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!!!...

Happy Valentine’s day
با هم بخوانیم
تا با هم بمانیم
ketab.com

(310) 477-7477

12701 Van Nuys Blvd., Suite H
Pacoima CA 91331

153

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  -153آدینه  1فوریه 2019
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

در صفحات دیگر:

تبدیل اداره زندان نوجوانان
ایالت کالیفرنیا به اداره
بهداشت و خدمات انسانی
شروع شمارش بیخانمانها
توسط اریک گارستی شهردار
لوس آنجلس

 ۴۰سالپسازخالفتاسالمیولیفقیه؛مردمایران،
تشنه«دمکراسی»اندنهبردهاختاپوسمذهبی!
عرفان قانعی فرد -مترجم و نویســنده و پژوهشگر تاریخ

معاصر که بزودی  ۲کتاب جدید با ترجمه وی در شرکت

کتاب لس آنجلس رونمایی می شود ،گفتگوی اختصاصی
با خبرگزاری ایرانشهر انجام داده است که به خالصه ای از
آن اشاره می گردد:

عرفان قانعی فرد با اشاره به این که  ۴۰سال پس از «خالفت

اسالمی ولی فقیه»؛ مردم ایران ،تشنه «دمکراسی» اند نه برده

اختاپوس مذهبی ! گفت ۴۰ :سال از روزی که یک ُمالی

انتقادازالکسویالنووا،رئیساداره
شریفدپارتمانکانتیلوسآنجلس

سیستم خالفت اسالمی اموی و عباسی و عثمانی و - ...در

پیامهایتهدیدآمیزوآلودهبهنفرت

تروریستی اسالمی و چپ نیز همراه و پشتیبان خمینی و

پرونده شاکیان آتشسوزی
کالیفرنیا به دست ارین براکویچ
وکیل دعاوی معروف کالیفرنیا
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مکار و خونخوار شیعه به اســم روح اهلل خمینی -مانند
ایران به قدرت رســید ،سپری شده است  .البته گروه های

ُمالیان بودند و شــوروی هم آتش بیارمعرکه .نکته جالب
آنجاست که حضرات آزادی خواه امروز ،دنباله رو آلبانی
( انور خوجه)  ،عراق(صدام) ،لبنان ،سوریه  ،لیبی (قذافی)،
یاسرعرفات ،کوبا( کاسترو) و ....بودند نه آزادی و دمکراسی

غربی.

وی در ادامه اظهار داشــت :از روزی که اختاپوس مذهبی

افزایش  5/6میلیون دالر برای
مبارزه با آزادی اسلحه

جان مردم منطقه شده است .این رژیم نه جمهوری است نه

افزایشبیخانمانهایکالیفرنیا

است و اسالم نیز دین ایرانی نیست و این حضرات مافیای

ولی فقیه در ایران شکل گرفته؛ این سیستم خالفت بالی
اسالمی و نه ایرانی .چون جمهوریت با والیت فقیه در تضاد

اختاپوس مذهبی هم درمشهد و قم؛ ضد تاریخ و فرهنگ و

قانعی فرد -مولف کتاب در دامگه حادثه -در ادامه تأکید

کرد :االن  ۴۰سال از آن خودکشی و شورش گذشته و ذهن
نسل جوان نسبت به قماربازان و شرکای جرم  ۱۳۵۷روشن

تر شده است.

یادآوری می گردد ،دو کتاب با عنوان « دمکراسی» نوشته

دکتر کاندولیزا رایس و «جنگ سری با ایران نوشته رونن

برگمن ،در این روزها با ترجمه عرفان قانعی فرد توســط
شرکتکتابمنتشرمیشوند.
بخشکاملاینمصاحبهدرایرانشهرهفتگیمنتشرمیشود.

جغرافیای ایران اند.

هنرمند ایرانی که با خلق « یونا» ،آینده هوش مصنوعی را شکل می دهد
« یونا» () Yonaخواننده و آهنگســاز هوش مصنوعی اســت که توسط «اش کوشا»
آهنگساز ایرانی ساخته شده است .یونا اولین آهنگ انفرادی کوشا که به شدت غم انگیز
است در ماه ژوئن در رسانه فرهنگی -هنری دیزد ( )Dazedعرضه گردید.
در حال حاضر فناوری با سرعت بسیار باالیی درحال پیشرفت است و احساس می شود
که همه چیز در حال رباطی شدن است .اما اگر دقت کنیم می بینیم که هنرمندان چگونه
هوش مصنوعی را به سمتی هدایت می کنند که باعث پیشرفت بشریت می شود .به
طوریکه می توان گفت ترس ما از کابوس فناوری ممکن است هرگز واقعیت نداشته
باشد.از خلق یک ژانر جدید در موسیقی گرفته تا نوآوری های جدید در موسیقی های
کالســیک را می توان از کاربردهای هوش مصنوعی بشمار آورد .به طوری که رابطه
هنری با هوش مصنوعی خود نشان دهنده قدرت بشریت است.
بنا به گفته «اش کوشا» ،صدای یونا ،شامل اشعار ،آوازها و صداهایی است که با استفاده
از یک نرم افزارازمتن به گفتار تبدیل می شود .یونا صدایی همانند صدای انسان تولید
می کند و کوشا این صدا را میکس کرده و آهنگ نهایی را تولید می کند .یونا از اولین
آهنگ تا آخرین آلبوم با کوشا همراه بوده است.
در حالی که یونا بدون تردید احساســات انسانی را تکرار می کند ،کوشا معتقد است،
فناوری هرگز انســانیت را از بین نمی برد .وی بر این باور اســت که ماشین آالت و
تکنولوژی نمی توانند جای انسان ها را در زمینه های هنر و خالقیت بگیرند .او اذعان
می کند « فناوری های جدید ما را تقویت می کنند و انگیزه ای هستند برای خلق ایده
های جدید که ماشــین ها این چنین قابلیتی را ندارند .این امر ما انسان ها را به سطح
جدیدی از تمدن سوق می دهد» .
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در کانون خبر:

درخواست آزادی فوری محمدعلی طاهری از سوی کمیته بین المللی آزادی ادیان
خانم گیل منچین معاون کمیته بین المللی آزادی ادیان
ایــاالت متحده امریکا که یک ســازمان دولتی اســت
درخواســت آزادی فوری زندانی عقیدتی محمد علی
طاهری را مطرحنمود .خانم گیل منچین نگرانی خود را
در ایــن باب روز  ۲۵ژانویه مجددا در حالی مطرحکرد
کــه روز  ۱۳ژانویه محمد علی طاهری در آخرین نامه
سرگشاده خود که از زندان رسوای اوین منتشر کرد از
بدرفتاری و بی عدالتی که در چنگال قوه قضاییه گرفتار
آمده اســت شــکایت کرد و اعالم نمود که شهروندی
ش را انکار می کند .محمد علی طاهری هم
ایرانی خوی 
چنینگزارش دا د که او مورد تهدید کسانی قرار دارد که
به ســپاه پاسداران وابسته اند .خانم منچین اظهار کرد “
محمد علی طاهری یک رهبر صلح طلب معنوی است
که فقط به خاطر عقاید مذهبی اش از آزادی برخوردار
نیست”.
این ســازمان که محمدعلی طاهری را به عنوان زندانی
عقیدتی ســال  ۲۰۱۸پذیرفته اســت از دولت ایران

فریدون فرحاندوز

تلویزیونی ایران است.
صداپیشه و برنامهساز
ِ

خواســت که بالفاصله گام های درستی را برای آزادی فساد روی زمین متهم و محکوم به اعدام کردند که هر دو
او و همــه زندانبان عقیدتی بردارد .محمدعلی طاهری بار توسط دیوان عالی کشور این احکام لغو شد و پرونده
بنیانگذار جنبش معنوی عرفانحلقه است .در سال  ۲۰۱۱را به شعبه  ۱۵دادگاه انقالب برگرداند .در ماه مارچ ۲۰۱۸
او به خاطر لمس مچ یک بیمار زن و توهین به مقدسات او محکوم به  ۵سال زندان شد که عمال دو سال بیشتر از
دستگیر شد .او در  ۳۰اکتبر  ۲۰۱۱به  ۷۴ضربه شالق آن یعنی  ۷سال را در زندان سپری کرده است و بنابراین
پرداخت جریمه و زندان محکوم شــد .در ســال های در چارچوب مقررات قضایی خود جمهوری اسالمی
 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۷دادگاههای جمهوری اســامی او را به باید بالفاصله آزاد گردد .

شروعشمارشبیخانمانهاتوسطاریکگارستیشهردارلوسآنجلس
شب گذشــته اریک گارستی شــهردار لوس آنجلس در
ســرمای  40درجه فارنهایت همراه بــا هزاران داوطلب،
شمارش بیخانمانهای لوس آنجلس را آغاز کرد.
در کنفرانس خبری شب گذشته از حضور بیش از 7000
نفر داوطلب برای شــمارش بیخانمانهای شــهر لوس
آنجلس به عنوان یکی از شــهرهای کانتی لوس آنجلس
برای شمارش خبر داده بود.
در این کنفرانس خبری ،نوری مارتینز ،یکی از اعضای شورای
شــهر لوس آنجلس نیز در کنار شهردار بود و به او برای به
توافق رساندن آموزگاران و اداره آموزش شادباش گفت.
در سال گذشته بر اساس شمارش سال  ،2017شهر لوس
آنجلس توانسته بود از محل مالیات فروش 350 ،میلیون
دالر بــرای  52765نفر بیخانمان لوس آنجلس دریافت
نماید.
افــزون بر نوری مارتینز ،مارک ریدلــی توماس ،یکی از
ناظران کانتی لوس انجلس نیز همراه اریک گارستی بود.

اریک گارستی نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد
س اعالم کرد که درانتخابات
اریک گارستی شهردارلسآنجل 
ســال  2020خود را نامزد ریاســت جمهوری نخواهد کرد
وبهتراست به کاری که برای مردم درشهرلس آنجلس آغازکرده
است ،ادامه دهد و آن را به سرانجام برساند تا این که بخواهد
رهبرجهان باشــد .اواشــاره کرد که اطمینان دارد دموکراتها،
نامزد قدرتمندی خواهند داشت که با دانالدترامپ مبارزه کند.
اواشــاره کرد که ممکن است تا اندازه ای دورازخواسته های
رویایی باشد ،لیکن براین هستم تا کاری را که شروع کرده ام
و انجام آن ممکن است را باید به سرانجام برسانم.
اریک گارستی دربیان تصمیم خود اشاره کرد که نمی خواهد
محبوبیت به دست آورده را فدای خطرهای سیاسی کند وحتی
احتمال نامزدی برای فرمانداری کالیفرنیا را نیزرد کرد.اودرپایان
سخنان خود اشاره کرد که من انگیزه و اشتیاقی برای دستیابی
به ریاست جمهوری به هرهزینه ای را نداشتم.
ریاست جمهوری ،رویای زندگی من نبوده است .تنها لحظه
ای بــود که من دریافتم یک فردی کشــور را نابود می کند و
خواستم وارد انتخابات شــوم .ناگفته نماند که رویای اصلی
اریک گارستی ،شهرداربودن درشهری است که در سال 2028
برگزار کننده المپیک باشد.

 1600نفر در آستانه بی خانمانی در لس آنجلس
خانم استفانی کالســکی گارمر ،رئیس سازمان خانه برای
خانواده های لس آنجلس اعالم کرد که در  35روزتعطیلی
دولــت  400خانواده و یا  1600نفردرآســتانه بی خانمانی
قرارگرفتنــد ،زیرا آنها از کمک های فدرال برای مســکن
اســتفاده می کنند و من ناگزیرشــدم برای پیشــگیری از
اخــراج آنان از خانه هایشــان 250 ،هزار دالرهزینه کنم و
اگردرپایان 21روز گفتگوهای دولت و کنگره توافقی نشود
و دولت بار دیگرتعطیل شــود ،نزدیک به  130هزار نفری
که با کمــک دولت فدرال درلس آنجلس زندگی می کنند،
مشکل مسکن پیدا خواهند کرد .
داگالس گاتری ،رئیس اداره مســکن درلــس آنجلس به
نمایندگان کنگره از کالیفرنیا در نامه ای به این مشکل اشاره
کرده و حتی از  140هزارنفریاد کرد ه اســت .زیرا صاحبان
خانه های اجاره ای ،خود از کم درآمدترین مردم هستد وبا
یا این پول ها زندگی می کنند.
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انتقاد از الکس ویالنووا ،رئیس اداره شریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
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به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

الکس ویالنووا ،رئیس اداره شریف دپارتمان کانتی لوس
آنجلــس ،که کمتر از دو ماه از آغــاز به کار او میگذرد،
در نخستین جلسه با کمیسیون شهروندان ناظر بر شریف
دپارتمان مورد انتقاد قرار گرفت.
انتقاد از الکس ویالنووا به سبب بازگرداندن به کار یکی

از افسران به نام کارن کارل مندویان است که در جوالی
 2015برکنار و در ســپتامبر  2016با پرونده شــکایت
خشونت خانگی اخراج شده بود و شکایتی نیز به طور
رسمی از اداره شریف دپارتمان به دادگاه رسیده بود.
از سوی دیگر کارن کارل مندویان در روند کارزار انتخاباتی

الکس ویالنووا یکی از فعاالن بوده است و گفته میشود
که بازگشت او به کار نیز به همین سبب بوده است.
مکس هانتسمن ،بازرس ویژه اداره شریف در تالش است
که اختالف بین الکس ویالنووا و کمیسیون شهروندان
ناظر را به گونهای صلحآمیز حل کند.

Auto Accidents
Motorcycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites
www.ThelawyersGroupInc.com

714-418-7146

پیامهای تهدیدآمیز و
آلوده به نفرت
براندون فلوری ســاکن ســانتا آنا ،از سوی  FBIبه
ســبب تهدید به مرگ خانواده قربانیــان تیراندازی
دبیرســتان مجوریتــی در پارکلند فلوریــدا برروی
شبکههای مجازی دستگیر شــد و در دادگاه فدرال
فلوریدا محاکمه خواهد شد.
این مــرد برای خانــواده قربانیان کشــتار بزرگ در
دبیرستانی که در آن  17نفر کشته شده بودند ،پیامهای
تهدیدآمیز و آلوده به نفرت میفرستاده است.
ماموران تحقیق فدرال پس از مشــارکت در شــبکه
مجازی او را شناســایی و دستگیر نمودند او در چند
ماه گذشته با فرستادن پیامهایی مانند من «خواهر تو
 ،15-ARوجود آنها را پاک کردم» ،ایجاد وحشت کشتار پارکلند و تد باندی عامل کشتار زنجیرهای در
را خواهم کشتم» و یا «من عزیزان شما را کشتم ها ها
میکرده است .او خود را پیرو نیوکوالس کروز عامل شبکه های مجازی معرفی میکرده است.
ها « و یا «سوگ شما ،لذت من است و من با قدرت
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پرونده شاکیان آتشسوزی کالیفرنیا به دست ارین براکویچ وکیل دعاوی معروف کالیفرنیا
اریــن براکویچ وکیل دعاوی معــروف کالیفرنیا که در
پیروزی در دعاوی بزرگ در زمینه آبهای آلوده مردم را
نمایندگی کرده و پرونده بزرگی را از سوی مردم در سال
 1993رهبری و پیروز شــده است و حتی فیلمی نیز از
زندگی او در سال  2000ساخته شده است  ،اکنون تالش
دارد با پذیرفتن پرونده شاکیان آتشسوزی کالیفرنیا علیه
 PG&Eوارد دعوای حقوقی شده و ایالت کالیفرنیا را
از پذیرفتن ادعای ورشکستی شرکت  PG&Eباز دارد.
او به قانون گذاران کالیفرنیا هشــدار داده اســت اجازه
ندهید شــرکتی که دارای میلیاردها دالر سرمایه است
ب،ه بهانه بدهی  5/5میلیارد دالری با توســل به فصل
 11ورشکستگی ،از پرداخت خسارت به مشتریان خود
فرار قانونی بنماید.
شــرکت  PG&Eاز ســال  2010تاکنون پروندههای
خسارت زیادی دارد که تالش دارد از آنها بگریزد.

افزایش  5/6میلیون
دالر برای مبارزه با
آزادی اسلحه
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که در سال ،2016
الیحه  63را از سوی مردم در انتخابات نوامبر به
تصویب رساند ،در نخستین هفته آغاز کار خود
در بودجه  209میلیارد دالری خود ،افزایش 5/6
میلیون دالر برای مبارزه با آزادی اسلحه گنجاند
که خشــم هواداران اســلحه را برانگیخته است.
از ســوی دیگر او از قانونگــذاران مجلسهای
ایالتی کالیفرنیا درخواست کرده است که قوانین
دشــوارتری را در دســتیابی به اسلحه تصویب
نمایند و برای پژوهش در مورد خشــونتهای
اســلحه ،بودجهای را به مرکز پژوهشی خشونت
ناشی از اســلحه در دانشــگاه دیویس کالیفرنیا
اختصاص داده است.
به این ترتیب با افزایش بودجه مبارزه با اســلحه

از  11/8میلیون به  17میلیون دالر ،دادستانی کل
کالیفرنیا خواهد توانست اسلحه  4500نفر بیشتر
را با برنامه های تشــویقی ،از دســت آنان بگیرد
موضوعی که خشــم کریگ دال لوز سخنگوی
ائتالف سیاستگذاران اسلحه را برانگیخته است.

به یاد داشته باشــیم که گوین نیوسام در مراسم
ســوگند فرمانداری خود گفته است« :البیهای
قدرتمند هوادار اســلحه حاضرنــد با پول خود،
فرزندان ما را قربانی کنند.

افزایشبیخانمانهایکالیفرنیا
با افزایش شمار بیخانمانهای کالیفرنیا به  9درصد ،قانون
گذاران کالیفرنیا از مسئوالن محلی و منطقهای درخواست
نمودند که تالش بیشتری در رفع این مشکل بنمایند.
در حالــی که کالیفرنیا  18پروژه و برنامه ایالتی برای این
مشکل دارد ،اولیزه گومز رییس ،نماینده دموکرات از سن
برناردینو و یکی از کارشناسان امور بیخانمانها میگوید:
این مشکل اخالقی ماســت که باید برای حل آن کوشا
باشیم.
شارون سیلوا نماینده دموکرات فولرتن در مجلس ایالتی
کالیفرنیا نیزگفته است ،اگر مسئوالن محلی و منطقهای
نتوانند به وظایف خود عمل کنند ،قانون گذاران و مسئوالن
ایالتی باید پیشگاه شوند و مشکل را حل کنند.
در بودجه گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا  7/7میلیارد دالر
برای حل مشکل بیخانمانی و ساخت خانههای ارزان
قیمت برای پاسخگویی به این مشکل در نظر گرفته شده
است که نباید فراموش کرد از راه افزایش مالیات بنزین

تامین میشود .در حالی که در آمریکا مشکل بیخانمانی

گزارش نهایی نیروهای ویژه پلیس لوس آنجلس که
«الیت متروپولیتن خوانده میشوند و از سال 2015
تشکیل شده و دارای اتوموبیلهای خاکستری تیره
و بدون نام و نشــان اســت و بــرای متوقف کردن
اتوموبیلهای مشــکوک به جرم و جنایت در سطح
شهر روان است ،نشــان میدهد که در سال ،2018

شــمار اتوموبیلهایی که برای جستجوی اسلحه و اتوموبیلهایــی که برای بازرســی در ســال 2015
مواد مخدر متوقف کردهاند  14برابر سال پیش بوده متوقف شــدهاند  4300بوده اســت در سال 2018
اســت و در این متوقف کردنها و گشــتزنیها ،به  60000رســیده است که در اصل  11درصد کل
سیاهپوســتان در حالی که  9درصد جمعیت شــهر گشتزنی پلیس لوس آنجلس در همین واحد ویژه
را تشــکیل میدهنــد بین  21تــا  28درصد مورد کوچک شکل گرفته است.
هدف بازرســی قــرار گرفتهاند در مجموع شــمار

 6درصد است مشکل کالیفرنیا  9درصد جلوه کرده است.

الیت متروپولیتن ،نیروهای ویژه پلیس لوس آنجلس
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تمدید مهلت تقاضای کمک مالی برای آتشسوزیهای کالیفرنیا
گر چه مهلت تقاضــای کمک مالی از  FEMAبرای
آتشســوزیهای کالیفرنیا امروز به پایان میرســید،
 FEMAاعالم کرد که این مهلت را تا پایان ماه ژانویه
تمدید کرده اســت و افزون بر آن ،مراکزی را در شهر
پرادایز ( )Paradiseو چیکو برای کمک به مشاوره
و پر کردن پرسشنامه و تقاضای کمک مالی دائر کرده
و در لــوس انجلس کانتی نیز مرکزی را در آگورا هیلز
دایر نموده است این مراکز که از ساعت  9تا  6پس از
نیمروز کار خواهند کرد به ویژه به کســانی که ناتوانی
جسمانی دارند یاری نماید تا به موقع پرسشنامهها را پر
کرده و ارسال نمایند و شماره تلفن 3362-621-800
 FEMAپاسخگوی پرسشها نیز خواهد بود.

کناره گیری یکی از نمایندگان جمهوریخواه به حزب دموکرات

یکی از نمایندگان جمهوریخواه از سن دیه گو در خانه
نمایندگان کالیفرنیا ،برایان مایین شــن  ،امروز با حضور
در میان نمایندگان دموکرات در مجلس ،اعالم کرد که از
حزب جمهوریخواه کنارهگیری کرده و به حزب دموکرات
پیوستهاست.

او در سخنان خود گفت :در حالی که حزب جمهوریخواه
تمایل بیشتری به راســت یافته است ،من نیز در رای به
ســوی چپ متمایل شده ام .من یا باید به جنگیدن برای
تغییر حزب ادامه دهم و یا برای رای دهندگان خود بجنگم.
او در انتقــاد از رئیس جمهور دانالــد ترامپ نیز گفت:

نمیدانم از کجا آغاز کنم .رفتار او از همان آغاز توهینآمیز
بوده است ،رفتاری تحقیرآمیز ،کودکانه و برخالف آنچه
من برای بهبود کشور باور داشتهام.
با پیوســتن او به دموکراتها ،مجلس ایالتی کالیفرنیا 61
دموکرات از کل  80نماینده را خواهد داشت.

افزایش متوقف کردن اتومبیل رانندگان سیاه پوست
پس از انتشــار گزارش تحقیقی نشریه لس آنجلس
تایمز درمورد افزایش متوقف کردن اتومبیل رانندگان
ســیاه پوســت درلس آنجلس ،شــماری ازاعضای
کمیسیون پلیس لس آنجلس درنشست روزسه شنبه،
نگرانی خود را ابراز کردند .اریک گارستی شهرداری
لس آنجلس نیزتقاضای رسیدگی به موضوع را نمود.
بنابراین گزارش ،دربخشی ازلس آنجلس ،که ایستگاه
بازرسی پلیس مترو خوانده می شود ،نزدیک به نیمی از
اتومبیل هایی که برای بازرسی متوقف شده اند  ،راننده
شان سیاه پوست بوده اند ،در حالی که جمعیت سیاه
پوستان منطقه  9درصد جمعیت است و حتی درسال
گذشته این توقفها از 21درصد به  28درصد افزایش
یافته است.

مایکل مــور ،رئیس پلیس لس آنجلس درپاســخ به
این نگرانی گفت :ممکن اســت این مشــکل ناشی

ازپیشداوری افراد پلیس و آموزش های آنان باشد وما
برای جلب اعتماد مردم تالش خواهیم کرد.

درخواست گزارش سالیانه هزینه های بنزین

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

 19نفر از قانون گذاران کالیفرنیا در نامه ای به مقامات
دادگســتری ایالــت کالیفرنیا درخواســت کردند که
پاسخگوی ارزش افزوده  20سنت برای هرگالن بنزین
باشند که در گزارش سالیانه هزینه های بنزین سال 2017
به آن اشاره شده است.

سورین برونستین اقتصاددان دانشگاه برگلی که رهبری
انتشار این گزارش را داشته است ،می گوید در محاسبه
قیمت بنزین برای هرگالن اگر  42درصد را بهای قیمت
بشــکه های نفت و  27درصد را بــرای حمل و نقل،
پاالیش و تبدیل نفت به بنزین و 13درصد برای مالیات

ایالتی در نظربگیریم Cap &Trade ،با  4درصد12 ،
سنت به بهای بنزین می افزاید و کاهش کربن در بنزین
و دیگر درخواست های اضافی  14سنت به بهای بنزین
می افزاید که درمجموع کالیفرنیا  73سنت به هر گالن
اضافه می پردازد که  20سنت آن ضروری نیست.
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تبدیلادارهزنداننوجوانانایالتکالیفرنیابهادارهبهداشتوخدماتانسانی

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
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باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.
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گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد که تصمیم دارد
اداره زندان نوجوانان را از اداره زندانهای ایالت گرفته و
به اداره بهداشت و خدمات انسانی ایالت بسپارد .تا بتواند
نوجوانان را در دوران زندان برای آیندهای بهتر در جامعه
رهنمون شوند .برای آغاز این پروژه ،نخستین گام فرستادن

پیام عکس میالد کارآموز با عنوان «بوسه»  « :ما تنها نیستیم»
عکس بوسه مقام سوم نمایشگاه عکس و فیلم با عنوان
« »3 Focus Iranیــا « تمرکز بر ایران  « 3را به خود
اختصاص داد .بنا به خبرگزاری ایرانشهر ،موضوع امسال
این نمایشگاه غیر انتفاعی که به ترویج هنر و فرهنگ ایران
می پردازد ،در مورد فرهنگ جوانان ایرانی اســت .دراین
نمایشگاه که به همت بنیاد فرهنگ هر دو سال یکبار برگزار
می گردد 42 ،عکس و فیلم معاصر در  27ژانویه درمعرض
دید عموم قرار می گیرد .طی مراسمی در نمایشگاه مزبور
به سه برنده اول جایزه نقدی اهدا می گردد ،اگرچه میالد
کارآموز بدلیل محدودیت های تراول بن ترامپ شخصا
خود در آنجا حضور نخواهد داشت.
عکس «بوسه» دو مرد نیمه برهنه را نشان می دهد.مردی با
چشمان بسته ،یک تور بر روی سینه اش به روی صندلی
نشسته و مرد دیگری با دستکش سیاه ،یک قیچی را بر روی
لبان او قرارداده است.این اولین اثر میالد کارآموز نیست که
با چنین چالشی مواجه می شود .این عکس بنا به گفته وی
که تأثیر گرفته از مسائل جامعه چون مذهب ،سنت ،وطن
پرستی و خشونت است ،قرار بود در نمایشگاه سال 2016
در گالری هنری مهوا در تهران به نمایش گذاشته شود ،ولی
مقامات دولتی جمهوری اسالمی این موضوع را نامناسب
تشخیص دادند و نمایش این عکس را حذف کردند.
کار آموز ضمن تأکید بر معنادار بودن آثار خود بر این باور
است که در جهت حفظ وزنده نگه داشتن هنر کشورگام بر
می دارد .او می گوید مسولین نمایشگاه مهروا بنا به دستور
دولت برای بی اثر کردن کارش دستوراعمال تغییراتی در
آن را دادند که البته او این کار را انجام نداد.
کارآموز همچنین تصریح کرد :خبر نمایش عکس وی در

KETAB CORP.

ketab.net

12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331

نمایشــگاه تمرکز بر ایران  3برای او مانند یک رویا بوده
که یکی از افتخارات لحظات زندگی او بشــمار می آید.
وی تأکید کرد« :من تایید می کنم که کار من بی معنی و
بی فایده نیست ،و در واقع درجهت زنده نگهداشتن آثار
کشورم گام بر می دارم تا اینکه این مسائل در جهان دیده
شود « .وی افزود« :وقتی چیزی در صحنه بین المللی برای
ما اتفاق می افتد ،معنایش این است که هنر ما در خارج
از جامعه بسته ایران دیده شده و این مسئله بسیار معنادار
است» وی اظهار داشــت« :ما می دانیم که در اندیشه و
افکارمان در خارج از دنیای هنر تنها نیستیم و این نشانگر
این موضوع است که ما هنر را بدون هیچ دلیلی ایجاد نمی
کنیم و در واقع هنر همیشه معنی دارد و ارزشمند است« .
مدیر اجرایی فرهنگ ،علیرضا اردکانی در این خصوص
می گوید « کارآموز در فکر آن بود که اثر خود را حفظ کند
ولی در نهایت بدنبال مکانی بهتربرای نمایش آن،عکس
خود را برای ما ارســال کرد ».وی خاطرنشان کرد« :من
شگفت زده شدم که عکس ها و تصاویری از این دست
از ایران برای ما ارسال می شود ،فقط به خاطر جنبه های
قهرآمیز در کشــوری که همجنس گرایی نه تنها ممنوع
اســت ،بلکه دولت مدعی است چنین مسئله ای اصال
وجود ندارد».
مدیر اجرایی فرهنگ تأکید کرد :کارآموزهنرمندی است که
با ایجاد تصاویرشاعرانه و زیبا ،آثار او برای خود من الهام
بخش است« .
باشد ،به نمایش گذاشته می شود.
الزم به ذکر است ،دراین نمایشگاه عالوه بر آثار هنرمندان گفتنی است پس از خاتمه این نمایشگاه در  12می ،عکس
ایرانی و امریکایی ،آثاری ازکشورهایی همچون فرانسه« ،بوسه» کارآموز در نمایشگاه بین المللی دانشگاه ایرواین
ایتالیا ،کانادا و پرتغال که مربوط به جنسیت و هویت می پاییز امسال نیز به نمایش گذاشته خواهد شد .

فیلم طاق کسری ،بزرگترین طاق گلی جهان ،برای اولین بار در
استرالیا نمایش داده خواهد شد

شرکتکتاب
)(310
477-7477

 660زندانی نوجوان در زندانهای پاین گرو ،استاتکتون و دو مجلس ایالتی کالیفرنیا ارائه کرده است بودجه الزم برای
کامریو زیر نظر اداره بهداشت و خدمات انسانی خواهد برقراری کالسهای آموزشــی کامپیوتر و دیگر کارهای
بود کــه بخش کوچکــی از  39000زندانی نوجوان در مورد نیاز جامعه برای زندانیان را پیشبینی کرده است.
این پروژه زیر نظر دکتر ندین هریس  ،مسئول بهداشت و
زندانهایایالتیهستند.
گونی نیوسام فرماندار کالیفرنیا در بودجهای که در این ماه به درمان در کالیفرنیا هدایت خواهد شد.

فیلم مستند «طاق کســری :عجایب معماری» ساخته
پژمان اکبرزاده برای اولین بار درســمپوزیوم دو روزه
«میراث فرهنگی در غرب آســیا» در دانشگاه دیکین
ملبورن اســترالیا در  30ژانویه سال جاری نمایش داده
می شود.
بنا به گزارش خبرگزاری ایرانشهر ،پس از نمایش این
فیلم ،جلســه پرسش و پاســخ با عنوان «شکل گیری
هویت ملی در ایران :ایده مادری از فارســی باستان و
اسالم » با حضور پژمان اکبرزاده  ،کارگردان این فیلم

و دکتر علی مظفری از دانشگاه دیکین برگزار می گردد.
طاق کســری همچنین به عنوان طاق تیســفون ،نماد
امپراتوری ایران در دوران ساســانیان ( از سال 221تا
 654میالدی) (زمانی که قسمت بزرگی از بین النهرین
عراق کنونی بخشی از ایران بود) ،شناخته می شود .این
بنای یادبود پس از حمله عربستان به ایران در قرن هفتم
میالدی رها شده بود اما به عنوان منبع الهام بخشی برای
باستان شناسان ،شاعران و سایر مسافران بشمار می رود.
طاق کســرا طی سال های  2014و  2016در معرض
خطر جدی حمالت داعش قرار داشت که این امرخود
انگیزه اصلی برای پژمان اکبرزاده سازنده فیلم مستند در
هلند بود و باعث شد در آن زمان به عراق سفر کند و
قبل از اینکه این بنا به طور بالقوه نابود شود ،این فیلم را
به تصویر کشیده است.
فیلم «طاق کسری :عجایب معماری» اولین فیلم مستند
درباره این طاق می باشد که در آن جنبه های مختلفی
از این سایت توسط معماران ،باستان شناسان و اساتید
مربوطه سراسر دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
این فیلم همچنین اثر بزرگی از جنگ های قرن بیستم
و سیاست های ایدئولوژیکی را درمورد این اثر باستانی
نشان می دهد.
پزمان اکبرزاده مستندســاز ،روزنامه نگار و پیانیست
متولد ســال  1980اهل شــیرازمی باشد .کتاب مرجع
وی در مورد آهنگســازان و رهبران قرن بیست و یکم
ایران که در  18سالگی نوشته شده است ،به عنوان منبع
نشریات علمی از جمله دانشنامه ایرانیکا مورد استفاده
قرار گرفته است .او همچنین در مراسم کنسرت رویال
امستردل پیانو اجرا کرده است.

پژمان اکبرزاده به عنــوان روزنامه نگار در تهران کار
می کرد که پس از افزایش فشار بر مطبوعات ازسوی
حکومت جمهوری اســامی ،در سال  2006به هلند
رفت و در طول هشــت سال با رادیو محلی فارسی به
عنوان تهیه کننده ارشد کار کرد .او همچنین با چندین
رسانه دیگر از جمله  BBCو  VOAهمکاری کرده
است  .در سال  2009پژمان یک مرحله جدید از حرفه
اش را آغاز کرد و با شناختن چشم انداز گسترده رسانه
های تصویری  ،در همان ســال اولین مستند خود را،
فیلمی بلند با نام افسانه پارسی دیوا (Hayed: The
 )Legendary Persian Divaرا ســاخت .این
فیلم در جشنواره های اروپا و آمریکا نمایش داده شده
و برای بهترین مستند در جشنواره فیلم ایرانی نور در
لس آنجلس نامزد شده است.
در فیلم طاق کسری ساخته پژمان اکبرزاده با پژوهشگران
و معماران ذیل به ترتیب ظاهر شدن مصاحبه شده است :
حسین امانت معمار کانادای ایرانی تبار ،پروفسور اد کیل
مدیر سابق موزه سلطنتی انتاریو،پروفسور تورج دریایی
مدیر مرکز مطالعات فارســی دانشگاه کالیفرنیا ،دکتر
اوت فرانک مسوول موزه های دولتی برلین ،دکتر وستا
سرخوش کورتیس از موزه بریتانیا ،دکتر علی مظفری
عضو شورای پژوهشی دانشگاه دایکین استرالیا ،دکتر
محمود موالخلف سفیر عراق در یونسکو ،دکتر قاضی
حسین رشــید رئیس هیئت آثار باستانی عراق ،دکتر
میروسالو زمان از پراگ ،پروفسور رابرت هیلنبراند از
دانشگاه ادینبورگ و هنرمندان مهمان :شاهرخ حیدری
و فریدون وارسته
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شروع کارزارانتخاباتی سال  2020برایسناتورکامال هریس
سناتور کامال هریس ،روز گذشته کارزارانتخاباتی سال
2020برای ریاست جمهوری آمریکا را به طور رسمی
دراوکلند کالیفرنیا آغازکرد وســاعت  7دو شــنبه نیز
درنخســتین دیداروگفتگو با مردم که از سوی CNN
اداره مــی شــود ،در ایالت آیووا شــرکت می نماید.
بنابرســنت انتخابات درآمریکا ،آیووا به عنوان یکی از
ایالت های آغازگر در انتخابات مقدماتی ،همواره مورد
نظر نامزدها می باشد و گفته می شود که پیروزی از
آن ایالت آغاز می شود ورشد می کند.
ســناتور کامال هریس که بر روی پلــه های ورودی
شــهرداری اوکلند ســخن می گفت تنها  35دقیقه از
ســخنان خود را به موضوع بیمه درمانی و نیاز جدی
برای گسترش آن ،موضوع آموزش ازکودکستان تا دوره دانالد ترامپ و سیاســت هــای او اختصاص داد و به
کالج ،طرح داکا (َِ )DACAو درهرزمینه ای حمله به شــدت از او انتقاد کرد .سناتور کامال هریس  54ساله

درنظرسنجی ها ،پس ازجوبایدن معاون رئیس جمهور
پیشین آمریکا ازنظرمحبوبیت قرار دارد.

طرح کاهش مالیات ایالتی برماری وانا
فیونا ما ( )Fiona Maرئیــس اداره دارایی و  4نفر
از قانــون گذاران کالیفرنیا الیحه ای را به مجلس ارایه
دادنــد که مالیات ایالتی برماری وانا را از  15درصد به
 11درصــد کاهش خواهــد داد و مالیات افزوده 148
دالر برای کشت و تولید ماریوانا برای هریک اونس را
نیز لغو می نماید تا بتواند با پایین آوردن هزینه خرید
و فــروش ماری وانا ،از فروش غیرقانونی آن بکاهد و
مشتریان را روانه فروشــندگان قانونی و دارای پروانه
کار نمایند .گرچه از آغــاز ژانویه  2018صدورپروانه
کارآغاز شــده وبرای بودجه  2019 -2018که در ماه
جون پایان آن است ،میزان  630میلیون دالر درآمد از
راه مالیات فروش ماری وانا برآورد شده بود ،لیکن در
این ماه ناگزیرشــدند آن را به  355میلیون دالر کاهش
دهند که همین میزا ن برای سال مالی  2019-2020نیز
نیازبه ارزیابی و برآورده دوباره دارد.
هیئت ناظران کانتی لوس آنجلــس اعالم کرد که در
جلسه روزسه شنبه ،نسبت به تصمیم الکس ویالنووا،
رئیس اداره شریف دپارتمان مبنی بر بازگرداندن به کار
یکی از افسران برکنار شده ،رایزنی کرده و نظراجرایی
خود را اعالم خواهد کرد .

یو.اس.آرتس برگزارکننده حراج های
آنالین عتیقه و آثار هنری
مدیریت :مهندس امیر رنجبر

818-282-3918

کتابهایخانمدکترپرندعلوی
درنمایشگاهکتابشرکتکتاب
یکشنبه20ژانویه2019

(310) 477-7477

ketab.net

12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331
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مزاحمت جنسی توسط افسری
بنام مندویان
این درخواست که از سوی کاترین برگر وشیال کوئل نوشته و مطرح شده است،
تصمیم الکس ویالنووا را که افسری به نام مندویان که به سبب مزاحمت جنسی
درســال  2015برکنار شــده بود را به کار برگردانده است و مورد انتقاد شدید
هیئت ناظران ،افســران اداره شــریف و درنهایت مردم در کانتی لوس آنجلس
است ومی تواند عالمت هشداردهنده ای تلقی شود.
ناگفتــه نماند مندویان ،درکارزارانتخاباتی الکس ویالنووا نقش کوشــا و تعیین
کننده ای داشــته است .تصمیم الکس ویال نووا ،هفته گذشته از سوی کمیسیون
شهروندان ناظر بر اداره شریف نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.

لغو پروانه پزشکی یک
دکترگیاه درمانی
پروانه پزشــکی یک دکترگیاه درمانی و داروهای طبیعی بــه نام دکترایدل من
( )Eidelmanدرهالیوود به سبب تجویزشــیرینی های ساخته شده از ماری
وانا به یک کودک  4ســاله لغو شده و از تاریخ  4ژانویه نمی بایست به کارادامه
دهد.
این پزشک متهم است به کودک  4ساله ای که دارای کج خلقی و عصبانیت است
برای کنترل رفتاری ،شــیرینی ساخته شده از ماری وانا تجویز کرده است .زیرا
پدرهمین کودک که خود به سبب  ADD,ADHDبه همین پزشک مراجعه می
کرده و با استفاده از ماری وانا به آرامش رسیده است ،پزشک با تشخیص همین
بیماری درکودک و بدون مشورت با روانپزشک و مشاوران روانشناسی کودک،
فرزند  4ساله او را نیز با همان ماری وانا به صورت خوراکی درمان کرده است.
این پزشک ازهیئت ناظران جامعه پزشکی کالیفرنیا برای لغو پروانه کار خود به
دادگاه شکایت کرده و همچنان به امرپزشکی ادامه می دهد.

نصب پرچم ترکیه در دبیرستان فراحیان لس آنجلس

پلیس لس آنجلس اعالم کرد که درجستجوی کسی است که
در دبیرســتان فراحیان در  5300خیابان وایت اوک درانسینو
و مدرســه منوجیان -دمیرچیــان در 6844خیابان اوک دل
درکانوگاپــارک ،پرچم ترکیه را نصب کرده اســت .گرچه
مدیران دومدرســه ارامنه می گویند تهدیدی نسبت به دانش
آموزان دریافت نکــرده اند ،لیکن پلیس می گوید می تواند
انگیزه نفرت پراکنی داشته باشد و تحقیق خود در این زمینه

را آغاز کرده اســت زیرا درمدرسه منوجیان -دمیرچیان 13
پرچم ترکیه را درپیرامون مدرســه درنقاط گوناگون قرارداده
اند ونشانه تنفرپراکنی است .
ناگفته نماند که در سال  1915ترکان جوان عثمانی پس ازبه
قدرت رســیدن نزدیک به  1/5میلیون نفر از ارامنه را کشتند
که نخستین نسل کشی قرن گذشته است وهنوز دولت ترکیه
حاضر به محکوم کردن آن نیست.

 172میلیون دالر هزینه پرداختی برای افراد بی خانمان

پس از بازگشایی دولت فدرال ،اداره مسکن وتوسعه شهری شوند .شهرالنگ بیچ مبلغ  7/7میلیون دالر  ،پاسادنا 3/2میلیون
دولت آمریکا ،بیدرنگ  172میلیون دالر هزینه پرداختی برای دالروگلنــدل  2/4میلیون دریافت خواهند نمود .همچنین به
افراد بی خانمانوکم درآمــد را دراختیارکانتی لس آنجلس ارنج کانتی مبلغ  23/1میلیون دالر ،ســن برناردینوکانتی 9/8
قرارداد .دراصل  172میلیون دالر بودجه تأمین شــده ،تمدید میلیون دالروریورسایدکانتی  9/8میلیون دالرنیز خواهد رسید.
قرارداد 114میلیون دالرپیشــین با یک افزایش  20درصدی درمجموع جنوب کالیفرنیا  381میلیون دالربرای  694برنامه
اســت که برای تأمین  150برنامه مسکن برای خانواده های خود دریافت می کند.
کم درآمد و بی خانمانها ،زیرنظراداره های وابسته نظارت می
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 1فوریه تا  7فوریه ( 12بهمن تا  18بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
درگذشت حسن زارع ،طنزپرداز سرشناس
 1381خورشيدى ( 2003ميالدى)
آدینه 12بهمن  1 /فوریه
درگذشتپروفسوريحيىعدلاستادجراحى ايران در اثر بيمارى ،در سن  80سالگى در
استكهلم .وى حقوقدان و قاضى دادگاه بود و
و پايه گذار جراحى نوين در ايران
 1332خورشيدى ( 1954ميالدى )
نويسندگىطنزرا
انتقادشديدآيتاهللكاشانىازانتخاباتمجلس  1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،محقق از حدود  60سال پيش با روزنامه توفيق آغاز
و دولت زاهدى
تاریخ روابط خارجی ایران ،نویسنده و دیپلمات كرد .از او چهار كتاب با عنوان لبخند منتشر
 1346خورشيدى ( 1968ميالدى)
شدهاست.
هرمز قريب به رياست تشريفات شاهنشاهى پیشینایرانیدرسن 85سالگیدرتهران.
منصوبشد
چهارشنبه 17بهمن  6 /فوریه
دوشنبه 15بهمن  4 /فوریه
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
بازگشتخمينىبعداز 15سالتبعيدبهايران
 1304خورشيدى ( 1926ميالدى)
 1309خورشيدى ( 1931ميالدى)
زادروز محمدعلى فردين  ،بازيگر و كارگردان زادروز اسماعيل شاهرودی  « ،آينده» شاعر
شنبه 13بهمن  2 /فوریه
معاصردردامغان
ايرانى
 1318خورشيدى ( 1940ميالدى)
 1313خورشيدى ( 1935ميالدى)
 1284خورشيدى ( 1906ميالدى)
نصب سنگ اول بناى دانشگاه تهران بدست درگذشت دكتر تقى ارانى در  36سالگى در
زادروز بزرگ علوى  -نويسنده در تهران
زندان قصر تهران -وى به اتهام ترويج مرام
كليه كتابهاى زنده ياد بزرگ علوى در شركت رضاشاهدراراضىجالليه
كمونيستىبهدهسالزندانمحكومشدهبود
كتابموجودند
 1343خورشيدى ( 1965ميالدى)
 1351خورشيدى ( 1973ميالدى)
سپهبد نعمت اهلل نصيرى رييس شهربانى كل
زادروزعليرضاقربانى،خواننده
كشور به سمت معاون نخست وزير و رييس
آثارعليرضاقربانىدرشركتكتابموجودند
سازماناطالعاتوامنيتكشورمنصوبشد
 1356خورشيدى ( 1978ميالدى)
 1348خورشيدى ( 1970ميالدى)
محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى يك ديدار
درگذشت حبيب اهلل مشيرهمايون شهردار-
رسمىعازمهندوستانشدند
نوازندهوموسيقيدان
 1385خورشيدى ( 2007ميالدى)
 1352خورشيدى ( 1974ميالدى)
درگذشت پرويز ياحقى (فرامرز صديقى
پارسى)نوازندهمشهوروبينظيرويولندرمنزل  1313خورشيدى ( 1935ميالدى)
درگذشت محمد حجازي « مطيع الدوله « -
مسكونىخوددرتهرانياحقىمتولدسال 1314زادروزعلىنصيريان،بازيگرايرانى
سناتورونويسنده
در تهران بود .وى از  18سالگى به دعوت داود  1327خورشيدى ( 1949ميالدى)
 1366خورشيدى ( 1988ميالدى)
پيرنيا همكارى خود را با برنامه گلها ،با ساختن محمدرضا شاه در محوطه دانشكده حقوق درگذشتاميرناصرافتتاح-نوازندهتنبك
آهنگىبهناماميددلمنكجايى،باصداىبنان ،مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت .ضارب،
ناصر فخرآرايى عضو حزب توده ايران بود كه پنجشنبه 18بهمن  7 /فوریه
آغازكرد.
ياحقى يكى از بهترين تكنوازان برنامه گلها باشليكگلولهازطرفگاردمحافظكشتهشد
وسازنده صدها اثر زيباى موسيقى بود كه با كتابى در اين زمينه با عنوان 5گلوله براى شاه  1229خورشيدى ( 1851ميالدى)
انتشارنخستينشمارهازروزنامهوقايعاتفاقيه
صداى خوانندگان نامآور موسيقى ايرانى اجرا درشركتكتابموجوداست
درايران.اينروزنامهبهكوششاميركبيرمنتشر
 1338خورشيدى ( 1960ميالدى)
شدهبود.
شد.
وى در سالهاى اخير چندين اثر تكنوازى و آغازبهرهبردارىكارخانهقندفريمان
 1305خورشيدى ( 1927ميالدى)
همنوازى از جمله راز و نياز وطوبى را منتشر  1339خورشيدى ( 1961ميالدى)
درگذشت محمدحسين فاضل تونى  -استاد و انتخابميرزاحسينخانپيرنيا(مؤتمنالملك)
كردهبود.
بهرياستمجلسشوراىملى
دانشمندمعاصر
آثارپرويزياحقىدرشركتكتابموجودند
 1307خورشيدى ( 1929ميالدى)
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
آيت اهلل خمينى ،مهندس مهدى بازرگان را به قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و
یکشنبه 14بهمن  3 /فوریه
آزادى بردگان به هنگام ورود به ايران به تصويب
عنوانرييسدولتموقتمعرفىكرد.
شاپور بختيار اعالم كرد در برخى از مسائل و مجلسشوراىملىرسيد.
 1327خورشيدى ( 1949ميالدى)
 1327خورشيدى ( 1949ميالدى)
تظاهرات شديد دانشجويان در تهران براى اصول نه با شاه سازش مى كنم نه با خمينى.
دكترعلىاصغرحاجسيدجوادىبخاطرنوشتن درگذشتقاسمصوراسرافيل-رجلآزاديخواه
الغاىقراردادنفتوتعطيلبانكشاهى
مقالهعليهارتشدستگيروبازداشتشد.
 1351خورشيدى ( 1973ميالدى)
درگذشتسپهبدمرتضىيزدانپناه-سناتور،
رييسبازرسىشاهنشاهىورييسشوراىعالى سه شنبه 16بهمن  5 /فوریه
بانكسپه
 1312خورشيدى ( 1934ميالدى)
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
انتشار اولين کتاب درباره بحران ايران تحت زادروز فرهنگ فرهى ،پژوهشگر ،برنامه ساز
عنوان « ايران بر ضد شاه « در پاريس .نويسنده راديووتلويزيون،وژورناليست
اين کتاب  :احمد فاروقی از نويسندگان روزنامه باراننور،مجموعهچهارسىدى–شعروترانه
– با صدا و اجراى ايشان در شركت كتاب موجود  1328خورشيدى ( 1950ميالدى)
لوموند
است
زادروز فائقه آتشين «گوگوش»  -خواننده
 1374خورشيدى ( 1996ميالدى)
درگذشت سياوش كسرايى  -شاعر معاصر در  1332خورشيدى ( 1954ميالدى)
معاصر
شاعر و سياستمدار  « -عطا » درگذشت اديب كليهآثارخانمگوگوشدرمركزموسيقىوفيلم
وين(اتريش)
آثار سياوش كسرايى و آثارى كه بر اساس السلطنهحسينسميعى
ايرانوابستهبهشركتكتابموجوداست.
اشعاراو از سوى باقى هنرمندان آفريده شده اند  1366خورشيدى ( 1988ميالدى)
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
درگذشتابراهيمفخرايى-نويسندهومورخ
روح اهلل خمينى گفت شاه در دادگسترى
درشركتكتابموجودند.
 1387خورشيدى ( 2009ميالدى)
محاكمهمىشود

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول  -علی اکبر صالحی ،رئیس ســازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ،چین
را بــه کمکاری در طراحی دوباره راکتور اراک متهــم کرد .او گفت :بعد از خروج
آمریکا از برجام ،سرعت همکاری چین کم شده است .چین نگران است در صورت
همکاری با ما ،آمریکا شرکتهای چینی مرتبط با صنعت هستهای را تحریم کند.
ای بابا! زبونم مو درآورد انقدر گفتم اگه به امید منه منونی ،برو شــوهر کن که بیوه
نمونی! چقدر این چین و روسیه باس بکنن اندر ماتحتهای شما تا بفهمین اینا آمریکا
رو نمیذارن ،چهارتا آخوندو وردارن! هر روز خبر میاد که کم کاری کردن یا بیکاری
کردن یا اصن هیچ کاری نکردن و نمی خوان بکنن
خبر دوم  -مرضیه هاشمی (نام اصلی مالنی فرانکلین) ،خبرنگار شبکه پرس تیوی
جمهوری اسالمی که در جریان سفر به آمریکا بازداشت و به عنوان شاهد کلیدی به
دادگاهی در واشنگتن برده شد ،پس از آزادی به جمهوری اسالمی ایران بازگشت.
از جمهوری اســامی بود و به سوی آن بازگشت! فقط ناراحت اون دوستایی شدم
کــه رفته بودن باال منبر که آمریکا باس مرضی رو آزاد کنه و وگرنه باهاش برخورد
انقالبی میکنیم و کلی اراجیف دیگه .البته اینا پرروتر از این حرفان و اصن به روی
خودشون میارن.
خبر ســوم  -حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفت :طی جلسهای با هماهنگی با
دادســتان ،قرار شد با هرگونه ســگ گردانی داخل شهر تهران ،معابر و پارک ها به
شدت برخورد شود .او گفت :دلیل این ممنوعیت ترس و دلهره شهروندان از وجود
سگ در خیابان هاست.
واال این نیروی افتضاحی جمهوری اســامی همیشه مثه سگ پاچه ملت رو گرفته
حاال می خواد با ســگ گردونــی برخورد کنه .رحیمی خان اون ترســی و دلهره
شهروندان از سگ های هار نیرو انتظامیه نه سگ!
خبر چهارم  -محمد جواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات جمهوری اسالمیگفت:

دولــت با هدف رفع موانع فناوریهای ارایه خدمات مالی اینترنتی «کمیته ضد
فیلتر» تشکیل میدهد!
یه مشــت آدم بیکار و مفت خور دور هم جمع شدن و یکی فیلتر میکنه و اون
یکــی از فیلتر در میاره .مملکت صاحاب نــداره و مردم هم که به فالن آقایون
نیستن .حاال باس ببینیم نتیجه رقابت کمیته مصادیق که فیلتر میکنه با ضد فیلتری
ها چندچند میشه .من که میگن الشخورای مصادیق برنده میشن و خود کمیته
ضد فیلتر رو فیلتر میکنن!
خبر پنجم  -مجید انصاری ،عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام اعالم کرد
پس از آن که در آخرین جلسه مجمع درباره تایید یا رد مصوبه پالرمو به نتیجه
نرسیدند ،به قتل تهدید شده است!
مجمعی که نتونه مصلحت رو تشخیص بده ،همون بهتر که مقتول بشه بلکه بعد
مرگشــون یه مصلحتی اتفاق بیوفته و مردم یه نفسی بکشن ولی خودمونیم چه
خرتوخریه اون خرابشده که هرکی از ننه اش قهر کرده از مشهد بلند میشه میاد
و هر کی رو دلش بخواد تهدید میکنه!

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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جدول و سرگرمی

افقی:
  - 1عروس هزار داماد -آرام  -مهمترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه
 - 2جاویدان  -مخالف و ناسازگار  -مورد نیاز محتکر
 - 3نوار ضبط صوت  -این تنگه دارای زیباییهای منحصر به فردی اســت که
میتواند چشم هر بیننده و عالقمند به طبیعت و میراث فرهنگی را بنوازد  -ارغنون
 - 4کارگــردان فیلم «چگونه میتوان یک میلیون دالر دزدید؟»  -گذشــتن و رد
شدن  -آشنا
 - 5خم بزرگ  -پسر فریدون در شاهنامه  -منفرد  -مخفف» نه از»
 - 6همانندی  -پارچه ابریشمی رنگین  -کوبیدن و نرم کردن
 - 7زمان و وقت  -نامرتب  -نام کمال ادیب ترکیه
 - 8منطقه ای در شهرستان تالش دارای مناطق دیدنی و جذاب
 - 9پیر و مرشد قماربازان  -دیرنشین  -کبوتر صحرایی
 - 10مواد زائد خون  -عنوان امپراطوران روسیه  -قیمت
 - 11حرف هشــتم فارسی  -روشهای پســندیده  -آیینها -کسی که دستش
معیوب و از کار افتاده باشد
 - 12آرایش و زیور  -بی جنبش  -گلخانه
 - 13آزاد  -تابع  -تهی و پوچ
 - 14آمریکایی  -شرکت صنایع سنگین سوئدی  -بوی خوش
 - 15فهرست راهنما  -گرمابخش زمستان  -هافبک اسبق تیم ملی فوتبال آرژانتین

 - 4محدوده ای شامل چند شهر  -برابری  -لقب سالطین پیشدادی
 - 5آهنگ  -نداشتن همسر  -چربی حیوان
 - 6مشكل  -كرگدن  -بیماری سگی
 - 7خاندان  -قلعه ضحاک و روســتای دیزج حسن بیگ از آثار زیبای این شهر
میباشد  -نقاشی سبک درباری
 - 8نویسنده  -زمانها  -سرما آفرین تابستانی
 - 9فرق و اختالف  -دسر ایرانی  -همان کافی است
 - 10شاهزاده  -نام پسرانه-مزار شمس تبریزی و برج شمس تبریز از آثار دیدنی
و تاریخی این شهر است
 - 11نوبت بازی  -وسیل ه ذوب لحیم  -کشتی گیر آماده
 - 12پول رایج در ژاپن  -طراوت  -راه قابل عبور برای چارپایان
 - 13عضو ناطق  -از اتاقهای خانه  -كشكینه
 - 14رفقا و دوستان  -بی نظمی و آشوب  -باریک تر از آن نیست!
 - 15از آثار دیدنی و باســتانی اســتان فارس در کازرون  -دســتگاهی برقی در
آشپزخانه

حل جدول شماره گذشته

عمودی:
 - 1شهر» تپه باستانی قلعه کش» که از شهرهای استان مازندران است  -یکی از
جوایز جشنواره فیلم فجر
 - 2تکبر و غرور  -محل نگهداری اجناس اضافه در خانه  -صنعت شعری
 - 3زاپاس خودرو  -موجود مهیب خیالی  -اثر امیل زوال

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفار نیویورک
در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
ازانتشارات شرکت کتاب

دو اثر جدید از مهرانگیز کار
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

از آدینه 1فوریه 2019

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن
با استاد جواد صفارزاده
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد

)Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

دوره آموزشی نرمافزار ا ِکسل

)Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک

Persian American Academy

)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate

تلفن برای ثبت نام

www.saffarzadeh.com (818) 9 08 08 08

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

153
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  -153آدینه  1فوریه 2019
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درکانون خبر:

دستگیری دکتر
کایروپراکتیک
داریوش بنیاد پس از
 2سال ناپدید شدن
دکتر کایروپراکتیک داریوش بنیاد پس از  2ســال
ناپدید شدن ،ســرانجام درمکزیک دستگیر شده و

به زندان لوس آنجلس فرستاده شد .دکترداریوش
بنیاد که درشهرسانتا روزا درکالیفرنیا به کارمشغول
بود در مارچ  2017به دست درازی جنسی نسبت

به  8زن متهم و محکوم شــده بود که  4نفرازاین
زنان ،زیر سن  18سال بودند.

پس از این که او برای  14فقره جرم محکوم شد

از حضور دردادگاه برای رسیدن دوره محکومیت
خودداری کرده و ناپدید شــد و پلیس سانتاروزا
برای یافتن او  2500دالر جایزه تعیین کرد .در 26

نوامبر  2018یکی از ســاکنان پالیا دل کارمن در

مکزیک محل او را به پلیس اطالع داد و تصویر او
را فرستاد و سپس مراحل دستگیری او آغاز شد و

بدون نیاز به برگ دســتگیری جدید ،او را دستگیر

و به زندان کانتی لوس آنجلس فرستادند.
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