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
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اعرابوایرانیان،بیشترینخریدارانآثارنمایشگاه
نقاشیهایهیتلرهدیهجهلحکومتجمهوریاسالمی

شغل جدید  70هزار دالری در
سن دیه گو
سقوطهواپیمایسسنای414
سخنرانی ساالنه رئیس
جمهورآمریکا دانالد ترامپ
پیشگیری ازصف های طوالنی
اداره راهنمایی و رانندگی
کالیفرنیا
اشکال درنسخه های دارویی
بیماران در داروخانه وال گرین
اقدامبهکشتندومردیهودی
دربرابرکنیسایهنکوک

به گفته اســتفان کلودوهوف ،سردبیربخش فرهنگی رادیو
سراسری آلمان ،بسیاری ازخریداران نمایشگاه نقاشی های
هیتلراز کشورهای عربی و ایران بودند؛ کشورهایی که میزان
یهود ســتیزی در آن ها بوده که ایــن امر موجب می گردد
خریداران نسبت به این موضوع بیشترترغیب شوند.
وی در ادامه اضافه کرد :چینی ها نیزبه دلیل داشــتن تمایل
به هیتلر ،از این قاعده مستثنی نیستند .گفتنی است خرید و
فروش آثار هیتلر در آلمان در صورت نداشتن نمادهای نازی
از نظر قانون منعی ندارد.
وی گفت :هیتلر اکثر آثار خود را بین سال های  1908و 1913
و زمانــی که در فقرمطلق و اغلب در نکبت خانه های وین
سرگردان بود ،خلق کرده است .او دوباربین سال های 1907
و  1908در آزمون ورودی آکادمی هنرهای زیبای وین ناکام

ماند ،طوری که مهارت های وی غیر قابل رضایت خوانده
شد .در طول این سال ها ،او با ساختن کارت پستال هایی با
تصاویری از شهر وین و فروش آن ها به گردشگران ،روزگار
میگذرانید.
وی در ادامه افزود :هیتلر برای ترسیم مناظرحومه و برج های
کلیسا از مهارت های مکانیکی برخوردار بوده است که این امر
نشان دهنده فقدان اصالت در کارهای وی می باشد.
خبرگزاری ایرانشهربر این نظر است که این دیدگاه که ایرانیان
نیز در میان یهودستیزان هستند اگر درست باشد بسیار قابل
تاسف است و این هدیه ای است که حکومت جهل و جنون
و جنایت جمهوری اسالمی و افرادی مانند خمینی و خامنه
ای و احمدینژاد در سفره ایرانیان قرار داده اند.

مسیح علی نژاد :ما ملت صلح طلبی هستیم که نه جنگ می خواهیم و نه
جمهوری اسالمی دیکتاتوری
مسیح علی نژاد روزنامه نگار ایرانی و فعال حقوق بشر که روز گذشته به مالقات رسمی دو
نفره با مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا دعوت شده بود ،تأکید کرد :به جای محدودیت
برای مردم ایران ،با قدرت بیشتری حکومت جمهوری اسالمی را محدود کنند و معترضان و
مخالفان این حکومت سرکوبگر را به رسمیت بشناسند.
وی در این مالقات با اشاره به این مطلب که مقامات و مسئولین حکومت جمهوری اسالمی
چهل سا ِل تمام آمریکا را «شیطان بزرگ» خواندند ،گفت :آنها از دیوار سفارت آمریکا باال
رفتند و پرچم این کشور را آتش زدند ،ولی گرین کارت و اقامت و حق تحصیل در کشوری
که «دشمن» خواندند ،نصیب فرزندانشان شد .وی افزود :همین گروگانگیران خودشان نیز با
کشوری که «شیطان بزرگ» خواندند پای میز مذاکره نشستند.
مسیح علی نژاد دراین نشست تأکید کرد :ما ملت صلحطلبی هستیم که نه جنگ میخواهیم
و نه جمهوری اسالمی دیکتاتوری .بخش چشمگیری از جامعه ایرانی حاکمیت ظلم ،اعدام
و اعتراف و زندان را نمیخواهند اما صدایشان سانسور میشود.
وی تصریح کرد :ماخواستار یک انتخابات آزاد و رفراندوم با نظارت بینالمللی هستیم تا
خودمان سرنوشــت یک حکومت زورگو را تعیین کنیم و در این مسیر از تمام دولتها
و ســازمانهای بینالمللی دعوت میکنیم که صدای جامعه مدنی و معترضان و مخالفان

جمهوری اسالمی را بشنوند و در مذاکراتشان با مقامات این حکومت هرگز پرونده چهل
سال نقض حقوق انسانی و شهروندی ایرانیان را دفن نکنند .مسیح علی نژاد در پایان اشاره
کرد :به جای محدودیت مهاجرت برای مردم ایران ،با قدرت بیشتری حکومت جمهوری
ِ
حکومت سرکوبگر را به رسمیت بشناسند.
اسالمی را محدود کنند و معترضان این
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کنفرانس ورشو و دروغ پردازی های محمد جواد ظریف

نویسنده فریار نیکبخت

کنفرانس « امنیت برای خاورمیانه» که قرار است در  ۱۳و  ۱۴فوریه  ۲۰۱۹برابر
با  ۲۴و  ۲۵بهمن ماه  ۱۳۹۷در ورشو پایتخت لهستان با حضور مقامات بلندپایه
بسیاری از کشورهای جهان و به ابتکارامریکا و بدون حضور جمهوری اسالمی
ایران برگزار شــود ،سبب شــده است که دســتگاه دروغ پردازی وزارت امور
ف به تحریف تاریخ
ی و در راس آن محمد جواد ظری 
خارجه جمهوریاســام 
بپــردازد .بدین منظور مقاله ای از فریار نیکبخت در رد گفته ها و نوشــته های
دروغین مقامات جمهوری اسالمی در این خصوص منتشر می گردد:

کیهان کلهر

آهنگساز و نوازندهی اهل ایران میباشد.

پناهندگی دهها هزار نفر لهستانی به ایران پس از آن بود که دو دولت متّفق یعنی
انگلستان و شــوروی ایران را اشغال کرده بودند .درشرایط اشغال نظامی ،ایران
دارای دولتی ضعیف تحت فرمان محمدرضا شاه بود که هیچ قدرتی در رابطه با
رویدادهای مربوط به جنگ جهانی نداشت.
ورود پناهندگانی که در برابر فجایع نازیسم از اروپا گریخته و یا توسط شوروی
ها به مناطق شــرق منتقل شــده بودند تا قبل از اشــغال ایران در سوم شهریور
 (1320آگســت  )1941به ایــران ناممکن بود ،زیرا که نه فقط شــوروی ها تا
متحد بودند بلکه رضا شــاه نیز خود هوادار
دوماه قبل از این تاریخ با آلمانی ها ّ
آلمان ومنتظر عبور آنان از قفقاز و ورودشان به ایران بود و تالش می کرد که از
انگلیسی ها زمان خریداری کند.
بیشتر سیاســتمداران ایرانی در آن دوران یا هوادار هیتلر بودند و یا بمانند قوام
الســلطنه در صدد تغییر جبهه از انگلســتان به آلمان بودند .بازاریان و ّ
ملیانی
مانند آیت اهلل کاشــانی و همچنین برخی از ایالت قدرتمند مانند قشــقائی ها
هوادارهیتلر بودند و مســلما با پناهندگان فــراری از چنگال نازی ها هیچگونه
همدلی نداشتند.
زمانی که ایران تحت تســ ّلط متف ّقین قرار گرفت ،انگلیســی ها در برابر ارسال
ســاح های آمریکایی ،غذا و تجهیزات از مسیرایران برای یاری به شوروی ها
درجنگ مقاومت بر علیه نازی ها ،ازروسها خواستار تحویل پناهندگان و اسرای
لهســتانی شدند .به گمان نگارنده ،انگلیسیها محمدرضا شاه را نیز از این مسئله
باخبرکردند ،هرچند که او به هرحال نمی توانست مخالفتی با این تصمیم گیری
بنماید.
انگلیسی ها برای تقویت قدرت دولت تبعیدی لهستان که در لندن استقرار یافته
بود ،به اسرای لهستانی مقیم شوروی نیاز داشتند .استالین ،رهبر شوروی آن زمان
«شر» لهستانی ها بود ،چراکه لهستانی ها و
از ســوی دیگر خواستار خالصی از ّ
روســها از یکدیگر به شدّ ت متنفر بودند و شوروی ها در حدود  25هزار تن از
افسران لهستانی را بالفاصله پس از اشغال نیمه شرقی لهستان در سپتامبر 1939
بقتل رسانده بودند.
پس از ورود لهستانی ها به ایران ،انگلیسی ها به سرعت اکثر آنان را به انگلستان
و سایر مناطق تحت نفوذ انگلیس منتقل کرده و ارتش لهستان در تبعید را بوجود
آوردند .این لشــکر در سال  1943درجبهه ایتالیا و در سال  1944در حمالت
متف ّقین به شمال اروپا در حمله نورماندی ،هلند و غیره شرکت تموده و بر علیه
آلمانی ها شجاعانه و فداکارانه به نبرد پرداخت.
در میان پناهندگان لهســتانی مســتقر شــده در ایران ،تعداد چند هزار یهودی

خردســال و اندکی خانواده و بزرگسال نیز وجود داشتند که برای چند سال در
ایران باقی ماندند و بتدریج به انگلســتان ،کانادا ،آمریکا و فلســطین و اسرائیل
منتقل شــدند .تعداد بسیار اندکی از این پناهندگان ،بعد از جنگ جهانی دوم در
ایــران باقی ماندند ،برخی با ایرانیان ازدواج کردند و بعضی هم دردهه های بعد
از ایران مهاجرت کردند.
یهودیان لهستانی پناهنده در ایران که بعدا ً در سراسر جهان پراکنده شدند ،خود
را « بچه های تهران» نامیدند و می توان در مورد آنان در اینترنت جستجو کرد و
مطالب فراوانی را یافت .ایرانیان یهودی مقیم لس آنجلس و نیویورک دردو،سه
دهه گذشته مطالب زیادی را در مورد «بچه های تهران» نوشته و سمینارهایی را
در این رابطه ،گاه با حضور چند تنی از بازماندگان ،برگزار کرده اند.
یهودیان لهســتانی نامبرده ،اغلب در اردوگاهی واقع در گورســتان یهودیان در
جاده خراســان( خاوران) که درآن زمان جدید التأسیس بود ،زندگی می کردند
و همانند بسیاری از پناهندگان اروپایی دیگر به کارهایی سازنده مانند معماری،
خیاطی ،هنری ،صنعتی و آموزشــی اشتغال داشــتند و به پایه گذاری این رشته
های مدرن در ایران خدماتی ارزنده به کشور میزبان خود ارایه نمودند.
یاوه سرایان جمهوری اسالمی ا ّما ،همواره از تبلیغات ماهرانه برای فریب کسانی
که به مســائل تاریخی آگاهی ندارند ،اســتفاده کرده اند .در سال های گذشته،
ادامه مطلب در صفحه 7

شغل جدید  70هزار دالری در سن دیه گو

کوین فالکونر شــهردار جمهوریخواه سن دیه گو و جیورجت
گومز رئیس دموکرات شورای شهر سن دیه گو پس از یکسال
کوشش طرح راهنمایی را تهیه کرده اند که عنوان آن چنین است:
مهاجران از سراســر دنیا ،کمک می کنند تا شهر ما معنا شود»
شهرداز ســن دیه گو اعالم نموده اســت که این شهر در پی
فرصت هایی برای مهاجران تازه است که زندگی خود را دراین
شهر بسازند و اقتصاد شهر را نیز رشد دهند.

از این روی در بودجه شهرســن دیه گو  ،یک شــغل جدید
باحقوق  70هزار دالربرای فردی به عنوان مدیر روابط مهاجرت
در نظر گرفته شده تا افزون بر گسترش و خدمت به مهاجران،
به ایجاد برنامه هایی برای جذب مهاجران و ســرمایه گذاری
آنان در سن دیه گو ازسراســر جهان بپردازد .کمیته ای از 19
نفر ازرهبران شهر دراین برنامه به شهردار کمک خواهند کرد.

سقوط هواپیمای سسنای 414

در ساعت  1/45پس از نیمروز یکشنبه درحالی که خانواده ای آماده
تماشای مسابقه سوپربال درخانه خود بودند ،یک هواپیمای سسنای
 414که تازه از فرودگاه فولرتن برخاســته بود در شهر یوربالیندا با
برخورد با خانه مسکونی آنها و به آتش کشیده شدن خانه ،منجر
به کشته شدن  5نفرشد  .که افزون بر خلبان باید به  2زن و  2مرد

از ساکنان خانه اشاره کرد .شدت برخورد به اندازه ی بوده است که
همسایه ها تصور یک زمین لرزه را داشته اند.
در این برخورد هواپیما و آتش سوزی 2نفر نیز با آسیب و سوختگی
به بیمارستان منتقل شده اند که بنابر گزارش آتش نشانی یکی از این
دو نفر با شکستگی مچ پا نیز روبرو شده است.

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 154آدینه  8فوریه 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 154 - FEBRUARY,8 , 2019

در کانون خبر:

سخنرانی ساالنه رئیس جمهورآمریکا دانالد ترامپ
سخنرانی ساالنه رئیس جمهورآمریکا دانالد ترامپ درنشست مشترک درمجلس
ســه شنبه برگزار می شود و سناتورها و نمایندگان مجلس با خود میهمان هایی
دراین نشســت خواهدند داشــت که همواره با هدف های سیاسی اننتخاب و
دعوت می شوند.
ســناتور کامال هریس دموکــرات از کالیفرنیا یک زن و شــوهر را که در آتش
ســوزی توماس در سال  2017خانه و زندگی خود را از دست داده اند وهردو
نفرکارمند فــدرال دربرج مراقبت پروازهســتند و در  35روزتعطیلی دولت به
مرخصی بدون حقوق فرســتاده شده اند را همراه خواهد داشت و اریک سوال
ول نماینده دموکرات کالیفرنیا نیز یکی از کنشــگران اصالح قانون اسلحه را که
از زنده ماندگان تیراندازی در دبیرستانی در فلوریدا است را دعوت کرده است و
جیمی گومز نماینده دموکرات لوس آنجلس در کنگره نیز ا زنساندراگومز یکی
از مهاجران غیرقانونی پیشــین که خدمتکارخانه دانالد ترامپ بوده است دعوت
نموده و کتی پورتر نماینده ارواین در کنگره ازیک زن و شوهرکه  7ماه درزندان
ویتنام بوده اند دعوت کرده است.

پیشگیری ازصف های طوالنی اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا

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

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

714-418-7146

تیلر دیپ نماینده شهر وست مینیستر درمجلس نمایندگان ایالت کالیفرنا الیحه ای را برای نوبت فوری  DMVایجاد کرده ،با دریافت مبلغی ،نوبت های دی ام وی را به
به مجلس ارائه کرده تا از منافع طلبی شرکت های خصوصی از صف های طوالنی کسانی که پول دارند ولی وقت ندارند  ،می فروشد این نماینده مجلس می گوید این
کاربه گونه ای تبعیض برای کسانی است که پول اضافی برای پرداخت این خدمات
اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا ( )DMVپیشگیری نماید.
این الیحه کــه  AB317نام دارد از فورش نوبت های  DMVدر صف های این را ندارند .این شــرکت از خدمات رایگاه اداره دولتی دی ام وی به سود خود برای
ایجاد درامد بهره می گیرد که درست نیست.
اداره پیشگیری می کند وآنان را با جرم قانونی روبه رو می نماید.
یک شرکت تازه بنیاد در اوکلند در شمال کالیفرنیا به نام  You Govکه یک تارنما

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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در کانون خبر:

اشکال درنسخه های دارویی
بیماران در داروخانه وال گرین
بازرســان ایالت کالیفرنیا درامورداروخانه ها ،درپی بازرســی های ماهیانه خود
دریافتند که اشــکال هایی در پردازش نسخه های دارویی بیماران در داروخانه
وال گرین در شهرفری مانت وجود دارد و پیگیری این اشکال ها بر روی نسخه
ها ،آنها را به این مهم رهنمون نمود که برای بیش ازده ســال فردی به نام «کیم
تی لی» به عنوان مســئول داروخانه وال گرین درشمال کالیفرنیا در 3شعبه بدون
پروانه داروسازی ،نسخه بیش از  745هزارنفررا پیچیده است.
مقامات ایالتی اعالم کرده اند که این خانم ازنوامبر 2006تا سپتامبر  ،2018تعداد
 745355نســخه را پیچیده است که بیش از 100هزارنسخه مربوط به داروهایی
بوده است که دارای مواد مخدربرای روان درمانی می باشد.
بررســی های هیئت صدور پروانه کار برای داروســازان نشان می دهد این فرد
دارای پروانه داروســازی نبوده است و تقاضا شــده پروانه داروخانه های سن
خوزه و فری هانت باطل شــود .او گفته اســت که مدرک داروســازی خود را
ازدانشــگاه نبراسکا گرفته است ولی این دانشگاه رکوردی از وی ندارد .او تنها
اجازه کار به عنوان دسیار داروخانه را داشته است.

اتهام قتل برای جیل بلک
استون ،تهیه کننده پیشین
برنامه های تلویزیونی
قاضی دادگاه عالی کانتی لس آنجلس روز گذشــته دستور داد که به سبب کافی

بودن مدارک وشواهد ،جیل بلک استون ،تهیه کننده پیشین برنامه های تلویزیونی
جری اســپرینگر و روزی اُدانل به اتهام قتل خواهرنابینا وناشنوای خود محاکمه
شــود که در سال  2015در ماه مارچ درگاراژخانه شان در کنار سگشان بیهوش
یافته شده اســت .این گاراژ پر از گازمنواکسیدکربن بوده است .ناگفته نماند که

مأموران اورژانس ،خواهروســگ او را مرده یافته بودند و پزشــک قانونی علت

مرگ را تنفس گازمنواکســیدکربن در حالی کــه داروی خواب آور در خون او
بوده ،اعالم کرده است.

در هنگام یافتن پیکر وندی بلک اســتون یک یادداشت خودکشی نیز درکنار او

بوده که پلیس اعالم کرده اســت به خط جیل بلک اســتون اســت و خودکشی
ساختگی می باشد.

اقدامبهکشتندومرد
یهودیدربرابرکنیسای
هنکوک
مرد 32ساله ای به نام محمدعبدی محمد ،امروزدردادگاهی درلس
انجلس به اتهام اقدام به کشتن دومرد یهودی دربرابرکنیسای هن
کوک پارک محاکمه می شود .او متهم است که با انگیزه تنفرقصد
داشــته با اتومبیل ،آن دو نفررا زیربگیرد وبه همین دلیل هم برای
تنفروهماقدامبهقبلمحاکمهخواهدشد.
او در  23نوامبرسال گذشته درحالی که اتومبیل خود را به سوی
کنیسا می راند با عبارت های ضدیهودی و ناسزاگفتن ،یهودیانی
را که از کنیسا بیرون می آمدند ،مورد خطاب قرارداده و سپس با
اتومبیل خود دورزده و در بازگشــت به قصد حمله آن دو نفر،به
سوی آنها رانده است .این رویداد در تقاطع خیابا ن های اوک وود همراه با خانواده اش ،از کشورسومالی به آمریکا پناهنده شده است.
والبریا روی داده است.
گرچه پرونده بیماری روانی دارد ولی قاضی دستور محاکمه وی را
محمد عبدی محمد که اکنون شهروند آمریکا است درسال  1990صادر کرده است.

کاهش تقاضاهای دانشجویان جدید
برای مجموعه دانشگاه های UC

برای نخستین باردر15سال گذشته ،شمارتقاضاهای دانشجویان جدید برای مجموعه دانشگاه های  ،UCبا  3درصد کاهش روبرو
بوده است و  176530تقاضای پذیرش برای پاییز  2019دریافت کرده اند واین کاهش دردانشگاه هایUC Berkeley, UCLA
و  UC Santa Cruzبسیار حساس بوده و گفته می شود که علت آن عالقمندی این دانشجویان باهوش به دانشگاه های MIT
و Princetonودیگر دانشگاه های عالی می تواند باشد.
از سوی دیگردانشگاه های  UCدرمرسد ،سن دیگو  ،سانتاباربارا ،ریورساید ،ارواین و دیویس با افزایش تقاضا روبرو بوده است.
شماری ازکارشناسان ،کاهش تقاضا ازدانشگاه های  Berkeley, UCLAو  Santa Cruzرا آتش سوزی های سال گذشته
ارزیابی کرده اند.
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در کانون خبر:

ضبط بزرگترین محموله مواد مخدر

که پیش از این در روز  11ژانویه بازرسی شدهاند و دارای جعبههای بلندگوی بزرگ مســئوالن مبارزه با قاچاق مواد مخدر اســترالیا و آمریکا در یک عملیات مشترک
بوده ولی روز گذشــته دریافتند که درون بلندگوها مواد مخدر جاسازی شده بود .توانستهاند در بنادر لوس آنجلس و النگ بیچ به ضبط بزرگترین محموله مواد مخدر
افزون بر متاآمفتامین 55/9 ،پاند کوکائین و  11/5پاند هروئین در این محموله بوده به میزان  1/7تن متا آمفتامین دست یابند که میزان ارزش فروش در خیابان در استرالیا
به  1/29میلیارد دالر میرسیده است .
است.
ماموران اداره گمرک به  3کانتینر که به سوی استرالیا فرستاده میشده دست یافتهاند
در این عملیات  2آمریکایی و  4استرالیایی دستگیر شدهاند.

ریزش پل سان فرانسیسکو

پل سان فرانسیســکو که بر روی آب در منطقه ریچموند سن رافائل دچار ریزش
قطعههای بتونی به اندازه یک توپ فوتبال بوده و روز گذشته بست ه اعالم شده بود،
بازگشایی شد.
در ساعت  10/30بامداد روز گذشته هنگام عبور اتوموبیلها تکههایی ریز و درشت
از پل بر اتوموبیلها فرود آمد که خوشبختانه آسیب جانی نداشته و تنها به اتوموبیلها

صدمه زده است ،از سوی پلیس راه بسته شده و پس از چند ساعت باز شده و دوباره
پس از مشاهده ریزش بسته شده و از ساعت  3پس از نیمروز تنها یک باند در مسیر
غرب به شرق باز شده بود دوباره بسته شد و سرانجام در ساعت  8شب ،هر دو مسیر
پل باز شد .پلی که بسیاری از اتوموبیلها در بزرگراه  ،580فاصله شرق ریچموند تا
شمال سن رافائل را در آن طی میکنند.

قصد تجاوز به یک زن نظافتچی در ارواین

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

پلیس ارواین اعالم کرد که مرد  21سالهای به نام ادواردو گونزالز را که قصد تجاوز تهدید و به اتاقی دیگر به قصد تجاوز برده و با مقاومت زن روبرو شده و زن توانسته
اسلحه او را بگیرد وپس از آن ادواردو گریخته است و پلیس با کمک کسانی که نوار
به یک زن نظافتچی یک ساختمان در ارواین داشته را دستگیر نموده است.
این مرد که در ساعت  1/20پس از نیمه شب وارد یک ساختمان اداری شده که زنی ویدئوی مدار بســته را دیدهاند ،فرد مزبور را شناسایی و در محل کارش در تاستین
در آن مشــغول تمیز کردن با جارو برقی بوده و با به کار بردن عبارتهای سکسی ،دستگیر کردهاند .پلیس دریافته است که اسلحه پالستیکی و اسباببازی بوده است.
از او تقاضای رابطه کرده و چون با پاســخ منفی روبرو شده ،با اسلحه کمری او را
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ده دلیل برای اینکه به ایران سفر نکنید!

نویسنده :مجید محمدی

امریکــن تینکر با چــاپ مقاله ای از مجید محمدی با عنــوان « ده دلیل برای

 -5اگر شــما تاجر باشــید و بتوانید راهــی برای نادیده گرفتــن یا تضعیف

حاضر از ســفر به ایران منصرف شــوند و تنها با مشاهده یو تیوب از مناظر و

می خواهند که درصدی به مقامات ومسئولین دولت ایران رشوه دهید تا بتوانید

اینکه به ایران سفر نکنید» از تمامی شهروندان آمریکایی خواسته است در حال
زیبایی های آن بهره ببرند.

تحریمهای ایاالت متحده پیدا کنید (به عبارتی تحریم ها را دور بزنید) ،از شما
به معامالت خود بپردازید .در واقع ،کل سیستم اقتصادی درایران فاسد است.

مجید محمدی در این مقاله اشاره می کند :ایران دارای حدود یک میلیون بنای

 -6اگر شما یک زن هستید ،تحت پوشش قانون علیه آزار جنسی قرار نخواهید

تصمیم دارید به ایران ســفر کنید  ،باید خطرات آن را هم در نظر بگیرید .من

باشــند .بنابراین ،مجرمین جنسی مأموریت خود را برای کمک به دولت بدین

متذکر شوم به عنوان کسی که  40سال در ایران زندگی کرده است قبل از اینکه

روحانیون می گویند « :مگر ما به شــما نمی گوییم که در خانه بمانید ،آرایش

تاریخی ،غذاهای خوشــمزه ،طبیعت زیبا و مردمانی خونگرم اســت ،اما اگر گرفت .حکومت ایران دوست دارد زنان را ملزم کند درخانه بمانند و خانه دار

قصد دارم به دوستان آمریکایی قبل از اینکه آسیبی متوجه آنان شود ،نکاتی را

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.

An Excessive Amount of Weight is the Root of
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health
Take a New Step Into a Happier and Healthier
!Life by Contacting Us for a Free Consultation

(310) 854-9535

به کشور دوست داشتنی آمریکا مهاجرت نماید.

منظورانجام می دهند .هرگاه تجاوز جنسی یا جرم جنسی علیه زنان رخ دهد،
نکنید ،با مردان صحبت نکنید!!!!»

 -1دولت ایران ،مسافران آمریکایی و اروپایی را به عنوان تراشه های قمار(بازی)

 -7اگر شــما با یک زن متأهل ارتباطی داشته باشــید ،او محکوم به سنگسار

سپس سالها زندانی خواهید شد ،تا زمانی که دولتهای ایران و ایاالت متحده به

وسطایی و وحشیانه را اجرا نمی کند ،اما زمانی که دوربین ها ضبط نمی کنند،

می پندارد .در ایران ،شما ممکن اســت برای انجام هرعملی بازداشت شوید.
توافق برســند( .مبلغ کم فایده ای ندارد . ).طی چهل سال گذشته صدها مورد

گروگانگیری صورت گرفته اســت .همانطور که وزارت خارجه هشدارداده ،
«مقامات ایران همچنان به بازداشــت و زندانی کردن شــهروندان آمریکایی از

جمله دانشــجویان ،روزنامه نگاران ،تاجران و دانشــگاهیان ادامه می دهند و

خواهد شــد .از طرفی دولت اعالم کرده اســت که دیگر این مجازات قرون
این کار را انجام می دهند .مسلمانان شیعه معتقدند که سنگسار دستور خداست

و حکومت اسالمی نمی تواند کلمات خدا را نادیده بگیرد .اگر دولت بخواهد
شما را دستگیر کند و بکشد ،کافی است یک زن متاهل را به اتاق شما بفرستد
و آنچه دراتاق اتفاق می افتد را ضبط و ثبت کند.

آنها را به اتهام جاسوســی و تهدید امنیت ملی محکوم می کنند ».اگر شما یک  -8اگر شــما را با یک بطری شــراب پیدا کنند به  74ضربه شالق ،پرداخت

شــهروند دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی باشید ،لقمه چرب و نرم تری خواهید

جریمه و بین یک تا شش ماه زندان محکوم می شوید ،مگر اینکه شما خوش

کنند ،چون ایران ،شهروندان دو تابعیتی را قبول ندارد.

 -9هر ســاله حدود  20هزار نفر کشــته و صدها هزارنفر درحوادث اتومبیل

بود زیرا دولت ایران ادعا می کند که کشــورهای غربی حق ندارند شــکایت
 -2بخش خصوصی در صنعت گردشــگری درایران وجود ندارد .هنگامی که
در ایران پول خرج می کنید ،شــما به مردم ایــران کمک نمی کنید ،زیرا تمام

شانس باشید و پول کافی برای دادن رشوه به پلیس یا قاضی داشته باشید.

درایران مجروح می شــوند .نحوه رانندگی ،اتومبیل های مونتاژ شده در ایران

و جاده ها بســیار افتضاح است .اگر شما می خواهید زنده بمانید ،ایران مقصد

تســهیالت و امکانات در دست دولت یا «خودی ها» می باشد .فقط آنها قادر شما نیست.

به دریافت وام های کم بهره و انعقاد قراردادهای دولتی هستند .این افراد تنها

 -10بر اســاس ســخنان خامنه ای رهبر ایران « تمام غربیها وحشی هستند».

هزینه می کنید ،دولت تروریست و سپاه پاسداران از آن بهره مند می شوند.

به چشم یک وحشی نگاه می کنند.

اعضای خانواده و دوستان خود را استخدام می کنند .هنگامی که شما در ایران

بنابراین ،اگر مقامات تصمیم به انجام هر کاری برای شما داشته باشند ،شما را

 -3اگر شــما بخواهید با ســگ خود در خیابان قــدم بزنید،نیروی انتظامی یا

مجید محمدی در پایان مقاله خود یادآور می شود ،وقتی آمریکاییها و اروپاییها

ســگ در خیابان های ایران ممنوع می باشــد و از نظر مذهبی سگ را همانند

تأکیــد می کند ،اگر می خواهید ایــران را ببینید ،دوباره فکر کنید ،تماشــای

اعضای بســیج ،ســگتان را گرفته و در صحرا رها می کنند .زیرا پیاده روی با
کافر یا ادرارکثیف یا به اصطالح «نجس» می دانند .ضمنا همراه داشــتن سگ

در اتومبیل نیز ممنوع است.

به ایران ســفر می کنند ،نمی دانند که در معرض خطرات جدی هســتند .وی
یوتیوب انتخاب امن شماست.

 -4اگر یک خبرنگار هســتید و دارای مجوز از یک سازمان خبری می باشید،

دولت یک « مأمور همراه» برای شما تعیین می کند .شما آزاد نیستید به هر جا

که دوســت دارید بروید« .مأمور همــراه» به فردی می گویند که عضو ادارهی
مطبوعات خارجی وزارت ارشاد است .این فرد شما را همیشه می پاید و اگر

شــما بدون اجازه با کســی صحبت کنید یا به جایی بروید که نباید می رفتید،

این اقدامات شما ضبط و ثبت می شود و در آینده دیگر به شما ویزا نخواهند
داد .مأمور مذکوراز شــما می خواهــد رویدادهایی را گزارش دهید که به نفع

دولت ایران باشد مانند برگزاری نمازجمعه یا راهپیمایی بسیجیان علیه ایاالت
متحده آمریکا و اســراییل  .در واقع گزارش شــما مهندسی می شود تا تبلیغی
برای رژیم ایران باشد.

Iranian Information
Center
08Global.net
(818)9-08 08 08

تخریب کلیسا در شمال کالیفرنیا

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331

پلیس سانتا کروز در شمال کالیفرنیا زن  23سالهای به نام ژاکلین چاویرا را به جرم
تخریب در کلیسا و فرو انداختن صلیب  15فوتی کلیسا و دزدی از فروشگاه و انکار
دستور دادگاه دستگیر و به زندان سپرد.
پلیس میگوید :او در ساعت  11/40چهارشنبه وارد فروشگاهی در واتسون ویل
شــده و تعدادی گل رز دزدیده و پس از  20دقیقه وارد یک فروشگاه دیگر شده و

شــماری از مجسمههای مذهبی را شکسته و پس از آن وارد مغازهای دیگر شده و
نوشابه دزدیده است و ســرانجام در ساعت  12/15پس از نیمروز به کلیسای سن
پاتریک رفته و دست به تخریب زده و فیلمهای ویدئو دوربینهای مدار بسته اعمال
تخریبی او را ضبط کرده ،تخریبی که  15000دالر خسارت به کلیسا وارد کرده است.
او در برابر  25000دالر وثیقه به زندان رفته است.
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 2

وزیر امور خارجه برای کســب اعتبار برای نظام حاکم ضدّ ایرانی ،از شخصیت
های تاریخی چون کورش بزرگ که  2500ســال پیش یهودیان اسیر در بابل را
نجــات داده بود نام می برد ،در حالیکه رهبران نظام اســامی به درهم کوبیدن
تمدّ ن ایرانی از یک سومباهات می کنند و از سوی دیگر به نداشتن نیاکان ایرانی
بخود می بالند و هم زمان ،در کتابهای منتشر شده از همان کورش بخاطر نجات
یهودیان انتقاد می کنند.
در این زمان نیز ،جمهوری اســامی نمی تواند و حــق ندارد که برای آمدن و
حضور لهســتانی ها در ایران برای خود کسب اعتبار کند ،دالیل آن به شرح زیر
است:
دردرجــه ا ّول ،این جمهوری اســامی نبوده که به لهســتانی ها پناهندگی داده
اســت .حتی محمدرضا شــاه نیز در این مورد دخالتی نداشته و مردم ایران نیز
در این تصمیم دخالتی نداشــته اند .اگر جای سپاسگزاری باشد ،باید از متف ّقین
سپاسگزاری کرد ،آنهم با توجه به اینکه بسیاری از این پناهندگان درراه دفاع از
آنان کشــته شدند و در دوران پس از پیروزی هم به آنان خیانت شده و لهستان
به سادگی توسط چرچیل ،در اختیار استالین قرار گرفت و بمدت  50سال تحت

اشغال باقی ماند.
حتی اگر قرار باشــد که از محمدرضا شاه نیز ّ
تشکری بعمل آید ،این جمهوری
اســامی بود که او را سرنگون ساخت و از هرآنچه که او انجام داده بود نفرت
داشت .بنابراین چگونه است که جمهوری اسالمی ناگهان از عملکرد محمدرضا
شاه بهره برداری می کند؟!
د ّوم آنکــه در زمــان ّ
یکه تازی های هیتلر -در اواخر دهــه  30واوائل دهه 40
میالدی -بدنه اصلی ّ
ملیان هوادارهیتلر بود و تحریکات مشابهی در ایران توسط
آنان صورت می گرفت .در صورت ورود لشکریان نازی به ایران ،همین ّ
ملیان
و ســایر هواداران هیتلر بدون شــک ،همه این پناهنــدگان را همراه با یهودیان
ایرانی ،تحویل آدم کشان هیتلری می دادند.
و باالخره باید گفت که اگر در بین ایرانیان کســی بخواهد برای نجات لهستانی
ها کسب اعتبار کند ،نخست باید بپذیرد که اشغال ایران توسط متّفقین یک اقدام
آزادی بخشــی بوده اســت ،زیرا در غیراینصورت ،نیروهای آلمان نازی پس از
چند ماه در ایران می بودند وآنگاه آن شــخص باید نشــان دهد که جبهه گیری
سیاسی او یا خانواده اش در برابر هیتلر در آن زمان چه می بوده است؟

نتیجه رقابتهای آموزشی سالیانه اداره آموزش کانتی لوس آنجلس

در رقابتهای آموزشی سالیانه که از سوی اداره آموزش کانتی لوس آنجلس برگزار
شــد ،نزدیک به  400دانشآموز از  50دبیرستان شــرکت کردند که دبیرستانهای
وست ،گارفیلد ،گرانت ،مارشال و نورت هالیوود از دبیرستانهای دولتی و دبیرستان
خصوصی و مذهبی میشن هیلز به عنوان برنده مسابقات برگزیده شده و تیم آنها در

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

ماه مارچ به رقابت با دیگر دبیرستانهای ایالتی برای انتخاب تیم برگزیده کالیفرنیا به
ساکرامنتو فرستاده خواهند شد.
در رقابتهای آموزشی کانتی لوس آنجلس ،دبیرستان وست ،با دانش آموزان خود،
کندال کرییو  ،امی چانگ و بریتنی برناسکی در باالترین امتیاز قرار گرفت.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 8فوریه تا  14فوریه ( 19بهمن تا  25بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه 19بهمن  8 /فوریه

 1347خورشيدى ( 1969ميالدى)
زادروز شيوا رز ،بازيگر آمريكايى فيلمهاى
تلويزيونىوسينمايى(دخترپرويزقريبافشار)
 1349خورشيدى ( 1971ميالدى)
تأسيسمدرسهعالىعلومقضايىوادارىدرقم
 1349خورشيدى ( 1971ميالدى)
حمله به پاسگاه سياهكل در شهر سياهكل
توسطچريكهاىفدايىخلق
 1353خورشيدى ( 1975ميالدى)
محمدرضاشاهگفتهيچكشورىقدرتحمله
به ايران را ندارد.
 1355خورشيدى( 1977ميالدى)
كشتهشدنارتشبدفضائلتدينفرماندهنيروهاى
هوايىدرسانحههوايىدرتپههاىلويزان
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
شاپور بختيار گفت ،در مقابل هيتلر ،رضاشاه،
و محمدرضا شاه ايستادگى كردم ،در مقابل
خمينىوبازرگانهممقاومتخواهمكرد.

شنبه 20بهمن  9 /فوریه

 1264خورشيدى ( 1886ميالدى)
زادروز ابراهيم پورداوود  -اديب ،شاعر و
پژوهشگرنامداردررشت
 1308خورشيدى ( 1930ميالدى)
درگذشتمهرداداوستا،شاعرواديبمعاصر
 1355خورشيدى ( 1977ميالدى)
انتصابسپهبدربيعىبهفرماندهىنيروىهوايى
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
تظاهراتطرفدارانبختياردرامجديه

یکشنبه 21بهمن  10 /فوریه

 1311خورشيدى ( 1932ميالدى)
زادروز فرامرز پايور ،موسيقيدان ،نوازند هى
سنتور،مدرس،ومؤلف
آثار استاد پايور به صورت كتاب و سى دى در
شركتكتابموجوداست
 1315خورشيدى ( 1937ميالدى)
خودكشى علی اكبر داور -وزير ماليه و يكى از
پايههاىاساسىسلطنترضاشاهپهلوى
 1334خورشيدى ( 1956ميالدى)
درگذشت عباس اقبال آشتيانى -استاد
دانشگاه،مستشارفرهنگى،مترجم،نويسندهو
ناشرمجلهپرارزش«يادگار»
كتابتاريخايرانباستانوشاهنامهبهتصحيح
ايشاندرشركتكتابموجوداست.
 1335خورشيدى ( 1957ميالدى)
زادروزفرخندهآقايى،قصهنويس
 1349خورشيدى ( 1971ميالدى)
درگذشت عزت اهلل نويد -بازيگر تئاتر و
تلويزيون
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)

فرماندار نظامى تهران و حومه عبور و مرور در درگذشت منوچهر احترامى ،طنزنويس
تهران را از ساعت  4:30بعدازظهر تا  5بامداد برجسته ايرانى بر اثر عارضه قلبى در سن 67
ممنوعاعالمكرد.
سالگىدرتهران
درتهرانواكثرشهرهاىايرانجنگمسلحانه
براى ساقط كردن رژيم پهلوى آغاز شد.
سه شنبه 23بهمن  12 /فوریه
 1382خورشيدى ( 2003ميالدى)
 1324خورشيدى ( 1946ميالدى)
هواپيماى ايرانى به مقصد شارجه كه از كيش درگذشت رضاقلى ميرزا ظلى  -موسيقيدان و
پروازمیكرددرنزديكىفرودگاهشارجهسقوط آوازخوان
كرد و 46كشته به جاى گذاشت.
 1348خورشيدى ( 1970ميالدى)
ميالدى)
 1390خورشيدى (2012
انتصاب دكتر نصراهلل مقتدرمژدهى به رياست
درگذشت پرويز رجبي تاري خدان ،مترجم دانشكدهپزشكىتهران
و نويسنده در سن  72سالگي در اثر بيماري
سرطان در منزلش .وي در  27ارديبهشت چهارشنبه 24بهمن  13 /فوریه
 1318در روستاي امامقلي ،حدود 40كيلومتري
قوچان،بهدنياآمد.
آثارايشانبويژهمجموعه5جلدىكتابايشان
با عنوان « سدههای گمشده « در شركت كتاب
موجوداست

دوشنبه 22بهمن  11فوریه

 1326خورشيدى ( 1948ميالدى)
قتل محمد مسعود -مدير روزنامه مرد امروز
درخياباناكباتانتهران
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
تهرانصحنهجنگىخونينشد
كالنتریها،پاسگاههاىژاندارمرىوقرارگاههاى
پليسدرتصرفافرادمسلح قرارگرفت.
ستاد ژاندارمرى در ميدان  24اسفند سقوط
كرد و بدست مردم افتاد.
ساعت 10:30شبشوراىعالىارتشباشركت
رئيس ستاد ،وزير جنگ وغالب فرماندهان
تشكيلجلسهدادوبدنبالآناعالمبیىطرفى
كرد.
شهربانىكلكشورسقوطكرد.
زندانقصرتوسطنيروهاىمسلحگشودهشد
و زندانيان فرار كردند .هژبريزدانى و محرمعلى
خرمجزءزندانيانىبودندكهفراركردند.
زندان و پادگان جمشيديه تصرف شد و عده
اى از زندانيان رژيم متوارى شدند وعدهاى از
زندانيان توسط مردم بازداشت و به مدرسه رفاه
اعزامشدند.
دستگيرشدگان عبارت بودند از ارتشبد
نصيرى ،سپهبد صدرى ،غالمرضا نيكپى،
منصور روحانى ،دكتر شيخ االسالمزاده ،دكتر
منوچهرآزمونوساالرجاف
اميرعباسهويدااززندانبهمدرسهرفاهانتقال
يافت.
صدا و سيماى ايران به دست مردم تصرف شد.
« صداي انقالب « در روى صفحه تلويزيون
نقش بست و بدين ترتيب رژيم  2500ساله
شاهنشاهى و آخرين سلسله سلطنتى ايران
سقوطكرد.
 1384خورشيدى ( 2006ميالدى)
درگذشت تيمسار دكتر احمد مدنى دبيركل
جبهه ملى ايران ،اولين وزير دفاع دولت موقت
انقالب ،و يكى ازشيفتگان راه آزادى ايران به
علتابتالءبهبيمارىسرطاندردنورامريكا.
 1387خورشيدى ( 2009ميالدى)

 1345خورشيدى ( 1967ميالدى)
درگذشتفروغفرخزاد-شاعرمعاصر
مجموعه اشعار زنده ياد فروغ فرخزاد بدون
سانسور چاپ خارج از ايران در شركت كتاب
موجوداست.
 1346خورشيدى ( 1968ميالدى)
انتخابدكترمجتهدىبهرياستدانشگاهملى
ايران
خاطرات دكتر مجتهدى (پروژه تاريخ شفاهى
دانشگاه هاروارد به كوشش حبيب الجوردى)
درشركتكتابموجوداست
 1375خورشيدى ( 1997ميالدى)
درگذشت مهدى مفتاح ،موسيقيدان ،مدرس و
مؤلف

پنجشنبه 25بهمن  14 /فوریه

 1332خورشيدى ( 1954ميالدى)
زادروز قشنگ كامكار ،نوازنده و مدرس سه تار
آثارگروهكامكارهادرشركتكتابموجودند
 1356خورشيدى ( 1978ميالدى)
درگذشت فخرالدين مزارعى  -شاعر و استاد
دانشگاه
 1367خورشيدى ( 1989ميالدى)
صدور فتواى روحاهلل خمينى مبنى بر ارتداد
سلمانرشدىنويسندهكتابآياتشيطانى
 1387خورشيدى ( 2009ميالدى)
درگذشت ناصر آهنييان آهنگساز قديمى ،كه
آهنگهاى زيادى خصوصا براى آغاسى و خانم
سوسن و ...ساختند و همچنين برادر هنرمند
فقيدافشينبودندبراثرسكتهمغزىدرايران.
 1389خورشيدى ( 2011ميالدى)
اعتراضاتجنبشسبزدرتهرانوشهرستانها

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول  -علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :رهبر جمهوری اسالمی
دستور اصالح ساختار کشور را در چهار ماه آینده داده است.
این یارو مثه اینکه ما رو خر گیر آورده .آخه مرد حســابی ،چهار دهه نتونستی مملکتو
اصالح کنی اونوقت می خوای تو چهار ماه اینکارو بکنی؟!! یا منظورت اینه که دوباره
می خوای برینی تو قانون اساســی و از شر رییس جمهور با رای مستقیم مردم راحت
بشی؟ ای کلک!
خبر دوم  -شــبکه ملی رادیوهای آمریکا ،ا ن پیآر ،گزارش داد :تصاویر ماهوارهای از
پایگاه فضایی خمینی در شمال ایران نشان میدهد ،جمهوری اسالمی در دومین پرتاب
موشک بالستیک برای ارسال ماهواره به مدار زمین ،باز هم ناموفق بوده است!
بچه پررو به اینا میگن! مثال اومدن به آمریکا و بقیه چنگ و دندون نشون بدن ،ریدن! آخه
بی شعور به جای اینکه هی موشک هوا کنین و هی کج و کوله بره جاهای دیگه ،تعطیلش
کنین تا همه متوجه نشن که پشمم نیستین!
خبر ســوم  -خانواده سپیده قلیان ،فعال اجتماعی و اسماعیل بخشی فعال کارگری که
نزدیک به سه هفته است که در بازداشت به سر می برند ،نسبت به بیخبری از وضعیت
این دو زندانی و عدم پاسخگویی مقامات قضایی ابراز نگرانی کردهاند.
از اونجایی که دفعه پیش پیش بینی شهروند ایرانشهر درست از آب در اومد ،اصال نگران
نباشید! دارن از اعترافات اجباری این بچه ها به جای مستند تلویزیونی ،سریال طوالنی
چندین قسمتی میسازن .بازجو ،ببخشید ،کارگردان گفته می خواد رکورد سریال داستانی
بازی تاج و تخت یا  Games of Thronesرو بشکنه!
خبر چهارم  -در پی انتشار فایل صوتی رسول هویدا ،پیراپزشک و از دراویش گنابادی
از زندان فشافویه درباره وضعیت این مکان ،رییس زندان ضمن تهدید ،علیه این زندانی
اعالم جرم خواهد کرد.

عجب خریه! اعالم چه جرمی؟ حقیقت گویی و حق طلبی شکایت کردن داره؟ شاید
فاش کردن اصرار نظام محســوب میشه و یا توهین به مقام فالن و تشویش اذهان
عمومی و یا افساد فی االرض و یا شایدم جاسوسی از شرایط زندان های جمهوری
اسالمی برای دشمنان انقالب و اسالم؟
خبر پنجم  -بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت جمهوری اسالمی گفت :من جنگ تحمیلی
(با عراق) را هم درک کردم اما این جنگ (تحریم های آمریکا) سختتر است!
خدا پدرش رو بیامرزه که ادای گشــادا رو در نیاورده و خیلی شیک اعتراف میکنه
که بخاطر تحریم ها دارن جر میخورن و خالصه اینکه جلو عراقیا میرفتن روی مین
خیلی بهتر از این بوده که االن جلو آمریکا برن روی این!!!

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:
  - 1حاصل کار  -گلی خوشبو  -گرداگرد لب و دهان
 - 2نقد كننده  -نوعی هواگرد -گذران زندگی
 - 3در حمام پیدا میشود  -نمونه و الگو  -امضای گذرنامه
 - 4پیگیری نجوم  -جامه پوستی  -سخندان و دانا  -وزغ
 - 5افزودن انگلیسی  -تحویل دادن  -وحشت آور
 - 6نشان دادن  -بیمار و رنجور  -رمق
 - 7تبرئهشده  -هزارمیلیون  -وقت معین
 - 8توجه ویژه  -انبار غله  -مرسوم نیست
 - 9انسان  -رقابت ورزشی  -کار نسنجیده
 - 10قومی در ایران  -اینگونه هم کلمه تصدیق است  -زبان اروپایی
 - 11پرنده ای از خانواده کبوتر  -بلندترین قله دنیا  -تاک
 - 12برج کج داستانی  -پارچه آستری -روی رودخانه می سازند  -نوبت بازی
 - 13قبیله ای زردپوست ساکن ترکستان روس  -رسوم  -دانش ایجاد یک طرح
یا نمایه از هر تصویر ذهنی یا واقعی
 - 14هیاهوی مردم  -بریان و اشک ریزان بر آتش  -گیرنده امواج رادیویی
 - 15شهر برج طغرل  -جداسازی  -نوای خواب

 - 5تازه شکل گرفته  -مقدمه چینی  -دستگاه نساجی
 - 6گذرگاه ورود و خروج  -نام شــهری است تاریخی در استان حضرموت در
کشور یمن  -رقص سنتی برزیلی
 - 7یازده!  -دومین شهر استان ایالم از نظر جمعیت ،وسعت ،اهمیت اقتصادی و
سیاسی  -ابزار اضافه الزم
 - 8مساوی  -پیدا کن!  -مربی شاهزادگان در قدیم
 - 9مداد نوکی  -روستایی در خداآفرین در استان آذربایجان شرقی  -آش
 - 10رهبر حزب نازی  -ساز سیمی  -مخترع تلفن
 - 11ضمیر چهارم  -قطع كردن  -چیرگی
 - 12رشد  -نت بیمار!  -ویرایش  -خس خس صدری
 - 13تست هوش معروف  -آشكار كننده  -عاقل
 - 14الغر  -نوعی مبل
 - 15پسوند مکان  -از فیلسوفان بزرگ و ریاضیدان بنام قرن هفتم هجری

حل جدول شماره گذشته

عمودی:
 - 1صاحب قابوسنامه  -شهر مقبره شیخ شهاب
 - 2هدفها « -کاخ پر شــکوه خوشــتاریا» در این شهر استان گیالن واقع شده
است
 - 3ناگزیر  -از اقیانوسهای جهان  -فیلمی در ژانر ترسناک به کارگردانی جواد
افشار
 - 4جالیزی تنبل  -خانه بزرگ  -مخفف اگر  -اسلحه كمری

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

9

10
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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 8فوریه 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

154
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

فروغ فرخزاد (شاعری که نادیده گرفته شد)  :انسانیت مهم است نه
زن یا مرد بودن
امیر حســین راجی درمقاله ای درروزنامه نیویورک تایمز با عنوان « فروغ فرخزاد
شــاعرایرانی که نادیده گرفته شد ،ولی موانع جنسیت و جامعه را شکست» از این
شاعر به عنوان نویسنده ناامیدی یاد می کند که بر این باوربود :انسانیت مهم است
نه زن یا مرد بودن.
وی در مقاله خود به مصاحبه فروغ فرخزاد با مصاحبه کننده رادیویی اشاره می کند
که از او می خواهد تا شــعرهایش را با ویژگی های زنانه بیان کند و او ضمن رد
این مسئله می گوید« :آنچه مهم است انسانیت است ،نه مرد یا زن بودن .اگر شعر
بتواند به این نقطه برســد ،دیگر هیچ ارتباطی با خالق خود ندارد و تنها در دنیای
شعر می ماند».
نویســنده این مقاله در خصوص فروغ فرخزاد می نویسد :او یکی از نویسندگان
برجسته نیمه قرن بیستم در ایران بود که در طول زندگی خود با مسئله تأثیر جنسیت
بر پذیرش آثارش  ،در فرهنگی که زنان اغلب به نقش های سنتی محدود می شدند،
مبارزه می کرد.
وی دراولین مجموعه اشعارش می نویسد« :شاید به این دلیل که هیچ زنی قبل از
من گامی برای شکستن زنجیرهایی که دست و پای زنان را بسته ،برنداشته است،
من اولین کسی باشم که این تابو رامی شکنم و به این دلیل با من مخالفت می کنند».
فروغ فرخزاد درسن  32سالگی در سال  1967در یک تصادف اتومبیل درگذشت
که مــرگ وی به عنوان یک تراژدی ملی تیتراول صفحات روزنامه های تهران آن  ،1979حکومت جمهوری اســامی شعرهای او را به مدت یک دهه ممنوع کرده
زمان را بخود اختصاص داد.
بود .اما این سانسورو محدودیت ،تنها نسل جدید را برای دستیابی به شعرهای این
روزنامه ادبی ایرانی با عنوان «ســخن» پس از مراسم خاکسپاری او نوشت« :فروغ نویسنده بزرگ تشنه تر کرد و حال از «فروغ» به عنوان نماد آزادی هنر،جنسیت و
شاید اولین نویسندۀ زن در ادبیات فارسی باشد که احساسات عاشقانه ای از جنس شخصیت یاد می کنند.
زن را در شعرهایش بطور صریح و با ظرافت خاصی بیان می کند وبه همین دلیل اشعار فروغ که به منظوررشد و پیشــرفت زنان در برابرسالها بی عدالتی سروده ،
او توانست فصل جدیدی در شعر پارسی را بازکند».
حاکی ازمفهوم انسانیت بود .فروغ بر این باور بود که هم مردان وهم زنان ازنابرابری
امیرحسین راجی درمقاله خود اضافه می کند :پس از نظام پادشاهی سکوالر درسال جنسیتی جامعه رنج می برند.

فروش در
شــرکت کتــاب

ketab.net

(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H
Pacoima CA 91331

