بیشتر از بیست روز از 
بازداشت دختر معترضی که در حاشیه 
روسری  برداشتن  با  انقالب  خیابان 
سپید خود و بر چوب کردن آن به نماد 
انقالب یک ملت مبدل شد می گذرد، 
هویت وی اعالم شد. خانم ویدا موحد 
۳۱ ساله، مادر یک کودک ۱۹ ماهه، 
باور مند به آیین بهایی و ساکن تهران 

است.
خانم موحد که در روز حادثه کسی 

از نام او مطلع نبود و به دختر خیابان 
انقالب شهرت یافت، تنها چند صد 
متر باالتر از محلی که روسری خود 
را بر سر چوب کرد، بازداشت شد. اما 
فردای آن روز از بازداشت موقت آزاد 
گردید. ولی تنها دو روز بعد بار دیگر به 
وسیله نیروهای امنیتی با مراجعه به محل 
سکونتش بازداشت شد که تا کنون نیز 
از محل نگهداری وی اطالعی در دست 
نیست.با این حال خانواده و اطرافیان 
نیروهای  فشار  دلیل  به  موحد  خانم 
امنیتی از اعالم هویت وی خودداری 
تالش های  پی  در  اما  بودند  کرده 
در  توییتری  انقالب  یک  و  گسترده 
حمایت از وی که زیر هشتک »دختر 

خیابان انقالب کجاست« شکل گرفت، 
سرانجام با اعالم هویت خانم موحد، 
پروزه بازداشت این بانوی آزاد اندیش 
ایرانی که یادآور خاطره طاهره قره العین 
در تاریخ آزادی خواهی مردم ایران است 

را وارد فاز جدیدی کردند.
طاهره قره العین نزدیک به دو قرن 
برداشتن  با  بدشت  دشت  در  پیش 
حجاب خود، گامی بزرگ در تاریخ 

مبارزه با تحجر و استبداد برداشت. 



2IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:102  - JAN,26 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره 102  - آدینه  26  ژانویه  2018

در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

ژیمناستیک  ملی  تیم  سابق  پزشک  ناصر«  »لری 
ایاالت متحده آمریکا در تازه ترین پرونده خود که 
در میشیگان رسیدگی شد، به اتهام آزار جنسی دهها 
تا ۱۷۵ سال زندان محکوم  دختر نوجوان و جوان 
شد. او پیشتر نیز به خاطر گرفتن عکس و فیلم از 
زندان  سال   ۶۰ به  دیگری  دادگاه  در  ها  بچه  این 

محکوم شده بود.
قاضی »رزماری آکوئیلینا« که این حکم را روز سه 
شنبه چهار بهمن صادر کرد، خطاب به پزشک سابق 
تیم ژیمناستیک ایاالت متحده آمریکا گفت تو را به 
چهل تا ۱۷۵ سال زندان محکوم می کنم. این، حکم 

مرگ توست.
به  خطاب  جلسه  ابتدای  در  پرونده  این  قاضی 
خود  و  نیستید  قربانی  دیگر  شما  گفت،  قربانیان 
همه  از  همچنین  قاضی  این  بدانید.  یافته  نجات  را 
کسانی که قربانی آزار و تجاوز جنسی هستند، گفت 
بایستند و سکوت نکنند. به گفته او دو سوم تجاوزها 

هرگز گزارش به پلیس نمی شود.
قربانیان  همه  از  گذشته  هفته  یک  در  قاضی  این 
خواسته بود در دادگاه موارد آزار جنسی »لری ناصر« 

را در مقابل او شرح دهند.
متخصص  پزشک  یک  ساله،   ۵۴ ناصر«  »لری 
بیماری های ورزشی است که اهل میشیگان است. 
او متهم است وقتی برای تیم ژیمناستیک آمریکا و و 
دانشگاه ایالتی میشیگان کار می کرده، دست کم به 

۱۲۵دختر و زن جوان تعرض جنسی کرد و از آنها 
عکس و فیلم تهیه می کرده است.

ها کشف شده  بچه  این  از  هزار عکس  او ۳۷  از 
او  اتهامات  برای  ساله،  محکومیت شصت  و  است 
برای عکس گرفتن و پورنوگرافی است. او غیر از 
این محکومیت، برای آزار و لمس کودکان در دادگاه 

ایالتی در ژانویه حضور یافت.
آقای ناصر در طول دو دهه پزشک تیم ژیمناستیک 
او  بوده و دختران زیادی زیر دست  ایاالت متحده 
بوده اند. سه چهره قهرمان جهانی آمریکا یعنی »الی 
ریز من«، »مک کایال مارونی« و »گبی داگالس« از 
جمله کسانی هستند که به آزار جنسی »لری ناصر« 

اشاره کرده اند.

افتخارات  آمریکا  ژیمناستیک  ملی  تیم  با  که  او 
»پورنوگرافی  جرم  سه  به  آورده،  دست  به  زیادی 
کودکان«، آزار و تجاوز جنسی متهم شد و در یک 

زندان فدرال نگهداری می شود.
آقای ناصر که خود زن و بچه دارد، در اعترافات 
زن  هفت  از  مشخص  طور  به  امسال،  شهریورماه 
جوان نام برد که در کلینیک دانشگاهی مورد تجاوز 
سال  بین  رویدادها  این  گفت  او  گرفتند.  قرار  او 

۱۹۹8 تا ۲۰۱۵ روی داد.
او بعد از این اعترافات، از قربانیان عذرخواهی کرد 
و خواست که او را ببخشند. اما برخی از این قربانیان 
از اظهارات او خشمگین شدند و گفتند او را نمی 

بخشند.

به احترام بیش از نیم قرن حضور هنری در عرصه سینما و تلویزیون :

جمشید مشایخی
جمشید مشایخی )زاده آذر 1۳1۳، تهران( بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر 

و تلویزیون ایران

جاسوسان جمهوری اسالمی به دنبال تکرار حادثه آمیا در آلمان 

175 سال زندان برای پزشک پیشین تیم ملی ژیمناستیک

هفته نامه آلمانی فوکوس نوشته است تفتیش خانه های »جاسوسان« ایرانی در اوایل 
هفته گذشته حاکی از آن است که فعالیت های آنها بر اماکن یهودیان در برلین متمرکز 
بوده است. هدف نهایی آنان حمله به یکی از این مراکز، مشابه حادثه بمب گذاری آمیا 

در آرزانتین بوده است.
این نشریه خبری به نقل از منابع امنیتی نوشته که ایرانی ها به دنبال اهداف بالقوه برای 
حمله به این اماکن بوده اند. به نوشته فوکوس یکی از اهداف آنها کمیته یهودیان آمریکا 

بوده است.
برپایه گزارش نشریه فوکوس، انجمن یهودیان ارتودوکس در میدان الکساندرپالتس 

واقع در مرکز برلین و خاخام آن تحت نظر جاسوسان ایران بوده اند.
به گفته منابع امنیتی آلمان، باشگاه ورزشی َمکابی نیز از سوی این جاسوس ها کنترل 

می شده است.
برپایه این گزارش کمیته یهودیان آمریکایی خواستار اخراج علی ماجدی، سفیر ایران 

در برلین شده است.
فوکوس می افزاید دو روز پیش از کریسمس، سفیر ایران به وزارت خارجه آلمان 
احضار شده و مقام های آلمانی از وی می خواهند به تهران پیام دهد جاسوسی علیه 

منافع آلمان را فورا متوقف کند. هنوز منبع دیگری این خبر را تایید نکرده است.

جوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان، به فوکوس گفته است، این 
اقدام ایران نباید بدون مجازات بماند.

شایان ذکر است انفجار مرکز همیاری یهودیان واقعه ای تروریستی بودکه  در ۱8 ژوئیه 
۱۹۹۴ با دستور مستقیم عالی ترین مقامات حکومت ایران به وقوع پیوست. در جریان 
حادثه تلخ 8۵ نفر از شهروندان یهودی تبار آرژانتینی جان خود را از دست دادند و بیش 

از سیصد نفر زخمی شدند. 
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در کانون خبر:

معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که ایاالت متحده در عزم خود برای مقابله با 
دولت حامی تروریسم در ایران تردید نخواهد کرد.

مایک پنس که برای دیدار از کشورهای مصر، اردن و اسرائیل به خاورمیانه سفر 
کرد،  در جریان دیدار با سربازان آمریکایی تاکید کرد که آمریکا از این پس تالش های 
جمهوری اسالمی ایران را برای اشاعه نفوذ بدخواهانه اش تحمل نخواهد کرد و افزود: 
»در عزم ما برای مقابله با دولت پیشتاز در حمایت از تروریسم و دیکتاتوری در ایران 
خللی وارد نمی شود. ایران امیدوار است با گسترش نفوذ خود در میان خرابه های باقی 

مانده از قلمرو سابق داعش بر منطقه سلطه پیدا کند.«
معاون رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد: »امید نهایی رژیم مستقر در تهران به تهدید 
علیه متحدان آمریکا در منطقه ای گسترده تر است، اما پرزیدنت ترامپ به ایران اخطار 
داده است. آمریکا از این پس تالش های ایران برای اشاعه نفوذ بدخواهانه در منطقه 
و تقویت تروریست ها را تحمل نخواهد کرد.پرزیدنت ترامپ به وضوح گفته است 
که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا کند. این قول ما به 

متحدانمان و جهان است.«
دولت ایاالت متحده و متحدان آن در منطقه، به درستی بر این باورند که جمهوری 
اسالمی ایران با دخالت در کشورهای منطقه نقش مخربی در تحوالت خاورمیانه ایفا 
می کند.آمریکا همچنین ایران را ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم دانسته و برنامه 
موشکی جمهوری اسالمی را ناقض قطعنامه  شورای امنیت و خطری برای منطقه 
می داند. دولت پرزیدنت ترامپ بر اساس این اتهامات تحریم هایی را علیه برخی از 
مقام ها و شرکت های ایرانی وابسته به برنامه هسته ای یا ناقض حقوق بشر وضع کرده 
است. پرزیدنت ترامپ همچنین هشدار داده است که اگر توافق هسته ای با ایران اصالح 

نشود، آمریکا به آن پایبند نخواهد ماند.
مایک پنس همچنین وقتی برای نخستین بار در پارلمان اسرائیل سخنرانی می کرد، 

بخشی از سخنانش را به ایران اختصاص داد و گفت ما با اسرائیل برای مقابله با 
جمهوری اسالمی به عنوان بزرگترین کشور حامی تروریست ها می ایستیم.

وی افزود: در روزهای گذشته دیدید، دیکتاتوری ایران حتی مردم خودش را سرکوب 
کرد. آنها نه تنها مردم خود را سرکوب می کنند بلکه به تروریست های دیگر کشورها 
کمک می کنند.آقای پنس درباره توافق هسته ای ایران با جامعه جهانی گفت توافق 
هسته ای ایران یه فاجعه است و همانطور که آقای ترامپ گفته، آمریکا دیگر پایبندی 
ایران را به این توافق تایید نمی کند.معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اعتراضات 
اخیر ایران و سرکوب توسط جمهوری اسالمی ایران گفت: پیامی مستقیم به مردم ایران 
دارم. ما دوست شما هستیم. حکومت شما، سعی در سرکوب تان دارد. وقتی روز 

آزادی تان برسد، دوستی دو ملت مان دوباره شکوفا می شود.

شنبه  سه  روز  زود  صبح  شدیدی  لرزه ای  زمین 
در  آالسکا  جزیره  شبه  جنوبی  سواحل  گذشته 
صدور  باعث  و  داد  تکان  را  آمریکا  غرب  شمال 
کانادا،  تا سواحل غرب  از آالسکا  هشدار سونامی 
شمال  سوحلی  مناطق  و  اروگان  واشنگتن،  ایالت 

ایالت کالیفرنیا شد.
ریشتری   8.۲ را  زلزله  ابر  این  ها  گزارش  برخی 
آمریکا  شناسی  زمین  مرکز  اما  کردند  گزارش 
۷.۹ ریشتر گزارش کرد  را  بعد شدت آن  ساعاتی 
لرزه های  ابر  رده  در  زلزله  این  بندی  درجه  از  که 

زمین می کاهد.
به گزارش مرکز زمین شناسی آمریکا، زمین لرزه 
شرقی  جنوب  کیلومتری   ۲8۰ آالسکا،  خلیج  در 
در  لرزه  زمین  این  مرکز  داد.  روی  کودیاک  شهر 
ده کیلومتری زیر آب بود و از همین رو شدت آن 

زمینه متغییر یافته است.
هشدار  ملی  مرکز  زلزله،  این  از  بعد  لحظاتی 
سونامی در آمریکا نسبت به احتمال وقوع سونامی 
در جنوب و جنوب شرقی آالسکا و سواحل غربی 

کانادا هشدار داد.
کمتر ساعتی بعد و با توجه به بزرگی این لرزه و 
پس لرزه های آن در عمق اقیانوس، درجه کمتری 
از  آمریکا،  غربی  سواحل  به  نسبت  نیز  هشدار  از 
ایالت واشنگتن  از  اورگان و بخشهایی  تا  کالیفرنیا 

و نیز هاوایی در اقیانوس آرام صادر شد.

خسارات  و  جانی  تلفات  لرزه  ابر  این  اینکه  با 
نوع  دلیل  به  اما  است  نداشته  همراه  به  همده ای 
لرزه و نیز محل وقوع آن که تالقی دو خط پوسته 
زمین در سواحل اقانوس آرام محسوب می شود به 
زمین  کارشناسان  بین  در  نگرانی ها  از  مجموعه ای 

شناسی دامن زده است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می گوید رابرت مولر، 
بازرس ویژه تحقیقات درباره رابطه اعضای ستاد دونالد 
ترامپ با روسیه، قصد مصاحبه با رئیس جمهور را دارد.

همچنین اخیرا گزارش شد که آقای مولر و بازرسانش 
با جف سشنز، دادستان کل مصاحبه کرده اند و سال 
گذشته هم با جیمز کومی، رئیس برکنار شده اف بی آی 

مصاحبه کرده بودند.
با دونالد ترامپ،  برای مصاحبه  بازرس ویژه  تمایل 
رئیس جمهوری، در دو هفته اخیر بارها گزارش شده 
بود و این که وکالی آقای ترامپ مشغول مذاکره با تیم 
آقای مولر هستند تا در مورد چگونگی چنین مصاحبه ای 

به توافق برسند.
پرزیدنت ترامپ هم در واکنش به این گزارش ها گفته 
بود که آمادگی کامل برای همکاری با بازرس ویژه را 

دارد.
با این حال، این خبر در کنار گزارش های مربوط به 
مصاحبه های رابرت مولر با جف سشنز، دادستان کل و 
جیمز کومی، رئیس سابق اف بی آی، ابعاد تازه ای گرفته 

است.
موضوع  که  دریافته  می گوید  شبکه خبری سی ان ان 
مورد عالقه رابرت مولر برای مصاحبه با دونالد ترامپ، 
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید است. 
کسی که خیلی زود وادار به استعفا شد و پرونده ای باز 

در جریان این تحقیقات دارد.
پس از علنی شدن خبر مصاحبه جف سشنز، دادستان 
کل آمریکا با رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده خاص 
ترامپ- روسیه، یه تازگی گزارش شد که جیمز کومی، 
پاسخ  برای  گذشته  سال  هم  اف بی آی  سابق  رئیس 
دادن درباره یادداشت هایش از دیدار با دونالد ترامپ 
و تحقیقات ترامپ-روسیه، با بازرس ویژه دیدار کرده 
بوده است. امری که تا کنون دست کم از دید رسانه ّا 

پنهان نگه داشته شده بود.
جیمز کومی ماه مه سال گذشته با دستور دونالد ترامپ 
از  موجی  او  اخراج  شد.  برکنار  اف بی آی  ریاست  از 
شگفتی در واشنگتن ایجاد کرد و باعث شد چند کمیته 
مستقل در کنگره آمریکا برای یافتن دلیل اصلی اخراج 

او تحقیق کنند.
در آن ایام، علت اصلی اخراج جیمز کومی، عملکرد 
ضعیف او در پرونده هک ایمیل های هیالری کلینتون، 
وزیر خارجه سابق آمریکا، ذکر شد اما چند روز بعد، 
دونالد ترامپ از تحقیقات روسیه به عنوان علت دیگری 

در اخراج آقای کومی نام برد.
اظهار نظری که خیلی زود این پرسش را به وجود 
رئیس  اخراج  با  آمریکا  جمهور  رئیس  آیا  که  آورد 
FBI، آن هم در هنگامی که جیمز کومی، ریاست بر 
تحقیقات ترامپ-روسیه را بر عهده داشت، در روند 
تحقیقات قضایی اختالل به وجود آورده و بدین ترتیب 

قانون شکنی کرده است.

دست  مدارکی  به  می گوید  تایمز  نیویورک  روزنامه 
یافته که نشان می دهد جیمز کومی در جریان مصاحبه با 
رابرت مولر،  به درخواست آقای ترامپ برای صرف نظر 
کردن از تحقیقات درباره رابطه ژنرال فلین با مقام های 
روسیه اشاره کرده و گفته چه طور او در یادداشت هایش 
احساس کرده رئیس جمهور به نوعی به او دستور داده 
که راهی برای چشم پوشی از تحقیقات درباره ژنرال 

فلین پیدا کند.
مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی پرزیدنت ترامپ، 
از عالی ترین مقام های ستاد انتخاباتی او بود و دیدارش 
با سفیر سابق روسیه در واشنگتن یکی از جنجالی ترین 

ابعاد آغازین پرونده ترامپ-روسیه بود.
علت بازداشت آقای فلین از کاخ سفید، آن هم تنها 
۲۱ روز پس از انتصابش به عنوان مشاور امنیت ملی 
معاون  پنس،  مایک  به  او  دروغ گویی  ترامپ،  دونالد 
رئیس جمهور، در ارتباط با دیدارش با سفیر روسیه بود.

نامزدهای اسکار این هفته اعالم شدند. فیلم »شکل 
آب« نامزد بیشترین تعداد جوائز، یعنی سیزده بخش 
شده که تنها یک نامزدی کمتر از رکورد بیشترین تعداد 
نامزدی اسکار دارد. در تاریخ سه فیلم تایتانیک و الال لند 

و همه چیز درباره ایو برای ۱۴ بخش نامزد شده بودند.
میزوری«،  ابینگ،  از  خارج  بیلبورد  »سه  فیلمهای 
با  »مرا  بیرون«،  »برو  »دانکرک«،  ساعت«،  »سیاه ترین 
نامت صدا کن«، »لیدی برد«، »رشته خیال«، »پست« و 
»شکل آب« نامزد مهمترین جایزه یعنی بهترین فیلم سال 

شده اند.
برخالف  کارگردانی  بهترین  برای  اسکار  نامزدهای 
جوائز گلدن گلوب که همه کارگردان های نامزد مرد 
بین خود دارد؛ »گرتا گرویگ«  بودند، یک زن را در 

کارگردان فیلم »لیدی برد«.
سایر نامزدهای بهترین کارگردانی »کریستوفر نوالن« 
»برو  کارگردان  پیل«  »جردن  »دانکرک«،  کارگردان 
بیرون«، »پال توماس اندرسون« کارگردان »رشته خیال« 

و »گیلرمو دل تورو« کارگردان »شکل آب« هستند.
از دیگر جوائز مهم می شود به بهترین بازیگران مرد 
و زن اشاره کرد. »تیموتی چلمه«، »دنیل دی لوئیس«، 
واشنگتن«  »دنزل  و  اولدمن«  »گری  کالویا«،  »دانیل 

نامزدهای بهترین بازیگر مرد امسال هستند.
»سالی هاکینز«، »فرانسیس مک دورمند«، »مارگو رابی«، 
»سیورشا رونن« و »مریل استریپ« نامزدهای بازیگر زن 

اسکار امسال هستند.

اسکار ۹۰ اما به دقیقه ۹۰ نرسیده بازندگانی هم داشته 
است:

جیمز فرانکو که با ساخت فیلم هنرمند فاجعه و بازی 
در آن جوایز قابل توجهی گرفته بود از جمله ناکام های 

اسکار امسال بود.
نام مارتین مک دونا کارگردان سه بیلبورد بیرون ابینگ 
میزوری هم درمیان شگفتی بسیاری از اهل فن در میان 

نامزدهای بهترین کارگردانی نبود.
فیلم نفس هم که از ایران برای رقابت در رشته بهترین 
مرحله  در  بود  فرستاده شده  اسکار  به  فیلم خارجی 
معرفی لیست اولیه نامزدها حذف شد و ایران فیلمی 

در اسکار۹۰ ندارد.
شایان ذکر است مراسم اهدای جوایز نودمین دوره 
اجرای  با  مارچ ۲۰۱8  روز چهارم  در  اسکار  آکادمی 
جیمی کمل، از مجریان مشهور تلویزیون در دالبی تیاتر 
برگزار می شود و حق پخش تلویزیونی آن را ABC در 

اختیار دارد.
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 . n e t

هشدارهای مایک پنس به حکومت ایران در اورشلیم

ابر زلزله در آالسکا هشدار سونامی در اورگان و شمال کالیفرنیا

رابرت مولر می گوید باید با رییس جمهور ترامپ مصاحبه کند

اسکاری های 2018 معلوم شدند: رقابت تا دقیقه 90
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درکانون خبر:

در توافقی که بین اداره آموزش لوس آنجلس با 8 اتحادیه کارمندان و آموزگاران 
لوس آنجلس  آموزش  اداره  گرفت،  آزمایشی صورت  ساله   ۳ دوره  یک  برای 
پذیرفت که ۶۰۰۰۰ آموزگار و کارمند این اداره، بیمه بهداشت و درمان انتخابی 
خود را داشته باشند و هیچ گونه هزینه ای را نپردازند. در رأی گیری هیئت مدیره 

اداره آموزش لوس آنجلس ۶ نفر از ۷ نفر عضو، رأی مثبت دادند.
در حال حاضر اداره آموزش ساالنه ۲۰۰۰۰۰ دالر برای بیمه درمانی کسانی 
که در سن زیر ۶۵ سال بازنشسته می شوند لیکن نمی توانند مدیکر دریافت کنند 

می پردازد که در مدت ۳۰ سال آینده می توانند ۱۳/۵ میلیارد دالر هزینه باشد.
بر اساس توافق برای سال های ۲۰۱8 و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با پرداخت حق بیمه 

کارمندان، افزایش ۶ درصد حق بیمه کارمندان متوقف می شود.

الیحه قانونی که می توانست به کنترل افزایش بهای اجاره بیانجامد در مجلس 
کالیفرنیا با شکست روبرو شد. در حالی که انبوهی از مالکان و مستاجران در 
راهروهای کناری کمیته بررسی الیحه دیدگاه خود را فریاد می زدند، در نشست 
کمیته بررسی الیحه که در کمیته خانه سازی و توسعه جامعه در مجلس ایالتی 
نماینده  دادند که دو  منفی  آن رای  به  نفر عضو کمیته  از ۷  نفر  انجام شد، ۴ 
دموکرات نیز در میان آن ها بودند این نمایندگان اِدچاو از آرکدیا و جیم وود 
آن ها  و  کردند  روبرو  شکست  با  را  الیحه  خود،   مخالفت  با  هیلدزبرگ  از 
علت همراهی نکردن خود با سه نماینده دموکرات دیگر را پیگیری این الیحه 
شد  خواهد  موجب  اجاره  کنترل  گفتند  و  کردند  اعالم  خانه سازی  توسعه  از 
از  کنند،  اجاره ای سرمایه گذاری  خانه های  زمینه  در  می خواهند  که  آن هایی  تا 
رای عمومی گذاشته شود.ساخت و توسعه شهری خودداری کنند. این الیحه می تواند در نوامبر ۲۰۱8 به 

رابرت گارسیا شهردار شهر النگ بیچ به شهرداران ۹ شهر دیگر در مقابله با 
تصمیم جف سشن دادستان کل آمریکا در مورد ماری جوانا پیوست و نامه ای را 
برای دولت فدرال فرستاده و از جف سشن خواست در تصمیم خود تجدید نظر 
کند و به جای فشار علیه مصرف ماری جوانا و قوانین تصویب شده در کالیفرنیا 
از سوی مردم، همت خود را برای پیشگیری از گسترش مواد مخدر خطرناکی 

مانند هروئین به کار بگیرد که به طور گسترده ای مرگ و میر به همراه دارد.

کالیفرنیا یکی از ۲8 ایالتی است که مصرف ماری جوانا برای نیازهای پزشکی 
ایالتی است که مصرف مار ی جوانا را برای گذران  را آزاد نموده و یکی از 8 
اوقات فراغت و تفریح برای افراد باالی ۲۱ سال پس از رای گیری قانونی نوامبر 

۲۰۱۶ آزاد کرده است.
با اینحال مقرارات فدرال اجازه استعمال این ماده را در مجامع عمومی نمی دهد 

و برخی محدودیت ها بر استعمال آن اعمال می کند. 

چند روز پس از آن که دارل آیسا اعالم نمود که دیگر در انتخابات برای منطقه 
۴۹ کالیفرنیا از منطقه میسا خود را در سال ۲۰۱8 نامزد نخواهد کرد بسیاری با 
ناباوری با آن برخورد کردند، اخیرا اعالم شد که او در نظر دارد خود را از منطقه 
۵۰ کاندید نماید که منطقه انتخاباتی برای دانکن هانتر نماینده جمهوری خواه 
دیگری است که به سبب چند پرونده مورد اختالف، احتمال شکست دارد و 

ممکن است این کرسی را نتواند حفظ کند.
گرچه دانکن هانتر اعالم کرده که قصد کناره گیری ندارد، جابه جا شدن دارل 
اداره  رئیس  هارکی  دایان  زیرا  است  آورده  وجود  به  را  تازه ای  مسائل  آیسا، 
مالیات بر فروش کالیفرنیا از حزب جمهوری خواه عالقه مند به پیروزی در منطقه 

۴۹ شده و از سوی دیگر ریک چاوز نماینده جمهوری خواه در مجلس ایالتی 
کالیفرنیا که التین تبار است چشم به کرسی ۴۹ دوخته است.

رودریگو فرانکو ۳۵ ساله که از ساکنان شهر مانوره پارک است به سبب پنهان 
کردن مار کبرا در داخل ظرف چیپس و قاچاق آن به آمریکا، از سوی دادستان 
فدرال محاکمه و از سوی قاضی فدرال به ۵ ماه زندان و پرداخت ۴۵۰۰ دالر 

جریمه و ۲ سال نظارت قانونی محکوم شد.
دادستان گفت که این فرد همواره در کار قاچاق سوسمار، مار، الک پشت به 

آمریکا و فرستادن برخی از آن ها به هنگ کنگ بوده است.
به  و  است  کبرا  مارهای  مرگبارترین  از  یکی  جوان،  کبرای  مار   این 

King Cobra معروف است.
این مار می تواند با نیش زدن، یک انسان را در ۳۰ دقیقه با مرگ رو به رو کند.

از کلیساها  بازرسی و بررسی دریافته است که یکی  از  پلیس الگونابیچ پس 
به فروش ماری جوانا می کرده است.  اقدام  تأمین مخارج کلیسا،  منطقه، برای 

یکی از داوطلبان خدمت در کلیسا این موضوع را به پلیس اطالع داده بود.
در جستجو و زیر نظر گرفتن این کلیسا ، پلیس دیده بود که مردم پس از ورود 
به کلیسا، با یک کیسه کوچک سفیدرنگ و با لباس هایی که بوی ماری جوانا 

می دهند، خارج می شوند.
می شود  خوانده   Divine church of Gardens که  کلیسا  این  از  پلیس 

۳۰۰۰ دالر پول نقد و ۲۰ پاند ماری جوانا را ضبط می کند.
پلیس همچنین لوکاس دیچی یارا ۳۱ ساله را که می گوید به عنوان داوطلب در 
کلیسا به فروش ماری جوانا می پرداخته، بازداشت می نماید. فرد بازداشت شده 
و اقدامی در راستای کمک به مذهب بوده است.می گوید برای تأمین هزینه های کنسرت برای کلیسا اقدام به فروش می کرده اند 

یک راننده Uber به نام آلفونزو نونز ۳۹ ساله که به طور غیرقانونی در آمریکا 
زندگی می کند به اتهام تجاوز و حمله به چند مسافر زن و دزدیدن کامپیوتر، 
تلفن و جواهرات آن ها در برابر ۴۷/۱ میلیون دالر وثیقه به زندان سن لوئیس 
اُبیسپو فرستاده شد تا به زودی در برابر قاضی قرار بگیرد. گرچه او اتهام خود 
کنفرانس  در  اُبیسپو  لوئیس  سن  کل  داستان  داو،  َدن  لیکن  است،  نپذیرفته  را 
خبری گفت که گردآوری مدارکی از خانه او با آزمایش DNA این اتهام را 
ثابت می کند. دادستان گفت که این مرد از ماه سپتامبر ۲۰۱۷ برای Uber به طور 
موقت و دلخواه کار می کرده و مانند شماری از راننده های Uber در نزدیکی 
بارها و کلوپ ها اتومبیل خود را پارک می کرده و مسافران مست و زن را به دام 

خود انداخته است.

آرنولد شوارتزینگر فرماندار پیشین کالیفرنیا و هنرپیشه سینما که جمهوری خواه 
به  »دست  گفت:  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ  دانلد  به  توئیت خود  در  است، 
کالیفرنیا نزنید و اگر می خواهید نفت استخراج کنید آن را در برابر اراضی خود 
در Mar-a- Lago در فلوریدا انجام بدهید و یا بهتر است که به آینده نگاه 
کنید و رهبری کالیفرنیا را درزمینه محیط زیست دنبال کنید تا همه ما به راحتی 

نفس بکشیم.
انرژی  در  پنجاه درصد  به  نزدیک  آمریکا،  اقتصاد  بزرگ ترین  افزوده:  آرنولد 
تجدیدپذیر است. ماهیگیری در سواحل کالیفرنیا و جذب توریست به کالیفرنیا 
صدها هزار نفر را به کار می گمارد. سواحل ما، معادن طالی اقتصاد ما هستند. 
آن ها را در خطر نیاندازید. آرنولد شوارتزینگر از جمهوری خواهانی است که در 

سال های گذشته در راستای محیط زیست تالش فراوانی کرده است.

تغییرات آزمایشی در بیمه آموزگاران در لس آنجلس

شکست قطعی برای طرحی که اجاره بها را کنترل می کرد

ماری جوآنا و دردسرهایش همچنان در صدر اخبار

بازی تازه انتخاباتی در منطقه 50 کلید خورد

قاچاقچی مار کبری در دام پلیس مرزبانی

کلیسای ماری جوآنا فروش در الگونا بیچ

وثیقه 47 میلیون دالری برای یک راننده اوبر

هشدار آرنولد به دونالد

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:
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پاورقی:                                       

احمد گفت ببین محمدی من فعال در گیر مریضی 
عیالم سرم که خلوت شد یه سر میام پیشت و گوشی 
رو گذاشت و به سراغ دو سه تا پرونده که رو میزش 

گذاشته بودن رفت و کارشونو ردیف کرد. 
آبدارچی وارد شد یه فنجان چای روی میز گذاشت 
و گفت آقای شفیعی خیلی وقته چای مارو نخوردی.
احمد در حالیکه یه اسکناس توی سینی میزاشت 

گفت حسین آقا خیلی در گیرم برام دعا کن. 
حسین در حالیکه اسکناس و از تو سینی برمیداشت 
و  بده  برکت  خدا  گفت  میزاشت  جیبش  توی  و 
همچنانکه دعا میکرد از اتاق خارج شد احمد به هما 
زنگ زد و پرسید برای نهار چیزی درست کردی یا از 

بیرون غذا بگیرم؟
هما گفت مگه برای نهار میای خونه؟

احمد گفت آره دارم میام. 
هما گفت سعید مدتی بود هوس قرمه سبزی کرده 
بود قسمت شد امروز درست کنم پدر و پسر با هم 

بخورین.
احمد گفت چیز دیگه ای الزم نداری؟

هما گفت نه. 
احمد گفت من تانیم ساعت دیگه خونه ام و بعد 
گوشی رو قطع کرد و کتش و پوشید و از اداره خارج 

شد.
سعید میز و چیده بود و از اینکه بعد از مدتها سه 
نفری باهم غذا میخورن خیلی خوشحال بود سر میز 
نهار احمد برای آنکه فضا رو شاد کنه یکی دوتا جوک 
و خاطره تعریف کرد و بعد از نهار گفت برای ساعت 
خستگی  کنین  استراحت  کم  یه  گرفتم  وقت  چهار 

دیشب از تنتون بریزه ساعت سه و نیم باهم میریم.
هما گفت اگه توهستی دیگه الزم نیست سعید بیاد؟! 
ولی قبل ازینکه احمد حرفی بزنه سعید گفت نه من 
میخوام باهاتون بیام و شروع کرد به جمع کردن میز 

نهار.
احمد خیلی دلش میخواست که سعید هم باشه تا 
اگه یه وقت اون نبود و حال هما بد شد بدونه که باید 

کجا و پیش کی ببره؟
احمد باتاقش رفت و زنگ ساعت مچی خودشو رو 

ساعت سه و بیست دقیقه کوک کرد و خوابید.
افسانه و عالیه خانوم سخت مشغول پاک کردن سبزی 
بودن و افسانه از خاطرات ماه عسل و ماهیگیری و 
کله پاچه میگفت و آنقدر پیاز داغشو زیاد میکرد و 
با آب وتاب تعریف میکرد که عالیه خانوم بیشتر از 

اون ذوق میکرد.
عالیه خانوم پرسید دوستش داری؟

ندارم  بهش  نسبت  خاصی  احساس  گفت  افسانه 
میدونی مامان دارم بهش عادت میکنم.

احمد با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شد با 
عجله لباسش و پوشید همینکه از در اتاق در اومد 

سعید و جلوش دید و گفت چیزی شده؟
سعید گفت نه فکر کردم خواب موندی میخواستم 

بیدارت کنم. 
احمد  شدن  حیاط  وارد  وقتی  بریم.  گفت  احمد 
ماشین سعید و توی حیاط ندید ازش پرسید ماشینت 

کو؟
گذاشتم  داشت  اشکال  کامپیوترش  گفت  سعید 

درستش کنن. 
مطب دکتر خیلی شلوغ نبود آنها هرسه نفر داخل 
رفتن دکتر گفت خانم شفیعی حالت چطوره؟ تاحاال 
کجا بودین؟ فکر میکنم از آخرین دیدارمون سه ماهی 

میگذره شما بیماریتونو اصال جدی نمیگیری.
احمد گفت دکتر باالخره راضیش کردیم به توصیه 

شما عمل کنه.
دکتر هما رو خوابوند و معاینه کرد و بعد چند تا 

آزمایش نوشت و گفت داروهاتو که قطع نکردی؟ 
مرده  تابحال  که  نمیخوردم  اگه  دکتر  نه  هماگفت 

بودم.
دکترگفت یه داروی مسکن قوی نوشتم فقط زمانیکه 
درد داشتی بخور و بعد دفترچه بیمه و برگه آزمایش 
آزمایشگاه  با  امروز  همین  گفت  و  داد  احمد  به  و 
برسونین  من  به  زودتر  رو  نتیجه  و  کنین  هماهنگ 
آنها  بعد  و  بگیرین  منشی  از  و  آزمایشگاه  آدرس 
به  از منشی گرفتن و  خداحافظی کردن و ادرس و 

آزمایشگاه رفتن. 
مسئول پذیرش برگه رو از احمد گرفت و به دکتر 
آزمایشگاه نشون داد دکتر برای صبح پس فردا وقت 
داد و دستورات الزم و زیر ورقه نوشت آنها سر راه 
دارو رو گرفته و بخونه برگشتن هما که خسته شده 
بود گفت من میرم یه چرت بزنم احمد هم گفت من 

با عباسی قرار دارم و ازخونه بیرون زد.
احمد تو ماشینش نشست قبل ازینکه اونو روشن 

کنه شماره عباسی رو گرفت و گفت کجایی؟
عباسی گفت خونه ام.

احمد گفت وقت داری بیام دنبالت؟
عباسی گفت بیا کارخاصی ندارم.

و  اونجام  دیگه  دقیقه  بیست  من  پس  احمدگفت 
استارت زد و حرکت کرد. عباسی جلو در خونه قدم 
میزد با دیدن احمد بطرفش رفت و سوار شد. پس 
از چاق سالمتی های اولیه عباسی پرسید خبر جدید 

چی داری؟ 
احمد گفت اول بگو کجا برم؟

عباسی گفت برو تجریش میخوام ترو به پاتوقم ببرم 
یه جای دنج و بی سر و صدا.

احمد دور زد و راه تجریش و در پیش گرفت و 
برنامه دکتر و آزمایش و براش توضیح داد.
عباسی گفت حال و روز سعید چطوره؟ 

احمد گفت خیلی داغونه میدونی که سعید خیلی 

بخاطر  نداره  زیادی  رفیق  و  دوست  درونگراست. 
همین وابستگیش به مادرش خیلی زیاده جان کالم 
اینکه با روشدن این مسئله یه بار بزرگی از رو دوشم 

برداشته شد.
عباسی یه نگاهی به خیابون انداخت و گفت بپیچ 

توهمین کوچه سمت راست.
در انتهای کوچه پارک کردن و بداخل یه رستوران 
بود  تاقی  ا  یه  سالن  گوشه  در  رفتن  وجور  جمع 
باشیشه های مشرف به باغچه و چند تا درخت توی 

حیاط که دیده میشد.
آنها رفتن پشت یه میز کنار شیشه نشستن

لحظاتی بعد گارسن اومد و عباسی روخیلی تحویل 
گرفت و گفت چی میل دارین؟

عباسی گفت دو پرس از اون چنجه های سفارشی 
رو برای یه ساعت دیگه آماده کن و فعال یه قلیون و 
یه سینی چای بما بده و بعد رو کرد به احمد و گفت 

راستی ازت نپرسیدم با چنجه میونه داری؟
احمد گفت آره بابا خیلی وقته نخوردم.

عباسی به گارسن گفت پس زود باش و قلیون و 
برسون.

گارسن که رفت عباسی به احمد گفت خب بگو 
تعریف  به  کرد  شروع  احمد  و  حالی  درچه  ببینم 

ماجرای آشنائیش با افسانه.
تیکه  یه  و  میپرید  حرفش  وسط  گهگاهی  عباسی 

میانداخت. 
صحبت احمد به اینجا که رسید عباسی گفت خب 
اینکه چیز جدیدی نیست همه ما پامون گیره حاال بگو 

چند ماهه صیغه کردی؟
احمد گفت اشتباه نکن این دفعه خیلی توفیر میکنه.

عباسی گفت توفیرش چیه مدتش بیشتره؟
احمد گفت نه بابا مثل اینکه امشب خیلی کیفوری.

منظورم اینه که اینبار تو تله ا فتادم بالیی سرم اومد 
که همیشه ازش فرار میکردم.

عباسی گفت آهان تازه فهمیدم احمد آقامون عاشق 
شده...

احمدگفت آی گل گفتی آنهم چه جورش. خواب 
و آروم ندارم.

عباسی گفت حاال مشکل کار کجاست؟ 
احمد گفت برای حفظ ظاهر قضیه مجبورم هم تو 
خونه پیش هما باشم و هم پیش اون یکی زمانی که 
توخونه م انگار تو زندونم اینکه گفتم برام ماموریت 
جور کن واسه این بود که دستش و بگیرم و برم یه 
بدون ترس و هول زندگی کنم  گوشه ای چند روز 
در این لحظه گارسن با سینی چای و قلیون وارد شد 
عباسی گفت دستت درد نکنه موقع رفتن در و ببند و 
مشتری دیگری رو تو این اتاق نفرست گارسن گفت 
بچشم آقا و خارج شد عباسی در حالیکه از قلیون دم 
میگرفت یه استکان چایی روجلو احمد گذاشت و 

گفت خب میگفتی؟
احمدگفت امشب شب اعترافات منه خودتو آماده 

کن و مواظب باش شاخ در نیاری.
عباسی با تعجب نیگاش کرد و گفت پسر کم کم 
شرح  به  کرد  شروع  احمد  و  میترسونی  منو  داری 
ماجرای هما و فرهاد از سنه قبل از ازدواج تا اتفاقات 

توی بیمارستان و فوت فرهاد.
عباسی توچهره احمد مات مونده بود و آهی کشید 
و گفت پسر خدا چه طاقتی به تو داده من نمیدونم 
اگه جای تو بودم چیکار میکردم و در حالیکه شیلنگ 
قلیونو به احمد میداد ادامه داد من همیشه هما رو مثل 
مریم مقدس میدیدم حاال میفهمم که ماها هر چقدر 

هم که زرنگ باشیم باز هم تومشت اونائیم.
کنم  آماده  آقا چنجه رو  گارسن وارد شد و گفت 
عباسی نگاهی به احمد کرد و احمد گفت آره دیگه 

وقتشه.
گارسن  کن  شروع  مخلفات  با  پس  گفت  عباسی 

گفت باشه وخارج شد.
عباسی گفت حاال برنامه ت چیه؟

احمد گفت فعال که مثل کالف سر در گمم اول باید 
ببینم نتیجه آزمایشات هما چی میشه.

عباسی گفت الهی که خدا نجاتش بده.
احمد گفت من فکر میکنم دکتر زیاد امیدوار نیست.
عباسی گفت حاال تصمیمت برای ماموریت جدیه؟

احمد گفت مگه موردی هست؟
عباسی گفت حاج آقا آملی مدتیه منتظره یه جایگزین 
موقت بفرستیم تا بیاد تهرون عمل فتق و انجام بده 
گویا یکی دو تا مشکل دیگه هم داره ولی من همش 

امروز و فردا کردم.
احمد گفت من تاچند روز دیگه بهت خبر میدم.

و  رسوند  رو  عباسی  احمد  و  وخوردن  شام  اونا 
بخونه رفت.

بود و هما روی کاناپه  تلویزیون توی هال روشن 

بخواب رفته بود. 
هما  که  کنه  خاموش  و  تلویزیون  خواست  احمد 
ازش  و  نکن  خاموش  گفت  و  کرد  باز  چشماشو 

پرسید شام خوردی؟
احمد گفت آره مهمون عباسی بودم توچی چیزی 

خوردی؟
هما گفت منکه اصال اشتها ندارم سعید هم بیرون 

ته بندی کرده.
رفت  آشپزخونه  به  و  کرد  وعوض  لباسش  احمد 
چایی دم کرد و اومد توهال نشست بعد از اینکه چای 
دم کشید برای خودش و هما ریخت. بعد از چای هما 
خواست باتاقش بره ولی انگار قدرت پاشدن از جاش 
و نداشت احمد کمک کرد اول اونو تا جلو دستشوئی 
و بعد به اتاقش برد و روی تخت خوابوند و پتو را 
روش کشید و وقتی میخواست برق و خاموش کنه 

پرسید راستی دواتو خوردی؟
هما گفت آره اون چرت من هم اثر دارو بود. 

احمد برق و خاموش کرد و باتاقش رفت.
بیدار شد و لباس  صبح فردا وقتی احمد ازخواب 
پوشید قبل از آنکه از خونه خارج بشه یه سر به اتاق 
هما رفت وقتی مطمئن شد که مشکلی وجود نداره 
پائین اومد سعید و دید که آماده شده بود تا به دانشگاه 
بره احمد گفت توکه ماشین نداری بیا من میرسونمت.

سعید گفت مسیرت دور میشه دیر میرسی باداره.
احمد گفت حاال گیرم که ده دقیقه دیر برسم طوری 
نمیشه راه بیفت سعید هم سوار شد وحرکت کردن. 

از یکی دوتا خیابون رد شده بودن که ترافیک شروع 
شد در همین لحظه صدای زنگ موبایل بگوش رسید 
احمد و سعید نگاهی بهم کردن سعید گفت مثل اینکه 

صدا از تو داشبورده.
احمد فورا داشبورد و باز کرد و گوشی رو برداشت 

و خاموش کرد و تو جیبش گذاشت
سعید گفت دوتا گوشی داری؟

احمد گفت این یکی برای کاره بخاطر اینکه زمان 
استراحت مزاحم نشن معموال این شماره رو میدم.

سعید گفت توکه گوشیت دو سیمکارته س نیاز نبود 
که این سیمکارتو تو گوشی دیگه بزاری؟

احمد گفت اینجوری راحت ترم .
سعید رفت تو فکر و صحنه های بو دار گذشته پیش 
چشمش سبز شد آخرین ماموریت با ماشین شخصی 
ریش از ته تراشیده، لباس نو خارجی که تاحاال بتن 
نکرده بود غرق در این افکار بود که احمد سعی کرد 
مسیر صحبتو عوض کنه رو کرد به سعید و گفت اگه 
ماشینت اذیت میکنه چرا عوض نمیکنی؟ میدونی که 
دست بچه های حراست اداره ما با بچه های حراست 
بنیاد مستضعفان تو یه کاسه س و بیشتر ماشین های 
شهید  و  تجریش  نمایشگاه های  تو  که  و  روز  مدل 
برات  کنی  تر  لب  میکنن.  وارد  اینا  میبینی  بهشتی 

میگیرم؟
سعید گفت چیزی به پایان سال نمونده صبر میکنم 
مدل جدید بیاد بعد یه تصمیمی میگیریم در ضمن منو 
همینجا پیاده کن میخوام یه کتاب بگیرم و احمد جلو 
یه کتابفروشی پیاده ش کرد و به اداره رفت قبل از هر 
کاری با افسانه تماس گرفت و گفت صبح زود زنگ 

زده بودی نگران شدم اتفاقی افتاده؟
افسانه گفت مامان دیشب خواب پریشون دیده صبح 
کله سحر هم به بچه ها تلفن زده تا خیالش راحت 
بشه هم گیر داده که بتو زنگ بزنم و من مجبور شدم 

مزاحمت بشم.
احمد گفت این حرفا چیه تو ترافیک گیر کرده بودم 

داشتم زور میزدم یه طوری خالص بشم.
افسانه گفت نهار پیش مائی؟

احمد گفت آره میام.
افسانه گفت چی درست کنم؟

احمد گفت انتخابش با تو. و قبل ازینکه گوشی رو 
قطع کنه گفت از طرف من از مامان تشکر کن.

اما  بود  ویترین  پشت  کتابهای  به  چشمش  سعید 
تمام تمرکزش روی زنگ گوشی توی داشبرد بود. از 
مدتها پیش ازین شک مثل خوره بجونش افتاده بود 
که باباش یه نم کرده داره و سرش به یه آخور دیگه 
از همیشه قوت  بیشتر  این فکر  اماحاال که  بنده  هم 
گرفته بود. دلش میخواست سر از کار احمد در بیار.ه
که  راهرو  داخل  گوی  بلند  توی  از  اذان  صدای 
اتاق روابط عمومی که خودش  از طریق  هر روز 
زندگی  امور  در  جاسوسی  نهاد  از  شعبه ای  یک 
شخصی کارکنان اداره و شعبه ای از اداره سیاسی 
چون  و  رسید  بگوش  بود  سازمان  ایدئولوژیک 
و  بود  شده  زیاد  ظهر  نمازهای  در  احمد  غیبت 
و  جماعت  امام  نقش  که  آخوندی  بار  دو  یکی 
گرفت  تصمیم  بود،  گرفته  و  سراغش  میکرد  ایفا 
برای حفظ ظاهر هم که شده یه خودی نشون بده 
بگیره.  وضو  تا  رفت  دستشویی  به  خاطر  بهمین 
گفت  احمد  دیدن  با  میشد  خارج  داشت  عباسی 

برای نماز میای؟
احمد گفت آره اومدم وضو بگیرم.

بیا تا بلکه خدا کمک کنه  بیا  عباسی با طنز گفت 
بطرف  این حرف  گفتن  با  و  بشه  برآورده  حاجتت 

نمازخونه روان شد.
احمد بعد از نماز کتش و پوشید و از اداره یه راست 
به سوپر گوشت نزدیک اداره رفت مقداری گوشت و 
مرغ و میوه گرفت و برای اولین بار در هیات یه مرد 

متاهل با دست پر وارد خونه شد.
افسانه گفت اینا چیه خریدی؟ توخونه داشتیم. 

احمد گفت ناسالمتی ما نون آور خونه ایم اگه نمیرم 
تو صف نون وایسیم الاقل اجازه بده گوشت و مرغو 

بخرم...

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 ششم

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.
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     جمعه 6 بهمن/26 ژانویه

۱۳۳8 خورشیدی ) ۱۹۶۰ میالدی(
و  فیلسوف   - فروغی  ابوالحسن  درگذشت 

دانشمند معاصر و مدیر روزنامه »تربیت«

۱۳۴۱ خورشیدی ) ۱۹۶۳ میالدی(
توسط  سفید  انقالب  ششگانه  اصول 

محمدرضاشاه پهلوی به مردم ابالغ شد
۱۳۴۳ خورشیدی ) ۱۹۶۵ میالدی(

اثر  در  وزیر-  نخست  منصور-  حسنعلی 
جراحت های وارده از تیراندازی محمد بخارایی 

در بیمارستان پارس در تهران درگذشت
امیرعباس هویدا -وزیر دارایی- فرمان نخست 

وزیری گرفت

۱۳۵۵ خورشیدی ) ۱۹۷۷ میالدی(
درگذشت مجتبی مینوی - ادیب و پژوهشگر

شنبه 7 بهمن/27 ژانویه

۱۳۴۰ خورشیدی ) ۱۹۶۲ میالدی(
از طرف شهربانی، دکتر شاپور بختیار، مهندس 

خنجی و مسعود حجازی بازداشت شدند
۱۳۴8 خورشیدی ) ۱۹۷۰ میالدی(

درگذشت ابراهیم قوام شیرازی )قوام الملک( - 
۱۳8۲ خورشیدی ) ۲۰۰۴ میالدی(

شهره آغداشلو هنرپیشه  ایرانی تئاتر و سینما، 
برای بازی در فیلم آمریکایی »خانه اي از ماسه و 
مه« نامزد دریافت جایزه معتبر سینمای اسکار شد.

یکشنبه 8 بهمن/28 ژانویه

۱۳۴8 خورشیدی ) ۱۹۷۰ میالدی(
درگذشت سیدحسن تقی زاده - آخرین بازمانده 

رجال مشروطیت

۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(
حزب دمکرات کردستان اعالم کرد که خواستار 

تجزیه نیست
)واحد  دانشگاهیان  ملی  سازمان  اعضای 
کرمانشاه( در مراسم بازگشایی دانشکده  علوم، 
را  دانشگاه  رییس  معتمدوزیری  فریدون  دکتر 

برکنار کردند.
۱۳8۹ خورشیدی ) ۲۰۱۱ میالدی(

درگذشت داریوش همایون در سن 8۲ سالگی 
در ژنو سوئیس. او وزیراطالعات دولتهای هویدا 
از  و  آیندگان  روزنامه  سردبیر  و  آموزگار  و 
رهبران مشروطه طلب بودکه سا لها در خارج از 
کشور به مبارزه و روشنگری پرداخت و با انجام 
متعدد و شرکت در  مقاالت  نوشتن  مصاحبه ها، 
را  نظام اسالمی  با  مبارزه  راه  جلسات گوناگون 

پیش گرفت.

دوشنبه 9 بهمن/29 ژانویه

۱۳۱۵ خورشیدی ) ۱۹۳۷ میالدی(
زادروز مجید روشنگر، ناشر و سردبیر » بررسي 

کتاب« و » کاکتوس«

۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(
دانشجویان.  توسط  دانمارک  سفارت  اشغال 
روالی  به  ایران  در  خارجی  یفارت های  اشغال 
معمول در دوران وقوع انقالب و پس از آن در 

ایران مبدل شده بود و متاسفانه هنوز ادامه دارد.
۱۳8۵ خورشیدی ) ۲۰۰۷ میالدی(

نویسنده،  شاعر،  ابطحی،  محمود  درگذشت 
ادیب و پژوهشگر در سن 8۰ سالگی در لندن. او 
داماد سیدضیاءالدین طباطبایی شخصیت برجسته 

دوران رضاشاه و محمدرضاشاه بود.

سه شنبه 10 بهمن/30 ژانویه

۱۳۰۴ خورشیدی ) ۱۹۲۶ میالدی(
شاعر  »آینده«  شاهرودی،  اسماعیل  زادروز 

معاصر در دامغان

۱۳۱8 خورشیدی ) ۱۹۴۰ میالدی(
در  سالگی   ۳۶ در  ارانی  تقی  دکتر  درگذشت 
مرام  ترویج  اتهام  به  وی  تهران-  قصر  زندان 

کمونیستی به ده سال زندان محکوم شده بود

۱۳۴۳ خورشیدی ) ۱۹۶۵ میالدی(
کل  شهربانی  رییس  نصیری  اهلل  نعمت  سپهبد 
رییس  و  وزیر  نخست  معاون  سمت  به  کشور 

سازمان اطالعات و امنیت کشور منصوب شد
۱۳۴8 خورشیدی ) ۱۹۷۰ میالدی(

شهردار،  مشیرهمایون  اهلل  حبیب  درگذشت 
نوازنده و موسیقیدان

۱۳۵۲ خورشیدی ) ۱۹۷۴ میالدی(
درگذشت محمد حجازي )مطیع الدوله(،سناتور 

و نویسنده 
۱۳۶۶ خورشیدی ) ۱۹88 میالدی(

درگذشت امیرناصر افتتاح - نوازنده تنبک
چهارشنبه 11 بهمن/31 ژانویه

۱۳۲۰ خورشیدی ) ۱۹۴۲ میالدی(
انتشار نخستین شماره روزنامه مردم به سردبیری 

عباس نراقی
۱۳۹۴ خورشیدی )۲۰۱۶ میالدی(

درگذشت مصطفی اسالمیه، نویسنده و مترجم
پنجشنبه 12 بهمن/1 فوریه

۱۳۳۲ خورشیدی ) ۱۹۵۴ میالدی (
انتقاد شدید آیت اهلل کاشانی از انتخابات مجلس 

و دولت زاهدی
۱۳۴۶ خورشیدی ) ۱۹۶8 میالدی(

شاهنشاهی  تشریفات  ریاست  به  قریب  هرمز 
منصوب شد

۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۹ میالدی(
باز گشت خمینی بعد از ۱۵ سال تبعید به ایران

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
26 ژانویه تا 1 فوریه  )6 تا 12 بهمن(

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

در هفته ای که گذشت یکی از خبرهای دردناک 
سوزی  آتش  مشکوک،  تصادف  کننده،  ناراحت  و 
و غرق شدن نفتکش سانچی و جان باختن سی و 
دو نفر از پرسنل زحمتکش آن بود که باعث اندوه 
عمیق مردم شد. شهروند ایرانشهر نیز همپای سایر 

هم وطنان گرامی، این ضایعه بزرگ را به ملت ایران 
و خانواده های داغ دار تسلیت عرض می کند.

چین  سفیر  سوی  از  مبلغی  اهدای  اول:  خبر 
کشتی  درباره  خبری  کنفرانس  در  خبرنگاران  به 
سانچی، واکنش روزنامه نگاران را به همراه داشت.
کارها  همه  ایران  تو  که  فهمیدن  هم  چینی ها  این 
این  انقدر  میوفته.  راه  بازی  پارتی  و  دادن  با رشوه 
دوستان چشم ریز ما پررو شدن که حاال تو کنفرانس 
خبری بین خبرنگارا هدیه پنجاه هزار تومنی پخش 
میکنن تا کسی به سفیرشون گیر نده و سئوال پیچش 
نکنه. خاک تو سر ما کنن که انقدر بدبخت شدیم 
چندرغاز شرف حرفه  با  خواد  می  اجنبیه  یارو  که 
ایمونو بخره. دم اون چنتا نشریه ای که پول ها رو 
پس دادن و بعدشم اعتراض رسمی کردن، گرم اما 
بهتر بود از اول پول رو قبول نمیکردن و به نشانه 
اعتراض جلسه رو ترک میکردن. اینجاست که حاال 
میفهمیم رییس جمهور ترامپ چرا دایم با این چینی 

های تازه به دوران رسیده مشکل داره.
 خبر دوم: نصراهلل بازوند، معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم 
کرد که ساالنه به طور متوسط حدود دو هزار نفر 
نیروی کار در ایران بر اثر حوادث ناشی از محیط 

کار، جان خود را از دست می دهند.
فکر کنم کال عزراییل تو ایران انقدر سرش شلوغه 

که دیگه وقت نداره جاهای دیگه بره. هیچ جا واسه 
این طفلکی مردم امنیت نداره، خونه باشن زلزله میاد، 
بیرون باشن سیل میاد، خیابون باشن تصادف میکنن، 
حاالم که محیط کارشون شده اردوگاه آشوویتس و 
در حال کار کردن، عزراییل پیداش میشه. اینجور که 
اثر تصادفات  انقدر مرگ و میر بر  داره پیش میره، 
جاده ای و حوادث طبیعی مثه زلزله و سیل و محیط 
کار و این چیزا اتفاق میوفته که دیگه نیازی به هیچ 
بیماری و آلودگی هوا و چیزای دیگه نیست. میترسم 
چند وقت دیگه تو کتابای تاریخ بنویسن یه کشوری 
بود به اسم ایران که ملتش دستی دستی زدن نسل 

خودشون منقرض کردن )انقراض خودکار(!
خبر سوم: محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت 
نیم  و  تا دو  »دو  ایران گفت:  با دخانیات  مبارزه 

میلیون جوان معتاد داریم!«
خب آقای مبارزه با دخانیات اینطوری که فرمودن، 
مشخص نکردن که منظور از معتاد چیه؛ اگه دخانیات 
منظورش باشه که خیلی بیشتر از ایناس، مثال بیست، 
مخدر  مواد  منظورش  اگه  اما  میلیون  پنج  و  بیست 
باشه خب خیلی بیشتر از ایناس، مثال چهل، چهل و 
پنج میلیون؛ ما که هر کی رو میبینیم یا هواس یا می 
خواد بره هوا یا پایین اومده و در تالشه تا بازم بره 
ایران سرمایه گذاری  ناسا می خواد تو  هوا. اصوال 

کنه، چون عموما و اصوال ملت فضانوردی داریم.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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 Education  1100   آموزش 

CLASSIFIEDنیازمندی های ایرانشهر
 Education   1100    آموزش

 Automobile   2100  اتومبیل

 Notifications  2500  اطالعیه ها

 Properties     2800     امالک

 Sale           3100           حراج

 Sevices        4100        خدمات

رقص، موسیقی، نقاشی ...

تعمیر، صافکاری، فروش، ...

اجتماعی، حقوقی، خصوصی، ...

اجاره، خرید، فروش، ...

دولتی، شخصی، وام ...

پزشکی، حقوقی، مسافرتی...

 Job         6100          کار

   Goods      6500          کاال

 Business   6700   کسب و کار

 Food           7100      مواد غذایی

 Equipments 8100 وسایل ارتباط

 Art              9100                هنر

استخدام و جویای کار، آژانس های کاریابی ...

خرید، فروش،  ...

عمده فروشی، سوپرمارکت، ، ...

پیجر، تلفن، ...

خوشنویسی، نقاشی، رقص...

خرید، فروش،  ...

اتاق و گست هاوس همیشه برای 
اجاره موجود است حتی بطور موقت

 (310) 867-1770

مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و 

هم میهنان تازه وارد 
(818) 616-3091

بهاران، شبنم - پارس
(818) 774-1414
 (818) 201-0500

به یک نفر راننده، یک نفر گرفیک 
نیازمندیم برق  مهندس  و  دیزاینر 

(310) 422-4692

آبعلي، ماست و دوغ و لبنیات
     (818) 409-0117  

حیدري، مصطفي
 (714) 871-8234

 Automobile  2100  اتومبیل

 Notifications 2500   اطالعیه ها

Properties   2800   امالک

 Sevices   4100   خدمات

 Sale        3100         حراج

کتاب حیف که زود بزرگ شدم 
)خاطرات حمام زنانه (

0999-469 (818)زیر قیمت بازار

 Job        6100        کار

 Art         9100          هنر

اجتماعی

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

وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

ناوی، فریدون   
Accounting Services(Enrolled Agent)

مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما

  Audit در امور آدیت
مشاور مالیاتی متخصص در امور

خرید و فروش امالک و مستغالت
(310) 207-6500
www.consultax.com
info@consultax.com

حسابدار

نیازمندی های ایرانشهر گره گشای نیاز هر ایرانی

818-9 08 08 08
بخش جویای کار و هم اتاقی
 برای متقاضیان رایگان است

 آموزش زبان فارسی
فکوري، مآوا

(310) 741-0085
mfakoori7@gmail.com

آموزش بدنسازی
الدن کالب

(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

آموزش رانندگی
پارس

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

آموزش کامپیوتر

رنجبر، امیر
(818) 282-3918

صافکاری

خرید و فروش

یوروپین کولیژن کلینیک
(310) 445-5333
(310) 445-3999
 (213) 216-8282

دان تان ال ای موتورز 
نیک والدت 

(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

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

مشاوره

دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با 
فوت  تا ٦٠٠٠  فوت  از ١٠٠٠  مساحت 
در بهترین منطقه نورت  هالیوود با 
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس 
مشترک ١٨ نفرهطبقه اول و طبقه دوم 
با قیمت استثنایي به شرط کردیت 

خوب ٢ ماه رایگان

(818) 523-2600        David

آمورزشگاه ارت 
   Los Angeles Ort College
(323) 966-5444
(818) 382-6000
www.laort.edu

آدامز کولیژن کلینیک 
 (323) 936-3636

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

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

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین

مکس توحیدیان
ماش نوذری

(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

بخشی شوران 
(323) 651-0414

Extar Co                       آقایی، خسرو

(310) 315-9622
ExtarCo.com

امینی، دانی
(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

 خسروي، علي
(310) 274-3445
(310) 967-9530

شیمی، نوشین
(310) 498-1090

فرزان، ژانت
 (310) 475-2122
JanetFarzan.com

کاکاوند )پورنگ( مینا
(949) 552-6060
(949) 202-7484 Cell

یک اتاق خواب مبله با تمامی امکانات در 
یک در یک منزل زیبای 5 خوابه برای 

اجاره ماهیانه هزاردالر
(818) 300-7226

حقوقی

فرشي، دکتر آلن
(818) 666-3183
www.casedismissed.us

مسافرتی

آژانس مسافرتی شهرزاد
(310) 477-9400
shahrzadtours@yahoo.com

کاشاني همایونفر، مهشید
(310) 666-6816

عمده فروشی

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

صدف، شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666 

سبالن              319-5411 (480)

سوپرمارکت

اس جي اس     593-1200 (213)  

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

خوشنویسی

خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(310) 477-7477
(800) 367-4726

شخصی

استخدام و جویای کار
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود، 
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه 
هیلز  وودلند  در  همکاری  جهت  را 

دعوت می کند
(424) 395-8293

استخدام َهندی من برای کارهای ساختمانی 
(818) 310-2503

دو  برای  مانیکوریست  نفر  چند  به 
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی 

2780-990 (310)هیلز نیازمندیم 

و  فرهنگی  امور  در  شریک  جویای 
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477
ketab1@ketab.com

 Job        6100        کار
استخدام و جویای کار

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

شبانه روزی
خانم نیکی           310-2503 (818)  

 Food   7100    مواد غذایی

میکاییل، بهروز
(310) 617-6272
MichaelMikail@aol.com

مفید، اردوان
(310) 948-6071
(949) 223-7214

منیفی، ویدا
(818) 705-7653
VidaMonify.com

Properties   2800   امالک  Automobile  2100  اتومبیل

کالیفرنیا آتو رکینگ
 California Auto wrcking 
(818) 768-7604
AllAutoPartsFinders.com

لوازم یدکی

سینگل،  شده  ریمادل  آپارتمانهای 
١ خوابه، ٢ خوابه بزرگ نزدیک مراکز 
خرید، اتوبوس، متروشهرتارزانا، قیمت 

مناسب، شرایط عالی
برای کسانی که تازه به آمریکا آمده اند 

کیوان           481-1511 (818)

یک گست هاوس مبله و مجزا دارای 
خیابان  تارزانا  منطقه  در  آشپزخانه 
نفرآقای شاغل  به یک  آکسنارد فقط 

اجاره داده میشود. 
اجاره شامل یوتیلیتی، اینترنت و کیبل 

میباشد.
(818) 481-7116

براي  میانسال  یا  جوان   مرد  یک 
به  ساله   ٣5 جوان  یک  همراهی 
است.  نیازمند  شبانروزي  صورت 
گواهینامه  داراي  باید  متقاضیان 

رانندگي کالیفرنیا باشند.
(310) 990-9465

مستر،ریمادل  هیلز،اتاق  لند  وود 
و  مشترک  آشپزخانه  با  مبله  شده، 
پارکینگ اجاره به خانم مجرد850 $ 

یا زوج $1150 
(818) 633-0369

آقایی مسن و مجرد درآپارتمانی دو خوابه 
در بورلی گلن نیازمند زندگی با خـانومی 

55 سال به باال می باشد.
(310) 938-3212

جویای  کانتی  دراورنج  ای  خانواده 
استخدام پرستار کودک بصورت شبانه 

روزی می باشد.  
(949) 293-8824

به خانمی ایرانی با تسلط کامل به زبان 
اسپانیش و انگلیسی برای 5 روز کار در 
دفتر جواهر فروشی  از 9 صبح تا 5 عصر 

نیازمندیم.  
کورش        648-2522 (310)  

با امید پرواز کنید
نماینده هواپیمایی ال عال

پروازهای  بلیطهای  کننده  صادر 
و خارجی داخلی 

(800) 536-6666

رمان)فرهاد فرناندو  مرد دوزنه( را بخوانید 
و در لذت غرق شوید . عباس تهرانی

(310) 477-7477
 
           

اجاره

کالس های خصوصی طراحی و نقاشی 
در لس آنجلس و اورنج کانتی
 در هر سنی ) کودک و بزرگساالن(
در هر سطحی ) مبتدی تا پیشرفته(

شماره تماس جهت اطالعات  بیشتر:
(424) 333-4919
SophiaPezeshk.com

وودلندهیلز در  آرایشگاه  فروش 
(818) 645-3959

آموزش نقاشی

فروش

 Sevices   4100   خدمات

چاپخانه

Torbati Printing 
طراحی و چاپ به زبانهای فارسی و انگلیسی 
(310) 254-6258
(310) 806-0128

و  آشپزخانه   ،  400sqf هاوس گست 
حمام ریمادل شده در منطقه وود لند 

هیلزبه یک نفر اجاره داده می شود.
اجاره شامل یوتیلیتی و اینترنت می باشد. 

ماهیانه 1300 دالر
(818) 634-3463

شکوفه امین
تنظیم وکالتنامه و انجام سایر) امورحقوقي در ایران(

(818) 642-7282
shokofeh.amin@gmail.com
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روی میز تحریریه: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

سیامک مهر )پورشجری(- از تهران:  

گزارشگری، کاری که روزی فقط مردانه بود

جنبش دی ماه از دریچه ای دیگر

آکسفام :دنیا متعلق به از ما بهتران است

نویسنده،  که  کرد  منتشر  یادداشتی  اخیرا  »گاردین« 
که  زنی  است.  »بی بی سی«  در  شاغل  زنان  از  یکی 
مثل بسیاری دیگر از زنان جرات ندارد نام خودش 
را افشا کند و بی نام این یادداشت را درباره نابرابری، 
نابرابر در بی بی سی نوشته است.  تبعیض و دستمزد 
زنی که می گوید او و بسیاری دیگر از زنان شاغل در 
بی بی سی، جان به لب شدند و بی بی سی سالیان سال 
است که به دروغ مدعی شده و می شود که بابت کار 
برابر، دستمزد یکسان پرداخت می کند. او تاکید می کند 
که مدیران بی بی سی آنقدر این دروغ را ادامه می دهند 
که کم کم تو را متهم به »خیال بافی و توهم« می کنند. 
درحالی که می دانی مرد میز بغلی بابت کار یکسان با 

تو، درآمد بیشتری دارد.
 اما بعد ناگهان یکی از این زنان خشمگین و خسته 
و فرسوده از نابرابری ریشه دار در بی بی سی، باالخره 
جراتش را جمع می کند و نامه سرگشاده می نویسد...
زبان  سرویس  سردبیر  که  گریسی  کری  مثل  یکی 
چینی بود و فریاد می زند: »بس است...بس است...« 
و بابت نابرابری دستمزد استعفا می کند. بعد مکالمه 
تلفنی دو مدیر ارشد بی بی سی افشا می شود که کل 
مساله نابرابری دستمزد زنان را به هیچ گرفتند و نامه و 

شکواییه کری گریسی را به سخره گرفتند... 
از  دیگر  بسیاری  و  او  می گوید  ناشناس  نویسنده 
زنان شاغل در بی بی سی فرسوده شدند؛ هربار هم که 
اعتراضی کنند فوری به »زیاده خواهی« متهم شدند و به 
آن ها »تذکر« داده شد که باید بسیار هم »شاکر« باشند 
که شغل آبرومند و دستمزد معقولی دارند... زنانی که 
مثل خیل زنان دیگر جرات نمی کنند فریادشان را بلند 
کنند ...و به درستی تاکید کرد که این وضع ما زنان 
شاغل در بی بی سی است که تحصیل کرده ایم، جایگاه 
اجتماعی مناسبی داریم و حق و حقوق مان را بلدیم و 
همچنان به هزار دلیل موجه می ترسیم...دیگه خودتان 
ببینید وضع بقیه زنان که این پشتوانه و مزایا و دانش را 

ندارند از چه قرار است... 
مردان  جنسی  آزارهای  علیه  افشاگری  موج  وقتی 
مویرا  شد،  شروع  رسانه ای  و  هالیوودی  معروف 
دونگان، زن خبرنگار جوان، فهرستی مخفی را منتشر 
کرد از »مردان گند و گه رسانه ای« که همه می دانند 
این ها سابقه ی آزارجنسی دارند، اما این مردان آن قدر 
جا پای سفت ومحکمی دارند که کسی جرات نمی کند 

علیه آن ها حرفی بزند و هیچ زنی امید ندارد حرف او 
را جدی بگیرند و بشنوند. دونگان از زنان شاغل در 
رسانه ها خواست این فهرست را کامل کنند و بی نام، 
تجربه تلخ خود از آزارهایی که در فضای رسانه تجربه 
کنند بنویسند. فهرست در کمتر از ۴8ساعت طوالنی و 
طوالنی تر شد و شمار بیشتر و بیشتری از زنان از آن چه 
بر سرشان آمده بود نوشتند و نام مردان بیشتری اضافه 
شد. خبر فهرست خیلی زود به گوش مردان رسانه ای 
هم رسید و بعد طبق معمول زن »شیرین عسلی« پیدا 
شد که برداشت درباره این در »بازفید« نوشت و نام 
زنی که این فهرست را راه انداخته بود، افشا کرد. بعد 
طبق معمول آوار تهمت و تحقیر و تهدید بود که به سر 
زنی فرود آمد که جرات کرده بود و گام اول را پیش 
گذاشته بود. در هفته های بعدی گند و کثافت بعضی از 
این مردان رسانه ای، علنی شد و برخی از آن ها ناچار 
به کناره گیری شدند. اما کور خواندید اگر فکر کردید 
آن زنی که جرات کرد و پا پیش گذاشت، تاوان نداد. 
دونگان، شغل خود را هم از دست داد. مهم نیست که 
چه به سر آزارگر میاد... باالخره باید آن »زن چموش« 
که جرات می کند و پا پیش می گذارد، مجازات شود...
اسم  به  می کردیم  تماشا  را  سریالی  چندشب،  این 
از  الهام  با  که  سریالی   .»Good Girls Revolt«
داد،  رخ  میالدی  دهه ۱۹۷۰  در  که  واقعی  ماجرایی 
در   »Researcher« عنوان  با  که  زنانی  شد.  ساخته 
کار   »News of The Week« نشریه  تحریریه ی 
سراغ  کردند،  جمع  را  جرات شان  باالخره  می کردند 
وکیل زن کاربلدی در »اتحادیه آزادی های شهروندی 
آمریکا« رفتند و علیه مدیران و ناشر نشریه شکایت 

کردند.
این زن ها جان می کندند، عرق می ریختند، تقریبا   

تمام اطالعات الزم برای تهیه گزارش و تمام منابع و 
شاهدان را پیدا می کردند، فکت ها را چک می کردند، 
پیشینه ماجرا را در می آوردند و مرتب می نوشتند، همه 
یک  آخر  تا دست  می دادند  انجام  را  کار  خرحمالی 
نویسنده مرد پشت میز لم بدهد و درحال سیگار دود 
به سر و روی  کردن و ویسکی سر کشیدن، دستی 
آقا  اسم  به  گزارش  بکشد،  زنان  کندن  جان  حاصل 
منتشر شود و تمام اعتبار و تشویق و تحسین و مزایای 
گزارش هم حواله جیب و قدوباالی ایشان شود. مجله 
که از تلخی روزگار صاحبش هم یک زن بود، به هیچ 
یک از این زنان اجازه نمی داد به »گزارشگر« ارتقا پیدا 
اختصاصی  قلمرو  و  مردانه«  »امر  گزارشگری  کنند، 
مردان بود و بس. مردانی که مثل خروار مردان دیگر، 
از نردبانی که تک تک پله هایش حاصل جان کندن و 
فداکاری و تالش زنی بی سروصدا و بی نام است، باال 
می روند و توهم می زنند که »نابغه و کاربلدند« و »زنان 

هوش و توانایی کمتری دارند.«
درباره  نشریه  اصلی  مطلب  که  در روزی   درست 
فمینیسم بود و با غلط ترین وچرندترین عکس روی 
کار  محل  در  مجله  زنان  شد،  منتشر  ممکن  جلد 
حاضر نشدند. برعکس در دفتر »اتحادیه آزادی های 
شهروندی آمریکا« در کنار وکیل شان حاضر شدند و 
جلوی دوربین و میکروفن رسانه ها اعالم کردند که 
علیه کارفرما شکایت کردند و خواسته آن ها شفاف 
است: آن ها هم باید این حق مسلم و بدیهی را داشته 
باشند که گزارشگر باشند و »گزارشگری« ارث هفت 
جد و آباد مردان نیست. پرونده ای که غوغا کرد و با 
این زنان همراه شد و یک بار برای همیشه  موفقیت 
خط بطالنی بر این چرند کشید که »گزارشگری کاری 

است مردانه.« 

یکی از ویژگی های بارز و متفاوت خیزش دی ماه 
۹۶ در مقایسه با حرکت ها و جنبش های اجتماعی و 
سیاسی پیش از خود که مورد توجه بسیاری از ناظران 
و تحلیلگران نیز واقع گردید، ماهیت غیر دینی و غیر 
مذهبی و حتا ضد مذهبی آن است. این ویژگی ابتدا 
در شعارهای معترضان تبلور یافت و سپس در حمله 
مقدس،  مکان های  و  مذهبی  نمادهای  از  برخی  به 
واقعیت غیر قابل انکار خود را به اثبات رساند و بازتاب 

گسترده ای پیدا کرد:
شعارهایی چون نه اسالم نه قرآن هر دو فدای ایران، 
اسالم رو پله کردید مردم رو ذله کردید، توپ تانک 
فشفشه آخوند باید گم بشه، آخوندها حیا کنید مملکت 
رو رها کنید، ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم، مرگ 
بر جمهوری اسالمی... و همچنین آتش زدن مسجد و 
امامزاده و تکیه و حسینیه، حمله به دفتر امام جمعه و 
تخریب آن و مهمتر از همه آتش زدن پرچم جمهوری 

اسالمی با نقوش اهلل اکبر.
جنبۀ ضداسالمی این مورد آخر به اندازه ای گویا بود 
و به اندازه ای بر حاکمان رژیم اسالمی گران آمد که هر 
یک به نحوی واکنش نشان داده و سعی کردند آنرا عملی 
ضد ملی قلمداد کرده و افکار عمومی را از اهانت صریح 
معترضان به اسامی متبرکه و مقدس اهلل و اهلل اکبر نوشته 
شده بر پرچم منحرف سازند. آخرین آن واکنش تند 

قاسم سلیمانی بود. 
فقهای اسالم و سازمان  انقالب ۵۷ علما و  از  پس 
روحانیت شیعه با تشکیل حکومت اسالمی و با صرف 
تمامی ثروت ها و دارایی های ایران که به چنگشان افتاده 
بود و تلف کردن جان و عمر و زندگی هزاران انسان 
بیگناه، کوشیدند تا حاکمیت انسان و قوانین انسانی را نابود 
ساخته و به خدا و قوانین الهی بر روی زمین حاکمیت 
ببخشند. اما به علت مقاومت ملت ایران، این دسیسه و 
توطئه ضدبشری پس از چهار دهه تالش مذبوحانه، به 
شکل خفت باری شکست خورده و حکومت اسالمی 
راه سقوط پیش گرفته  است. آخوندها و آیت اهلل ها و علما 
و فقهای اسالم امروز به چنان حقارتی دچار شده اند که 
از سر استیصال دست یک آفتابه دزد بیچاره را با گیوتین 
آهن بر قطع می کنند تا به وسیلۀ این نمایش مبتذل، نشان 
دهند که در اجرای دستورات اهلل و قرآن موفق بوده اند. 
در صورتی که اینبار اعتراض و تقبیح یکپارچه ملت ایران 
نسبت به این عمل وحشیانه، ثابت کرد که بریدن دست 
دزد با بریدن سر انسان ها توسط گروه داعش، ماهیت 
ضدبشری یگانه ای دارد و همگان از آن روی بر می تابند. 
کمر جمهوری  عامیانه  اصطالح  به  ماه  خیزش دی 
اسالمی را شکست و این نظام از این واقعه هرگز کمر 
راست نخواهد کرد و عاقبت زمینگیر شد. مردن یعنی آن 
فرایندی که در نهایت به مرگ منجر می شود، در مورد 

جمهوری اسالمی آغاز گردیده است. چنانچه خیزش 
دی ماه به قصد کفن و دفن جمهوری اسالمی باری دیگر 
اوج بگیرد، که بدون شک چنین خواهد بود، غیر قابل 
تصور نیست اگر آن زمان با یورش بی محابا به نمادهای 
مذهبی و اماکن مقدس اسالمی َو هر آنچه نشانی از 
اسالم و آخوند دارد، آثار چهارده قرن تجاوز وحوش 
بیابان های عربستان به ایران را طی مدت کوتاهی بروبد و 

به زباله دان تاریخ بریزد.
خیزش دیماه در عین حال شکست علمای اسالم،  
شکست روحانیت شیعه، شکست حکومت اسالمی و 
شکست اسالم در همه ابعادِ عقیده و عبادت، شریعت 
و نظام َو سلوک و اخالق را با صدای بلند اعالم کرد. 
با سقوط جمهوری  کنیم که  اگر تصور  اشتباه است 
اسالمی فقط اسالم سیاسی است که شکست خورده 
به  است...  سحر  نتایج  از  تازه  این  می شود.  نابود  و 
محض فروپاشی جمهوری اسالمی، نمایش عظیمی از 
فروپاشی باورها و اعتقادات اسالمی در زندگی و زبان 
و گفتار و رفتار مردم به ظهور خواهد رسید که نفرت 
عمیق ایران و ایرانی را از هر آنچه به آموزۀ اهریمن و 
آیین ضد بشر اسالم تعلق دارد نشان خواهد داد. امروز 
می توان اعالم کرد که ۱۴۰۰ سال حاکمیت اسالم و 
بازگشت خود  بدون  پایان و  نقطۀ  به  ایران  در  قرآن 

رسیده است.

موسسه آکسفام در گزارشی ادعا کرده است که شکاف 
افزایش  باقی جهان سال گذشته  ابرثروتمندان و  میان 
یافت و اقلیتی کوچک همچنان صاحب بخش اعظم 

ثروت جهان است.
به گفته این گروه حدود 8۲ درصد ثروتی که سال 
گذشته تولید شد در اختیار یک درصد از متمول ترین 
افراد جهان قرار گرفت درحالی که درآمد ۵۰ درصد 

جمعیت فقیرتر جهان اصال باال نرفت.
آکسفام گفت که این ارقام - که منتقدان آن را زیر سوال 

برده اند - نشانگر ناکامی سیستماتیک است.
در  ها  شرکت  نفوذ  مالیاتی،  فرار  موسسه  این 
سیاستگذاری، فرسایش حقوق کارگران و کاهش مخارج 

دولت ها را علت این شکاف فزاینده دانسته است.

آکسفام در پنج سال گذشته گزارش های مشابهی تولید 
کرده است. این گروه در سال ۲۰۱۷ حساب کرده بود 
که ثروت هشت نفری که از نظر دارایی در صدر قرار 
می گیرند معادل ثروت ۵۰ درصد جمعیت فقیرتر جهان 
است.آکسفام گفت که امسال دارایی های ۴۲ نفر اول در 
فهرست ثروتمندترین ها، به اندازه ۵۰ درصد جمعیت 
فقیرتر جهان است. این گروه همچنین ارقام سال پیش 
را اصالح کرد و گفت دارایی ۶۱ نفر از ثروتمندترین ها 

برابر نیم فقیرتر جهان است.
این گروه می گوید که روند »نابرابری فزاینده« همچنان 
ادامه دارد.مارک گلدرینگ رئیس آکسفام گفت که اصالح 
دایمی ارقام، منعکس کننده این واقعیت است که گزارش 
متکی بر »بهترین اطالعات موجود در زمان تهیه است.«

او گفت: »با این حال اگر به آن نگاه کنید، می بینید که 
این میزان نابرابری غیرقابل قبول است.«

گزارش آکسفام همزمان با شروع مجمع اقتصاد جهانی 
در مرکز سیاحتی داووس در سوئیس منتشر می شود. این 
کنفرانس ساالنه بسیاری از سیاستمداران و رهبران بخش 
مالی را جذب می کند.موضوع نابرابری معموال در صدر 
دستور کار مباحثات داووس قرار دارد اما آقای گلدرینگ 
گفت که موضع گیری های سرسختانه در مورد مقابله با 

فقر به سرعت »زایل می شود.«
این موسسه خواستار بازنگری در مدل های کسب و 
کار است و استدالل می کند که اشتباه است که شرکت 
ها به حداکثر رساندن سود سهامدار را به جای اثرگذاری 

وسیع تر اجتماعی در اولویت قرار می دهند.
www.iranshahrnewsagency.com

شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید
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حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- لقبی برای» جبرئیل« فرشته پیام رسان در ادیان ابراهیمی 

- بي غیرت
2- خوب وخوش - برودت - خداوند - برندی از کره 

جنوبی
3- از ما بهتران - حمایت کننده - روزي دهنده - شالوده

4- گل ته حوض - واحد احشام - کیسه خیاطي
5- لیدر - پایتخت لبنان - پارچه زخم بند

6- نفي تازي - مرغ غمخوار - حصار
7- نام قدیم سبزوار - کالل

8- شهر رازي - تاالر - باني - پسوند شباهت
9- شمشیر بازي - تابع و پیرو

10- رفیق - کائنات - با
11- مي - فراموشي - پرنده پابلند

12- اهلي - مرد تازی - شهری در عربستان سعودی
13- واحد سطح - چشمه - چیستان - شعله آتش

14- جهش به جلو - پهلوان - پیدایش - توشه سفر
15- خباز - قرار داد

عمودی:
1- کارگر - مانیکور

2- پایتخت اتریش - دانه خوشبو - طرف چپ - دورویي
3- نقش اندازي - خالص هرچیز - حمله کننده - مکمل 

مرد

4- سنگ - درخت تسبیح - پرنده شکاري
5- زبان - چهار پایان - آماده و فراهم

6- بهشت شداد - پای ثابت جشن شکرگذاری - خاندان
7- ریاست - دراز

8- حرف دهان کجي - نژاد ایرانیان - از مرباها - گمان
9- آداب - کوه کردستان

10- گل سرخ - از شهرهاي قزوین - مار بزرگ
11- شکر متبلور - آدم آهني - امروزي

12- دل - زرنگ و چاالک - دکان کوچک
13- باب روز - تصدیق آلماني - النگو - زندگي کن!

14- جایز - عبهر - سنگریزه - حیوان مفید
15- اودا - اتیان

یوسف مصدقی - پژوهشگر:  

سید محمد خاتمی، ذلیل کننده ی آزادگان
بعضی از آدم ها به قول فرنگی جماعت »با قاشق نقره 
 born with a silver( »در دهان شان به دنیا آمده اند
spoon in one’s mouth(. این َمثَل کنایه از به دنیا 
آمدِن آدمیزاد در خانواده ای ثروتمند، مرفه و برخوردار 
از امتیازاِت اجتماعی است. فرزنداِن به عرصه رسیده 
در چنین خانواده هایی، معموال در تمام عمر، در مقابل 
بدبختی های روزمره بیمه هستند. این افراد، برای آنچه 
کسب  هم  موفقیتی  اگر  و  نمی کشند  زحمتی  دارند، 
کنند، بیشتر به خاطرِ داشتن سرمایه و امتیازاتی بوده که 
از خانواده شان به ارث برده اند. از این جور نازپروردگاِن 
بی خاصیت- که گاهی هم مصدرِ امور مهمی شده اند و 
می شوند- در سیاست و اقتصادِ شرق و غرب عالَم بسیار 
هستند. اغلب آنها نه تنها از پِس کارِ محوله بر نمی آیند 

بلکه معموال باعث فاجعه هم می شوند.
در غرب، اشرافیت ریشه دار و سرمایه داری لیبرال دو 
بازوی تولید چنین تحفه هایی بوده و هستند. در ایراِن ما 
هم، هر چند که نه اشرافیت ریشه داری وجود داشته و نه 
سرمایه دارِی ُمَولدی، اما به برکِت ارباب شریعت، بازاریان 
نزول خوار و ُدوله- َسلَطنه های ماَفنگِی صفوی- قجری، 
قرن هاست که از حیث دارندگان قاشِق نقره خودکفا 

بوده ایم.
صاحب این صفحه کلید به اهالی فرنگ و اشرافیِت 
کهنه و نوی برآمده از زمین داری و سرمایه ساالری شان 
کاری ندارد زیرا که حداقل دو قرن است بهترین مغزهای 
فرهنِگ غرب، در این باب موشکافانه اندیشیده اند و 
به نقد آن پرداخته اند. بدون تعارف، امثال نگارنده- که 
در مقایسه با آن متفکرین عددی به حساب نمی آیند- 

همچنان اَبَجدخواِن مکاتب و آثار آنها هستند.
سر و کار این مقاله با تاریخ و اوضاِع ایراِن گرفتارِ 
شیعه گری است. پرسشی که باید برای پاسخش قدری 
این  حضور  ریشه ی  که:  است  این  کاوید،  را  تاریخ 

جماعِت قاشق نقره ای در کجای تاریخ ماست؟
ارجاعات این نوشته همگی به معتبرترین کتب تاریخ 
در  بارها  اخیر  دهه ی  چهار  این  در  که  است  اسالم 
جمهوری اسالمی تجدید چاپ شده اند. ارباب عمامه 
احتماال با اطمینان از اینکه اکثریت مردمِ شهیدپرورِ ایران 
این کتاب ها را نخواهند خواند، اجازه ی انتشار آنها را 
داده اند. شاید هم دلیل عدم نگرانی از انتشار این کتاب ها 
این باشد که، آخونِد مسلح به روضه ی علی اصغر، خوب 
می داند که با یک ذکر مصیبت روی منبر، از پِس تمام 
حقایق مندرج در »تاریخ طبری« و »طبقات واقِدی« بر 
می آید. حال اگر دانشمندی از جانش بگذرد و ماجرای 
شیعه گری و قاشِق نقره ی برخی حضرات را بررسی کند، 
بر او همان خواهد رفت که بر احمد کسروی و علی 

دشتی رفت.
از قدیم االیام، آخوندجماعت از نظر وضع معاش به 
دو دسته ی اصلی تقسیم می شدند. آنهایی که شهریه 
می گرفتند و آنهایی که شهریه می پرداختند. گروه اول که 
اکثریت طالب را تشکیل می دادند، با ِشنِدرغاز شهریه ای 
که َمراجِع تقلید به آنها می پرداختند به عالوه ی پوِل مفتی 
که از خواندِن نمازِ قضای اموات و روضه خوانی روی 
منبر و صندلی در می آوردند، روزگار می گذراندند. اقلیتی 
که دسته دوم یعنی شهریه دهنگان را تشکیل می دادند، 
معموال َمراجعی بودند که پول خمس و زکات و َرّد 
مظالم بازاری های نزول خوار و محتکر را در حوزه های 
طلبه های  میان  از  یارگیری  و  عده کِشی  علمیه، خرِج 

پاچه ورمالیده و تنگدست می کردند.
منتهای آرزوی هر طلبه ی شهریه بگیر، ورود به سلک 
آیاِت عظامِ شهریه بده بود زیرا که بدون پرداخت شهریه 
از محل وجوهات، نه قدرتی حاصل می شد و نه احترامی 
نافذ. یکی از مفاسدی که به دنبال این تواِن مالی و نفوذ 
پدید می آمد، موضوِع »آقازادگی« بود. اما اولین آقازادگان 
بسیار پیش از این پا به عرصه وجود گذاشته بودند. چون 
نیک بنگریم، پدیده ی آقازادگی از همان روزهای نخستیِن 
تشکیل حکومت پیامبر اسالم رخ نمود. بستگان نََسبِی 
محمدبن عبداهلل همواره نه تنها بهره مندتر از بیت المال 
بودند بلکه همواره از به ارث بردِن بخشی از ژن های او، 

به خود می بالیدند.
امام دوم شیعیان،  به مجتبی،  ملقب  بن علی  حسن 
نخستین »آقازاده« ای بود که جهان اسالم به خود دید. او 
نوه بزرگ پیامبر اسالم و فرزند ارشد علی بن ابیطالب بود. 
پدرش که مشهور به قتال العرب بود، می خواست که او 
را َحرب )جنگ( بنامد تا خودش ُکنیه ی ابوحرب داشته 

باشد ولی پیامبر اسالم مانِع این نام گذاری شد )واقدی ج 
۵ صص ۶-۵(. پیغمبر اسالم نوه ی اولش را حسن نامید 
و او را سرور جوانان بهشت خواند. تاریخ نشان داد که 
حق با پدربزرِگ مجتبی بود زیرا که حسن بن علی مردِ 
جنگ نبود و نشسته زیستن را به ایستاده مردن ترجیح 
می داد. او مردی عافیت طلب بود که ژن های شیفتگِی َجّد 

بزرگوارش به عطر و زن را به ارث برده بود:
»فضل بن ُدَکیْن از موسی بن قیس حضرمی، از سلمه 
بن ُکَهیْل نقل می کند ]که[ پیامبر هیچ چیز دنیا را بیشتر 
از زنان و بوی خوش دوست نمی داشت« )واقدی ج ۱ 
ص ۳8۰ این فقط یکی از چندین روایت ذکر شده در 
این موضوع است الباقی را می توانید در مأخِذ ذکرشده 

بیابید(.
گواهِی  به  است.  حسنی  سیِّد  خاتمی،  محمد 
شجره نامه ی پدرش سید روح اهلل خاتمی، او پشِت چهل 
و سومِ حسن بن علی بن ابیطالب، امام دوم شیعیان است. 
مرام و رفتار خاتمی هم این نََسب را تأیید می کند زیرا 
که اَعمال خاتمی، شباهت غریبی به َجّد اطهرش حسِن 
مجتبی دارد. خاتمی، آخوندی شیک، عافیت طلب، اهل 
مغالطه و سفسطه گری است که هر گاه منبر و تریبون پیدا 
کند، آنچنان با عشوه و کرشمه مخاطبانش را می فریبد که 

همواره سواره می ماند:
»فضل بن ُدَکیْن از ابوالَوسیم ُعبَید جّمال از سلمان بن 
ابی َشّداد برای ما نقل کرد که می گفته است: با حسن 
پلیس[  بازِی خر-  اسالمِ  ]نمونه ی صدرِ  گروهه بازی 
تو  بر  آیا  می گفت:  می شدم  برنده  من  اگر  می کردم، 
رواست که بر پاره ی تن پیامبر سوار شوی؟ و هر گاه 
او برنده می شد می گفت: آیا خدا را ستایش نمی کنی 
که پاره ی تن پیامبر بر تو سوار شود؟« )واقدی ج ۵ 

صص۲۳-۴(.
تحِت  ایراِن  در  که  گروهی  انقالب ۱۳۵۷،  از  پیش 
سلطه ی شیعه گری آقازاده خوانده می شدند، اوالدِ ذکور 
آیاِت عظامِ شیعه بودند که امور مالی و دفتر و دستک 
و ُمهرِ پدر را در دست داشتند. بعضی از این آقازاده ها، 
همواره در کنار پدرِ داَمت بََرکاتُه شان حضور داشتند و 
لحظه ای آن وجودِ پر برکت را تنها نمی گذاشتند مبادا 
که ذره ای از منافع و مواهب را از دست بدهند. برخی 
دیگر از آقازادگان اما، راهِ دانشگاه و دیگر نهادهای ُعرفی 
را در پیش می گرفتند و حتی راهی بالد کفر می شدند 
تا از َکم و کِیف اوضاع فرنگ هم اطالع حاصل کنند. 
یکی از مشهورترین این نوع آقازادگان، مهدی حائری 
یزدی فرزند بنیانگذار حوزه ی علمیه قم بود که سال های 
طوالنی را در کانادا، آمریکا و انگلستان گذراند و با همه ی 

اسالم پناهی که داشت، از بالد کفر دل نمی َکند.
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در دنیای پیرامون ما:

عالئمی که نشان می دهد شما تیز هوش  هستید
هوش جلوه های مختلفی دارد،شاید شما هم از آن 
دسته از کسانی باشید که فکر میکنید باهوش نیستید ! 

اگر اینطور است حتما این مطلب را بخوانید .

  1.شما فرزند ارشد خانواده هستید
یک بخش جالب از تحقیقات دال بر آن است که 
بزرگ ترین فرزندان خانواده به طور میانگین بهتر از 
مقایسه  در  اما  هستند،  خود  برادران  و  خواهر  بقیه 
تست آی کیو فرزندان خانواده، مزایای قابل توجهی 
متوجه فرزندان ارشد در مقایسه خواهران و برادران 
فرزندان  بزرگ ترین  دلیل  همین  به  شد.  کوچک تر 

خانواده ها موفق تر از کوچک ترها هستند. 

2.کالس موسیقی می روید
آموزش  که  است  آن  از  حاکی  متعدد  مطالعات 
کمک  کودکان  پیشرفت  به  موسیقی  ابزار  نواختن 
فقط  که  می کند  ادعا  مطالعات  این  از  یکی  می کند. 
یک ماه آموزش موسیقی به کودکان ۴ تا ۶ سال، نتایج 
توجهی  قابل  طرز  به  را  مطالب  یادگیری  و  آزمون 
بهبود می بخشد. پس آیا در کودکی به کالس ویالون 
می رفتید؟ شاید دلیل این ایده های بکر این روزهایتان 

ناشی از همان کالس باشد. 

3.الغر اندام هستید
صورت  غیرمتعارفی  تحقیقات   ۲۰۰۶ سال  در 

آشکار  را  جالبی  ارتباط  تحقیقات  این  پذیرفت. 
ساخت: هرچه دور کمر افراد بزرگ تر، توانایی های 
روی  دیگری  تحقیقات  طبق  کم تر.  آن ها  شناختی 
کودکان ۱۱ ساله که نتایج تست های ضعیفی داشتند، 
مشخص شد بیش از دیگر کودکان در خطر ابتال به 
چاقی در سن ۴۰ سالگی هستند. بدین ترتیب احتمال 
درس  بهتر  الغرتر  کودکان  که  دارد  وجود  زیادی 
و  باشند،  داشته  باالتری  تحصیالت  سطح  بخوانند، 

سالم تر باشند.

4.در نوزادی از شیر مادر تغذیه کرده اید
 ۳۰۰۰ روی  بر  دانمارکی  و  بریتانیایی  داشمندان 
کودک مطالعه نمودند و دریافتند کودکانی که از شیر 
مادر تغذیه نموده اند در تست آی کیو ۷ نمره بیشتر 
بودند،  نکرده   تغذیه  مادر  شیر  از  که  کودکانی  از 
دریافت نمودند. البته این تست بر روی کسانی که 
صورت پذیرفت که ژن خاصی داشتند)این ژن در 
نکرده  تغذیه  مادر  از شیر  افرادی وجود داشت که 
بین  ارتباط  کننده  تعیین  که  دقیقی  مکانیزم  بودند.( 
ناشناخته  همچنان  باشد  مادر  شیر  از  تغذیه  و  ژن 

است.

5.از کودکی عاشق خواندن بودید
آیا خاطره ایی از کتاب خواندن خود از سنین کودکی 
خود دارید؟ پس شانس اینکه بسیار باهوش باشید، 
شنیدن  عاشق  نوزادی  از  اگر  ویژه  به  دارد  وجود 
داستان بوده اید. طبق اطالعات به دست آمده از یکی 
از تحقیقات که ۲۰۰۰ دوقلو را مورد مطالعه قرار داد، 
مشخص شد کودکانی که از سنین بسیار پایین عاشق 
خواندن هستند، نمرات هوش باالتری کسب می کنند. 
محققان بر این باورند که خواندن از سنین کودکی هم 
توانایی کالمی و هم توانایی غیرکالمی افراد را بهبود 

می بخشد.

6. چپ دست هستید
جمع  که  است  آن  از  حاکی  اطالعات  از  برخی 
کثیری از افراد خالفکار چپ دست هستند. محققان 
در تالش برای تفسیر این امر هستند. از طرف دیگر، 
دست  چپ  افراد  که  می دهد  نشان  اخیر  تحقیقات 
تفکرات  از  نوعی  هستند،  واگرا  تفکرات  دارای 
امور موثر است.  خالقانه که برای حل مشکالت و 
می دانند  بهتر  و  خالق ترند  اغلب  دست  افراد چپ 
چگونه از شر موقعیت های دشوار خالص شوند. آیا 

این از عالئم هوش فوق العاده نیست؟

7. قد بلند هستید
نشان  پریستون  دانشگاه  در  شده  انجام  تحقیقات 
می دهد که توانایی یادگیری کودکان قد بلند بهتر از 
نیز  بزرگسالی  در  و  است  خود  قد  کوتاه  همساالن 
درآمد بیشتری دارند. پس پشت خود را صاف کنید، 

شما مشخصه ایی برای افتخار دارید!

8. بی نظمی را ترجیح می دهید
بی نظمی های خالقانه، مفهومی است که مدتی پیش 
به اثبات رسیده است و تحقیقی در این زمینه وجود 
دارد که ادعا می کند همچون سوخت برای افرادیست 
با  را  الهامات خود  بنابراین  دارند.  ذات خالقانه  که 
همه  دهید  اجازه  و  نیاندازید  به وحشت  تمیزکاری 

چیز روی زمین پخش و پال باشد.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 26 ژانویه  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
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

از دیرباز شناخته  آمریکایی  بازار  ایرانی در  اینکه غذای  با 
 hoodline شده است اما این بار، نشریه آنالین و پر طرفدار
به معرفی سه رستوران ایرانی تازه تاسیس در لس آنجلس 

پرداخته که با یکدیگر نگاهی به آنها خواهیم داشت:

Kaban Persian Restaurant
این رستوران در بلوار کاهونگا واقع در هالیوود هیلز منتظر 
انواع کباب و سایر اغذیه  ایرانی است.  دوستداران غذاهای 
سنتی پارسی با پیش غذاهای لذیذی همچون ماست و خیار، 
ساالد شیرازی و ... سرو می شود. رستوران کابان متعلق به 
یک خانواده ایرانی تبار است و بدلیل نزدیکی به استودیوهای 
مغتنمی خواهد  آن فرصت  بازدیدکنندگان  برای  یونیورسال 
بود که در هنگام دیدار از استودیوهای یونیورسال و تپه های 
هالیوود، دقایقی نیز از غذاهای ایرانی لذت ببرند. رستوران 
کابان در نظرسنجی های اپلیکیشن Yelp از سوی کاربران پنج 

ستاره دریافت کرده است. 
Wish Dish Cafe

به تازگی رستوران-کافه ایرانی ویش دیش در بلوار ونچورا 
شهرتارزانا افتتاح شده است. زازیکی )نوعی ماست و خیار با سیر 
تازه که اصلیت آن یونانی است.(، حمص، ماست موسیر، کشک 
بادمجان و سمبوسه یا مجموعه ای از همه آنها در یک ظرف 
می تواند آغازکننده ضیافت ناهار یا شام شما در ویش دیش کافه 

باشد. انواع کباب، جوجه و ماهی سالمون به همراه چلو زعفرانی 
با برنج باسماتی، انواع خورش های ایرانی، ساندویچ، فالفل و 
... نیز برای مشتریان سرو می شود. صاحبان ایرانی تبار کافه-
رستوران ویش دیش معتقدند در این مکان همه جور خوراکی 
برای هر نوع سلیقه پیدا می شود. این رستوران با شعار جالب 
خدمت  در   ».You make a wish, we make dish«

مشتریان است.
Panini Kabob Grill 

حدود بیست سال است که پنینی کافه بین دوستداران غذاهای 
ایرانی و مدیترانه ای شناخته شده است. اکنون رستوران پنینی 
کباب گریل در بلوار سانتامونیکا واقع در سنچری سیتی باز 
شده است. از انواع چلوکباب گرفته تا ساندویچ کبابی همه را 
دارد. شعار پنینی این است: »هر طعمی که خواهان باشید، آن 

را داریم!«
کباب،  انواع  از:  است  عبارت  کافه  پنینی  پیشنهاد سرآشپز 
جوجه کباب، شیش کباب، دلمه برگ مو، سبزی های گریل 
شده و... که می توانید با برنج یا ساالد سفارش دهید. یکی از 
پیشنهادهای ویژه ساندویچ ماهی تن با روغن زیتون و سرکه 

بالزامیک است که طعمی شگفت انگیز و لذیذ دارد.
کاربران Yelp از سرعت آماده سازی و کیفیت غذاهای پنینی 
کافه تعریف کرده اند و کباب ماهی سالمون و برنج و ساالد 

مدیترانه ای پنینی را پیشنهاد می کنند.

 توجه نشریه آمریکایی به 
رستوران های تازه تاسیس ایرانی در لس آنجلس
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