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

نشریه هفتگی ایرانشهر را آن الین بخوانید
www.IranshahrNewsAgency.com
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سومین دوره
نمايشگاه کتاب تهران بدون سانسور

امضا و درخواست استادان
دانشگاه  USCدر مخالفت
با دستور ترامپ در مورد
دانشجویان مهاجر
اغتشاش و اعتراض در دیدار
رئیس اداره مهاجرت فدرال آمریکا
در ساکرامنتو
مخالفت فرمانداران کالیفرنیا و
نیویورک از طرح دانالد ترامپ
شکایتنامهای علیه پییرس کالج
مجازات اعدام برای اسکات دکرای
سومین دوره «نمايشگاه کتاب تهران بدون سانسور» همزمان با
دیدار اریک گارستی شهردار
برگزاري نمايشگاه بين المللي کتاب تهران در خالل دو هفته و
در دو قاره اروپا و آمريکاي شمالي برگزار ميشود.
لوسآنجلس از ایالت آیووا
به گفته ستاد برگزاري سومين «نمايشگاه کتاب تهران بدون
سانسور» انتشاراتهاي باران ،فردوسي  ،ارزان و نشر آلفابت
سناتورتونیاتکین،سناتورمجلس
ماگزیما(خانهیفرهنگشاملو)درسوئد،انتشاراتفروغونشر
ایالتیازسندیهگوجایگزینسناتور گردون  .نشر سوژه در آلمان ،نشر مهري،اچ اند اس مديا در
انگلستان ،نشردناعقلسرخدرهلند،نشرناکجادرفرانسه،نشر
کوین ِد لئون شد
آفتاب نروژ ،نشر دیار کتاب دانمارک ،انتشارات سرای بامداد و
زاگرس در کانادا و انتشارات شرکت کتاب و مرکز مطالعات
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید ایرانیجردندرآمريکاتابهامروزشرکتکنندگانايننمايشگاه
هستند.

در نمايشگاه امسال مانند هر سال فرصت همکاري بين ناشران
ايراني خارج از کشور و تعامل انديشه بين خريداران کتاب و
ناشرانايرانيوغيرايرانيبرايمبارزهباسانسورشديدحکومتي
در داخل ايران فراهم خواهد شد.
برگزار کنندگان اين نمايشگاه ،هدف از برپايي آن را اعتراض به
سانسور کتب و آثار نويسندگان در داخل ايران و تالش براي
حفظتماميتانديشهمولفاناعالمکردهاند.
اين نمايشگاه در لس آنجلس به ميزباني شرکت کتاب و
با مدیریت خانم دکتر ماندانا زندیان در سالن بزرگ و مجهز
مراقبت های بزرگساالن بابیلون در سن فرناندو ولی و فقط یک
روز آن هم یکشنبه در روز ششم ماه مي  2018از ساعت 10
بامداد تا 7شب برپا خواهد بود

هویت زنی که به مرکز یوتیوب حمله کرد

در کنفرانسهای خبری مقامات پلیس در شمال کالیفرنیا ،بار دیگر با اشاره به هویت زنی
که به مرکز یوتوب حمله کرده است ،از شرایط پزشکی آسیبدیدگان سخن گفتند .عامل
تیراندازی یوتوب نسیم نجفی اقدم نام دارد که یک ایرانی آمریکایی ساکن سندیهگو بوده و
 39سال داشته و بر اساس تارنما و ویدئوهای منتشرشده ،او یکی از فعاالن حقوق حیوانات
و مبلغان گیاهخواری بوده است و در کانالهای یوتوب ،تلگرام و اینستاگرام به سه زبان
انگلیسی ،فارسی و آذری سخن گفته است.

او بر این باور بوده که کانالهای یوتوب او به سبب باورهای فکری او سانسور شده و بسته
شده است.
بنا بر اظهارات پدرش اسماعیل اقدم ،از دو روز پیش او ناپدید شده بود و این موضوع را
پدرش به پلیس محلی اطالع داده و پلیس به او گفته است که دخترش در اتومبیل خواب
بوده است .پدرش میگوید که او به پلیس گفته است که به سبب خشم از یوتوب ،ممکن
است دخترش در مسیر رفتن به یوتوب باشد.
ادامه مطلب در صفحه 2
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در کانون خبر:
در این تیراندازیها یک مرد  36ساله آسیب دیده و در شرایط خطرناکی است .یک زن 32
ساله و یک زن  27ساله هم آسیب جدی دیدهاند .خانواده نسیم اقدم با قربانیان تیراندازی
در دفتر مرکزی یوتیوب طی یک بیانیه ابراز همدردی کردند
همزمان جامعه بهایی در آمریکا که نسیم اقدم از جمله اعضای جامعه آن بوده ،در بیانیه ای

تیراندازی در دفتر مرکزی یوتیوب را محکوم کرده است.
در این بیانیه که از سوی جامعه بهایی منتشر شده است ضمن محکوم کردن خشونت،
تصریح شده است ،بهایی ها در هر جا که زندگی می کنند به دنبال اتحاد و صلح هستند.

شهره آغداشلو  -بازیگر سینما و تاتر
هوشنگ توزیع  -بازیگر ،نویسنده و کارگردان تاتر و سینما

شراب داریوش باز هم یک گام به جلو
شراب داریوش پیشرو شراب سازی در تاکستان
های نپاولی با عرضه شرابی جدید نظر کارشناسان
شراب را به خود جلب کرد .سخنگوی شراب شیراز
در یک اطالعیه مطبوعاتی اعالم کرد هرچند محصول
تاکستانهای سال .۲۰۱۵اندک بود ولی ما توانستیم

یکی از بهترین های داریوش را عرضه کنیم.
شراب داریوش با تولید Cabernet Sauvignon
نظر کارشناسان شراب از جمله Robert Parker
را که یکی از برجسته ترین کارشناسان این رشته است
را به خود جلب کرده است.
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در کانون خبر:

امضا و درخواست استادان دانشگاه  USCدر مخالفت با دستور
ترامپ در مورد دانشجویان مهاجر

بیش از صد استاد دانشگاه  USCدر لوسآنجلس با انتشار یک صفحه آگهی در
لوسآنجلس تایمز و ارائه طوماری از امضاها و درخواست از دیگر استادان برای
پیوستن به این حرکت در مخالفت با دستور ویژه دانالد ترامپ در مورد دانشجویانی
که مشکل اقامت قانونی دارند و در دوره پرزیدنت اوباما به آنها اجازه ادامه تحصیل
زیر دستور  DREAM Actداده شده بود.
در این درخواست و آگهی به  ۷راه حل فوری اشاره شده و تقاضای یاری نمودهاند.
.1ایجاد صندوق همکاری مالی به نام  DREAMبرای پاسخگویی به نیازهای
درمانی این دسته از استادان و دانشجویان و ایجاد مسکن برای اقامت موقت

.2ایجاد صندوق مالی برای مصارف قانونی فوری مانند استفاده از وکال و دیگر موارد
.3گسترش دوران اقامت دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی برای دوران
تابستان بدون در نظر گرفتن نژاد ،مذهب و تبار کشوری آنان
.4ایجاد صندوق مالی برای حمایت از طرحهای آموزشی پایا ن نیافته مهاجران غیرقانونی
.5به کارگرفتن یکی از استادان در هر دانشگاه برای هماهنگسازی نیازهای ویژه
این دسته از دانشجویان
.6بهکار گرفتن تمامی راههای همکاری از استخدام تا دیگر راههای قانونی برای حل
مشکل دانشجویان برای دستیابی به کارت اقامت و در نهایت شهروندی آمریکا
.7همکاری در شکایت قانونی علیه دولت فدرال در مورد دستورهای ویژه علیه مهاجران

اغتشاش و اعتراض در دیدار رئیس اداره مهاجرت فدرال آمریکا در ساکرامنتو
دیدار رئیس اداره مهاجرت فدرال آمریکا توماس هومان  ،در ساکرامنتو با
اعتراض مخالفان به اغتشاش کشیده شد.
پس از سخنان شدید جف سشن در روز دوشنبه در مورد مهاجران و شدت
عمل علیه شهرها و ایالتهایی که خود را پناهگاه مهاجران خواندهاند ،در
یک استادیوم ورزشی هنگامی که رئیس اداره مهاجرت برای مردم در قالب
دیدار با شهروندان سخن میگفت ،او اشاره کرد که مسئوالن ،مردم را در
برابر مدارس ،کلیساها و بیمارستانها هدف دستگیری قرار نمیدهند ،ناگهان
اعتراض حاضران باال گرفته و او را همراه با رئیس اداره شریف ساکرامنتو
اسکات جونز ،دروغگو خطاب کردند و هنگامی اعتراضها بیشتر و بلندتر شد
که توماس هومان گفت ما تنها مجرمان را هدف قرار میدهیم و مهاجرانی را که
خطری برای جامعه ندارند ،زیرنظر نداریم .اعتراض مردم به اداره شریف برای
دریافت بودجه  ۴/۸میلیون دالری برای همکاری و دستگیر کردن مهاجران بود.
در میان پرسشکنندگان ،کوین دِ لئون رئیس سنای کالیفرنیا که موضوع الیحه
کالیفرنیا به عنوان پناهگاه همه مهاجران را مطرح کرده بود ،همراه با شهردار
ساکرامنتو دارل استاین برگ ( )Steinbergدیده میشد.

مخالفت فرمانداران کالیفرنیا و نیویورک از طرح دانالد ترامپ
پس از اعالم پایان دادن به شماری از مقررات زیست محیطی از سوی دولت
دانالد ترامپ ،جری براون فرماندار کالیفرنیا و اندرو کومو ( )Cuomoفرماندار
ایالت نیویورک ،همگام با یکدیگر در طرحی مشترک ،در پی بهوجود آوردن
ائتالفی از ایالتهای مخالف طرح دانالد ترامپ هستند تا بتوانند از اجرای
شماری از دستورهای ویژه او در لغو مقررات زیست محیطی پیشگیری کنند.
این کوشش آنان برای پر کردن نقش رهبری محیط زیست در حالی صورت
میگیرد که ریاست اداره حفاظت از محیط زیست در کابینه دانالد ترامپ،
اسکات پروییت ( )Scott Pruittبه گرمایش زمین باور ندارد و در گذشته
همین سازمان را بارها به دادگاه کشانده و تقاضای خسارت کرده است.
جری براون و آندرو کومو از غرب تا شرق آمریکا در پی سامان دادن به تصمیم
های مشترکی هستند تا دستاوردهای گذشته در زمینه مقررات زیست محیطی
را حفظ نماید .جان کیسیک فرماندار ایالت اوهایو که جمهوریخواه نیز هست
به سبب گرایشهای ویژه خود ،میتواند در این مسیر به براون و کومو بپیوندد.

شکایتنامهای علیه پییرس کالج
خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

کوین شا ( )Kevin Shawیکی از دانشجویان پییرس کالج (Pierce
 )collageدر وودلندهیلز که در سال گذشته مسئوالن کالج مانع از توزیع
قانون اساسی آمریکا در بین دانشجویان از سوی او شده بودند و گفته بودند
این برگهها را تنها در نقطهای از کالج که برای موضوع آزادی بیان در نظر
گرفته شده میتواند توزیع کند ،روز سه شنبه شکایتنامهای را علیه پییرس
کالج و مسئوالن آن و  ۹کالج دیگر لوسآنجلس برای پیشگیری از او در
استفاده از حق قانونی خود به عنوان آزادی بیان ،به دادگاه تسلیم کرد.
کوین شا میگوید او سیاستهای اجرایی کالجها را در محدود کردن آزادی
بیان بر اساس اصل یکم متمم قانون اساسی به چالش میگیرد و کالجها
نمیتوانند محدودیت منطقهای برای آزادی بیان ایجاد نمایند.
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مجازات اعدام برای اسکات دکرای
حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا امروز اعالم کرد که
برای اسکات دکرای ( )Scott Dekraaiکه متهم به
قتل  ۸نفر در سیلبیچ و مجروح کردن یک نفر دیگر
است تقاضای مجازات اعدام میکند .او این افراد را در
سال  ۲۰۱۱در یک سالن آرایش در سیلبیچ به گلوله
بسته است و میتوانست در سال  ۲۰۱۵در دادگاه به
حکم اعدام محکوم شود ولی هنگامی که قاضی پرونده،
نمایندگان دادستانی ارنج کانتی را از این پرونده کنار
گذاشت  ،پرونده برای زمانی به حالت تعلیق درآمد

و اکنون پس از گذشت  ۷سال از هنگام جرم ،باردیگر
محاکمه آغاز خواهد شد .متهم این پرونده در همان
دادگاه نخست به جرم خود اقرار و اعتراف کرده است
و تنها استفاده غیرقانونی از برخی از مدارک و اسناد از
سوی دادستانی در آن زمان موجب تعلیق پرونده پس از
برکناری دفتر دادستانی ارنجکانتی شد.
دفتر تونی راکاکاس دادستان کل ارنج کانتی در این
سالها همواره در این زمینه از سوی منتقدان مورد
اعتراض قرار گرفته است.
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درکانون خبر:

دیدار اریک گارستی شهردار لوسآنجلس از ایالت آیووا

اریک گارستی ،شهردار لوسآنجلس ،که همواره زمزمه نامزدی او برای انتخابات
ریاستجمهوری سال  2020شنیده شده است ،در  13و  14آپریل به ایالت آیووا
سفر میکند و با شهردار دموکرات شهر دِ مونیز دیدار میکند و با حضور در
گردآوری مالی در شهر واترلو برای حزب دموکرات پیوند خود را با این ایالت
و مردم آن محکم میکند.
گرچه این موضوع نخست از سوی نشریهٔ اینترنتی پولیتیکو اعالم شد ،لیکن
بیدرنگ از سوی مقامات حزب دموکرات در آیووا تأیید شد و ازآنجاییکه
هر فردی میخواهد رئیسجمهور شود باید بهطور سنتی در ایالت آیووا پیروز
شود ،ناظران این سفر را مقدمهٔ اعالم نامزدی او برای ریاستجمهوری میدانند.

سناتور تونی اتکین ،سناتور مجلس ایالتی از سندیهگو جایگزین سناتور کوین دِ لئون شد

سناتور تونی اتکین ،سناتور مجلس ایالتی از سندیهگو ،بهعنوان رئیس دورهای
سنای کالیفرنیا سوگند یاد کرد و جایگزین سناتور کوین دِ لئون شد.
سناتور تونی اتکین که  51سال دارد و عضو حزب دموکرات کالیفرنیاست،
نخستین زنی است که از سال  1871تا کنون به این سمت برگزیده شده است.
او نخستین قانونگذار کالیفرنیاست که اعالم کرده است که یک همجنسگرا
میباشد.
سال گذشته با تالش او درزمینهٔ افشاگریها ۳ ،قانونگذار که به زنان دستدرازی
جنسی کرده بودند ،ناگزیر به استعفا شدند.
در کارنامه سناتور تونی اتکین که اکنون بهعنوان رئیسدورهای سنای کالیفرنیا
سوگند یاد کرده است ،میتوان به کوشش او درزمینهٔ انتخاب زنان بیشتر برای
قانونگذاری ،تالش برای طرح های خانهسازی ارزانقیمت و مقررات بهتر
درزمینهٔ بهداشت و درمان اشاره کرد.

انتقاد سه نامزد کاندیداهای سال 2018دادستانی کل آمریکا از حاویر بسرا

حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا ،که برای حضور در دیوان عالی قضایی آمریکا،
برای رسیدگی به موضوع مورد اختالف با دولت فدرال دربارهٔ مهاجران در واشنگتن
به سر میبرد ،نتوانست در جلسهٔ مناظره بین کاندیداهای سال  2018برای دادستانی
کل آمریکا شرکت نماید و موردانتقاد سه نامزد دیگر برای شرکت نکردن در مناظره
قرار گرفت.
ِ
اریک اِرلی از حزب
در این مناظره داگ جونز از حزب دموکرات و استیون بِیلی و
جمهوریخواه بهعنوان نامزد انتخابات  2018برای دادستان کل کالیفرنیا شرکت
داشتند و افزون بر حضور نیافتن حاویر بسرا ،او را درزمینهٔ سیاستها نیز موردانتقاد
قرار دادند.
استیون بِیلی ،در انتقاد به بسرا گفت او هیچ تالشی برای پیشگیری از آزادی 40000
زندانی نکرده است .داگ جونز نیز سیاستهای او را در دفاع نکردن از محیطزیست
و سواحل کالیفرنیا در برابر شرکتهای نفتی مورد انتقاد قرار داد.

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

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

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

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی میکند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم ،لذا
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر میگردد .اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.
صبح فردا احمد بمحمدی مدیر بنگاهی که قبال قرار
بوده ویال رو ازش بخره زنگ زد و ازش پرسید که آیا
آن ویال بفروش رفته یانه
محمدی در جواب گفت احمد آقا من میدونستم که
چشم شما دنبالشه دیگه به کسی نشون ندادم
احمد با طعنه گفت حتما همینطوره حاال خوب
گوش کن من یه مشتری دارم که هفته دیگه که اومدم
تهرون میخوام ببرمش شمال و ویال رو بهش نشون
بدم همه اینکارها زمانی انجام میشه که اوال تو بتونی
اونو با همون قیمت اولیه تموم کنی تا ما با اون قیمت
دوم
باین مشتری بدیم و دو زار گیرمون بیاد همه چی
روشنه
محمدی گفت آره احمد اقا گرفتم
احمد گفت من از همین امروز روش کار میکنم اگه
به خنسی بر خوردی فورا خبر بده تا خط و عوض
کنیم و بعد باهاش خداحافظی کرد
صغری سعید و صدا کرد و گفت خانم میگه
دیرتون نشه
سعید که لباس پوشیده بود دوان دوان از پلهها پائین
اومد و یه لقمه از سفره برداشت و گفت مامان تو از
بیرون چیزی نمیخوای
هما گفت نه برو سعید قبل ازینکه خارج بشه بهما
گفت راستی امشب تولد یکی از بچه هاست اشکالی
نداره برم
هما گفت چه اشکالی داره برو خوش باش و سعید
خوشحال که برنامه شبش هم جور شده از خونه
بیرون زد در همان حال رانندگی به افسانه زنگ زد و
گفت نزدیک خونه م بیا پائین وقتی افسانه سوار شد
قربون صدقه رفتن سعید هم شروع شد
چطوری عزیز دلم قربونت برم زیبای من
افسانه گفت به ما هم فرصت عرض وجود بده
سعیدگفت حاال شما بفرمائین و افسانه خیلی تند
گفت سالم سعید جان حالت خوبه
سعید با خنده گفت خیلی بی ذوقی و بعد پرسید
جائی سراغ داری که حوله و رو تختی بگبریم
افسانه گفت تو همین خیابون یه فروشگاهه که از
کیش جنس میاره جیزهای خوبی داره سعید جلو
فروشگاه کیش ایستاد افسانه پیاده شد و بطرف
فروشگاه راه افتاد دونفر جوان که در پیاده رو مشغول
کشیدن سیگاری بودن افسانه رو دیدن یکیشون رو
کرد
بافسانه و گفت اینهمه خوشگلی رو از کجا آوردی
نفر دوم گفت خب معلومه خدا داده
سعید که حرف اونا رو شنیده بود بطرف یکیشون
رفت و یقه شو گرفت و گفت زر زیادی نزن عوضی
مرد جوان که همراه افسانه رو ندیده بود ترسید و
گفت منکه چیزی نگفتم صاحب فروشگاه که این
منظره رو دیده بود از مغازه بیرون اومد و گفت تا صد
و ده رو خبر نکردم بزنین بچاک و از افسانه و سعید
عذر خواهی کرد و اونا رو بداخل فروشگاه برد
سعید عالوه بر آن وسایل مورد نظر برای افسانه کرم
و عطر و اسپری گرفت وقتی که بماشین برگشتن
هنوز سعید بحالت عادی
برنگشته بود افسانه نگاهی بسعید کرد و لبخندی زد
و گفت قربونش برم آقامون غیرتی شده بود
سعید از آینه بغل نگاهی بخیابون انداخت و ماشینی
ندید از پارک در اومد و وارد خیابوبان شد و بخونه
رفتن
بمحض ورود بخونه افسانه دستاشو باال گرفت و
گفت بیا اگه میخوای حمله کنی بیا سعید خندید و
گفت ا ی جانم و افسانه رو در بغل گرفت و غرق
بوسه کرد
افسا نه گفت برای یه ساعت دیگه هم بگیر تا مزاحم
کارم نشی
سعید گفت تو دیگه که هستی و باتاق خواب رفتن
تا رو تختی رو پهن کنن کارشون که تموم شد سعید
افسانه رو هل داد روی تخت و خودش هم کنارش
دراز کشید و گفت افسانه تو بگو چیکار کنم دارم
دیوونه میشم و یه دفعه بغضش ترکید و زدزیر گریه
افسانه گفت الهی قربونت برم چی شده
سعید گفت هر روز که میگذره بیشتر بهت وابسته
میشم هنوز وارد خونه نشده توفکر اینم که دیگه کی
میتونم ترو ببینم طاقت ندارم که شب و بدون تو
بصبح برسونم
افسانه گفت تو تقصیر نداری اشتباه از من بود شاید
نباید تا این حد بهم نزدیک میشدیم چون حاال ایام
عروسیمونه فردا یا پس فردا که مامان برگرده و نتونیم
باین راحتی همدیگه رو ببینیم عزامون شروع میشه
افسانه انگار که دچار شوک شده باشه این حالت
سعید اونو بفکر انداخت راستی آینده چی میشه وقتی
که مامان و احمد برگردن شاید در طول هفته امکان
یه بار دیدن هم و نداشته باشیم از همه اینا که بگذریم
اگر سعید بحقیقت موضوع پی ببره و بفهمه که در
تمام این مدت او در عقد شرعی یکی دیگه بوده یا
وجودش پر از تنفر از او میشه یا ممکنه زیر بار این
ضربه روحی دست بهر کاری بزنه اونوقته که دیگه
هیچ کاری از دست کسی برنمیاد اینهمه اگر و مگر و
اما توی مغزش مثل پتک میکوبید و اونو دچار سرسام
کرده بود که سعید به دادش رسید و گفت منو ببخش
ناراحتت کردم
افسانه گفت حاال پسرخوبی باش و بیا کمک کن تا
این کارهای باقیمونده رو تموم کنیم ظهر آنروز سعید
برنامه روز قبل و تکرار کرد با این تفاوت که انتخاب
غذا با افسانه بود و سفارش زرشک پلو بامرغ و داد
بعد از نهار افسانه ظروف و وسایل آشپزخونه رو

سروسامون داد و قرار شد کم و کسری هارو بتدریج
برطرف کنن
کم کم میخواستن بخونه برگردن که سعید گفت یه
خبر خوب برای خودم دارم
افسانه گفت این چه خبریه که فقط واسه تو خوبه
سعید گفت امشب آزادم اگه تو بخوای میتونم تا
صبح ترو بغل کنم و بخوابم و عقده دلمو خالی کنم
افسانه گفت اوال این خبر برای هر دو تامون خوبه
دوما یعنی هنوز عقده دلت خالی نشده
سعید گفت اگه تا آخرین نفس و در کنار تو باشم باز
هم موقع رفتن از این دنیا یه دستم از قبر بیرون میمونه
افسانه گفت قربونت برم این یه احساس دو طرفه
س ولی من بدالیلی فعال مثل تو اون شهامت الزم
و برای اعتراف ندارم شاید بخاطر اینه که من آدم
ترسویی هستم بزار این بحث و همینجا تموم کنیم
پس با این اوصاف امشب هم یه شب رویایی در پیش
داریم دوش هم بمونه واسه تو خونه راه بیفت بریم
صدای زنگ تلفن خونه بهوا برخاست هما گفت
صغری کجایی بیا این گوشی رو بردار
صغری با عجله از آشپزخونه بیرون اومد و گوشی
رو برداشت و صدای سیمین و شناخت و گفت سالم
سیمین خانم حال شما خوبه
سیمین گفت اوضاع چطوره راضی هستی
صغری گفت البته خیلی خانم خوبیه آقا پسرشون
هم همینطور
هما گفت کیه صغری چرا هیچی نمیگی و صغری
درحالیکه گوشی رو به هما میداد گفت سیمین خانومه
هما گفت بی وفا حالی از ما نمیپرسی
سیمین گفت بجان تو نبودم یه سفر رفتم مشهد
جات خالی بود خیلی برات دعا کردم
هما گفت حدس میزدم که تهرون نباشی
سیمین گفت صغری چطوره راضی هستی
هما گفت خدا خیرت بده خیلی زن خوبیه عصای
دستمه منکه خیلی راضیم راستی سیمین نمیخوای
یکی دو روز بیای پیش من بعد حسرت برات میمونه
ها
سیمین گفت خفه شو دیوونه این چرت و پرتا چیه
که میگی اتفاقا تلفن زدم که بگم یه عالمه حرف واسه
گفتن دارم منتظرم باش که اومدم و بعد خداحافظی
کرد
هما بصغری گفت یه غذای باب دل سیمین و
درست کن امشب میاد اینجا
صغری گفت چشم خانم
افسانه و سعید بخونه رسیدن سعید گفت من
میرم حموم اگه زود بیای یه مشت ومالت میدم تا
خستگیت بریزه
افسانه گفت تو برو منهم لباس برمیدارم ومیام و
دقایقی بعد
بسعید پیوست سعید بادیدنش دست افسانه رو
گرفت و گذاشت رو قلبش و گفت جون من راستشو
بگو این ضربان طبیعیه
افسانه در حالیکه دست سعید و رو قلب خودش
میزاشت گفت بیا مال منو ببین چرا فکر میکنی فقط
مال تو غیر عادیه
سعید همانطور که افسانه رومیبوسید گفت قربون
این قلبت برم پس این درد مشترکه
افسانه گفت منو وادار کردی تا بگم مطمئن باش اگه
بیشتر از تو نباشم کمتر از تو هم نیستم و سعید شروع
کرد به زمزمه و صدای آواز بلند شد که میخوند
دوست دارم میدونی که این کار دله گناه من نیست
تقصیر دله
عشق تو دیوونم کرده بی آشیونم کرده
افسانه گفت تو روز روشن دروغ نگو چون تازه
صاحب آشیونه شدی
سعید گفت راست میگی ازین به بعد اونجا کلبه
عشق ماست
بعد از حموم سعید گفت امشب شام مهمون منی
افسانه گفت این روزا که همش مهمون تو بودم
سعید گفت منظورم اینه که اگه گوجه و تخم مرغ
بدی یه املت دبش مهمونت میکنم
افسانه گفت یعنی میخوای بگی بلدی
سعید گفت اختیار داری املت کار دست من حرف
نداره و افسانه هرچیزی رو که الزم داشت بهش داد
و شام و خوردن و باتاق خواب رفتن
افسانه کتاب شعر شاملو رو برداشت و در کنار
سعید دراز کشید و همچنانکه با موهاش بازی میکرد
براش میخوند این اوقات هر لحظه ش در روح و فکر
سعید ثبت میشد و احساس میکرد بآن زندگی رویایی

مورد نظرش دست پیدا کرده و همیشه در چنین
زمانی وقتی به تداومش میاندیشید دچار دلشوره و
نگرانی میشد چون اصال براش قابل پیش بینی نبود
که فردا چه پیش خواهد آمد
سعید غرق در این افکار بود که صدای افسانه رو
شنید که میگفت چی شدی خوابیدی سعید برگشت و
دست افسانه رو بوسید و تو دستش گرفت و گفت تا
ترو نخوابونم خودم نمیخوابم و افسانه رو در آغوش
گرفت و بخواب رفتن
صغری درو باز کرد سیمین اومده بود جعبه شیرینی
رو بدست صغری داد و بطرف هما رفت و همدیگه
رو بوسیدن صغری مانتو و روسری سیمین و گرفت
و توی جالباسی آویزان کرد و بعد از لحظاتی با یه
سینی چای برگشت
سیمین با آب و تاب مشغول تعریف خاطرات سفر
مشهد بود
سعید صبح خیلی زود تر از روز قبل بیدار شد
دوخط برای افسانه نوشت و از خونه خارج شد و
طبق روال روزای گذشته نون داغ و مخلفات صبحونه
رو خرید و بخونه رفت صغری چای آماده کرده بود
و فورا بساط صبحونه رو روبراه کرد
سعید مشغول خوردن بود که سیمین دست هما رو
گرفت و باهم از پلهها پائین اومدن
سیمین از دیدن سعید خیلی اظهار خوشحالی کرد
سعید هم از اینکه با اومدن سیمین مادرش از تنهایی
در اومده ازش تشکر کرد و بعد از صبحونه بهما گفت
حاال که خاله سیمین اومده میدونم که کلی حرف
ناگفته با هم دارین پس من دیگه مزاحم شما نمیشم
و هردو تا رو بوسید و از خونه خارج شد و مسقیتم
بخیابون مقابل دانشگاه رفت و بعد از سرک کشیدن
به چند تا کتابفروشی موفق شد سه تا مجموعه از پنج
تا مجموعه شعر فروغ و بخره و آنها رو تو یه کاغذ
کادوی زیبا پیچید و به طال فروشی محله خودشون
رفت و یه زنجیر طال با حرف اس خرید و سر آخر
به قنادی رفت و یه کیک کوچولوی خوشگل و
شمع تولد خرید و به آپارتمانش رفت و همه اونا
رو باسلیقه روی میز چید فقط مونده بود تاشمعها
رو روشن کنه بافسانه تلفن زد افسانه گفت چی شده
بیخبر صبح زود رفتی نگران شدم
سعید گفت اتفاق مهمی افتاده که البته خیلی خوبه
آماده شو میام برات تعریف میکنم دقایقی بعد افسانه
رو سوار کرد در راه برگشت افسانه خیلی سعی کرد
تا بهر طریقی زیر زبون سعید و بکشه تا شاید بفهمه
که این اتفاق مهم چی بوده و سعید هم با زرنگی
اونو پیچوند و از جواب طفره رفت تا اینکه وارد
خونه شدن
افسانه با دیدن شمع و کیک و کادو دود از کله ش
بلند شد و گفت اینا چیه تو کی تونستی به اینکارا
برسی
سعید افسانه رو بغل کرد و بوسید و گفت تولدت
مبارک آن اتفاق مهم و خوب که میخواستی از زیر
زبونم بکشی همین تولد تو در این روزه که اتفاق
مهم و مبارکیه
افسانه گفت روز تولدم و از کجا فهمیدی
سعید گفت همون روز انتقال سند تلفن یه قطره
اشک در گوشه چشای افسانه نشست و خودشو پرت
کرد تو بغل سعید و گفت خیلی ممنونم عزیزم امروز
بهترین روز زندگیمه
سعید گفت حاال بشین تا من شمعها رو روشن کنم
و همزمان آهنگ تولدت مبارک و زمزمه میکرد بعد
از اینکه شمعها خاموش شد سعید گفت حاال این
کادوی ناقابل و باز کن
افسانه بادیدن کتابهای فروغ جیغ کوتاهی کشید و
گفت از این بهتر نمیشد کاش از خدا چیز دیگهای
میخواستم
سعید گفت مثال چی
افسانه گفت حاال بماند سعید دست در جیب کرد و
جعبه کوچکی رو در آورد و گفت اینهم برای توست
افسانه گفت سعید دیگه زیاده روی کردی همون
کتاب برام بهترین هدیه بود
سعید گفت اینهم هدیه کوچیکیه به جعبه ش نگاه
نکن غلط اندازه
افسانه بازش کرد و زنجیر و در آورد و گفت خیلی
قشنگه و از سعید خواست تا قالب زنجیر و براش
ببنده سعید هم بعد از بستن پشت گردن افسانه رو
بوسید و روبروش نشست و گفت حاال کیک و ببر
آنها آنروز و همونجا سپری کردن و افسانه با اصرار
سعید قبول کرد برای اولین بار یه شب رویایی توی
همین محل جدید داشته باشن
افسانه با خنده گفت مگه امشب و هم مرخصی
گرفتی
سعیدگفت مرخصی نه سو استفاده کردم دوست
مامان مهمونش بود منهم گفتم شما رو با هم تنها
میزارم تابراحتی غیبت کنین و جیم شدم
صبح روز بعد زنگ موبایل افسانه بصدا در اومد
افسانه با دیدن شماره گفت ای وای فرزانه س
وگوشی رو برداشت
فرزانه گفت چرا تلفن خونه رو جواب نمیدی
افسانه گفت خواب بودم نشنیدم حاال چی شده
فرزانه گفت فرزاد تلفن کرد و گفت حال مامان
خوب نبود مجبور شد دیشب تو بیمارستان قلب
بستریش کنه
افسانه گفت مگه بازم باهم حرفشون شده
فرزانه گفت من هم مثل تو بیخبرم و افسانه شماره
اتاق و گرفت و گوشی رو قطع کرد و فورا بطرف
لباسش رفت
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 6آپریل تا  12آپریل( 17فروردین تا  23فروردین)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  17فروردین 6 /آوریل
 1311خورشیدی ( 1932میالدی)
زادروز یداهلل رؤیایی ،شاعر و یكی از تحلیلگرانِ
شیوهینیمایوشیج
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
درگذشت هاشم عربشاهی ،رئیس سابق آگاهی و
شكنجهگر زندانیان سیاسی ،در سن  73سالگی ،در
زندانشهربانی
 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
درگذشت خلیل ثقفی (اعلم الدوله) ،مؤسس و
رئیس نخستین انجمن روان شناسی در ایران و
مؤلف چندین كتاب در همین زمینه
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت جواد لشکری آهنگساز ،موسیقیدان ،و
نوازنده ویولن و مدیر پیشین ارکستر رادیو ایران .وی
متولد  1302خورشیدی در تهران بود.

شنبه  18فروردین 7/آپریل
 1324خورشیدی ()1945
درگذشت رحیمخان قانونی شیرازی ،نوازنده قانون
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
افزایش غرفهای از قرآنهای خطی ،به غرفههای
موزه ی ایران باستان.
 1350خورشیدی (1971میالدی)
ترور سرلشكر فرسیو  -رییس دادرسی ارتش
شاهنشاهی
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
درگذشتعلیرضاافضلیپور،بنیانگذاردانشگاهکرمان
 1379خورشید ( 2000میالدی)
درگذشتمحمدعلیفردین،بازیگرسرشناس
سینمایایران

یکشنبه  19فروردین 8/آپریل
 1312خورشیدی ( 1933میالدی)
زادروز جمال میرصادقی

 1330خورشیدی (1951میالدی)
خودکشی و درگذشت صادق هدایت  -نویسنده و
پژوهشگر صاحب سبک و راهگشای معاصر
درگذشت حسین شهیدنورایی (از یاران نزدیك
صادق هدایت)
 1381خورشیدی( 2002میالدی)
درگذشتجمشیداسماعیلخانی،بازیگرسینما،
تئاتروتلویزیون
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت علیرضا عروضی معاون پیشین وزارت
بازرگانی و وزارت كشور در دوران پهلوی در 64
سالگی در لندن .وی فرزند دكتر آذر ابتهاج بود.
کتاب خاطرات ابوالحسن ابتهاج در  2جلد از
انتشارات شرکتکتاب

دوشنبه 20فروردین 9/آپریل
 1316خورشیدی ( 1937میالدی)
زادروز مهشید امیرشاهی نویسنده و مترجم و فعال

سیاسیدرشهرکرمانشاه
کتابهای در حضر و در سفر از انتشارات شرکت
کتاب و کتابهای مادران و دختران  4جلدی از
انتشارات نشر فردوسی در سوئد در شرکت کتاب
موجودند

 1333خورشیدی (1954میالدی)
اعالمرسمیتشكیل«كنسرسیومبینالمللی»برای
فروش نفت ایران
 1358خورشیدی (1979میالدی)
اعدام غالمرضا نیک پی ،شهردار تهران – سرلشکر
علی نشاط ،فرمانده گارد جاویدان – سرلشکر
حسینعلی بیات نماینده مجلس شورای ملی –
سپهبد علی حجت کاشانی ،رئیس تربیت بدنی
 عباسعلی خلعتبری ،وزیر امور خارجه کابینه هویداو آموزگار – مهندس منصور روحانی ،وزیر برق و
وزیر کشاورزی کابینه هویدا – سپهبد محمد تقی
مجیدی ،رئیس اسبق دادگاه نظامی – سرلشکر
 1318خورشیدی ( 1939میالدی)
حسن پاکروان ،دومین رئیس ساواک – سپهبد ناصر
زادروز دکتر فریدون جنیدی ،اسطوره شناس ایرانی
مقدم ،چهارمین رئیس ساواک به دستور روح اهلل
کتابهای شاهنامه در 6جلد و کتابهای دیگر
خمینی و شورای انقالب و آگاهی دولت موقت به
ایشان در باب فرهنگ باستان ایران در شرکت کتاب
رهبری مهندس مهدی بازرگان
موجوداست.
کتاب در «دامگه حادثه -بررسی علل و عوامل
()1972
 1351خورشیدی
فروپاشیحکومتشاهنشاهی«گفتگویعرفان
درگذشتحاجمحمدنمازی،بنیانگذاربیمارستان
قانعی فرد با پرویز ثابتی فائم مقام ساواک
نمازی شیرازی و بنیانگذار شبکه آب لوله کشی در
کتاب «داوری -سخنی در کارنامه ساواک» نوشته
شیراز
تیمسارمنوچهرهاشمی
میالدی)
(1980
1359خورشیدی
کتاب «دسیسه» نوشته دکتر اسد آرام در مورد بعضی
قطع رابط ه ایران و آمریكا
از مقامات حکومت شاهنشاهی که در همان دوران
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
بازداشت شدند و با بر سر کار آمدن حکومت خمینی
كارخانه
بنیانگذار
درگذشتمحمدرحیممتقیایروانی
بعضیازآنهابمانندمهندسمنصورروحانیبهجوخه
كفش ملی در ایران
اعدام سپرده شدند  ،توضیح و تشریح کرده است
میالدی)
 1395خورشیدی (2016
هر سه کتاب از انتشارات شرکت کتاب
درگذشتثریاحکمت،بازیگرسینماوتلویزیون
قبل
ایران در سن 63سالگی در تهران .وی چهار روز
پنجشنبه 23فروردین 12/آپریل
از فوت دچار تشنج شده و به کما رفته بود .وی در
فیلمهاییمانندشبشکن،ایایران،خواستگاریو
 1301خورشیدی ( 1922میالدی)
آپارتمان
تصویرآخروهمچنیندرسریاهایمرداول
زادروز پرویز داریوش ،مترجم
و خاطرهها بازی کرده بود.وی که نام اصلیاش آذر
 1306خورشیدی ( 1927میالدی)
شده
قلیخانی بود در سال 1332در شهر خوی متولد
دریافت امتیاز مجل ه «پیك سعادت نسوان» ،توسط
بود.
روشنك نوع دوست
میالدی)
(2016
 1395خورشیدی
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
درگذشت منوچهر ستوده ،ایران شناس و استاد
درگذشت فریدون كار در لندن
دانشگاه در سن  103سالگی .از او بیش از  50کتاب
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
و  280مقاله به جا مانده است .از آنها میتوان به
درگذشتشاهرخمسكوب،نویسنده،پژوهشگر
«فرهنگگیلکی»«،تاریخبدخشان»«،جغرافیای
و مترجم ایرانی در پاریس -بر اثر ابتال به بیماری
اصفهان» و ....میتوان نام برد.
سرطان خون.
كتابهای مقدمهای بر رستم و اسفندیار و سوگ
سیاوش از آثار مهم او در این زمینه است.
سه شنبه 21فروردین 10/آپریل
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت استاد دكتر عزت اهلل همایونفر شاعر و
 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
نویسندهمبارزایرانی.
زادروز نورالدین رضوی سروستانی  -خواننده و
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
روایت
ردیفدان -از آثار وی دوره ردیف آوازی به
درگذشت عباس کاتوزیان نقاش ایرانی ،بر اثر
نورعلیبرومند است.
کهولت سن در سن  85سالگی در تهران .وی از
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
شاگردان کمااللملک نقاش بود.
زادروز احمد میرعالیی ،مترجم
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
 1344خورشیدی (1965میالدی)
درگذشت صمد سردارینیا ،محقق و مورخ تاریخ
توسط
سوءقصد به جان محمدرضاشاه پهلوی
معاصر کشور و آذربایجان .وی متولد اردیبهشت
سرباز وظیفه رضا شمس آبادی
1326بود .از آثار او میتوان از مشاهیر آذربایجان،
میالدی)
 1384خورشیدی (2005
قرهباغ در گذرگاه تاریخ ،تبریز شهر اولینها ،تبریز
درگذشت اسماعیل نواب صفا ،شاعر و موسیقیدان در نهضت تنباکو ،آذربایجان پیشگام جامعه مدنی و
خاطرات هنری ایشان با عنوان «قصه شمع» در
باقرخان ساالر ملی نام برد.
شرکت کتاب موجود است
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
درگذشت فريدون پوررضا ،خواننده و موسيقیدان
سینما
هنرپیشه
درگذشت کیومرث ملک مطیعی -
گيلک و صاحبنظر در زمينه موسيقی فولکلوريک
وتلویزیون .او کار در سينما را از سال  1350با «يك
گيلکی وی از پژوهشگران نامی ایران در زمینه
چمدان سكس» به كارگرداني محمد متوسالني
شاهنامه فردوسیبود.
شروع كرد.

چهارشنبه 22فروردین 11/آپریل

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :رییس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ضمن پیچیده خواندن بازار ارز
در ایران ،علت گران شدن دالر (بیش از پنج هزار تومان) را باال رفتن تقاضا بدلیل
سفرهای نوروزی و این افزایش قیمت را موقتی دانست.
شهروند ایرانشهر ضمن تبریک مجدد سال نو ،از رییس بانک مرکزی تقاضا
می کند تا از خر شیطون پایین اومده و در این سال نویی ،حرف نویی بزنن و از
گفتن حرفای تکراری و دروغ اجتناب کننن .آخه مرتیکه (اون روی سگ شهروند
ایرانشهر!) فالن فالن شده ،اوال اگه از بازار ارز سر در نمیاری با یه کلمه پیچیده
اس ماس مالیش نکن بره پی کارش .دوما گرون شدن دالر ربطی به نوروز نداره و
مربوط میشه به در اومدن بوی الرحمن سقوط حکومتتون در سال جدید و سوما
تو این چهل ساله کدوم چیزی قیمتش موقتی رفته باال و بعدش ارزون شده که
دالر یکی دیگه اش باشه؟
خبر دوم :محمود احمدی نژاد طی نامه ای از رهبر جمهوری اسالمی خواست تا
با صدور دستوری قاطع از بروز فاجعه ای بزرگ جلوگیری کند .این درخواست
در پی اعتصاب غذای حمید بقایی (معاون و مشاور سابق احمدی نژاد) در زندان،
اعالم شد.
یا محمودجون خعلی زرنگه یا خعلی خعلی زرنگه .در صورتی که زرنگ باشه،
با این نامه پرونی ها می خواد حجتو بر آقا و دار و دسته اش تموم کنه که اگه یه
روز خواست اسناد و مدارک و آتوهایی که ازشون داره رو رو کنه ،دیگه بهونه
ای باقی نمونه وگرنه اون خودش بهتر میدونه همه این دلقک بازیا با دستور خود
آقاست .در صورتی که محمود خعلی خعلی زرنگ باشه ،هی داره انگشت تو
سوالخ آقا میکنه تا بگیرنش و مثه میرحسین و کروبی حصر خونگیش کنن تا
معروف و محبوب بشه (ارواح شیکمش) .شایدم دوس داره ترورش کنن تا بشه
شهید محمود ،البت که ما از این شانسا نداریم.

خبر سوم :تقی مهری ،رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی گفت ،در تعطیالت عید امسال تاکنون هر یک ساعت ،یک کشته بر اثر
تصادفات جاده ای داشته ایم!
خب دیگه مشکل دشمنان اسالم حل شد .دیگه نیازی نیست کسی با جمهوری
اسالمی وارد جنگ بشه چون انقدر تصادفات رانندگی کشته میده که با هیچ بمب و
موشکی نمیشه این همه آدم کشت .حتی عزراییل هم رفته مرخصی ،وقتی دیده خود
بنده های خدا ،خودشون دخل همدیگه رو میارن .شرکت های خودروسازی «ایران
خودرو» و «سایپا» هم شعار تبلیغاتی «با ما آسوده برانید!» رو به «با ما آسوده بمیرید!»
تغییر دادن تا دیگه از کیفیت و ایمنی ماشیناشون کسی ایراد نگیره.
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

818-9 08 08 08

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

Job

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

اطالعیهها

امالک

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

2800

حراج

3100

خدمات

4100

Properties

مواد غذایی 7100

اجاره ،خرید ،فروش... ،

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

آموزش Education 1100

اتومبیل

خرید ،فروش... ،

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

Automobile 2100

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

امالک

Properties 2800

9100

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

خدمات Sevices 4100

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

)Accounting Services(Enrolled Agent

نیاز به هم خانه
در یک کمپلکس لوکس در داون تان
لوسآنجلس به خانمی محترم که به
فضای دوستانه عالقمند باشد
اجاره ماهانه  9٠٠دالر
آموزش بدنسازی

الدن کالب

(310) 962-7010

wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

پارس

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

تعمیرگاه

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

فکوري ،مآوا

بخشی شوران

سي بي اس اتو
(818) 765-5300

CBSautobody.com

(310) 741-0085

mfakoori7@gmail.com

آموزش کامپیوتر
آمورزشگاه ارت

Los Angeles Ort College

(323) 966-5444
(818) 382-6000

رنجبر ،امیر

www.laort.edu

SophiaPezeshk.com

اتومبیل

لوازم یدکی

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

اطالعیهها

(818) 282-3918

آموزش نقاشی
کالس های خصوصی طراحی و نقاشی
در لس آنجلس و اورنج کانتی
در هر سنی ( کودک و بزرگساالن)
درهرسطحی(مبتدیتاپیشرفته)
شمارهتماسجهتاطالعات بیشتر:
(424) 333-4919
Automobile 2100

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

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

(323) 651-0414

Notifications 2500

اجتماعی
مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و
هم میهنان تازه وارد
(818) 616-3091

امالک

Properties 2800
اجاره

یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
اجارهماهیانههزاردالر
(818) 300-7226
دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با
مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
در بهترین منطقه نورت هالیوود با
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس
مشترک ١٨نفرهطبقهاولوطبقهدوم
با قیمت استثنایي به شرط کردیت
خوب  ٢ماه رایگان
David

(818) 523-2600

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

خرید و فروش امالک و مستغالت

(310) 207-6500

www.consultax.com
info@consultax.com

حقوقی

کار

6100

Job

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

(310) 648-2522

مژگان  (424) 666-4464نگران دریافت تیکت رانندگی نباشید
خانواده ای دراورنج کانتی جویای
 Justice Ticketمشاور شما برای
مشاوره
استخدامپرستارکودکبصورتشبانه
خالصی از عواقب دریافت تیکت
 (818) 244-4447روزی می باشد.
Extar Co
آقایی ،خسرو
(949) 293-8824
فرشي ،دکتر آلن
 (310) 315-9622وکیل امور جنایی
ExtarCo.com
(818) 666-3183
 www.casedismissed.usجویای شریک در امور فرهنگی و
امینی ،دانی
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
 (818) 986-3900شکوفه امین
(310) 477-7477
 (818) 462-7700تنظیم وکالتنامه و انجام سایر
ketab1@ketab.com
 ( (818) 342-9084امورحقوقي در ایران)
(818) 642-7282
shokofeh.amin@gmail.com
خسروي ،علي
(310) 274-3445
شرکت خدمات کاریابی Infinity
خیاطی
(310) 967-9530
(ملودی)نگهداریازفرزندان،سالمندان
پرده ( دوخت  -فروش  -نصب)
نظافت منازل یا دفاترپاره وقت  ،تمام
پرده پارس
شیمی،نوشین
وقت و شبانه روزی
 (310) 498-1090بهزاد ریحانی
(818) 216-4210
 www.parsdrapery.comخانم نیکی
(818) 745-1010
فرزان ،ژانت
مسافرتی
(310) 475-2122
 JanetFarzan.comآژانس مسافرتی شهرزاد
مواد غذایی Food 7100
(310) 477-9400
کاکاوند (پورنگ) مینا
shahrzadtours@yahoo.com
عمده فروشی
 (949) 552-6060با امید پرواز کنید
 (949) 202-7484 Cellنماینده هواپیمایی ال عال
صادر کننده بلیطهای پروازهای آبعلي ،ماست و دوغ و لبنیات
(818) 409-0117
داخلی و خارجی
مفید ،اردوان
(800) 536-6666
(310) 948-6071
اس جي اس (213) 593-1200
 (949) 223-7214بهاران ،شبنم  -پارس
(818) 774-1414
منیفی ،ویدا
(480) 319-5411
 (818) 201-0500سبالن
 (818) 705-7653کاشاني همایونفر ،مهشید
VidaMonify.com
 (310) 666-6816چاپ چاپ
(818) 884-0054
میکاییل،بهروز
(818) 776-8833
Job
6100
 (310) 617-6272کار
MichaelMikail@aol.com

صدف ،شرکت مواد غذائي
استخدام و جویای کار
(323) 234-6666
Sale
3100
حراج
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود،
سوپرمارکت
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
شخصی
را جهت همکاری در وودلند هیلز ایالت مارکت
(310) 659-7070
دعوت می کند
(424) 395-8293
کتاب حیف که زود بزرگ شدم
)(310) 659-3528(Super
(خاطرات حمام زنانه )
)(310) 659-9253 (Fish
زیر قیمت بازار
)(310) 659-9250(Meat
به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
 (818) 469-0999دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
کي یو مارکت و پرودوس
(310) 422-4692
(818) 345-4251
(818) 758-9995
رمان(فرهادفرناندو مرددوزنه)رابخوانید
shopQmarket.com
یک نفر کارگر ماهر برای کارگاه کابینت
و در لذت غرق شوید  .عباس تهرانی
 (310) 477-7477سازی استخدام می شود
وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477
(310) 968-3221
خدمات Sevices 4100

استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی
(818) 310-2503

هنر

9100

Art

خوشنویسی
چاپخانه
حیدري ،مصطفي
(714) 871-8234
 Torbati Printingبه چند نفر مانیکوریست برای دو
طراحیوچاپبهزبانهایفارسیوانگلیسی سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی
خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
 (310) 254-6258هیلزنیازمندیم
(310) 477-7477
(310) 990-2780
(310) 806-0128
(800) 367-4726
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انتقاد کمپین دانالد ترامپ به
مارک زوکربرگ

همزمان  با آغاز تحقیقات کمیسیون فدرال ناظر بر معامالت در مورد دستیابی
شرکت تحلیل اطالعات کمبریج به اطالعات شخصی  50میلیون نفر از کاربران
فیسبوک ،برای کمک به کمپین دانالد ترامپ برای ریاستجمهوری ،کنشگران
اجتماعی برای حفظ اطالعات شخصی کاربران در عرصهٔ شبکههای مجازی در
نامهای به مارک زوکربرگ ،بنیانگذار و مدیرعامل فیسبوک او را موردانتقاد قرار
دادند و از اینکه او از الیحهٔ محافظت از اطالعات شخصی که در سال  2018به
رأی گذاشته خواهد شد ،پشتیبانی نمیکند ،انتقاد کردند.
این الیحه در صورت تصویب ،شرکتهای دارنده شبکههای مجازی مانند
فیسبوک را مجبور خواهد کرد تا در صورت فروش اطالعات کاربران به دیگر
مؤسسات ،پیشازاین معامله ،کاربران را آگاه نمایند و آنها گزینهٔ پذیرش یا رد
شرایط را بدهند.

اخراج آموزگار تاریخ به سبب تحقیر
و انتقادنظامیان

آموزگار تاریخ در دبیرستان آل رنچو در شهر پیکو ریورا با رأی قاطع اعضای
هیئتمدیره اداره آموزش پیکو ریورا را به سبب تحقیر و انتقاد از نظامیان
آمریکا ،اخراج شد و  30روز فرصت دارد تا نسبت به این رأی اعتراض و
تقاضای رسیدگی کند.
این آموزگار که گریگوری سالسیدو نام دارد ،در روز  26ژانویه هنگام تدریس
تاریخ به دانشآموزی که پیراهن تفنگداران دریایی آمریکا را به تن داشته،
میگوید آن لباس را از تن درآورد ،زیرا نظامیان در پایینترین طبقهبندی جامعه
قرار دارند و آنها افرادی ابله و احمق هستند.
این سخنان آموزگار تاریخ که بهوسیلهٔ تلفندستی ضبط شده بود ،در اختیار
مدیریت دبیرستان و اداره آموزش شهر پیکو ریورا قرار گرفته است.

کیش برای مات!

گمانه زنی درباره هر موضوع مهمی در رسانه ها یکی از روش های آگاه سازی
جامعه است و اندیشه نویسنده آن فرضیه هایی تولید می کند که می تواند به
واقعیت نزدیک یا دور باشد اما مخاطبان را به فکر وا می دارد.
شاید برای نخستین بار در چهار دهه اخیر ،ایاالت متحده برای تغییر حکومت
در ایران نشانه هایی از عزم جدی خود را بروز داده است .هر چند که در اوایل
انقالب اسالمی بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران باعث تیرگی و
قطع روابط دو کشور شد ولی بر کسی پوشیده نیست که اگر ایاالت متحده در
اواخر دوران پهلوی از حکومت وقت ایران حمایت جدی می کرد و یا حداقل
رییس جمهور آمریکا (جیمی کارتر) پشت شاهنشاه آریامهر را خالی و به ایجاد
جمهوری اسالمی کمک نمی کرد ،چهل سال شاهد وقایع معاصر در ایران و
منطقه خاورمیانه نبودیم؛ هر چند ممکن است این سناریو (یعنی تولد یک
حکومت افراطی مذهبی در ایران) به انسداد نفوذ شوروی سابق در این ناحیه
حساس منجر شده باشد ولی به زاده شدن تروریسم نوین دینی در منطقه
خاورمیانه یاری رساند.
در چهل سال گذشته چندین بار دو کشور ایران و آمریکا برای از سرگیری روابط
به هم نزدیک شدند اما هر بار با اتفاقی پیش بینی نشده (!) این موضوع به
حقیقت نپیوست .آخرین باری که جمهوری اسالمی با ایاالت متحده رو در رو و
در سطح باال وارد مذاکره شد اتفاقا نخستین باری بود که این دو کشور در سطح
وزرای خارجه دیدار و گفتگو داشتند .این که در مذاکرات ظریف – جان کری
که تحت نظر مستقیم رییس جمهور اوباما و خامنه ای مدیریت می شد فقط از
برنامه های اتمی و نظامی سخن به میان آمده ،ساده انگاری بیش نیست .چه
معامالت و یا حتی اولتیماتوم هایی در خلوت خصوصی مذاکرات رد و بدل شده
بر ما هویدا نیست ولی می توان اکنون گمانه زنی هایی درباره اتفاقاتی که امروز
در حال رخ دادن است ،داشت!
رییس جمهور دانلد ترامپ و تیم مشاورانش با دنبال کردن سیاست های ضد
جمهوری اسالمی ،همچون شطرنج بازی باهوش ،دورادور مهره والیت فقیه در
ایران (مهره شاه) را نشانه گرفته و سنگرهای آن را یکی پس از دیگری در می
نوردد و ازهر سو به شاه حریف کیش می دهد تا باالخره در یک فرصت مناسب
نظام اسالمی ایران را مات کند.
عالیم هدف براندازی جمهوری اسالمی از سخنرانی های تبلیغاتی پرزیدنت
ترامپ پیش از انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۶آمریکا آغاز شد و رگه هایی از
آنچه قرار است به وقوع بپیوندد ،در میان جمالت آقای ترامپ به وضوح دیده و
شنیده شد .از در نظر گرفتن خروج ایاالت متحده از معامله برجام (برنامه جامع
اقدام مشترک) تا عدم صدور روادید آمریکا برای ایرانیان و تحریم های سفت و
سخت بدلیل برنامه های موشکی و حمایت از تروریسم علیه رژیم اسالمی تهران،
همه نشانگر نظر احتمالی دولت رییس جمهور ترامپ برای براندازی حکومت
والیت فقیه است.
یک شطرنج باز حرفه ای پیش از اینکه اقدام به حمله و کیش کردن حریف
کند ،مواضع دفاعی اش را تقویت و از کیش شدن احتمالی پیشگیری می کند.
وقتی تعداد زیادی از ایرانیان بتوانند به راحتی با اخذ ویزای آمریکا به این کشور
وارد شوند بالطبع ماموران آموزش دیده (بویژه برای فعالیت های تروریستی)
جمهوری اسالمی نیز می توانند در پوشش و اشکال مختلف به ایاالت متحده
آمده و در صورت بروز درگیری و بحران جدی با ایران ،امنیت آمریکا را به خطر
بیاندازند بنابراین پرزیدنت ترامپ پیش از آغاز مراحل سختگیرانه نسبت به
جمهوری اسالمی با صدور فرمان مشهور مهاجرتی اش ،راه را بر ورود ایرانیان نوشته :امیر رنجبر – نویسنده و مترجم

بست یا حداقل آن را بسیار محدود کرد .در بین کشمکش بین دادگاه عالی و
دولت آمریکا درباره اجرا و یا عدم تمکین از فرمان مهاجرتی ترامپ ،رییس
جمهور با زیرکی خاصی برجام را برای یک دوره کوتاه مدت چند ماهه تایید کرد
تا پروسه عدم صدور ویزا برای ایرانی ها کامل شود.
در مرحله بعد ،پرزیدنت ترامپ از تایید مجدد برجام سر باز زد و تصمیم گیری
آن را به کنگره سپرد .در مجلسی با اکثریت جمهوری خواه نیز اتفاق خاصی رخ
نداد و بازهم زمان برای حل دعوی دولت با قضات مخالف فرمان مهاجرتی گرفته
شد .و در پایان اگر نظر آقای ترامپ محقق نشود خیلی راحت به کلیه سفارتخانه
های تابع دستور می دهد تا از صدور روادید برای ایرانیان حتی المقدور خودداری
شود.
گام بعدی خروج ایاالت متحده از برجام است که با انتصابات جدید در وزارت
امور خارجه و مشاور امنیت ملی (پمپیو و بولتون) و احتماال در پست هایی از
دولت که می توانند اهرم فشاری بر جمهوری اسالمی وارد کنند .همزمان تحریم
های جدید علیه قلب جمهوری اسالمی یعنی سپاه پاسداران و نهادهای وابسته
به آن ایجاد شده و حتی احتماال تحریم های گذشته باز خواهد گشت .اقتصاد
جمهوری اسالمی که اکنون با دالر پنج هزار تومانی درگیر است طی ماه های
آینده باید به دالر ده هزار تومانی فکر کند .اعتراضات سراسری که مشکالت
اقتصادی و اجتماعی در آن ویژه تر است همراه با مطالبات فرهنگی و سیاسی
مردم ،قوی تر از قبل شکل گرفته و نظام اسالمی را به سوی سراشیبی سوق
خواهد داد.
فشارهای منطقه و بین المللی بر حکومت مستقر در تهران بیشتر خواهد شد؛
با حرکت رییس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی برای دیدار و حل و فصل
مشکالت دو کشور ،یکی از تامین کنندگان اصلی فناوری موشکی و اتمی
جمهوری اسالمی حذف خواهد شد .چین نیز بعنوان شریک تجاری اصلی ایران
نشان داده در مواقع ضروری بخاطر حفظ موقعیت تجاری و اقتصادی خود ،در
کنار آمریکا خواهد بود .و اما روسیه ،متحد اصلی و پشتیبان جمهوری اسالمی
همانند تاریخ طوالنی دخالت ها و اثرگذاری منفی اش در امور کشورمان همچنان
غیر قابل تکیه خواهد بود و در لحظه ای که دو رهبر دوست یعنی پوتین و ترامپ
با یکدیگر به توافق و معامله برسند (بویژه در سوریه و مناطق مورد مناقشه
دیگر) ،فاتحه والیت فقیه در ایران خوانده خواهد شد .زمزمه رییس جمهور
ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه می تواند به نوعی نشانه توافقاتی
با رییس جمهور روسیه باشد که در سوریه پایگاه نظامی و حضور دیرپایی دارد
و در کنار جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.
در مورد وقوع احتمالی جنگ با محوریت جمهوری اسالمی ،احتمال بسیار اندک
است زیرا آنقدر اوضاع اقتصاد و اجتماع ایران بحرانی است که نیازی به برخورد
نظامی با آن نیست و از طرفی قدرت موشکی سپاه پاسداران می تواند منطقه را
به خاک و خون بکشد .عالیم دیگری از براندازی در اعتراضات سراسری دی ماه
گذشته دیده شد و بستر مناسبی برای حرکت نهایی مردم ،اینبار با حمایت علنی
ایاالت متحده بوجود آمده است.
در ماه های آینده اتفاقات و حوادثی در راه خواهد بود که همگی آثار بازی عالی
شطرنج باز کاخ سفید ،دانلد ترامپ است؛ رییس جمهوری که تاکنون به اکثر
شعارهای تبلیغاتی گذشته اش عمل کرده و شاید مات کردن جمهوری اسالمی
(تغییر حکومت در ایران) نیز یکی از انتخاب هایش باشد.
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شکایت اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا از زندانها زندانبانان

اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا ( )ACLUاعالم کرد که از دادستان کل
ارنجکانتی و شریف دپارتمان ارنجکانتی به سبب استفاده نادرست از زندانها و
زندانبانان برای دفاع از حقوق مندرج در قانون اساسی آمریکا برای شهروندان
شکایت مینماید و حقوق نقضشدهٔ زندانیان موضوع دادخواست خواهد بود.
این دادخواست که روزچهارشنبه تسلیم دادگاه عالی ارنجکانتی شده است،
اعالم مینماید که دادستانی ارنجکانتی و شریف دپارتمان که مسئولیت اداره

زندانها را دارد ،با استفاده از زندانیان خبرچین و درج و نگهداری اطالعات
ارائهشده ،حقوق مدنی زندانیان و زندانیان خبرچین را نقض کرده و آنان را به
خطر انداخته است .در این دادخواست  ACLUاشاره شده است که چگونه در
 19مورد در سالهای اخیر به سبب اینگونه مسائل از دوران زندانیان خبرچین
کاسته شده و در دوران زندان آنان را در کنار دیگر زندانیان حبس کردهاند.

ِ
کماالگر در انتخابات ویژه
سیدنی
لوسآنجلس
در انتخابات ویژه لوسآنجلس که برای گزینش نماینده مجلس کالیفرنیا از
منطقهٔ  54برگزار شد ،سیدنی کماالگِر ،عضو هیئتامنای کالج لوسآنجلس
برگزیده شد و دو انتخابات دیگر به  ۵جون رسید.
سیدنی کماالگِر 45 ،سال دارد و تنها  ۷ماه در مجلس نمایندگان کالیفرنیا
خواهد بود تا دوره سباستیان ریدلی توماس را که در سال گذشته به سبب
بیماری استعفا داده بود ،به پایان ببرد.
او در سال  2015بهعنوان عضو هیئتامنای کالج لوسآنجلس انتخاب شده
بود و در دوران خدمت خود در دفتر سناتور هالی میچل درزمینهٔ موضوع
آموزش و اصالح قانون جنایی بهعنوان یک معضل در مناطق فقیرنشین
پرداخته بود.
دو کرسی نمایندگی برای جایگزینی رائول بوکانگرو از پاکویما و مت
ده بابنه از وودلندهیلز به سبب اینکه هیچ نامزدی باالی  50درصد رأی
نیاورد ،به ماه جون منتقل شد.

KETAB.COM

- 5نوشتههایاصلی-شهریدرهندوستان-مرطوب
افقي:
ی سنتی کوبا -از مناطق گردشگری روستای - 6رها-نخهایسستپشمینیاپنبه-نزدیکبین
 - 1نوشیدن 
 - 7درستکار و امانتدار  -روشهای نیکو  -شخصی که در پزشکی
فارسیان در استان گلستان
زایمانتبحردارد
 - 2معادل فارسی دیتا  -آواز خواب  -انس گرفته
کشدن-رئیس-ظاهرنمایی
 - 3فلزی سفید و نقرهای  -یكی  -قراردادی که بر اساس آن - 8هال 
- 9فالنی-دخترمازنی-بخشمرکزیاتم
اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم میکنند
 - 4سیاه شاعران!  -انفرادی  -واحد برقی!  -سرود زرتشتی -10علتوسبب-پایتختسیاسیکانادا-ریاضیداننابغهوبرجسته
آمریکاییبانامجان
 - 5چاشنی معطر غذا  -ارفاق و مساعده  -آهسته
- 11تابلوییازرویفاکسلیختنستاینهنرمندبرجست هپاپآرت-
 - 6زمزمه کردن  -آگهی تبلیغاتی  -فرو رفتن ظرف
همسنگیوهموزنی-کتبافتنیجلوباز
 - 7پرتوی نور  -بیابان و دره  -بسیار
- 12انبارغله-درسنخوانده-شهریدراستانفارس-گمانوخیال
 - 8فرزند فرزند  -یکی از صیفی جات  -ایستادن
- 13خستهورنجور-تفرجگاهتهران-رهاوردزمستان
 - 9امروزی  -افزار  -رهبر حزب
 - 10درجه کوتاهی و بلندی صدا  -رقص سنتی برزیلی - 14 -پوششسطحیچیزی-صدایماكیان-ازپادشاهانسلسلهماد
- 15یکیازمیدانهایمهمشهرتهران-ادیبومحققایرانی
پاسبانقدیم
 - 11ارابه و چهار چرخه  -اسب اصیل  -مقدار مجاز دارو
 - 12گیاه سرشوی  -عددی ترتیبی  -قومی در زمان
حل جدول شماره گذشته
هخامنشیان  -سازمان جاسوسی آمریکا
 - 13هدیه  -پاره و بخش  -سرزمین افراسیاب
 - 14نمایندگی  -زادبوم  -از طبقات ساختمان
 - 15آماده رفتن  -موجب سرافکندگی
عمودی:
- 1ازآثارتاریخیشهرشیرازکهدردورهصفویهودرزمانحکومت
شاهعباساولاحداثشدهاست-دوربیننجومی
-2برایمعطرکردنشیرینیوبستنیبهکارمیرود-متصدینمایشگاه
مرکزبنگالدش- 3کادو-کاریبهعهدهگرفتن-وضعیتدشوار
-4ناگهانخودمانی-ابزارنجاری-بلندوواضح-میانبرنامهتلویزیونی
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08.NET/EVENT
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

از آدینه  6آپریل 2018

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی
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جلسه ھيآت مديره بھداشت روانی و جلسۀ عمومی
بدين وسيله به آگاھی ميرساند که جلسه ای عمومی
در گردھم آئی ھيآت مديره بھداشت روانی برگذار خواھد شد.

تاريخ جلسۀ عمومی ١١ :آوريل ٢٠١٨

ساعت برگذاری جلسۀ عمومی ۶ :تا  ٧و نيم بعدازظھر
محل برگذاری جلسۀ عمومی در نشانی زير خواھد بود:
Location: Fullerton Community Center
340 W. Commonwealth Ave. Fullerton, CA 92832

دعوت به ارائه نظرات
جلسۀ عمومی در بارۀ طرح به روز شدۀ قانون خدمات بھداشت روانی
مربوط به سالھای مالی  ٢٠١٨/٢٠١٩ميباشد.
اين طرح در حال حاضر برای مطالعه در تارنمای زير
و ھمچنين در کتابخانه ھای عمومی اورنج کانتی قابل دسترسی است.
http://ochealthinfo.com/mhsa
برای اطالعات بيشتر و دريافت نسخۀ چاپ ِی طرح لطفا ً با دفتر ھماھنگی قانون خدمات بھداشت روانی
تلفن شماره ٧١۴ - ٨٣۴ - ٣١٠۴
و يا با ايميل  mhsa@ochca.comتماس حاصل نمائيد.
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توافق رئیس پلیس ساکرامنتو در مورد
تیراندازی به فرد سیاهپوست

حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا ،در یک کنفرانس
خبری که از سوی انجمنهای سیاهپوستان پشتیبانی
میشد ،اعالم کرد که ادارهٔ دادگستری کالیفرنیا در
موضوع تحقیق در مورد تیراندازی به استفان کالرک
که منجر به قتل او شده است ،با دانیل هلن ،رئیس پلیس
ساکرامنتو به توافق رسیدهاند که در مورد تیراندازی
به این فرد سیاهپوست که مسلح نبوده است ،تحقیق
زیر نظر دادستانی کل به عمل آید .رئیس پلیس اعالم

کرد که من به افسران و مأموران خود اعتماد و اطمینان
کامل دارم و به نظرم این نظارت دادستانی میتواند
افزون بر اعتماد جامعه ،اثبات اطمینان و اعتماد به
مأموران را نیز به همراه داشته باشد.
استفان کالرک در هفته گذشته از سوی دو مأمور
پلیس در حیاط پشتی خانهٔ مادربزرگش مورد اصابت
گلوله قرار گرفت و جان سپرد.
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