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!!!...
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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طراحیهایدیدنیازبزرگان
هنر  /اخوان ثالث و شجریان
«مینیمال !»
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ترجمه غزلیات حافظ به زبان عبری
در اسرائیل منتشر شد

در صفحه 11

معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
در صفحه 4

فروشسیگارهایالکترونیکی
در شهر پالوآلتو ممنوع شد
افسر پلیس راه کالیفرنیا برای
فیلم های پورنوگرافی کودکان
متهم شد

اقتصاد کالیفرنیا درخشان تر از
اقتصاد کشور
بیمه درمانی در سال 2020در
کالیفرنیااجباریمیشود

یکایرانی-آمریکاییبهارسال
تجهیزاتممنوعهبهجمهوری
اسالمیایرانمتهمشد
پیروزیدیگربرایاتحادیهدارندگان
اسلحهدرکالیفرنیارقمخورد
نمایندهجمهوریخواهکالیفرنیا
از CNNشکایت کرد

ترجمــه غزلیــات حافظ بــه زبان عبری توســط نام ایران را از جمله حافظ ،خیام نیشــابوری و نیما
«پروفســور رحمان حییم» و ویراستاری « دکتر سلی یوشیج را از کتاب های درسی دوره متوسطه حذف
شاهور» در اسرائیل منتشر گردید .این کتاب هفتمین کرده اســت و شعر شاعران نزدیک به حکومت مثل
کتاب ازمجموعه تهیه شــده توســط مرکز عزری با فاضل نظری و مرتضی امیری اسفندقه را در ستایش
عنوان « سریال فرهنگ ایران» می باشد .مرکز عزری محسن حججی گنجانده است .محسن حججی یکی
برای مطالعات ایران و خلیج پارس در دانشگاه حیفا از سپاهیان اعزامی به سوریه موسوم به مدافعان حرم
بوده که توســط نیروهای مخالف رژیم بشار اسد در
قرار دارد.
هدف از تهیه «ســریال فرهنگ ایران» که با همکاری سوریه کشته شده است.
انتشــارات «کتاو» منتشــر میشود ،آشــنایی مردم مدیر گــروه ادبیــات فارســی دفتر تالیــف کتب
درســی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران
اسرائیل با فرهنگ غنی ایران است.
گفتنی اســت از ســوی دیگــر وزارت آموزش و درمصاحبه ای گفته بود  :جایی نیاز داشــتیم شــهید
پرورش رژیم جمهوری اســامی ایران با هدف کم محســن حججی را مطرح کنیم و ایــن بر حافظ و
رنگ کردن ادبیات اصیل پارســی ،اشعار شاعران به سعدی اولویت داشت.

شکست مفتضحانه حزب کارگر طرفدار حاکمیت جمهوری اسالمی ایران
در انتخابات پارلمانی انگلیس

رأی گیــری انتخابات پارلمانی انگلســتان در روز پنج
شنبه  ۱۲دسامبر  ۲۰۱۹پایان یافت و حزب محافظه کار
اکثریت کرســی های پارلمان انگلستان را تصاحب کرد.
نتیجه انتخابات انگلستان بیشتر شکست حزب کارگر بود
تا پیروزی محافظــه کاران .رهبر حزب کارگر « ،جرمی
کوربین»کسی است که بارها با پرس تی وی شبکه خبری
انگلیسی زبان جمهوری اسالمی و بلندگوی تبلیغاتی این
رژیم در خارج از ایران مصاحبه کرده و از آنها برای همین
مصاحبه ها پول گرفته بود.
«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس مواضع تندی
در برابرکشور اسرائیل دارد و طی سال های اخیر بارها مورد

انتقاد جامعه یهودی قرار گرفته است.
وی اعالم کرده بود که تصمیم دارد فروش ســاح را به
عربستان که در یمن اســتفاده می شود و نیز اسرائیل که
در مقابل فلســطین به کار برده می شود ،متوقف کند .از
سوی دیگر ،این حزب تاکید کرد که قصد دارد در صورت
پیروزی در انتخابات ،به ســرعت کشــور فلسطین را به
رسمیتبشناسد.
کاندیدای دیگر حزب کارگر به نام « فائزه شــاهین» که
مادرش پاکســتانی و پدرش از اهالی فیجی است ولی
خودش در انگلستان به دنیا آمده نیز از کاندیدای محافظه
کار به سختی شکست خورد .خانم شاهین به مانند جرمی

کوربین مواضع یهود ستیزانه دارد.
شــایان ذکر اســت ،نتیجه این رأی گیری نشان داد که «
بوریس جانســون» را قادر می سازد تا خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا (برگزیت) را در  31ژانویه آینده به تصویب
پارلمان محافظه کار برساند .این پیروزی محافظه کاران به
رهبری جانسون در عین حال پیروزی بی سابقه ای برای
حزب محافظه کار از زمان مارگارت تاچر به شمار می آید.
گفتنی است که «حسن داعی» کنشگرو فعالی سیاسی در
توئیت خود بازنشر کرده است که «جرمی کوربین ،حقوق
بگیر و دوســت وفادار رژیم آخوندی یک سیلی محکم
خورد .اگرچه بوریس جانسون هم تحفه ای نیست! «

صرافی فردوسی با 14سال سابقه

درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران ،دبی ،کویت انجام نخواهد شد .
این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی الزامی است.
بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا» ایرانیان عزیز مقیم آمریکا

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
)(929) 226-2120 (Whats App
ferdowsimoneyexchange.com
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در کانون خبر:

فروش سیگارهای الکترونیکی در شهر پالوآلتو ممنوع شد

دکتر هالکویی

روانشناس ،رواندرمانگر ،مشاور ازدواج و خانواده ،جامعهشناس ،اقتصاددان،
ادیب ،فیلسوف ،استاد دانشگاه و شخصیت رادیویی است

شــهر پالوآلتو در شــمال کالیفرنیا این هفته به شــهرهایی چون سن مته ئو ،سان
فرانسیســکو ،لیورمور و ریچموند در ممنوعیت فروش ســیگارهای الکترونیکی
بخارزای افزوده شد و اعالم شد که فروشندگان متخلف باجریمه روبرو خواهند
شــد .گرچه این تصمیم بیشتر در راستای کاهش استفاده نوجوانان از سیگارهای
الکترونیکی بخار زای درشورای شهر گرفته شده است لیکن روشن نیست چگونه

افسر پلیس راه کالیفرنیا برای فیلم
های پورنوگرافی کودکان متهم شد
روز چهارشــنبه  11دسامبر از سوی دفتر دادستان فدرال در ساکرامنتو ،یکی از
افسران پیشــین پلیس راه کالیفرنیا  ،به داشتن فیلم های ویدئویی پورنوگرافی
کودکان متهم شد و باید در دادگاه حاضر شود.
او که «تیموتی آلن هووروات» نام دارد و  50ســاله است در فاصله بین فوریه
تا اکتبر  2019در زمانی که برای پلیس راه کار می کرده اســت ،ویدئوهایی را
در تلفن و کامپیوتر خود داشــته که کودکان  4تا  7ساله را باتصاویر مستهجن
نشان می دهد ،این فیلم ها در جستجوی خانه او در ماه اکتبر یافته شده است.
آخرین روز کاری او  12نوامبربوده اســت .لیکن روشن نیست که برکنار و یا
بازنشسته شده است .در صورت محکومیت در دادگاه  ،او می تواند با  20سال
زندان و پرداخت  250هزار دالر جریمه روبرو شود.

از فروش این فرآورده به نوجوانان بر روی فروشــگاه های اینترنتی پیشــگیری
خواهند کرد .
باید یادآورد کرد که بســیاری از فروشندگان این ســیگارها  ،در بیرون از ایالت
کالیفرنیا هستند و فروش را از راه اینترنت انجام می دهند.
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در کانون خبر:

محکومیتافسرپیشینشریفدپارتمانکانتیلوسآنجلسبه 3سالزندان

یکی از افسران پیشین شریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس که به جرم خود در مورد معامله ای که با دادســتان در پذیرش جرم داشت به جای  5سال زندان به  3سال و
رفتار ناشایست جنســی با  16زن اقرار کرده بود ،دردادگاه به  3سال و  8ماه زندان  8ماه محکوم شــد که در صورت رفتار درست در زندان پس از  22ماه می تواند از
بخشودگی برخوردار شود.
محکوم شد.
قاضی دادگاه ،هنگام اعالم حکم ،این رفتار او را بی شرمانه و ننگین خواند .این  16قاضی دادگاه عالی دانیل گولدستاین گفت که او می خواهد پیامی به دیگران که در
زن در هنگامی که در بازداشت بوده اند ،مورد رفتار ناشایست جنسی قرار گرفته اند .قدرت هستد بفرستد که شما نمی توانید ازموقعیت شغلی و قدرت خود سوءاستفاده
«ریچارد تیموئی فیشر» که  33سال دارد ،در ماه سپتامبر دردادگاه ابتدایی با پذیرفتن کنید و زندانی نشوید.
 7مورد جرم جنایی ،گرچه به رفتار ناشایســت جنسی محکوم شد ،لیکن به سبب

اقتصاد کالیفرنیا درخشان تر از اقتصاد کشور
انتشار گزارش اقتصادی و پیش بینی ساالنه دانشکده اقتصاد UCLAنشان می
دهد ،گرچه اقتصاد کالیفرنیا در ســال آینده از رشــد کمتر برخوردار شده و رو
به آهســتگی خواهد رفت ،لیکن اقتصاد کالیفرنیا درخشــان تر و بهتر از اقتصاد
آمریکا خواهد بود و کارکنان کالیفرنیا ،حقوق بهتری دریافت خواهند نمود.
در حالی که اقتصاد کالیفرنیا در  3ماهه آخر ســال  2018دارای  3.5درصد رشد
بوده و اکنون در  2.6درصد رشــد می باشــد ،لیکن رشد تولید ناخالص داخلی
آمریکا حکایت از  2.1درصد دارد و به نظر می رسد که اقتصاد آمریکا در سال
 2020آهسته خواهد شد.

در گزارش  134صفحه ای دانشــگاه  UCLAدر زمینه های کالیفرنیا و کشور
آمریکا ،تحلیل هایی در مورد بخش بهداشت ،خانه سازی و تأثیر جنگ اقتصادی

و تجاری بین آمریکا و دیگر کشورها ،لحاظ شده است.

پیروزی دیگر برای اتحادیه دارندگان اسلحه در کالیفرنیا رقم خورد

Iranian InformationCenter
قاضــی فدرال در لس آنجلس ،یک پیروزی دیگر را برای اتحادیه دارندگان اســلحه الیحه که از سوی «میچل افارل» در فوریه  2019طرح شده و به تصویب رسیدNRA ،
 NRAرقــم زد .این قاضی فدرال ،از اجرای مقررات شــورای شــهر لس آنجلس شکایتی را علیه الیحه به داگاه فدرال در لس آنجلس تسلیم کرد  .مایکل تاک وکیل
پیشگیری و آن را متوقف نمود.
 NRAنظر قاضی را دفاع از اصل یک متمم قانون اساسی در مورد آزادی بیان دانست.
بر اســاس این مقررات شــهرداری لوس انجلس از شرکت های طرف قرارداد می ناگتفه نماند که  NRAو هوادارن آن ،حمل اســلحه را که در اصل دوم متمم قانون
خواســت که روشن کنند آیا به  NRAکمک مالی کرده اند یا خیر .پس از طرح این اساسی آمده است را قلمرو حرکت های خود می دانند.
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 18
اسالمی ،علی رازینی به شهر بجنورد در شمال استان خراسان منتقل شد و به عنوان
قاضی دادگاه انقالب بجنورد احکام سنگینی را براي متهمان به همکاري با این گرو
هها و به خصوص احکام اعدام براي وابستگان به گروه مجاهدین خلق صادر کرد .2 .ریاست بر دادگاه ویژه روحانیت،
و این پیشنهاد را به من دادند» .

علی رازینی
رئیس شعبه  41دیوان عالی کشور
متولد دوم خرداد  1332در شهرستان
رزن همدان؛ او تحصیالت حوزوي دارد.
مسئو لیتها :

 قاضی دادگاه انقالب اســامی تهران از  1359تا 1360 -قاضی دادگاه انقالب در شهر بجنورد 1360

 -ریاســت دادگاه انقالب در شهر مشهد از  1360تا 1363

 دادستان انقالب تهران بعد از اسداهلل الجوردي از د يماه  1363تا احتماالً 1365 -رئیس عقیدتی سیاسی سپاه در سال 1366

 -حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت از  25خرداد  1366تا  16خرداد 1391

 -ریاست سازمان قضائی نیروهاي مسلح کشور از سال  1366تا 1372

 ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ در سال 1367 -ریاست دانشکده علوم قضائی از سال  1372تا 1373

 -ریاست کل دادگستري استان تهران از  1373تا 1378

 -معاونت اجرایی دیوان عالی کشور احتماال از  1378تا 1383

 رئیس دیوان عدالت اداري از سال  1383تا شهریور 1388 نماینده همدان در مجلس خبرگان رهبري از  1385تا خرداد 1395 -معاون حقوقی و قضائی قوه قضائیه از  28مرداد  1388تا شهریور 1393

 . 1,2بازداشت ،حبس و اعدام زندانیان سیاسی در مشهد

صدور حکم اعدام و حبس براي روحانیون منتقد

در پی موفقیت علی رازینی در سرکوب گرو ههاي سیاسی منتقد جمهوري اسالمی
در بجنورد ،او در ســال  1360به عنوان حاکم شــرع و قاضی دادگاه انقالب مشهد
منصوب شــد و احکام اعدام زیادي را صادر کرد .به شهادت بسیاري از بازماندگان
محاکمه هاي رازینی در چند دقیقه انجام می شــد؛ دقایقی که تعیین کننده مرگ یا
زندگی متهم بود.
در هفته اول د يماه  1360چندین زن جوان در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند.
بالفاصله پس از این اعدام ها برخی از خانواد ههاي دختران اعدامی به نزدیکان شان
گفتند که پیش از اعدام به دختران آ نها تجاوز شده است .شواهدي که عدالت براي
ایران از نزدیکان سه تن از دختران اعدام شده ،سیما مطلبی ،ماندانا و میترا مجاوریان
به دســت آورده است نشان می دهد که آ نها در دادگا ههاي چند دقیقه اي و بدون  .3صدور و اجراي حکم سنگسار
داشــتن وکیل ،محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند .یکی از ماموران (پاسداران)
زندان چند روز پس از اعالم خبر اعدام ماندانا و میترا مجاوریان به منزل خانواده هاي علی رازینی ،به عنوان ریاست سازمان قضائی نیروهاي مسلح ،در آبان ماه  1370براي
آ نها مراجعه کرد و با دادن گل و شیرینی اعالم کرده بود که برادران پاسدار پیش از  3تن از پرسنل نیروي انتظامی حکم سنگسار صادر کرده است.
اعدام با دختران آ نها ازدواج کرد هاند .سیما مطلبی نیز بر روي پاي خود نوشته بود ســتوان سوم ناجا ،رشید عالیی ،اســتوار یکم ناجا ،علی اصغر ضابطی ،به اتهام «
تجاوز به عنف » «شــرکت در بازداشــت غیرقانونی» « ایجاد جو بدبینی نسبت به
که به من تجاوز شده است.
بر اساس شهادت دو تن از زندانیان سیاسی که یکی از آ نها در شهریور سال  1360نیروهاي مسلح » و « لغو دستور» به سنگسار محکوم شدند .فیلم این سنگسار بعدها
و دیگري در د يماه  1360محاکمه شده اند ،در تمام دوران شهریور تا اواخر د يماه ،به صورت گسترده در اینترنت پخش شد ،در حالی که مراسم با ابالغ حکم و با نام
علی رازینی حاکم شرع بود و کلیه احکام اعدام زنان جوان به دست او صادر شده بردن از علی رازینی به عنوان را يدهنده و در حضور وي و پرســنل نیروي انتظامی
بود و مصطفی پورمحمدي در مقام دادســتان انقالب استان بر تمامی این اعدام ها اجرا می شود.
نظارت داشته است.

 . 1,3شکنجه و مجازات هاي
عضوشوراينمایندگانرهبريدردانشگاههايکشورباحکممستقیمسیدعلیخامنهايحبس و اعدام براي زندانیان سیاسی در تهران

عضوهیأتامنايمرکزعلوماسالمیخواهران(جامعهالزهرا)باحکمسیدعلیخامنهايعلی رازینی در سال  1363و به دنبال برکناري اسداهلل الجوردي از سمت دادستانی
عضوهیأتموسسدانشکدهمعارفوابستهبهجامعهالزهرادادگاه انقالب تهران ،به عنوان جانشــین او در این ســمت منصوب شد .بر اساس
عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمیتهرانشهادت زندانیان سیاســی ،شــکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در دوره
عضوهیأتمؤسسدانشگاهپیامنوررزن،همداندادســتانی رازینی به طور مستمر دنبال می شــده است .رازینی طی مصاحبه اي با
 هم اکنون ،رئیس شعبه 41دیوان عالی کشوررادیو گفت وگو تصریح می کند که او به عنوان دادستان ،دنباله روي روش اسداهلل
الجوردي ،دادســتان انقالب تهران دراوایل دهه شصت ،بوده است .او می گوید« :
برخی از موارد نقض حقوق بشر
مرحوم شهید الجوردي آدم بسیار سرسخت و قاطعی بود و طبع ًا سیاست هاي کلی
 .1سرکوب مخالفان سیاسی جمهوري اسالمی در دهه شصت
نظام را که مورد تأیید امام بود ،عمل می کرد و نظرات انتقادي آقاي منتظري خیلی
 . 1,1بازداشــت ،شــکنجه ،حبس و اعدام زندانیان سیاسی در تأثیر در ایشان نداشت .ایشان به شــوراي عالی قضائی فشار آورده بودند که آقاي
بجنورد
الجوردي عوض بشود و فرد دیگري را که مورد نظر ایشان بود ،به عنوان دادستان
در ســال  1360و با شــدت گرفتن سرکوب سازما نهاي سیاسی مخالف جمهوري تعیین کنند .من در جریان رایزنی هاي پشت پرده بنابراین من را از مشهد خواستند

 ،علی رازینی به عنوان ریاست دادگاه ویژه روحانیت از خرداد  1366تا خرداد 1391
نقش مؤثري در سرکوب روحانیون دگراندیش و منتقد نظام جمهوري اسالمی داشته
است .علی رازینی با صدور حکم اعدام براي مهدي هاشمی از قضات دادگاه تجدید
نظر محســن کدیور نیز بود که حکم یک و سال نیم حبس به جرم تبلیغ علیه نظام
مقدس جمهوري اسالمی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را در سال 1378
صادر کرد وي همچنین در مقام قاضی ،حسن یوسفی اشکوري را به  7سال زندان
محکوم کرد و در پاســخ به اعتراض او مبنی بر تفتیش عقاید ،گفته بود « ما اینجا
نشسته ایم که تفتیش عقاید کنیم ! »

 .4مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري
سال  1388و حصر میرحسین موسوي ،زهرا رهنورد و مهدي کروبی

علی رازینی به عنوان معاون حقوقی قوه قضائیه در ســرکوب اعتراضات پس
از انتخابات ریاســت جمهوري سال  1388و حصر رهبران این اعتراضات (
مهدي کروبی ،میرحســین موسوي و زهرا رهنورد ) مشارکت داشته است.
او طــی ســخنانی در  28بهمــن  ، 1389دو روز پس از آخریــن فراخوان
میرحســین موســوي به حضور خیابانی مردم در حمایــت از مردم مصر و
تونــس ،کــه منجر به حبس خانگی او تا به امروز شــده اســت ،با تأکید بر
محاکمه موســوي و کروبی گفت « :قــوه قضائیه براي محاکمه افراد وظایف
مختلفی دارد که یکی از آ نها دســتگیري و بازداشت است اما مردم بدانند که
قوه قضائیه از وظیفه خود براي محاکمه ســران فتنه ( اعتراضات به انتخابات
ریاست جمهوري ســال  ) 1388عدول نخواهد کرد و در زمان مناسب این
افراد را محاکمه خواهد کرد» .
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 13دسامبر تا  19دسامبر ( 22آذر تا  28آذر)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  22آذر |  13دسامبر

یکشنبه  24آذر |  15دسامبر

 1339خورشيدى (  1960ميالدى)
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
درگذشت عماد عصار  -روزنامه نگار و ناشر باند جديد فرودگاه مهرآباد تهران آماده بهره
مجلههاى «يو يو» و « آشفته « و نويسنده کتاب بردارى شد.
« باشرفها»
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
زادروز عليرضا اسپهبد  -نقاش
 1332خورشيدى (  1953ميالدى)
تشكيل دادگاه زمان جنگ و ايراد آخرين دفاع
ابوالقاسم بختيار به علت قيام عليه امنيت كشور
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
وقوع زلزله شديد در غرب ايران
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
درگذشت سناتور سيف افشار (سيف السلطنه)  1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت رضا ارحام صدر كمدين پرآوازه تاتر در
استاندار و سناتور
سن  85سالگى در شهر اصفهان .وى متولد 1302
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
درگذشت ذبيح بهروز  -پژوهشگر تقويم ايران از محله با قلعه بخش  4اصفهان بود .وى فعاليت
باستان و كارشناس فرهنگ و زبا نهاى ايران باستان هنرى خود را از سال  1326و بازى در تاتر آغاز
كرد .از فيلمهاي او میتوان به « شب نشيني در
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
زادروز شاهكار بينش پژوه ،ترانه سرا ،خواننده و جهنم «« ،علی واکسي»« ،ستاره ای چشمک زد»،
« جعفر خان از فرنگ برگشته « و غيره نام برد .
آهنگساز
آثار تصويرى زنده ياد ارحام صدر در شركت كتاب
موجودند
شنبه  23آذر |  14دسامبر
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
تأسيس فروشگاه بزرگ فردوسى در تهران توسط
يك شركت آلمانى
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت غالمحسين غريب ،شاعر ،نويسنده و
موسيقيدان -بنيادگذار انجمن خروس جنگى و
بنيان گذار كنسرواتوار موسيقى ايران -يار نزديك
ج و مرتضى حنانه
نيما يوشي 
 1391خورشيدى (  2012ميالدى)
درگذشت جاهد جهانشاهى ،نويسنده ،مترجم و
منتقد تاتر بر اثر ايست قلبى در تهران (دركه)
 1393خورشیدی ( 2014میالدی)
درگذشت انوشیروان ارجمند ،بازیگر  73ساله
سینما و تلویزیون ایران به دلیل ایست قلبی در
بیمارستان پارسیان در تهران .وی متولد مهر 1320
در زاهدان بود .وی در سریالهای «امام علی»،
«مختارنامه»« ،روزی روزگاری» ،و «پشت کوههای
بلند» و همچنین در فیلمهای «دوپل»« ،قاعده
بازی»« ،صبحانهای برای دو نفر» ،و «محیا» ایفای
نقش کرده بود.
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشت ناصر رستگارنژاد شاعر و موسیقی دان در
شمال کالیفرنیا (سن فرانسیسکو)

درگذشت فرخ غفارى ،متولد  1300در تهران،
پژوهشگر ،نويسنده و كارگردان قديمى سينماى
ايران و پايه گذار فيلم خانه ملى ايران در سن 85
سالگى در پاريس.
از آثار او « جنوب شهر «« ،شب قوزي»،
«زنبورک» را ميتوان نام برد.

چهارشنبه  27آذر |  18دسامبر
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
زادروز پرويز دوايى  -سينماشناس و منتقد فيلم
 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت اســتاد محمدتقى دانش پژوه  -محقق،
كتابشناس و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسى
آثار زنده ياد اســتاد دانش پژوه در شــركت كتاب
موجودند

پنجشنبه  28آذر |  19دسامبر
 1316خورشيدى (  1937ميالدى)
زادروز ثريا قاسمى ،بازيگر

دوشنبه  25آذر |  16دسامبر
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
زادروز عبدالكريم سروش
اكثركتا بهاى عبدالكريم سروش در شركت كتاب
موجودند
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
حزب ايران نوين موجوديت خود را اعالم كرد
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
كارخانه ذوب آهن ايران ،توليد فوالد خود را آغاز
كرد
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت نصراهلل زرين پنجه  -نوازنده و
موسيقيدان
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
درگذشت دكتر مصطفى هروى حقوقدان،
نويسنده ،و مولوى شناس
کتاب « مولوي متفکري که از نو بايد شناخت « از
انتشارات شرکت کتاب

سه شنبه  26آذر |  17دسامبر
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)

 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
زادروز ناصر حجازى ،بازيكن تيم ملى فوتبال ايران
 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
زادروز بيژن كامكار ،هنرمند آوازه خوان ،نوازنده و
معلم موسيقى
 1332خورشيدى (  1953ميالدى)
صدور فرمان انحالل مجلسين سنا و شوراى ملى از
جانب محمدرضاشاه پهلوى
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
درگذشت ابوالحسن صبا  -استاد موسيقى ايران
آثار مكتوب و صوتى زنده ياد استاد ابوالحسن صبا
در شركت كتاب موجودند
 1368خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت عباس يمينى شريف  -نويسنده ادبيات
كودكان
آثار زنده ياد عباس يمينى شريف در شركت كتاب
موجودند
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

بعد از اتفاقات آبان ماه گذشــته ،انقدر شــر و ور از سران و تهان جمهوری اسالمی
منتشــر شده که مجموعه اونا رو اگر کسی گردآوری کنه دیگه احتیاجی به شهروند
ایرانشهر و صفحه طنزش نیست! المصبا انقدر برای ماله کشیدن روی کثافتکاریاشون
چیزشــعر بهم میبافن که مغز آدم سوت میکشه و میشه ازشون یه طنز قوی اما تلخ
درآورد ...
توی هفته ای که گذشــت ،بهترین چیزشعر رو از زبون مقامات سازمان ملل متحد
شــنیدیم که با کمال حماقت اعالم کردن که نمیتونن منشــا ایرانی بودن موشک و
پهپادهایی که به تاسیســات نفتی آرامکوی عربستان حمله کردن رو تایید کنن! البد
آقایون ســازمان ملل فکر کردن عمه شــهروند ایرانشهر این موشک و سالح ها رو
ساخته و زده عربستان که البت اگه اینجوریم فکر کرده باشن ،الزم به ذکره که عمه
بنده هم ایرانیه ولی به جون خودم عمه جانم نه سپاهیه و نه بسیجی و نه تروریست!
تو روزهای گذشته ،یه جنده خانمی به اسم لیال واثقی بعد از کشتار آبان  ،۹۸فرموده
بودن که هر کی از درب فرمانداری قلعه حســن خان (شــهر قدس فعلی) رد شد،
بزنیدش! این فرماندار لکاته همچین با غرور و اوج خایه مالی نســبت به نظام این
مصاحبه رو با سیمای میلی (ملی سابق) انجام داد و سینه سپر کرد که انگار فرمانده
ارتش مملکته و علیه دشــمنای خارجی توی میدون جنگ فرمان آتش صادر کرده!
زنیکه پررو پرو میگه بچه هایی که از در فرمانداری اومده بودن تو ،سینه سپر کردن
و به مامورا گفتن اگه میتونی بزن!  ...و اونام زدن بچه های مردم رو ســوراخ سوراخ
کردن .همین حرف لیال واثقی نشون میده ،اونایی که وارد ساختمون فرمانداری شده
بودن مسلح نبودن و با دست خالی جلوی گلوله مامورا وایسادن! از همه بدتر اینه که
وقتی خبرنگار ازش میپرسه آیا شما قبل از این ماجرا گفته بودین که احتمال تیراندازی
هست؟ با کمال وقاحت و دروغگویی میگه :بله ما از صبح با سامانه پیامک (تکست)
به مردم گفته بودیم که احتمال تیراندازی هســت و  ،...یه شیر پاک خورده ای پیدا
نشد ازش بپرسه آخه لکاته خانم چجوری با خطوط موبایل و تلفن قطع شما به ملت
پیامک زدین؟! یعنی برای این زنیکه و بقیه این کثافتا حتی مردن هم کمترین جزاست!
در برابر این جنده خانم ،لیال واثقی ،یه شــیرزن هم پیدا شــده که اســمش پروانه
سلحشوری هستش .این بانوی نماینده مجلس ،شاید اولین و تنها کسی هستش که
تمام قد جلوی اون همه الشخور جنگی توی مجلس و کل نظام وایساد و از باال تا
پایین نظام رو بهشون رید و قهوه ایشون کرد .خانم سلحشوری درست مثه فامیلیش،
سلحشورانه کل نظام رو به استبداد سرکش متهم کرد و درباره اتفاقات آبان  ۹۸مصرانه
خواستار تحقیق و تفحص و پاسخگویی نظام (و رهبری) شد .نطق پیش از دستوری
که این هفته در مجلس ایراد کرد چنان خوب و محکم بود که یه ســری از نماینده
های خایه مال جبهه پایداری و اصولگرا به سمتش حمله کردن که حتی بزننش ولی
پروانه سلحشوری تا آخر وایساد و حرفش رو تموم کرد و بعدشم اعالم کرد که برای
انتخابات آینده مجلس کاندید نمیشه و آرزوی رد صالحیتش رو به گور خواهند برد.
دمت گرم بانو ،کاش رجال سیاســی اون مملکت یه کم شجاعت و دفاع از حقوق
مردم رو از شما یاد می گرفتن!

و اما رییس جمهور کیلیدساز و اون لبخند کوفتیش هم ول کن معامله نیست و هی
چیزشعر گفتن رو با شدت و حدت هر چه تمام تر ادامه میده! در راستای گند زدن

بیشتر به مملکت ،حسن کیلیدساز ،الیحه بودجه  ۹۹رو به اسم بودجه استقامتی در
برابــر تحریم به مجلس برد .حاال این که با نهایت وقاحت میگه بودجه به فروش
نفت وابســته نیست بخوره تو سرش ولی این کلمه استقامت که دایم دارن میکنن
تو پاچه ملت فلک زده ایران خیلی رو مخه! فقط این وسط نمیفهمم چرا استقامت

بودجه فقط برای مردمه و برای سپاه و نیرو انتظامی و صدا و سیما و جاهای دیگه
زیر نظر رهبری که خودشــون همگی کلی ثروت و پول دارن در نظر گرفته نشده
و حتی بودجه اشــون بیشتر هم شــده! این یارو ،حسنک ،یه جا دیگه ام در مورد

اینترنت چیزشعر گفت و فرمودن مردم ما بدون اینترنت هم با شبکه اطالعات ملی
با هم در ارتباطن و نیاز چندانی به اینترنت خارجی (!) ندارن  ،...واال دیگه شهروند

ایرانشهر از این حجم چیزشعر کم آورده و حرفی برای گفتن نداره به جز اینکه... :

و خداوند جمهوری اسالمی را لعنت کند!

در پایان ،باید یادی کنیم از اســطوره طول عمر ،حضرت احمد جنتی که از زمان

اتفاقات آبان  ۹۸به اینور هیچ خبری ازش نیست و باعث نگرانی شهروند ایرانشهر
و بقیه طرفداراش شده .از ایشون مصرانه تقاضا داریم هر چه زودتر یه مصاحبه ای،
ایکس شعری ،چرت و پرتی ،سخنرانی ،چیزی بگن و ملتی رو از نگرانی در بیارن!

درس آخوندشناسی:

را بخاطر چند تار مو از تاکسی بیرون بیندازند.
• می توانند در ثروتمند ترین کشور جهان مردم را گرسنه نگه دارند ،میتوانند همزمان که
رودخانه ها و دریاچه ها را خشک میکنند ،جنگل ها و کوهها را بخورند!
• می توانند شریک دزد و رفیق قافله باشند ،میتوانند در قم درس بدهند و در لواسان ویال
• مال ها در هر دینی که باشند ابتدا دنیای مردم را جهنم میکنند و سپس وعده ی بهشت
داشته باشند ،میتوانند مردم را برای شفا به مشهد بفرستند و خود به المان و انگلیس بروند.
را به همان مردم می فروشند .هیچ تجارتی پر سود تر از این نیست که کاالیی خیالی را
• می توانند همزمان علیه همه دنیا شعار بدهند در حالی که هم شتیل روس را میدهند
به مردم بفروشی که زمان تحویل آن پس از مرگ مشتری است!
هم انگلیس را و هم امریکا و  ...را ،میتوانند خیک روغنی را به فضله موشی حرام اعالم
• در هر کجای دنیا که باشید می توانید با مقایسه دستان روحانیون و کارگران به راحتی
کنند و چنبره زدن روی بیت المال به اسم موسسات فرهنگی ،حالل!
متوجه شوید که بار دنیا برای چه کسی و یار دنیا چه کسی است!
• موجودات عجیبی هستند ،یک باگ ( خطا) در افرینش ،یک اشتباه نابخشودنی هستند!
• روحانیون مستقیما خون مردم را در طول تاریخ مکیده اند اما هنگام پاسخگویی خود
را کنار کشیده و خدا را در برابر شما قرار میدهند!
• آنها می توانند نگاه کردن را حرام کنند و خون مردم را حالل و هدر اعالم کنند ،می توانند
به جای خدا نشسته و احکام متناقض اعالم کنند و کسی هم نمی تواند علت ان را جویا شود.
• می توانند جنگ را ممنوع اعالم کنند اما عده ای را برای جنگ بفرســتند ،میتوانند
مذاکره را ممنوع کنند اما پر ترافیک ترین پایتخت جهان برای مذاکرات پشت پرده را
داشته باشند!
• می توانند کشوری را نابود کنند و بعد بگویند شرایط بسیار خوب است.
• می توانند یک شاعر را به خاطر شعر خوانی زندانی کنند ،می توانند یک قاری را به
خاطر بچه بازی ،آزاد بگذارند.
• می توانند از حرم سوریه دفاع کنند ،می توانند در حرم مشهد بمب بگذارند.
• می توانند ام کلثوم هایشان را به اسم پرستو بفرستند برای بی عفتی و همزمان دختری

داستان کوتاه انتخاباتی:

یه بنده خدایی از روستا گوسفندی برای فروش به شهر می
برد .به گردن قوچ زنگوله ای آویزان کرد و با طنابی گردن
قوچ را به دم خرش بست و حرکت کرد.
بین راه دزدان زنگوله را باز کردند و به دم خر بســتند و
قوچ را بردند؛ خر هم با چرخاندن دمش و صدای زنگوله
خرکیف شده بود.
بعد از چند متر یکی از دزدان جلوی مرد روستایی را گرفت
و گفت :چرا زنگوله به دم خر بستی کدام عاقل این کار را
میکند؟
روستایی ساده پیاده شد و دید آن مرد درست می گوید و به
او گفت :من زنگوله را به گردن قوچ بسته بودم!

کاریکاتور هفته:

دزد گفت :درســت میگویی قوچی را در دست یک نفر
دیدم به آن سوی می برد ،خر را به من بسپار و برو به دنبال
گوسفندت!
مرد روستایی خر را به دزد سپرد و مدتی را به دنبال گوسفند
گشت اما خسته و نا امید به جایی که خر را به دزد داده بود
برگشت و دید اثری از خر و آن مرد نیست! با دلی شکسته
و خسته به سمت روستا حرکت کرد ...
بعد از طی مسافتی چند نفر را در حال استراحت در کنار
چاهی دید ،داستانش را برای آنها بازگو کرد ،یکی از آنها
گفت :ان شااهلل جبران میشود و ادامه داد ما چند نفر تاجریم
و تمام ســکه های ما در کیســه ای بود که افتاده در چاه

چنانچه شنا بلد باشی در چاه برو و کیسه را بیرون بیاور ما
هم در عوض پول قوچ و خر را به تو می دهیم!
روســتایی ساده دل بار ســوم هم گول دزدان را خورد و
لباس خود را به دزدان داد و به ته چاه رفت و بعد از کمی
جســتجو بیرون آمد ولی نه اثری از دزدان بود نه از لباس
هایش!
 ...و اما پند_داستان:
ما در چهل ســال گذشته در انتخابات مختلف با وعده و
وعیدهــای دروغین دزدانی را انتخاب کردیم .این بار هم
اگر در انتخابات گول دزدان را بخوریم حتی لباسمان را از
تنمان در می آورند!
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نویسنده مقاله :دامون گلریز

پذیرفتن طرح  PG&Eبرای آینده کالیفرنیا خطرناک است!

شرکت سرمایه گذاری پیمکو و شرکت مدیریت سرمایه الیوت از گوین نیوسام خواستند
که طرح شرکت PG&Eرا برای بازسازی اقتصادی پس از اعالم ورشکستگی نپذیرد.
این دو شرکت سرمایه گذاری که از باالترین دارندگان سهام مالی PG&Eهستند ،در
نامه ای که روز پنج شنبه  12دسامبر در نیویورک منتشر شده است ،نوشته اند ،طرح
 PG&Eبرای آینده کالیفرنیا خطرناک اســت .پس از آن که گوین نیوسام فرماندار

کالیفرنیا اعالم کرد که با پرداخت  13/5میلیارد دالر به قربانیان و آسیب دیدگان آتش
سوزی کالیفرنیا به نجات شرکت PG&Eخواهد شتافت .شرکت مدیریت سرمایه
الیوت افزودن این ســرمایه گذاری را به بدهی های شرکت از نظر اقتصادی ناسالم
ارزیابی کرده و می گوید می تواند به صدور اوراق قرضه بی ارزش منجر شود

بازداشت  6پزشک و کارکنان بهداشت و سالمت در سن دیگو

افســران وزارت امنیت داخلی آمریکا پس از آن که به پزشــکان و دیگر همکاران افزایش شــیوع بیماری آنفلوآنزا از سوی پزشکان و همکاران بهداشت درمان مورد
بهداشت و سالمتی هشدار دادند که نمی توانند در برابر زندان مهاجرت در سن دیگو مراجعه قرار گرفته تا مهاجران بازداشتگاه را رایگان واکسینه نمایند.
برای واکسیناسیون مهاجران در بازداشتگاه تجمع کنند 6 ،نفر از آنان را به عنوان ایجاد این شش نفر پس از تفهیم اتهام و جریمه برای به هم زدن نظم و نپذیرفتن دستور
مأموران فدرال ،جریمه شده و آزاد شدند تا در دادگاه شرکت نمایند.
راه بندان و تظاهرات در برابر بازداشتگاه دستگیر کردند و به زندان بردند.
این بازداشتگاه که در چوالویستا در سن دیگو قرار دارد ،از چند روز گذشته به سبب

خدمات مسافربری سوپرشاتل در مسیر LAXمتوقف می شود

شرکت مسافربری سوپر شاتل که در جنوب کالیفرنیا ،خدمات مسافربری بین فرودگاه
ها را ارائه می نماید ،اعالم کرد که از روز  31دسامبر 2019خدمات خود را در مسیر
LAXمتوقف خواهد کرد .در نامه ای که این شرکت مننتشر کرده ،اعالم نموده است
که از روز  10دسامبر پذیرفتن تقاضای مسافران را متوقف نموده ولی خدمات مسافری
را برای کسانی که پیش از این درخواست نموده اند ،انجام خواهد داد.

این شــرکت با بهره گرفتن از خودروهای «ون» به طور مشارکتی چند مسافر را از
خانه هایشان به فرودگاه  LAXو بالعلکس می رساند .این شرکت همچنین یکی از
خدمات مسافربری است که بین فرودگاه  LAXتا داون تاون لس آنجلس بیشترین
خدمات را ارائه نموده است .گفته می شود که خدمات اوبر و لیفت و دیگر خدمات
ارائه مسافربری بازار کاری برای این شرکت را مشکل نموده است.

مایکل بلومبرگ کارزار انتخاباتی خود را به کالیفرنیا کشاند
مایکل بلومبرگ شهردار پیشین نیویورک و نامزد انتخابات ریاست جمهوری  2020که
یکی از نامزدهای دموکرات ها می باشد ،کارزار انتخاباتی خود را به کالیفرنیا کشاند و در
یکی از شهرهایی که در دوران رکود اقتصادی با مشکل روبرو شد با مردم گفتگو کرد.
مایکل بلومبرگ با حضور در شهر استاکتون که در کالیفرنیا به پایتخت از دست دادن
مالکیت خانه ها معروف است ،همراه با مایکل توبز ،شهردار استاکتون ،از « مبارزه علیه
فقر» سخن گفت که چگونه طرح های او راه های تازه ای را برای مقابله با فقر و کمک
به افراد کم درآمد در باال بردن حداقل دستمزد و گسترش خانه سازی برای افراد کم
درآمد پاسخگو خواهد بود.
او اشاره کرد که تنها کسی است که توان شکست دانالد ترامپ را دارد.
ناگفته نماند که گرچه کالیفرنیا بزرگترین محل گردآوری مالی برای نامزدهای ریاست
جمهوری است ،بلومبرگ میلیارد آمریکایی ،بدون نیاز به گردآوری مالی به کالیفرنیا
آمده است.
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در کانون خبر:

وقوع زمین لرزه  3.8ریشتری
در ریج کرست
بار دیگر زمین لرزه ای به قدرت  3.8ریشتر ،منطقه ریج کرست را در کالیفرنیا لرزاند.
این زمین لرزه در ساعت 12:55بامداد روز پنچشنبه  5دسامبر  ،در  29مایلی کالیفرنیا
سیتی و  58مایلی ته ها چاپی 61 ،مایلی روزموند و  61مایلی شهر بارستو روی داد.
این زمین لرزه درعمق  4.9مایلی از سطح زمین بود و اداره لرزه نگاری آمریکا اشاره
کرده اســت که در  10روز گذشته  5زمین لرزه باالی  3ریشتر در این منطقه روی
داده است.
باید اشــاره کرد که کالیفرنیا در سال شاهد میانگین  234زمین لرزه با قدرت  3تا 4
ریشتر است که تا مرزهای ایالت نوادا نیز ادامه دارد.

منع شرکت های بیمه از عدم تمدید
بیمه خانه های در معرض آتش سوزی
کمیسیون بیمه کالیفرنیا ،شرکت های بیمه را از بیمه نکردن خانه هایی که در منطقه
آتش سوزی هستند ،منع کرده و اعالم نمود که چنین اجازه ای نخواهند داد.
ریکاردو الرا ،رئیسکمیسیون بیمه کالیفرنیا در روز پنج شنبه  5دسامبر اعالم کرد که
در سال گذشته بارها از ساکنان کالیفرنیا شنیده است که شرکت های بیمه از تمدید
بیمه خانه هایی که در مناطق آتش سوزی قرار دارند ،خودداری کرده اند و این در
حالی است که دهه ها در پی یکدیگر این خانه ها بیمه بوده اند .اکنون برای یافتن
شرکت بیمه  ،در دشواری هستند و ناگزیر شده اند بیمه ایالتی California Fair
 Planرا تهیه نمایند و از پوشش محدود و کمی برخوردار شوند.

طرح نهایی ساخت آپارتمان های
تک اتاقه بی خانمان ها اعالم شد
در نشســت شب گذشته که در چتس ورث با حضور  250نفر از کنشگران و مردم
محلی تشکیل شد ،طرح نهایی ساختن آپارتمان های تک اتاقه برای بی خانمان ها
در این منطقه اعالم شد.
 30پروژه از محل درآمد حاصل از الیحه  HHHدر شهر لوس آنجلس با اختصاص
 1.2میلیارد دالر زیرنظر شــورای شــهر لوس آنجلس در حال سامان دهی است و
گرچه قرار بود در منطقه  12یک مجموعه ساختمان با  64واحد مسکونی تک اتاقه
و دارای آشــپزخانه و دوش دستشــویی ساخته شود ،مقاطه کار اعلالم نمود که در
نشانی  15243توپنگای شمالی در شهر چتس وورث ،یک مجموعه با  54آپارتمان
تک اتاقی به همراه یک واحد مسکونی برای مدیر ساختمان با یک پارکینگ در پشت
ساختمان خواهد ساخت تا در مجموع به بی خانمان ها داده شود.
ناگفته نماند که مقاطعه کار نخواهد توانست برای بار دوم در طرح خود تغییر بدهد
و یا محل را به جای دیگر منتقل نماید.

نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا از
 CNNشکایت کرد
دوین نونز نماینده جمهوریخواه منطقه  22کالیفرنیا در کنگره آمریکا و عضو
ارشــد کمیته اطالعات مجلس نمایندگان ،شکایتی را به دادگاه عالی کالیفرنیا

علیه  CNNتســلیم کرد و در آن مبلغ  435،350،000دالر برای لطمه زدن

به شهرتش تقاضا نمود.

دویــن نونز ،نماینــده جمهوریخواه کالیفرنیا در دادخواســت خودCNN ،

را «مادر خبرهای قالبی» خوانده و اشــاره کرده اســت کــه در  22نوامبر،
 CNNدر گزارش خود در مورد اوکراین اعالم نموده که وکیل «لو پارناس»

متهم پرونده دانالد ترامپ و همکار رودی جولیانی وکیل شــخصی پرزیدنت
ترامپ مایل اســت شهادت دهد که دوین نونز در ســال گذشته با دادستان
پیشــین اوکراین در وین دیدار کرده و در مــورد تحقیق د رمورد جو بایدن

گفتگو کرده است.

او در دادخواســت  47صفحه ای خود اظهار داشته است که در سال 2018

هرگز به اتریش ســفر نکرده و با دادستان پیشــین اوکراین نیز صحبت و یا
مالقاتی نداشته است.

کشف نشانه هایی از رشد
تنفرنژادی در منطقه رایت وود
مأموران شریف دپارتمان کانتی ســن برناردینو اعالم کردند که در منطقه
رایــت وود در ویکتورولــی ســن برناردینو کانتی ،شــاهد  5مورد نقش
عالمت صلیب شکســته نــازی ها بر روی  3اتومبیــل ویک درب گاراژ
ویک عالمت ایســت راهنمایی و رانندگی بر ســر چهــارراه بوده اند که
همــه این هــا در منطقه ای بوده کــه نزدیک به کوهســتان و بخش های
پوشــیده از برف برای تفریح زمستانی است.
گرچه هنوز به طور رســمی ،مقامات از رشد تنفرنژادی ،سخن نگفته اند،
لیکن این نشــانه ها از وجود افراد با گرایش های سیاســی نژادپرســتانه
حکایت می کند.
باید یادآور شــد که منطقه رایت وود ،نزدیک به  4200نفر جمعیت دارد
و از مناطق برفگیری اســت که مردم برای اســکی به آنجا می روند.
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در کانون خبر:

بیمه درمانی در سال  2020در
کالیفرنیا اجباری می شود
ایالت کالیفرنیا به ایالت های ماساچوســت ،نیوجرســی ،رودآیلند ،ورمانت و
واشــنگتن دی ســی می پیوند و بیمه درمانی اجباری را برای ســال  2020در
دستور کار خود قرار می دهد و کسانی که حاضر نباشند بیمه درمانی تهیه کنند،
مشمول جریمه خواهند شد.
ســاکنان کالیفرنیابایدبیمه مدیکل ،مدیکر و یا بیمه درمانی کارفرمایان را اختیار
کنند و در صورتی که می خواهند بیمه شــخصی تهیه نمایند ،می توانند با بهره

گیری از برنامه هــای  Covered Californiaاز هــم اکنون تا  31ژانویه
 2020اقدام به خرید بیمه براساس میزان درآمد خود بکنند و در غیر این صورت
با جریمه  695دالر برای بزرگساالن و یا نیمی از این مبلغ برای کودکان روبرو
می شوند ویا جریمه معادل  2.5درصد درآمد آنان محاسبه خواهد شد.
ایالت کالیفرنیا از راه دریافت این جریمه ها  317میلیون درآمد خواهد داشت که
از آن برای افراد کم درآمد و بدون درآمد برای بیمه درمانی استفاده خواهد شد.

بررسی پرونده  50هزار پرونده
در کالیفرنیا برای
خرید و فروش ماریوانا
دو شــهر بزرگ آمریکا ،لوس آنجلس و شــیکاگو این روزها ،در تالش برای
شناســایی کسانی هستند که در سال های گذشــته به دلیل خرید ،فروش و یا
همراه داشــتن میزان کمی ماریوانا با محکومیت جنایی روبرو شــده اند و در
نتیجه این بررســی ها ،آنان ممکن اســت با جرم پایین تر یعنی جنحه روبرو
شده و یا رکورد آن ها از کامپیوترها پاک شود.
جکی لی ســی ،دادســتان کل کانتی لوی آنجلس اعالم کرد که دادســتا نهای
کانتی لوس آنجلس ،هم اکنون پرونده  50هزار نفر را در دست بررسی دارند.
کارشناســان بر این باور هستند که بســیاری از دوران محکومیت ها از سوی
دادستان های وقت ،بیش از اندازه جرم متهمان بوده است.
جکی لی ســی که در انتخابات سال  2020بار دیگر خود را نامزد کرده است،
با دادستان پیشــین سان فرانسیسکو ،جرج گســکون که در پاکسازی پرونده
ماریوانا شهرت دارد ،در رقابت خواهد بود،
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

از آدینه  13دسامبر 2019

تلفن818 791 4201 :

20501Ventura Blvd. Suite 147

فکس5303792828 :

Woodland Hills, CA 91364
info@andisheh.tv

استودیو818 791 4202 :

شبکه تلویزیونی اندیشه

محملی برای ارتقای اندیشه ،خردورزی و آزادی بیان
شبکه تلویزیونی اندیشه به صورت  24ساعته از ماهواره ( )satelliteدر اروپا و خاورمیانه (ایران)
و از طریق  ،GLWiZجادو ،روکو و دیگر تیویباکسهای مرسوم ،در آمریکا
با حضور چهرههای سرشناس در اختیار و خدمت بینندگان محترم است:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

دکتر جمشید آصف
جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

مهدی آقازمانی

سحر امانی

عسل پهلوان

پریسا ساعد

نهضت فرنودی

آسوریا امروز

حسن اعتمادی

آیین بهایی

منصور اسانلو

محمد امینی

ایران آکادمیا

داریوش اقبالی

احمدرضا بهارلو

بیژن خلیلی

راه کارگر

رضا علوی

ساسان کمالی

رضا گوهرزاد

سیروس مشکی

نوین تیوی

برای بازدید آنالین از برنامهّای زنده و دسترسی به آرشیو برنامههای تلویزیون جهانی اندیشه به وب سایت ما مراجعه فرمایید

www.andishehlive.com
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طراحیهای دیدنی از بزرگان هنر  /اخوان ثالث و شجریان «مینیمال»!
خراسان نوشت« :مینیمال» به معنای «نامه کوچک» است و «مینیمالیسم» اصطالح ًا یعنی سادهگرایی
یا هنر موجز که امروزه به یک مکتب هنری تبدیل شــده و در تمام شاخههای هنری از نقاشی و
مجسمهسازی گرفته تا داستاننویسی و طراحی گرافیکی و ...خودی نشان داده است.مینیمالیسم
طرح به دست آمده ،هیچ چیز اضافهای نداشته
یعنی با کمترین کار ،بیشــترین چیز خلق شود و
ِ
باشد.

روز گذشته در فضای مجازی ،طراحیهای مینیمال و مختصر یک هنرمند به نام محسن ولیحی حسابی سر و صدا کرد .تصور
کنید چهره شاعرانی مانند مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج را مینیمال شده ببینید یا دلتان بخواهد بدانید چهره مینیمالیستی
محمدرضا شجریان و شهرام ناظری چه شکلی است!
محسن ولیحی با خالقیت و هنر منحصر به فردش ،تصاویر تعدادی از شاعران ،خوانندهها ،فیلم سازها و بازیگران ایرانی را به
شکل ساده و مختصر طراحی کرده است که تعدادی از آنها را میبینید .ساده کردن تا جایی که پیام گویا باشد با محسن ولیحی،
طراح خالق این چهرهها گفتوگو کردیم.

محمد نوری

نیما یوشیج

مسعود کیمیایی

معصومه ددهباال

فرهاد مهراد

شهرام ناظری

عزتاهلل انتظامی

محمدرضا لطفی

مهدی اخوان ثالث

پروین اعتصامی

احمدرضا احمدی

مرتضی ممیز

ولیحی درباره این که ایده طرحها چطور به ذهنش رســیده است هم اینطور
توضیح میدهد« :من بیشترین کاری که در حوزه گرافیک انجام میدهم ،طراحی
نشــانه است .رسیدن به ســادگی و خلوص را در این کار ترجیح میدهم .در
این مجموعه هم ،همان چالش و روش را داشــتم؛ ساده کردن تا جایی که پیام
همچنان گویا باشد».

خبرگزاری خبرآنالین

محمدرضا شجریان

هوشنگ ابتهاج

Shah Abbas

198

emperor of persia
1629-1587

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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یک ایرانی-آمریکایی به ارسال تجهیزات ممنوعه به جمهوری اسالمی ایران متهم شد

روز چهارشــنبه  11دسامبر در دادگاه فدرال لس آنجلس ،یک ایرانی -آمریکایی به جرم

این ایرانی  46ساله متهم به صادرات غیرقانونی دستگاه های کنترل رایانه ای برای پردازش

تولید می کند .دادستانی فدرال همچنین متذکرشده است که وی صادرات این تجهیزات را

مهدی هاشمی (معروف به ادی) مقیم لس آنجلس و شهروند ایرانی-آمریکایی برای نقض

این تجهیزات به دالیل منع گسترش سالح های هسته ای و ضد تروریستی کنترل می شوند.

هاشمی همچنین متهم شده است که در سال  2018در مورد فعالیت های خود و ارسال

بارگیریتجهیزاتممنوعهدربندرالنگبیچونقضتحریمهایآمریکاعلیهایرانمتهمشد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی ( )IEEPAدر برابر قاضی فیلیپ گوتیزر قرار گرفت.

مواداولیهبهاستانداردهایدقیق،متهمشده است.بهگفتهدفتردادستانایاالتمتحدهآمریکا،

بنا به کیفرخواست صادر شده ،مهدی هاشمی این تجهیزات را از تولید کنندگان درآمریکا

با توجه به پذیرش جرم از سوی مجرم ،قاضی مطابق قوانین مجازات دولتی ،وی را می تواند

خریداری کرده و برای ارسال به امارات متحده عربی با فاکتورهای جعلی بسته بندی و از

روز 13اپریل 2020تشکیل جلسه خواهد داد.

خریداری کرده و مدعی شده بود که آن شرکت قطعات پزشکی و قطعات یدکی خودرو

به  20سال زندان و  1میلیون دالر جریمه محکوم کند .دادگاه برای میزان محکومیت او در

در دو نوبت از طریق بندر النگ بیچ انجام داده است.

قطعات به ایران به مقامات فدرال دروغ گفته است.

مقامــات فدرال نیز اضافه کردند که متهم دوم در این کیفر خواســت فرد دیگری با نام

آنجا به ایران منتقل نموده است .وی این تجهیزات را تحت عنوان شرکتی در تهران با نام« Aفیروزخان» از امارات متحده عربی است که گفته می شود به حمل ماشین آالت از امارات
متحده عربی به ایران کمک کرده است .وی در حال حاضر فراری می باشد.

