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!!!...

یخ ،مهتاب ،کافه
نویسنده  :مهرانگیز کار
منتشر شد
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یک ایرانی به جرم «توهین به خدا» در کویت
محاکمه می شود

معرفی کتاب :درصفحه 10

حسنروحانی،رییسجمهوربی
اختیارحکومتجمهوریاسالمی
درتقلیدازصدامحسین
حملههکرهایایرانیبانام“هشدار
ممد”بهوبسایتیدریکیاز
شهرهایایالتتنسیآمریکا
اجرای قانون جدید محدود
سازی خریداسلحه ،بیش از100
نفر باپیشینه جرم را کنار زد
جمعیازپژوهشگرانخواستار
عدمتخریبدیوار«تصویر
زندگی»جورجواشنگتنشدند
دانالدترامپ:شرایطبیخانمان
هایکالیفرنیاشرمآوراست
محاکمه حمله کننده به کنیسای
یهودیان در پاوی به تعویق افتاد
داستانهایکودکاندرصفحه7

یکایرانیبسیارمهموموثردرشبکههایاجتماعیدرکویت
بدلیل « توهین به خدا» در یک شو طنز که در اینستاگرام خود
آپلود کرده بود دستگیر شد .بر اساس اظهارات دادستان جنایی
کویت  ،شهاب مرتدها غفوری که یک بالگر محبوب با 1/1
میلیون هواخواه در اینستاگرام است در بازداشت به سر خواهد
برد تا تحقیقات در این زمینه تکمیل شود.
وکیلی به نام بشار الناصر با انضمام این ویدیو که در اینساگرام
اپلود شده بود  ،علیه این بالگر به دادگاه شکایت کرده است.
در ویدیو نشان می دهد که آقای غفوری که یک مقیم کویت
است در یک محلی که به عنوان بیمارستان نشان داده شده ،
یــک نمایش کمدی را با یک خانم اجرا می کند .در ویدیو
جمله ای به شرح زیر نقل شده است.
«اگر تو به بهشت رفتی ،به خدا بگو که مرا نیز راه بدهد»
این ویدیو در اینستاگرام در  24ماه می  2019اپلود شده و تا

کنون  560هزار نفر آن را دیده اند.
بشــار الناصر به مطبوعات محلی اظهار داشته که «او با این
شکایت خواسته است ضمن این که اصول دینی حفظ شود
به این نوع رفتار شرم آلود پایان داده شود».
او در ادامه اظهار داشته که « متهم امور الهی را به تمسخر گرفته
است که الزم است مورد تعقیب جدی قانونی قرار گیرد»
اگر جرم متهم به عنوان کفر گویی ثابت شود طبق قوانین
کشور کویت مجرم می تواند به یک سال زندان محکوم شود.
ایرانشهر:بهنظرمیرسدهیچجایاینجهانبرایآزادیخواهان
ایران وجود ندارد که دیدگاهایشان را مطرح کنند .ما خود باید
کشوری داشته باشیم با حکومتی سکوالر که بتوانیم عقاید و
باورهایمان را بدون ترس و واهمه مطرح کنیم و این محقق
نخواهد شد مگر با سرنگونی حکومت اسالمی در ایران

آمریکا باید آخوند جنتیرا که در
ایران دیکتاتور ساز است ،تحریم کند
خبرگزاری ایرانشهر :او کسی است که فریاد « مرگ بر امریکا « و « مرگ بر اسراییل» را
از عموم درخواست می کند .او کسی است که غیر مسلمانان را به مانند « حیواناتی تشبیه
میکند که زمین را آلوده می کنندو در فســاد غوطه ورند» .او کســی است که سربازان
امریکایی را به « گرگان گرسنه خون» تشییه می کند و او کسی است که پشتیبانی خود از
گروههای شبه نظامی شیعه برای مرگ سربازان امریکایی را پنهان نمی کند.
او کسی است که میزبانی « لوییس فراخان» رهبر گروه ملت اسالم را به عهده گرفت و او را
به عنوان میهمان عالیقدر محترم شمرد .او کسی است که خواستار اعدام تظاهر کنندگان در

جنبش ۲۰۰۹(۱۳۸۸میالدی) شد و از قوه قضاییه خواست هیچگونه رحم و مروتی نسبت همان نهادی اســت که بررسی پیشینه نمایندگان مجلس شــورا و کاندیداهای ریاست
به آنها روا ندارد .او کسی است که جنبش اعتراضی مردم ایران در دی ماه سال ( ۱۳۹۶

جمهوری را در دست دارد و هر کسی را که بخواهد از گردونه کاندیداتوری خارج می

دسامبر  )۲۰۱۷را توطئه غرب برای سرنگونی نظام نامید و او کسی است که مهمترین نقش کند و مجلس خبرگان رهبری که رهبر آینده را تعیین می کند و دست رهبر کنونی را باز
را در پشت درهای بسته برای انتخاب رهبر رژیم آخوندی ایران بازی میکند.
این شخص آخوند «احمد جنتی»  ۹۲ساله است که سکان دو نهاد بسیار مهم را در دست
دارد .او ریاست شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری را به عهده دارد .شورای نگهبان،

میگذارد که به هر کاری که دلش می خواهد بدون پاسخ گویی به کسی دست بزند.
آمریکا باید آخوند احمد جنتی را به شدیدترین وجه ممکن تحریم کند.
منبع :ترجمه آزاد از منابع انگلیسی و استفاده از منابع فارسی
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بیژن خلیلی

مقاالت:

حسن روحانی ،رییس جمهور بی اختیار حکومت جمهوری اسالمی
در تقلید از صدام حسین

بیژنمفید

نمایشنامهنویس ،کارگردانوبازیگر ایرانی است
ســابقه :این وجه تســمیه برای جنگ را در دوران معاصر نخســتین بار توسط این هواپیماها را توقیف و به عنوان غرامت جنگ ایران و عراق مصادره کردند).
صدام حســین در جنگی که نام « جنگ خلیج» از آن یاد می شــود ،به کار برد .اکنون همین ترم توسط حسن روحانی به کار برده می شود .باید در نظر داشت،
چند صباحی پس از خاتمه جنگ ایران و عراق  ،صدام حســین با آن که کویت عراق که در ظرف مدت  ۴۰روز این جنگ را واگذار کرد ،توانســت با ایران به

یاری های بســیاری به او در جنگ ایران و عراق نموده بود ،به این کشور حمله مدت  ۸سال بجنگد و در ماههای آخر جنگ به پیروزی های بزرگی دست یابد

کرد و آن را اشــغال و آن را ضمیمه عــراق نمود .بالفاصله پس از این تجاوز ،که خمینی را مجبور کرد قطعنامه  ۵۹۸شــورای امنیت را بپذیرد و جام زهر را
ایاالت متحده آمریکا ،در زمان ریاســت جمهوری جورج بوش پدر  ،ائتالفی از بنوشد.

کشورهای دوست و همپیمان خود را تشکیل داد و به صدام حسین اخطار کرد جمهوری اسالمی به اخطارهای پی در پی پرزیدنت ترامپ برای دوباره خوانی

که یا به اشــغال کویت بی قید و شــرط پایان دهد و یا منتظر حمله کشورهای قرارداد برجام و تغییر در آن و بویژه عدم ســاخت و آزمایش موشکهای دوربرد
ائتالف برای آزادی کویت باشــد .صدام حســین به جای تمکین اعالمکرد ،اگر و بالیستیک توجه نکرد و حاضر به مذاکره نشد.

جنگی صورت بگیرد این جنگمادر جنگ ها خواهد بود و عراق گروه ائتالف اکنون پس از خروج آمریکا از این پیما ن و برقراری تحریم های بســیار سخت

را شکست خواهد داد.

علیه جمهوری اســامی ایران ،حسن روحانی پذیرفت که اگر آمریکا تحریم ها

عمر این جنگ که صدام حســین آن را مادر جنگها خوانده بود ،فقط  ۴۰روز را بردارد ،آن گاه جمهوری اسالمی حاضر به مذاکره خواهد شد.

بود و عراق از گروه ائتالف شکست بسیار سختی را متحمل شد .در این جنگ ایرانیــان باید بدانند که بــا حکومت مالیان فقط با توســل به زور می توان
عراقی ها  ۲۵تا  ۵۰هزار نفر کشته دادند ۳۳۰۰ ،تانک و  ۱۱۰هواپیمایشان منهدم ســخن گفت ،تا به رعایت حقوق بشر ملزم شوند و تعهدات بین المللی خود

شــد (  ۱۳۰هواپیمای عراقی نیز به ایران فرار کردند که جمهوری اسالمی ایران

را محترم شمارند.
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در کانون خبر:

حمله هکرهای ایرانی با نام “ هشدار ممد” به وب سایتی
در یکی از شهرهای ایالت تنسی آمریکا
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز سه شنبه ششم اگست گزارش داد ،شهر «مورفرزبورو»
در ایالت تنسی در حال پاکسازی وب سایت خود پس از حمله هکرها به آن در آخر
هفته گذشته است .بنابه این گزارش ،یکی از صفحات وب سایت ،با یک صفحه
که در آن شخصی با ماسک دیده می شود و در زیر آن نوشته شده «این وب سایت
توسط هکرهای ایرانی هک شده است» ،تعویض گردیده است.
نام این گروه هکر « هشدار ممد » ( )Mamad warningمی باشد .در پایین این
پیام ،هکرها اعالم کرده اند که آنها اطالعات و هویت کاربران این وب سایت را در
اختیار گرفته اند ،در حالی که مقامات اعالم کرده اند اطالعات هیچ کس از کاربران
در معرض خطر قرار نگرفته است.
سخنگوی شهرداری « مایک برونینگ» در این خصوص اظهار داشت :شهرداری آن
بخش هک شده را بسته و اجازه دسترسی به آن را نیز مسدود کرده است .وی افزود:
امیدوار است روز دوشنبه  ۱۲اگست این وب سایت به حالت عادی خود باز گردد.
گفتنی است شهر شهر «مورفرزبورو» در  34مایلی نشویل مرکز ایالت تنسی قرار
دارد و جمعیت آن نزدیک به  140هزار نفر می باشد.
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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

اجرای قانون جدید محدود سازی
خریداسلحه ،بیش از 100نفر
باپیشینه جرم را کنار زد
حاویر بســرا ،دادســتان کل کالیفرنیا اعالم کرد :با اینکه تنها یک ماه از اجرای
قانون جدید محدود ســازی امکان خرید فشنگ برای اسلحه می گذرد ،با نظام
ارزیابی گذشته افراد و پیشــینه تاریخی آنان ،توانسته اند بیش از  100نفر را از
خرید اســلحه و مهمات کنار بزنند که از میان افرادی با پیشینه جرم بوده اند ،از
سوی دیگر این قانون موجب شده است بسیاری اقدام به خرید نکنند.
حاویر بســرا دادســتان کل کالیفرنیا اشــاره کرد که شــماری از قاضی ها بنابر
درخواســت دارندگان اسلحه درصدد هستند که از اجرای این قانون با بهانه این
که برخالف قانون اساسی است ،پیشگیری نمایند.
باید یادآوری کرد که این مقررات براســاس الیحــه  63که به تصویب مردم و
ســپس قانون گذاران رســیده ،به اجرا در آمده ودر این شرایط پیشنهاد می کنم
ایالت های دیگر نیز در این مسیر گام بردارند.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
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www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 5

مصطفی برزگر گنجی
سرپرست اداره کل نظارت بر امور
زندان و اجراي احکام
مسئولیت ها
دادستان عمومی و انقالب قم از سال  1386تا  14دي 1395
دادیار دادسراي دیوان عالی کشور از دي ماه  1395تا کنون
 سرپرست اداره کل نظارت بر امور زندان و اجراي احکام از دي ماه  1395تاکنون 3
برخی از موارد نقض حقوق بشر
مصطفی برزگر گنجی به عنوان دادستان عمومی و انقالب قم در بازداشت هاي
خودسرانه ،شکنجه و اجراي احکام اعدام و قصاص زندانیان مسئول است .او در
افزایش اجراي مجازات هاي مرگ مشــارکت داشــته و به خصوص از ابتداي
سال 90
کاربرد زور و خشونت را در شهر قم افزایش داده است.
اجراي احکام اعدام و اعدام در مال ءعام
مصطفــی برزگر گنجی در  1دي مــاه  1387از اعدام  5نفر از جمله یک مدعی
امامت
به گفته او دو نفر از اعدام شدگان به اتهام قاچاق مواد مخدر ،دو نفر به .خبر داد
مفســد فی االرض شناخته شــدند و « ادعاي امامت » اتهام تجاوز و یک نفر به
اتهام
در زندان مرکزي قم حلق آویز شــدند .شــخصی که به اتهام امامت اعدام شد
علیرضا
پیغان 41 ،ســاله ،بود که روزنامه ایران ،ارگان رسمی دولت جمهوري اسالمی،
اتهام
عنوان کرد و گزارش داده بود که او مؤلف یک کتاب  « 600خرافه پرستی » او را
صفحه اي و متهم به گردآوري  21مرد و  29زن در حال ترویج خرافه پرستی در
پایتخت مذهبی جمهوري اسالمی بود.
در شهریورماه سال  1386نیز خبرگزاري مهر خبر داده بود که فردي به نام محمد
بودن در « ادعاي امام زمان » به اتهام « درویش » حسین زاده ابوجسی مشهور به
مصطفی برزگر گنجی اعالم کرده بود که پنج .مالءعام در قم اعدام شده است
تحت بازداشــت به ســر م ی برند « .مدعیان امام زمان » نفر دیگر نیز در قم به
عنوان
همچنین او در  12دي ماه  1389از اعدام هشت متهم مرتبط با مواد مخدر در
زندان مرکزي قم خبر داد و گفت هر کدام از این افراد ،دو بار تقاضاي عفو کرده
بودند که هر دو بار نیز تقاضاي آن ها به تأیید نرسید .گنجی همچنین به اصالح
مجازات حمل و نقل و »  :قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود
خرید و فروش باالي  30گرم شیشــه نیز همانند دیگــر مواد روانگردان ،چون
کراك
« .و هرویین ،اعدام در نظر گرفته شده است
قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

 29مقام ایرانی از جمله  10 (،اکتبر  ) 2011اتحادیه اروپا در  18مهر 1390
مصطفی برزگر گنجی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق
شهروندان ایرانی داشته اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد .کلیه
 .دارایی هاي این مقامات نیز در اروپا توقیف می شود
بر اســاس مصوبه اتحادیه اروپا مصطفی برزگر گنجی مســئول بازداشت هاي
خودسرانه
و شــکنجه چندین نفر از بازداشت شدگان قمی اســت .او در افزایش استفاده
از مجازات مرگ مشــارکت داشته اســت و از ابتداي سال  1390کاربرد زور و
خشونت را افزایش داده است.

علی محمد
بشارتی جهرمی
مشاور سیاسی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام
متولد  1323شهر جهرم؛ مدرك
دکتراي روابط بین الملل دارد.
مسئولیتها
 عضو ستاد استقبال از روح اهلل خمینی و از اولین بازجویان مخالفان جمهورياسالمی
 عضو اولین شوراي فرماندهی و از بنیان گذاران سپاه پاسداران در سال 1357احتماالً) در سال  - ) 1358مسئول اطالعات و تحقیقات سپاه
 نماینده دوره اول مجلس شوراي اسالمی از  1359تا 1363 قائم مقام وزیر امور خارجه از  1363تا 1372 وزیر کشور جمهوري اسالمی از  1372تا 1376 مشاور امنیتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از  1376تا 138 مشاور سیاسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از  1380تا کنونبرخی از موارد نقض حقوق بشر
در جهرم « گروه قنات »  .مشارکت در جنایت هاي
در نخستین ماه هاي پس از انقالب گروهی به رهبري علی محمد بشارتی جهرمی که از
مؤسسان سپاه پاسداران انقالب بود و حسین آیت اللهی ،امام جمعه این شهر ،گروهی
را شکل دادند که بعدترها مخالفان سیاسی را می ربود و پس از شکنجه در غسالخانه
قبرستان بهشت رضوان در مجاورات امامزاده شازده ابوالفضل ،مثله می کرد و به قتل می
رساند و پیکرشان را در چاه هاي قنات هاي زمین هاي کشاورزي جهرم می انداخت.
این قنات ها مدت ها بود به دلیل عدم الیروبی خشک شده بود.
گفته می شود عالوه بر چندین هوادار سازمان هاي سیاسی مخالف و بهاییان ،یک زن

تن فروش و یک فرد همجنس گرا نیز از قربانیان این گروه بودند که بین مردم به گروه
قنات معرفی شد بودند .با وجود کشف چند جنازه در قنات ها توسط برخی از خانواده
ها که باعث توقف کار این گروه شد ،هنوز به احتمال زیاد بقایاي پیکرهاي زیاد دیگري
در قنات هاي این منطقه وجود دارند.
یکی از قربانیان این گروه یک کارگر جنســی به نام ُگلو بــود .خانواده اش در کوهی
نزدیکی جهرم زندگی می کردند .آنقدر فقیر بودند که خانه اي نداشتند .گروه قنات به
دلیل”گناهانش“ ،به صورت ُگلو اسید پاشیدند و کورش کردندُ .گلو پسري داشت معروف
ُ
ُ
ممدگلو دم در خانه می نشست و یک تومان و دو تومان از مردان مشتري پول
ممدگلو.
به
می گرفت .بعد کورشدن مادر ،به گروه قنات پیوست و یکی از بهترین هایشان شد در تکه
تکه بریدن اعضاي بدن مخالفان سیاسی و سوراخ کردن جمجمه هایشان با مته .یک بار
دست کرده بود توي جیبش و به چیز لزجی برخورده بود؛ چشم یک قربانی بود که چند
روز پیش در آورده و یادش رفته بود که توي جیبش گذاشته است.
میترا الگر از فعاالن سیاسی سابق شهر جهرم ،در شهادت خود به مرکز اسناد زمانی که
من در زندان بودم [اوایل »  :حقوق بشر ایران درباره این گروه می گوید تابستان 1360
] پســرخاله ام حمید توسط گروه قنات کشته شده بود .آن ها ابتدا با چاقو او را زدند
و در خیابان رهایش کردند تا بمیرد .بعد مردم به او کمک کردند و او را به بیمارستان
رساندند .این گروه قنات آن قدر وحشتناك بودند که حتی کسانی که به مجروح کمک
می کردند را نیز با چاقو می زدند .بعد از درمان پســرخاله ام ،حمید ،بهبود م ی یابد
و می تواند در روز بعد از بیمارستان مرخص شود ،اما این گروه دوباره به بیمارستان
حمله می کند .آن ها مسلح بوده و به هر یک از اتاق هاي بیمارستان یورش می آورند
و بیماران آن را مضروب کرده و حتی یکی از آن ها را با اسلحه می کشند .وقتی آن ها
س ُرم را که به دست پسرخاله ام وصل بود از دستش
وارد اتاق پسرخاله ام می شوند 
در می آورند و در چشــمش فرو می کنند .سپس او را با تختش از بیمارستان خارج
می کنند .وقتی دکترها به این کار آن ها اعتراض می کنند آن ها می گویند« ،شما حق
حرف زدن ندارید .ما حزب اهلل ،ارتش خدا هستیم .سه روز بعد نیروهاي ژندارمري
توانستند جسد حمید را از قنات هاي خارج از شهر پیدا کنند ...جاي شکنجه بر تمام
بدن او هویدا بود .اعضاي بدن او مثله و تمام بدنش با سیگار سوزانده شده بود .یک
چشمش را در آورده بودند و « .تمام پشتش چاقو چاقو شده بود صولت شیخ نیا ،یکی
از شاهدان عینی که خود از اهالی جهرم است ،در شهادت خود نزد عدالت براي ایران
در همین رابطه گفته است:
 ...بشارتی نام مشهور دیگري از عوامل جنایت هاي آن سال ها است .دختر خواهرش
با ما زندان بود .فامیلش یادم نیست .خودش از دایی اش می گفت .همان موقع یکی از
بچه هاي جهرم را تکه تکه کرده بودند ،به نام حمید غفوري که جنازه اش را به خانواده
اش تحویل می دهند .جنازه را تکه تکه اش کرده بودند و ازشــان می خواهند که در
باغچه خانه شان چالش کنند.
در جریان کشته شدن او ،بچه خواهر بشارتی گفت که دایی من دست داشت و یکی از
عوامل کشتن حمید غفوري بود .می گفت که بچه ها را توي قنات می انداخته...

ادامه در شماره بعد

شعبه ی جدید  LA PIANOSافتتاح شد
در دان تاون لس آنجلس

تمامی پیانوها با جابجایی و کوک رایگان ،گارانتی
سرویس یکساله و تخفیف ٪۱۰برای ایرانیان
عرضه می شوند.
به عالوه کمپانی ال ای پیانو به هم وطنان گرامی مشاوره
رایگان پیش از خرید پیانو را توصیه میکند.

La-pianos@hotmail.com

www.la-pianos.com

مشـــاوره رایــــگان
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دایره ایرانی شبکه بینا فرهنگی زنان در نظر دارد ،به مناسبت گرامی داشت روز تساوی حقوق
زنان مراسمی با عنوان«رأیما،حقما،آیندهما» برگزار نماید.
در این مراسم خانم ها :کیانا آسمانفر ،دکتر ماری فلچیانو و کارینا ریس و آقای فیلیپ آنتونی
گرنت از سخنرانان این گرد هم آیی می باشند.
همچنین در طی این مراسم از تالش و کوشش آقای رضا گوهرزاد ،روزنامه نگار و برنامه ساز
رادیویی و تلویزیونی ،در زمینه حق رأی و حقوق برابر برای زنان قدردانی بعمل خواهد آمد.
این رویداد در روز یکشنبه 25آگست 2019از ساعت 3تا 5بعدازظهر در رالف هال دانشگاه
 ، UCLAبرگزار می گردد  .این مراسم برای عموم آزاد می باشد.
برای کسب اطالع بیشتر می توانید به سایت
 WWW.ICWIN.ORGمراجعه فرمایید.

الدن ناصری خبرنگار بلومبرگ استعفا کرد

آغازینو

الدن ناصری خبرنگار بلومبرگ کهمدت  ۱۴سال با این خبرگزاری همکاری می کرد از
مقام خود استعفا کرد.
ویدر یادداشت کوتاهی به مناسبت استعفایش نوشت ،دلم برای همکارانم و هم چنین
روحیه تسخیرناپذیر بلومبرگ تنگ خواهد شد ،ولی اکنون زمان ماجراجویی دیگری است.
گفتنی است کار خبری الدن ناصری در بلومبرگ بر موضوع های ایران متمرکز بود.

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

برگزاری مراسم ﺳﻮﻣﯿﻦ سال ﮔﺎردن ﭘﺎرتی

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
به منظور حمایت و پشتیبانی از مراکز پژوهشی درمان سرطان ،سومین سال گاردن این میهمانی ،به صرف شام و واین تستینگ می باشد.
پارتی در روز شنبه  14سپتامبر رأس ساعت  7بعدازظهر در منزل شخصی واقع در با شرکت در این ضیافت شبانه ،شما نیز در یافتن سریع درمان انواع سرطان سهیم باشید.
بهای بلیت این مراسم  150دالر است که می توانید با مراجعه به سایت
بورلی هیلز برگزار می گردد.
در این مراســم برنامه های هنری شهال ساروخانی ،شاهین یوسف زمانی به همراه  www.persian4cure.orgآن را تهیه فرمایید.
گروه دف نوازان لس آنجلس و با مجری گری حســن خیاط باشی اجرا می گردد.

(310) 854-9535

در کانون خبر:

واریز  331میلیون دالر بودجه از سوی فرماندار کالیفرنیا برای
افرادی که خانه هایشان در معرض حراج است
« گوین نیوسام » فرماندار کالیفرنیا برای کمک حقوقی و قانونی به کسانی که به

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

خانه هایشــان در معرض حراج و فروش از سوی وام دهندگان قرار می گیرد،
 331میلیــون دالر بودجه مانده از توافــق ایالت با وام دهندگان را ،به صندوق

ویژه مالی واریز کرد.

« گوین نیوســام» دردیدار مشترک با شــرکت های بانکی و مالی وام دهنده و
نمایندگان اجاره نشین ها و صاحب خانه ها این موضوع را اعالم نمود و اشاره

کرد :دریک شــب خانواده ای به سبب مشکالت مالی ،زندگی خود را از دست
بدهد و دیگری از این راه پولدار شود ،کاری غیرانسانی است.

این پیشــنهاد جابه جا کردن بودجه ،نخســت باید در دو مجلس قانون گذاری

به رأی گذاشــته شود و پس از تصویب اجرایی خواهد شد .این مبلغ از همان
 410میلیون دالری است که در سال  2012درتوافقی از پنج موسسه مالی بزرگ
دریافت شده است.

استفاده و فروش ماریوانا در جشنواره تابستانی سان فرانسیسکو آزاد شد

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

با پشتیبانی سناتور « اسکات وینر» از سان فرانسیسکو ،اینشهر پروانه سه روزه ای را صادر
کردکهبرگزارکنندگانجشنوارهتابستانیسانفرانسیسکوکهدرفضایبازبرگزارمیشود
ونزدیک به  200هزار نفر را به خود جلب می کند ،فروش ماریوانابه افراد باالی  21سال و
استفاده از آن آزاد باشد.
گرچه براســاس الیحه  ،64فروش ماریوانا به افراد باالی  21سال برای گذراندن اوقات

فراغت آزاد اســت ،لیکن برقراری محل فروش در یک رویداد عمومی مانند جشنواره
تابستانی موسیقی نیاز به مقررات و صدور پروانه دارد که این مجوز برای نخستین بار صادر
شده است.
« کوین ثابتی» به عنوان یکی ازمخالفات آزادی ماریوانا در فضای عمومی به این تصیم انتقاد
نمودهاست.

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

6

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -180آدینه  9آگست 2019

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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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 9آگست تا  15آگست ( 17مرداد تا  24مرداد)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  18مرداد  9 /آگِ ست
 1362خورشیدی( 1983میالدی)
درگذشت امیناهلل آندره حسین آهنگساز ایرانی،
ساکن فرانسه
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
درگذشت رعدی آذرخشی ،شاعر

شنبه  19مرداد  10 /آگِ ست
 1294خورشیدی ( 1915میالدی)
قوای نظامی انگلیس وارد بوشهر شد و ژاندارمهای
ایرانی را خلع سالح كرد
 1313خورشید ( 1934میالدی)
مؤسسه خبری «آژانس پارس» افتتاح شد

 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت بهجت صدر نقاش معاصر ایرانی در 85
سالگی براثر سکته قلبی در جنوب فرانسه.
بهجت صدر در سال  1303درشهر اراک زاده
شد .وی نخستین زن ایرانی است که نقاشی
آبستره،کوالژ ،و چینه چینی را برگزید و سبکهای
مختلفی را در نقاشی تجربه کرد.
1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشت مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر دوران
محمدرضا شاه پهلوی (از سال  ۱۹۶۵تا سال
 )۱۹۷۹در لس آنجلس (تولد  ۲۵اسفند  ۱۲۹۵برابر
با  16مارچ )۱۹۱۷

یکشنبه  20مرداد  11 /آگِ ست
 1297خورشیدی ( 1918میالدی)
امضای موافقتنامه بین میرزاكوچكخان و
انگلیسها و آزادیِ انگلیسها در عبور از گیالن برای
رسیدن به قفقاز

دوشنبه  21مرداد  12 /آگِ ست
 1313خورشیدی ( 1934میالدی)
نام شهر «ترشیز» به «كاشمر» تبدیل شد
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)

زادروز الناز حبیبی ،بازیگر

سه شنبه  22مرداد  13 /آگِ ست
 1289خورشیدی ( 1910میالدی)
خبر نخستین «كنگرهی آموزشی مدارس دخترانه
ایران» درروزنام ه تایمز چاپ شد
 1301خورشیدی ( 1922میالدی)
بانك «استقراضی» روس ،به وزارت دارایی ایران
تحویل داده شد و نام «بانك ایران» بر آن نهاده شد
 1313خورشیدی ( 1934میالدی)
زادروز ساسان سپنتا ،موسیقی شناس و مؤلف
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
زادروز سیامك گلشیری ،نویسنده و مترجم
آثار سیامک گلشیری در شرکت کتاب موجود است
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت تقی حاجآخوندی مشهور به نوذر پرنگ،
غزلسرا و شاعر بلندپایه معاصردر سن  69سالگی
در تهران.
وی در  20اسفند  1316در تهران متولد شد و دو
كتاب «فرصت درویشان» ( )1365و«آن سوی باد»
( )1382از آثار معروف و ماندگار اوست و منظومه
«ساقی نامه» وی مشهوراست.
طبق وصیت او ،پیكرش در قطعه هنرمندان
گورستان بهشت زهرا در كنار علی تجویدی به خاك
سپرده شد.
نوذر پرنگ در سال  1385به مدت  6ماه با شركت
كتاب در لوس آنجلس همكاری داشت.
کتاب شعر با عنوان «آن سوی باد  -نوذر پرنگ»
در شرکت کتاب موجود است
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت ضیاالدین جاوید ٬معمار و تصویرگر
ایرانی در  ۷۳سالگی در تهران .او پس از دورهای
بیماری جمعه شب ۲۲ ٬مرداد ( ۱۲اگوست) در
بیمارستان شهدای تجریش درگذشت .آقای جاوید
در سال  ۱۳۲۲در همدان به دنیا آمد و در سال
 ۱۳۳۹وارد دانشکده معماری و هنرهای زیبای
دانشگاه تهران شد .آقای جاوید عالوه بر کار هنری٬
در دانشگاه تدریس نیز میکرد و استادان رشته
معماری دانشگاه علم و صنعت بود.او که از شاگردان
هوشنگ سیحون ٬معمار سرشناس ایرانی بود٬
عالقه فراوانی به ادبیات فارسی داشت .همین عالقه
او را به احمد شاملو ٬شاعر ایرانی نزدیک کرد .آقای
جاوید چند آلبوم با شعرخوانی شاملو را طراحی کرد
که میتوان از این میان به غزلیات حافظ ٬غزلیات
مولوی و شعرهای نیما اشاره کرد .طراحی روز جلد
و تصویرسازی کتابهای ملکه سایهها ٬دخترای ننه
دریاو قصه هفت کالغون از آثار شاملو نیز از دیگری
همکاریهای این دو بود.

چهارشنبه  23مرداد  14 /آگِ ست
 1300خورشیدی ( 1921میالدی)
كمیته انقــاب ایران با امضــای میرزاكوچكخان
جنگلی وحیدرعمواوغلی ،اعالمیه تشكیل حكومت
جمهوری شوروی را در رشت منتشر كرد
 1308خورشیدی ( 1929میالدی)
دولت ایران ،دولت نجد و حجاز (عربستان سعودی) را
به رسمیت شناخت

 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
زادروز علی حاتمی ،کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی
 1325خورشیدی ( 1946میالدی)
زادروز بابك بیات ،آهنگساز
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت ناصر فرهنگفر ،نوازنده تنبک
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشــت مهرداد فخیمی ،فیلمبــردار صاحب نام
ســینمای ایران بر اثر بیماری .وی اولین کار خود را
با فیلم «غریبه و مه» از بهرام بیضایی شــروع کرد.
وی تحصیالت خودرا در رشته فیلمبرداری در آلمان
به اتمام رسانیده بود .از فیلمهایی که او فیلمبرداری
آن را برعهــده داشــته میتــوان به «مســافران»،
«کمالالملک»«،هزاردستان»« ،ناخدا خورشید» و...
را نام برد.

پنجشنبه  24مرداد  15 /آگِ ست
1337خورشیدی ( میالدی )1958
زادروز حمید متبسم ،آهنگساز و نوازندهی تار و سهتار
1386خورشیدی ( میالدی )2007
درگذشت الهه (بهار غالمحسین) ،بر اثر سرطان در
سن  73سالگی در بیمارستان پارسیان در تهران .او
کار خود را با خواندن تصنیفهایي از شیدا ،عارف،
درویشخان و علیتقی وزیری آغاز نمود.
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت رضا سپهداری ،نگارگر و فعال هنری
فرهنگی در کالیفرنیای امریکا.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
تو هفته ای که گذشت ،بازم اخبار جورواجوری از این ور و اونور داشتیم و شهروند

ایرانشهرو باز گذاشتن توی معذورات غیراخالقی که زیپ دهنو بکشه و ...

• به نقل از نشریه نیویورکر ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی

به کاخ سفید دعوت شده بود ولی او نپذیرفت .این دعوت توسط یک سناتور جمهوری
خواه هوادار پرزیدنت ترامپ انجام شده است.

واال چی بگم؟ این رییس جمهور موقشنگ مام یه وقتایی یه کارایی میکنه آدم شاخ در

میاره! از یه طرف میگه تحریم میکنیم ،ال میکنیم بل میکنیم ،دهن مهن همتونو سرویس
میکنیم .همه مقامات رژیم رو تحریم میکنیم .فقط با خود خامنه ای یا یه آدمی که کاره
ای باشه مذاکره میکنیم (نه کسی مثه ظریف) و از یه طرف دیگه میاد و مم جواد رو کاخ

سفید دعوت میکنه .واال ما که سر در نیاوردیم کال چه خبره! ولی دلم واسه آقای چوب توافق اتمی با سختی انجام می شد!
دو سر طال (ظریف) سوخت ،بنده خدا اولین نفریه که توی جمهوری اسالمی به کاخ بیچاره این حســن هم شــده مثه ظریف چوب دو سر گهی! هنوز بعد چند سال باید

سفید دعوت شده ولی از آغاشون نتونست اجازه بگیره و مجبور شد بگه شرمنده که به اصولگراها تقاص پس بده که چرا تلفن اوباما رو جواب داده .شــهروند ایرانشهر به
نمیتونم بیام و بعدشم که رفت تو لیست تحریم.
نمایندگی از طرف روحانی به زامبی های اصولگرا میگه :بابا اگه جواب تلفن اوباما رو
• ظریف گفت :در نیویورک گفتند اگر به کاخ سفید نروم ظرف دوهفته تحریم می شوم! نمیداد ،باس یه چیز دیگه بهش میداد (اینجا زن و بچه نشسته ،نمیتونم بگم چی باس میداد)
آخی ،چقدر فالن جاش سوخته حیوونی! بهتر بود میگفتن جای دعوت ،بدبختو تهدید و بعدشم خیلی زودتر از اینا به فالن رفته بودین!
کردن که یا میای کاخ سفید مذاکره یا فاک! البته در این کش و قوس ،مم جواد به توصیه • محمود صادقی ،نماینده اســتمرارطلب (اصالح طلب) مجلس شورای اسالمی که
مقام معظم رهبری ،فاک رو ترجیح داد مثه اینکه ایشون قبال تجربه این ماجرا رو داشته معموال نظرات جنجالی اش باعث شــهرت برایش شــده ،درباره پرونده متهمان ترور

و خیلی هم راضی بوده!

دانشمندان هسته ای ایران گفت :مسئوالن درباره اعترافات متهمان این پرونده توضیح دهند

رسد  ،...کم فرزندی و مانند این!

تلویزیونی که جمهوری اسالمی از مردم گرفته تا حاال معتبر و درست بوده که این یکی

• خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در یک سخنرانی گفت :در آمریکا خانواده ها پانزده و ادعاهای عجیبی که درباره کاذب بودن اعترافات متهمان است را پاسخ دهند!
تا بچه دارند ،بیست تا و از این قبیل! تشویق هم می شوند  ،...اما نوبت به کشور ما می این آقامحمود صادقی یا خیلی خره یا خودشو به خریت زده .مرد حسابی! کدوم اعترافات
حاجی ،سر جدت قسم ،بوگو این چیزشعرا و آمارهای تخمی  -تخیلی رو از کجات باشه .معموال شخصی که میاد توی تلویزیون به کرده و نکرده اش اعتراف میکنه ،یا بی
در میاری؟ المصب اگه می خوای جمعیت مملکتو ببری باال ،خیلی شیک و مجلسی گناهه یا خیلی بی گناهه!

به ملت بگو :ایهاالناس بپرین رو هم و دم به دقیقه ترتیب همو بدین و والیت وقیح رو • روحانی خطاب به آمریکا و کشورهای غربی هشدار داد :امنیت شما در برابر امنیت ما!
خوشحال کنین ،شما بکنین انگار من کردم! بعدشم اینکه جای آمار و ارقام احمقانه دادن این داداشمون هم از وقتی آمریکا از برجام اومده بیرون ،خیلی پررو شده و مثه آغاشون
از هووت ،آمریکا ،از خودت مایه بذار که ماشــاال با پس انداختن شیش تا توله سگ ،پرت و پال میگه .بچه پرروها امنیت دیگران رو به خطر میندازن بعدش توقع دارن که امنیت
رکوردار ازدیاد جمعیتی!
داشته باشن .اوصوال این جمهوری اسالمی چیا ،امنیت خودشون رو در ناامنی دیگران

• حسن روحانی رییس جمهور اسالمی گفت :اگر تلفن اوباما را جواب نمی دادم ،میبینن .کل خاورمیانه رو به کثافت کشیدن ،طلبکار هم هستن!
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یکــی بود یکی نبود .یک خانواده چهار نفری خوشــحال بود که در یک جای

این کره زمین زندگی می کردند .این خانواده یک دختر بازیگوش به نام ســارا

داشت .سارا هفت ساله بود او یک برادر دو سه ساله بانمک هم داشت .سارا

برادر و مامان و بابایش را خیلی خیلی دوســت دارد .ســارا دختری مهربان و

کمی سر به هواست که دوســت دارد به همه کمک کند ،ولی بعضی وقت ها

به جای کمک درد ســر درست می کند .او دوست دارد همه کودکان دنیا مثل

خودش شاد باشند ،او امیدوار اســت همه ی بچه ها با خواندن ماجراهای او
لبخند بزنند.

من وبابام و ماه قشنگم

یک شب که ماه را تماشا می کردم ،فکر کردم که چقدر ماه قشنگ و زیباست.

تصمیــم گرفتم که مــاه را بغل کنم ،برای همین نردبــان بابایم را از انباری به
حیاط آوردم و از آن باال رفتم تا دستم به ماه برسد .ولی ماه خیلی باالتر از آن

چیزی بود که فکرش را می کردم .در همین لحظه بود که بابایم از راه رســید

و از این کار خطرناکم که از نردبان باال رفته بودم ،خیلی ناراحت شد و با این
که برایش توضیح دادم که من فقط می خواســتم ماه را بغل کنم باز هم از من

خواست که به اتاقم بروم و بخوابم.

ولــی بابای مهربانم من را خیلی خیلی دوســت دارد  ،برای همین بدون اینکه
به من بگوید تمام شــب را بیدار ماند و با چوب و وسایلی که داشت یک ماه

دســتم ناراحت شد .نمی دانم آدم بزرگ ها چرا به فکر خوشحالی یا ناراحتی

بزرگ و زیبا مثل همان ماهی که در آســمان هست درست کرد .فردا صبح که چیزهایی که نمی توانند حرف بزنند،مثل مبل ها ،نیســتند.
من از خواب بیدار شــدم بابای مهربانم من را به دیدن ماه قشــنگم برد من از

دیدن ماه خیلی ذوق زده شــده بودم آن قدر خوشحال بودم که سریع پریدم و مامان آینده

ماه قشــنگم را بغل کردم ولی رنگ ماهم هنوز خشک نشده بود و تمام لباسم مامانم همیشه به من و داداشم می گوید که با بودن شما زندگی برای من خیلی
رنگی شد .بابای خوبم هم آنقدر
زیباتر شــده است من هم دوست دارم وقتی بزرگ شدم مثل مامانم ،بچه هایم

خســته بود که همان جا خوابش برده بود و یــادش رفته بود به من بگوید که

را خیلی دوســت داشته باشم و حسابی موظبشان باشــم ،برای همین باید از

با اینکه لباســم رنگی شد ولی باز هم خیلی خوشحال بودم چون االن ،هم در

یــک روز که مامانم داشــت به داداش کوچولویم غذا مــی داد ،من از مامانم

رنگ ماه هنوز خشک نشده است !

االن شروع به تمرین کردن کنم تا بزرگ که شدم ،من هم مامان خوبی بشوم .

روز ماه داشتم و هم در شب !

خواســتم که اجازه دهد من به داداش کوچولویم غــذا دهم ،چون باید برای

آینه خوب و بد مامان

کوچولو غذا بده .من خیلی با دقت غذا را به داداشم می دادم ،چون بچه های

مامان خوب شدن تمرین کنم .مامانم خندید و گفت  :پس امروز تو به داداش

مامانم یک آینه گرد با مزه دارد که دو طرف آن آینه اســت .یک طرف آن که

کوچک دهان کوچکی هم دارنــد و نباید لقمه بزرگ به آنها داد .بعد از اینکه

دهد ،ولی طرف دیگر آن که اســمش آینه بد است آدم ها را خیلی گنده نشان

هایت می شــوی و از من بخاطر غذا دادن به داداش کوچولو تشکر کرد.

من اســمش را آینه خوب گذاشته ام ،آدم ها را همان طور که هستند نشان می

مــی دهد .بعضی وقت ها با خودم فکر می کنم که اگر واقعا آنقدر

کارم تمام شــد ،مامانم گفت :تو حتما بزرگ شــدی مامــان خوبی برای بچه

لب و دماغ گنده ای داشــتم ،چقدر زشــت می شدم .یکبار داداش کوچولویم پرنده خوش شانس یا بد شانس ؟!

داشــت خودش را در آینه بد نگاه می کرد ،تعجب کرده بود و چشمایش گرد

یــک روز که همگی برای تفریح بــه جنگل رفته بودیم ،پرنده ای را دیدیم که

دادم که این آینه  ،آینه بدی هســت و بــه آدم ها به دروغ می گوید که خیلی

تا خوب شــود .با خودم گفتم چه پرنده خوش شانسی هست

شده بود با خودم فکر کردم شــاید داداشم باور کرده که آنقدر لب و دماغش روی زمین افتاده بود ویکی از بال هایش زخمی شــده بود ما هم خیلی دلمان
گنده هست و ناراحت بشود که چقدر زشت است .برای همین برایش توضیح برای پرنده سوخت .برای همین تصمیم گرفتیم تا پرنده را به دامپزشکی ببریم

گنده هســتید و تو اصال زشت و گنده نیستی .ولی داداش کوچولویم اصال به

که ما آن را پیدا کردیم !

ای بد!

همین به جنگل برگشتیم و پرنده را همان جای قبلی روی زمین گذاشتیم تا که

خرمالوهای خوشمزه

بود یکهو پرید و پرنده ی بیچاره را شــکار کرد و فرار کرد !

حرف های من توجه نمی کرد و به آینه نگاه می کرد .شــاید داداشــم هم باید دو هفته بعد پرنده ســامتی خودش را بدست آورد .بابایم گفت :باید پرنده را
هم ســن و سالمن بشــود تا بتواند بفهمد چه آینه ای خوب است و چه آینه به محل زندگی اش ببریم تا کنار دوستانش باشد و احساس تنهایی نکند .برای

یک روز عصر زیبا دوســت های مامانم بــرای مهمانی به خانه ما آمدند و من

پرواز کند ،ولی در همان لحظه اتفاق خیلی بدی افتاد ،روباهی که قایم شــده
من خیلی ناراحت شــدم و با خودم گفتم چه پرنده بد شانسی بود .ولی بابایم

از مامانم اجازه گرفتم تا برای پذیرایی از مهمان ها ،خرمالو های خوشمزه ای گفت که نباید ناراحت باشــم چون حیات وحش همین است.
که در یخچال داشــتیم را بشویم و برایشان ببرم .من هم با دقت خرمالو ها را

شستم ،خشک کردم و با ســلیقه در ظرف چیدم و بعد آن را روی میز مهمان کالس درس و نارنگی های من

ها گذاشــتم .ولی آن ها بجای تشکر اول چشم هایشان گرد شد و بعد همگی من می دانم که ســر کالس درس باید به معلم خود گوش کنم و نباید چیزی
بــا صدای بلند خندیدند ! من با تعجب بــه آنها نگاه می کردم و از خودم می بخورم ،ولی آن روز خیلی گرسنه شده بودم و یکدفعه شکمم گفت :قوووورر،
پرســیدم که چرا بجای خوردن خرمالو های خوشــمزه باید بخندند  ،تا اینکه

که البته فقط خودم صدای آن را شــنیدم وقتی شکم گرسنه بشود ،بجای اینکه

مامانم گفت  :دختر عزیزم گوجه و خرمالو خیلی شــبیه هم هستند ،مگر نه ؟! گریــه کند این صدا را می دهد کــه یعنی به من غذا بدهید و اگر غذا نخوریم
من تازه فهمیدم چه اشتباه خنده داری کردم و اشتباهی بجای خرمالو گوجه را ممکن اســت بار بعدی ،با صــدای بلندتری بگوید :قــووور ،قووور  ،و آدم

برای پذیرایی از مهمان ها آورده بودم .فکر کنم اولین آدم روی کره زمین باشم خجالت بکشــد .برای همین تصمیم گرفتم کمی پایین تر از میز خودم بنشینم
کــه با گوجه بجای میوه از مهمان هایش پذیرایی کرده باشــد .خب ،تقصیری که هم نارنگی هایی که در کیفم داشــتم را بخورم و هم معلمم من را نبیند و

هم ندارم چون گوجه و خرمالو آنقدر شــبیه هم هســتند که مثل خواهر های

دو قلو اند ،که البته خرمالو خودش را بیشــتر شیرین و خوشمزه کرده است!

کفش های پاشنه دار مامان

از دســتم ناراحت نشود .همین که در حال خوردن نارنگی بودم معلمم فهمید

و خیلی از دستم ناراحت شد ،خب راستش حواسم نبود که ممکن است بوی

نارنگی بیشتر از صدای شکمم در کالس بپیچد !

مامان من خیلی زن زیبا و مهربانی اســت .من او را خیلی خیلی دوست دارم ،کیک عصرانه و ماهی شدن ما

همیشــه دلم می خواهد بزرگ که شدم شــبیه مامانم بشوم .یک روز تصمیم

در خانه ما هر وقت اســم کیک می آید ،لبخندی گوشــه لب همه می نشیند.

وســایل آرایشی اش استفاده کردم و همین طور که داشتم با کفش های

یک روز که مامانم می خواســت کیک عصرانه بپزد من هم از مامانم خواستم

هــای مقوی بخورم تا پاهایم به اندازه کفش های مامانم بزرگ شــود و دیگر

اشــتباهی به جای شــکر از پودری که مامانم برای شستن لباس از آن استفاده

گرفتم خودم را شــبیه به مامان قشــنگم بکنم ،برای همین از کیف و کفش و

ماجرا بر می گردد به چند ســال پیش که من خیلی کوچک تر از االنم بودم .

پاشــنه بلند مامانم راه می رفتم و از صدای تــق تق آن لذت می بردم  ،یکهو که اجازه دهد تا در آماده کردن کیک به او کمک کنم .مامانم هم به من پیمانه
زمین خوردم و خیلی ناراحت شــدم با خودم فکر کردم شاید باید بیشتر غذا ای داد و از من خواســتم که چند پیمانه شکر بیاورم و در کیک بریزم من هم
زمین نخورم.

می کند ،برداشــتم چون هر دو هم سفید اند و هم خیلی شبیه به هم هستند و

مبل های خندان

برداشــتیم ولی به محض اینکه کمی از آن را داخل دهانمان گذاشتیم آنقدر بد

آن را داخل کیک ریختم عصر که شد مامانم کیک را آورد و هر کدام یک تکه

همیشــه فکر می کردم که مبل هایمان باید خیلی ناراحت باشــند ،چون رنگ مزه بود که سریع چای خوردیم که مزه آن از دهانمان برود .بابایم می خواست
لباس شــان قهوه ای تیره است .برای همین یک روز تصمیم گرفتم کاری کنم بگویــد چرا کیک ها این مزه بد را می دهد ،که یکهو مثل ماهی ها از دهانش
که مبل هایمان دیگر غمگین و ناراحت نباشــند و با آبرنگ هایم شروع کردم حبــاب بیرون آمد .من و مامانم که خنده مان گرفت ،از دهان ما هم مثل ماهی
به رنگ آمیزی مبل ها روی لباسشــان کلی گل های رنگارنگ کشــیدم با یک حباب بیرون آمد و حاال هر ســه شــبیه ماهی هایی در آب شده بودیم که از
آســمان آبی زیبا با خودم گفتم حاال دیگر مبل ها از دیدن لباس هایشان حتما دهانمان حباب بیرون می آمد البته ماهی هایی که دلشــان خیلی درد گرفته بود
خوشــحال می شوند ،خودم هم خیلی خوشحال بودم البته بقیه از لباس جدید و باید به دکتر می رفتند.
مبل ها اصال خوشحال نشدند ،مخصوصا مامانم !

مامانــم وقتی لباس جدید مبل ها را دید یک جیغ بلند کشــید و حســابی از

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک
323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006
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جدول و سرگرمی

افقی:

  - 1وسیله ای به صورت پارچه چندالیه که هنگام پخت غذا بر روی قابلمه می گذارند
 -کاخی قدیمی در حیدرآباد هند

 - 2اصطالحی در علم آمار  -بازگشت صدا  -تباه شدن

 - 5گلی سفید و خوشبو  -اثر تاریخی ورامین

 - 6توزیع کننده  -نام قدیم این شهر ایران ،سلطان آباد بود  -وحشت و ترس

 - 7سخن چینی کردن  -طعم دهنده غذا  -تخته نازك  -جشن باستانی ایران
 - 8قدر و قیمت  -مترسک

 - 3شامل شدن  -خمیازه  -سازی زهی و آرشهای  -چاشنی گوجهای

 - 9نظر  -ساکت و یواش  -توانگری و فراخدستی  -بیماری

 - 5میدانی در تهران  -هویدا  -هوانورد

 - 11بچه ترسان خیالی  -ذره بنیادین

 - 4دروغ نیست  -ورزشی درون استخر -دل درد از پری معده

 - 6یاری کردن  -اطاعت چشم بسته!

 - 10اندیشمند  -جوش چرکین  -کوچکترین کشور شمال آفریقا
 - 12روانشناس بنام اتریشی با نام آلفرد  -خلوص و یکرنگی -صفت روباه!

 - 7اشــاره به مکان نزدیک  -قالیهای بافت این شهر استان کرمان شهرت جهانی

 - 13یادداشت  -تن پوش  -غرش ابر  -مقابل جزر

 - 8نغمه و غنا  -شناساننده  -آزاد شده  -پسوند ساینده

 - 15اثری از ژان دوالفونتن فرانسوی  -فیلمی به کارگردانی غالمرضا رمضانی

دارند  -سیاه شاعران!

 - 9پوشش و پرده  -قشر و پوسته  -غذای قلقلی!

 - 14مزه ترش و شیرین  -زن همنشین  -حاال

 - 10اثری از ابوالفضل دکنی  -عضو مرغ

 - 11گوشهها  -گوشت كبابی  -فیلمی از جالل مهربان

- 12پایتخت مالدیو  -از درختان همیشه سبز  -آمیخته

 - 13میوه مربا!  -محل درس خواندن  -پسوند ساخت صفت  -تاب و توان
 - 14همدم و دوست  -خاطر و ذهن  -جانور اهلی شده

حل جدول شماره گذشته

 - 15سریالی به کارگردانی سروش صحت  -کنایه از الغر و ضعیف
عمودی:

 - 1فیلمی از داود موثقی با حضور دانیال عبادی و افسانه پاکرو -بنای تاریخی هفت تپه
 - 2مادر خودمانی  -گنجینه اسناد  -یار هوی!

 - 3بزرگترین رودخانه فارس  -اقامت  -دوران  -خاکی در خدمت صنعت

 - 4اهداف و مقاصد  -دلبر و معشوق زیبا  -غالف شمشیر

مراسم اهدای جوایز Emmyامسال بدون مجری اجرا خواهد شد

DJ SHAD

دي جي شاد

310.261.0333

« چارلی کولییر» رئیس شبکه تلویزیونی Fox Entertainmentدر دیدار امروز
خود از بورلی هیلزاعالم کرد :در مراســم اهدای جوایز Emmyکه به برنامه های
تلویزیونی تعلق دارد و در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد ،هیچکس مجری و میزبان
برنامه نخواهد بود.
وی افزود :جوایز این برنامه نیز همانند مراسم جایزه اسکار امسال که بدون مجری
ارائه گردید ،اهدا خواهد شد و بخش های بیشتری از نمونه های نمایشی فیلم ها و

برنامه های برگزیده و نامزد دریافت جایزه ،فرصت نمایش عمومی و معرفی خواهند
یافت.
ناگفته نماند که در سال  2018با اینکه برنامه جوایز Emmyدو مجری برنامه شب
های  NBCرا داشت ،تنها توانست  10.2میلیون بیننده را جذب کند که در مقایسه
با سال  2017به میزان  10.5درصد کاهش را ثبت کرده است.
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در کانون خبر:
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کتابهای عباس توفیق
بر روی وب سایت
شرکت کتاب

دانالد ترامپ :شرایط بی خانمان
های کالیفرنیا شرم آور است
دانالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخاباتی خود در اوهایو،
شــرایط کالیفرنیا را شــرم آور و افتضاح خواند و ســپس اشــاره کرد که به
لس آنجلس و ســان فرانسیســکو نگاه کنید که مردم در چادرها در شــرایط
دهشتناکی زندگی می کنند.
این اشاره پرزیدنت ترامپ به آخرین آماری است که نشان می دهد که لوس
آنجلــس باالترین میزان بی خانمان را دارد که در خیابان ها می خوابند.
این ســخنان در حالی از سوی دانالد ترامپ مطرح می شود که مدیر اجرایی
شــورای رســیدگی به وضعیت بی خانمان ها در کنفرانسی که در واشنگتن
دی.ســی .برگزار شــد ،اشــاره می کند که راهکارهایی که در کالیفرنیا ،لس
آنجلس برای رفع مشــکل بی خانمانی در دست اجرا دارد ،می تواند الگویی
برای کشور باشد ،لیکن پاســخگوی نیازهای روبه افزایش شمار بی خانمان
ها نیست.

محاکمه حمله کننده به کنیسای یهودیان در پاوی به تعویق افتاد

قاضی دادگاه عالی ســن دیگو ،بنابر درخواســت وکیل مدافع « جاش ارنست»  19در این تیراندازی ،یکی از یهودیان به نام « لوی کاری» کشــته شد و ربای ایسرائل
ساله که در  27اپریل  ،2019با ورود به کنیسای یهودیان در شهر پاوی ( )Powayگلداستین و خواهرزاده  8ساله او مجروح شدند.
و تیراندازی به حاضران قرار بود در دادگاه محاکمه شــود ،با به عقب انداختن زمان ناگفته نماند که او اسلحه خودکار خود را یک روز پیش ازتیراندازی از یک فروشنده
دارای پروانه فروش ،تهیه کرده بود.
دادگاه به  19سپتامبر موافقت کرد.

جمعی از پژوهشگران خواستار عدم تخریب دیوار
« تصویر زندگی» جورج واشنگتن شدند

در پی رأی هیئت مدیره اداره آموزش سان فرانسیسکو در ماه جون 2019برای تخریب
نقاشی دیواری  83ساله یکی از دبیرستان های این شهر به سبب نمایش زندگی جورج
واشنگتن و تحقیر نژادی علیه سیاهپوستان و سرخپوستان ،بیش از  400نفر از پژوهشگران
و آموزشگران در اعتراض به این تصمیم درخواست نمودند که از نابود کردن این نقاشی
دیواری خودداری شود.
معترضان بر این باورند که این تصویر با اینکه مفهوم تحقیر نژادی در آن دیده می شود،

فروشدرشرکتکتاب

بخشی از تاریخ آمریکا نیز می باشد.
در برابر این درخواست 100 ،نفر نیز با حضور در راهرو دبیرستان درخواست نمودند ،هر
چه زودتر این نشانه دوران نژادپرستی و برده داری از برابر دیدگان دانش آوزان محو شود.
هواداران نگهداری این نقاشی دیواری درحال گردآوری امضاء برای تغییر رأی هیئت مدیره
اداره آموزش سان فرانسیسکو در تالش هستند  ،واقعیت تاریخی را از واقعیت امروز دور
نگه دارند.

ketab.net

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

10

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -180آدینه  9آگست 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:180 - AUGUST,9 , 2019

معرفی کتاب های هفته سوم:

شرکت کتاب در نظر دارد ،به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی و آشنایی بیشتر عالقمندان به کتاب ،هر هفته کتاب های
پرفروش را به همراه مشخصات و چکیده ای از آنها به فارسی زبانان بویژه هموطنان گرامی معرفی نماید.
* عنوان کتاب :قیام  18تیر نقاب ( نوژه )
نویسنده  :سرهنگ محمدباقر بنی عامری
انتشارات :ساتراپ (لندن)
تعداد صفحات406 :
قیمت  35:دالر

* عنوان کتاب :خدا احمق ها را دوست دارد
نویسنده  :مجید محمدی
انتشارات :شرکت کتاب
تعداد صفحات441 :
قیمت  30 :دالر

درباره نویسنده:
« سرهنگ محمد باقر بنی عامری » سرهنگ دوم
بازنشســته ژاندارمری ،طــراح و فرمانده نظامی
«عملیات نقاب» مخفف «نجات قیام ایران بزرگ»
کــه در ادبیات جمهوری اســامی کودتای نوژه
نامیده می شــود .وی متولد  1311خورشــیدی
،دوره ابتدایی و سیکل اول را در شهرستان دامغان
محل تولد خود گذراند و ســپس در دیبیرستان
نظام ثبت نام نمود .او در مهرماه  1337دانشکده
افسری را با درجه ستوان دومی به پایان رساند و
پس از یک دوره شش ماهه نظامی به لشگر پنج پیاده « خانه» مستقر در آذربایجان
غربی منتقل گردید و این آغاز بود برای ایجاد نظم و امنیت در کرستان ،بلوچستان،
خراســان و مبارزه با اشرار که به موفقیت های بزرگی در ژاندارمری کشور دست
یافت .بنی عامری در ســن  42سالگی بازنشســته شد و پس از دو سال با شروع
انقالب اســامی با تشکیل سازمانی نظامی به « نظامیان وطن پرست ایران (نوپا)»
مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اســامی را شروع کرد و حماسه ای بزرگ در این
راه آفرید.

درباره نویسنده:
دکتر « مجید محمدی» مدرک مهندســی برق و
الکترونیک خود را از دانشــگاه شــیراز در سال
 1363خورشیدی ،کارشناسی ارشد فلسفه را از
دانشگاه تهران در سال  1369و دکترای جامعه
شناسی را از دانشگه ایالتی نیویورک در استونی
بروک در ســال  1385دریافت کرده است .وی
تجزیه کشــورهای ایران ،روســیه و چین را در
صورت مقاومت در برابر دموکراسی و فدرالیسم
ناگزیر دانسته است.
مجید محمدی با مؤسســه مطالعات جهانی در دانشگاه استونی بروک به عنوان
استاد میهمان و کالج گلن ویل به عنوان استادیار جامعهشناسی همکاری داشت.
مقاالت وی در نشــریات علمــی از جمله مجله مطالعــات فرهنگی و فکری
خاورمیانه و شــمال آفریقا ،مجله جامعــه بینالمللی برای مطالعات ایرانی ،نامه
فرهنگ ،رهیافت ،رســانه ،فرهنگ ،فارابی ،پژوهش نامه ،و هنرهای زیبا منتشر
شدهاست.
از وی سی و چهار کتاب به زبان فارسی منتشر شدهاست :بیست و هفت تألیف
و هفت ترجمه .از جمله کتابهای وی میتوان به  :دینشناسی معاصر ،بر بامهای

برگرفته از کتاب:
...صبح فردا به اتفاق تیمســار به کار رئیس جمهوری انور سادات رفتیم .بختیار
مرا با نام محمد ،فرمانده نظامی من اســت ،به انور سادات معرفی نمود .آرام به
بختیار گفتم :با رئیس جمهور صحبت کنید تا محلی را در مصر به عنوان پایگاه
در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم به وظایف نظامی گری خود عمل نمائیم .بختیار
گفت :مصر برای شما و افسران خوب است؟ جواب دادم  ،خوب است .بختیار
درخواســت من را به عرض سادات رسانید  .انورسادات چند دقیقه ای صحبت
کرد و گفت ،محافظ و راهنما شــما را بــه محلی می برند برای مذاکره در این
مورد .بختیار از من خواســت تا در اتاق دیگری منتظر او باشــم .بعد از بیست
دقیقه بختیار آمد به اتفاق تیمســار ،مهماندار و دفتر ژنرال امنیتی رفتیم که بسیار
مورد استقبال خوبی قرار گرفتیم .ژنرال سئوال کرد ،اسکندریه یا قاهره؟ بختیار
از من پرسید ،اسکندریه مناسب تر است یا قاهره؟ گفتم :من هیچ آشنایی از این
دو محل ندارم .به ژنرال بفرمایید من برگشــتم پاریس ،دوافسر را مأمور می کنم
به مصر بیایند برای بررســی دو محل پیشــنهادی و سپس نظر خود را خواهیم
گفت .در ضمن ما هیچ کمکی از لحاظ مواد غذایی و امکانات رفاهی نخواهیم
داشــت و تمامی نیازها را شخصا برآورده خواهیم نمود .فقط محل را در اختیار
ما بگذارند.
مالقات با شاهزاده
روز بعد به اتفاق دکتر بختیار به مالقات شاهزاده رضا پهلوی به کاخ قبه رفتیم.
وارد اتاق انتظار شدیم .آقای بختیار به دیدن شاهزاده رفتند و من در انتظار بودم
که ســرهنگ احمد اویسی وارد شدند و بسیاراز دیدن ایشان خوشحال .مشغول
گفتگــو بودیم که آقای بختیار از اتاق شــاهزاده بیرون آمدنــد و به من گفتند:
شــما بفرمایید .وارد اتاق شــدم .عرض احترام و پس از خوشامدگویی دعوت
به نشســتن نمودند و از موقعیت افسران و وضعیت ایران سئواالتی فرمودند و
گفتند ،یک ســئوالی از شما دارم .گفتم بفرمایید شاهزاده گفتند :همه به من می
گویند روی ژنرال های مســن حساب نکنم ،چون افســران جوان آنها را قبول
ندارند .آیا این موضوع حقیقت دارد؟ گفتم من تازه از ایران آمده ام با روحیه و
طرز تفکر خواســته آنان آشنا هستم .نظر آنها این است که به عرض می رسانم.
اگر شــاهزاده هر افسری درهر سنی و درجه را به نام نماینده وخود رسم ًا اعالم
و معرفــی نماید ،مطمئن باشــید همه از او اطاعت خواهنــد کرد ،همانطور که
نیروهای مسلح به شاهنشــاه اعتقاد داشتند به شما هم اعتقاد دارند .سری تکان
دادن و گفتند حق با شما است.
در ایــن موقع گفتم من به نمایندگی جمعی از افســران داخل و خارج از ایران
خدمت شــما هستم ،سئوال من این است آیا شاهزاده واقعا آمادگی مبارزه برای
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی را دارند؟ و اگر این آمادگی وجود دارد ممکن
است روزی لباس نظامی به تن کنید و به عنوان فرمانده نظامی هدایت و رهبری
را به عهده بگیرید؟ شاهزاده در آن زمان این جواب را دادند ،برو به افسران بگو
من همیشــه در کنار و شانه به شانه شما برای هر نوع مبارزه ای آماده ام و بگو
نه کاخ در ســوییس و نه دالر آمریکا برای من ارزش و اهمیتی ندارد و من تا
آخرین قطره خونم به این مبارزه ادامه خواهم داد... .

آسمان ،سر بر آستان قدسی و دل در گرو عرفی ،دین علیه ایمان ،جامعهشناسی
و اقتصاد فرهنگ در ایران امروز ،لیبرالیسم ایرانی و راه دشوار اصالحات اشاره
کرد .همچنین کتاب « خدا احمق ها را دوست دارد» از جمله آثار وی می باشد
که توسط شرکت کتاب در سال 2017به چاپ رسیده است.
برگرفته از کتاب :
 ...به خاک کردن دختران به عنوان یک ســنت پیش از اسالم نیز داستانی است
که مســلمانان برای آویختن مدال برسینه خود ساخته و پرداخته اند .اگر چنین
سنتی حاکم بوده چگونه اعراب حجاز به تولید مثل می پرداخته اند؟ رفتار یک
یا چند فرد را نمی توان به حســاب همه گذاشــت و سنت ماقبل اسالم تصور
کرد .کســانی که منکر این موضوع هســتند و مسلمانان را الغا کننده بردگی می
دانند بهتر است نگاهی به دستوراب فقه دراین باب بیندازند ،در باب هایی مثل
جهاد یا معامالت ...ص 49
در بخش دیگری از این کتاب می خوانید ... :این پرسش برای بسیاری از مردم
ایران در چهار دهه گذشته مطرح بوده که چگونه مقامات جمهوری اسالمی که
خود را دیندار وخداترس معرفی می کنند می توانند جنایاتی مثل کشــتار سال
های  60تا  ، 61کشــتار چند هزار نفری در زندانهای ســال  ،67کشتار دوران
جنبش ســبز و دهها هزار اعدامی و هزاران قطع دست و پا ،شکنجه  ،سنگسار
و مانند آنها را انجام دهند ودر عین حال اثری از آثار پشــیمانی در آنها مشاهده
نشــود .نه تنها هیچ اثری از احساس گناه در آنها مشاهده نمی شود بلکه از همه
مردم دنیــا طلبکارند که چرا از آنها پیروی نمی کننــد و مورد تقدیر قرار نمی
گیرند ،از منظر خدا به عالم می نگرند و حقوق بشر انسانگرایی را به دلیل غربی
بودن رد می کنند ...ص 50
 ...علی خامنه ای در  25تیر  1383در مورد حقوق بشر و مسئله حجاب اجباری
که ناقض آن اســت ،می گوید « :در قضیه حقوق بشر ،موضع ما موضع تدافعی
نیســت ،موضوع مان تهاجمی است  .بیاییم این جا عزا بگیریم که در جمهوری
اســامی حقوق بشر ضایع شــده،چون آمریکایی ها و صهیونیست ها و رسانه
ها گفته اند ،این درســت است؟! شما موضع تهاجمی در این قضیه دارید ....در
مسئله زن هم موضع شما تدافعی نیست ،تهاجمی است .آنها اعتراض شان به ما
این است که چرا زن هایتان حجاب دارند ،چرا حجاب اجباری است .خود آنها
هم بی حجابی را اجباری کردند ،این به آن در!».
خامنه ای در این سخن تالش می کند اعمال حجاب اجباری را عملی در پاسخ
به بی حجابی اجباری در غرب معرفی کند که از اساس بی پایه است .روحانیون
پس از رســیدن به قدرت خواستار اعمال سبک زندگی خود بودند و به جوامع
دیگر کاری نداشــتند .ســه وارونه کردن حقیقت در سخن خامنه ای ابراز شده
است:
 -1غربی ها در هیچ متنی ســخنی نگفته اند ،چــرا زن های مقامات جمهوری

اســامی حجاب دارند ،مگر آن که خامنه ای همه زنان کشــور را زنان خود یا
زنان نظام بداند ،زنان ایرانی در هیچ قراردادی اختیار خود را به خامنه ای واگذار
نکرده اند.
 -2در هیچ کشــورغربی بی حجابی اجباری نیســت .ممکن اســت در برخی
کشــورها برای اشــغال برخی مقام ها یا حضور در برخی امکنه زنان مجبور به
عدم پوشــش سر خود باشند ،اما عمومیت ندارد .باالخص در دو کشور که وی
نام می برد یعنی ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل .انتخاب نوع پوشش در حوزه
عمومی و در محیط های کاری آزاد است.
 -3بر فرض که در کشورهای غربی موضوعی را برای افراد تحمیل کرده باشند.
آیا این به مقامات کشــور دیگر اجازه می دهد که آنها کار متقابل آن را بر ســر
گروهی دیگر تحمیل کنند؟  ...ص 252

* عنوان کتاب :نطلبیده  2 -جلدی
نویسنده  :معصومه (م ).بهارلویی
انتشارات :سخن
تعدادصفحات:جلداول(-)659جلددوم()684
قیمت  55 :دالر

درباره نویسنده:
معصومه (م ) بهارلویی  ،در زمســتان ســال 59
در خانــواده ای اصالتا جنوبــی و پرجمعیت به
دنیا آمده است .او در ســال هفتاد بنا به دالیلی
مجبور به انصراف از دانشگاه می شود ،اما چند
ســال بعد (پس از وقفهای شش ساله)در رشته
تاریخ ،در دانشگاه الزهرا قبول میشود .خودش
در اینباره میگوید« :زمانی که میخواستم برای
فوق لیســانس ادامه بدهم ،چون خط و مســیر
حرفهای یعنی نوشتن را انتخاب کرده بودم ،فکر
کردم بهجای این که وقتم را در دانشــگاهها بسوزانم ،بهتر است دنبال یادگیری
حرفه مورد عالقه ام باشــم .البته این یادگیــری به گونهای خودآموز بود ،چون
که ما در هیچ جای ایران ،هنوز کالس مفیدی که به درد نویســنده عامه بخورد،
نداریم و بیشتر کالسهای نویسندگی برای نخبهنویسها است و نه عامه نویس!
وی در مصاحبه ای در مورد داســتان های امروز ایران می گوید :داستان امروز
ایرانی ،بچه بیصاحب و مادر مردهای است که دارد زیر دست و پای ناپدری و
ِ
کوچک له شده با جسارتی که
سرکوفت بچه همسایه له میشود .اما همین بچه
در خودش میبیند ،امیدوار است به بزرگ شدنش .ناپدری همان کسانی هستند
کــه باید حمایتش کنند و نمیکنند! از رســانههای رســمی و ارگانهای دولتی
مســوول بگیرید تا هر کســی که خودش را صاحب قلم میداند .انگار به همه
وحی منزل شده که در سر این سبک نوشتن بزنند و با آن دشمنی کنند بیآنکه
دقیقا بدانند چیست.. .
از آثار معصومه بهارلویی می توان به  :نامهربان من کو؟ ،انتهای ســادگی ،شب
چراغ ،بهت اصال نمیاد ،میدرخشــد ،مجنونتر از فرهاد ،این روزها ،گل ،سکه
و ماه ،و کتاب « نطلبیده» اشاره کرد که در اینجا بخشی از آن آمده است.

برگرفته از کتاب:

 ...دیبا کامال از عالم جنگ ســرد با مجید بیرون آمد و برای اولین بار حســی
مثل مورمور شدن زیر پوست گونه اش لمس کرد .از موارد نادری بود که مرد

جوانــی او را فارغ از وضعیت پدرش تمجید می کرد .دیبا تعریف از روی ریا

را با حس ششــم اش خیلی زود می فهمیــد و تعریف نامدار رنگ و بویی از
تملق و چاپلوسی با خود نداشت.

لبخند مالیمی روی لبش جا خوش کرد و ســری به نشــان تشکر تکان داد و
خواســت چیزی بگوید که در باز شد .رضا بود ،در یک دستش بشقابی پر از

ساندیس و در دست دیگرش کاسه آش نذری که با پفک پر شده بود! به خیال

خودش خوش ســلیقگی کرده و پفک هــای با طرح «موتوری» را از نایلونش
جدا کرده و در کاسه ریخته بود .انگشت های نارنجی اش هم خبر می داد که

پیش از ورود به اتاق حســابی از شکمش پذیرایی کرده و به خدمت پفک ها
رسیده است .بشقاب را روی میز گذاشت و ظرف آش را با خوشرویی طرف
نامدار گرفت و گفت  :دســت پخت شهرزاد خانوم تکه ،عجب آشی 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  9آگست 2019

mojgana@ketab.com

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

رویدادهای ایرانی
Iranian Events

برای اطالعات بیشتر
www.08global.net/08event

180
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -180آدینه 9آگست 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

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 180 AUGUST, 9 , 2019

بنیانگذار شرکت برادکام با پرداخت یک میلیون دالر به مراکز
بازپروری اعتیاد تبرئه شد
«هنری نیکوالس» ،یکی از بنیانگذاران شرکت برادکام در ارنج کانتی همراه با دوست
خود «اشلی کریستین فارگو» که سال گذشته در الس وگاس به اتهام همراه داشتن
مواد مخدر دســتگیر شــده بودند ،در دادگاه با اســتفاده از قانون Alford plea
پذیرفتند که بدون اقرار به جرم ،پرونده خود را با پرداخت یک میلیون دالر کمک
مالی به یکی از مراکز بازپروری اعتیاد در الس وگاس ببندند
براســاس قانون  Alford pleaکه نام های دیگــری چون Kennedy plea
نیــز دارد ،مجرم با پذیرفتن این که مدارک جرم وجود دارد ،بدون اقرار به جرم ،با
دادستان وارد معامله می شود.
هنری نیکــوالس ،میلیاردر معروف دنیای تکنولوژی ،در نیوپورت بیچ ارنج کانتی
کالیفرنیا زندگی می کند.

قاتلینافسرپلیسلسآنجلس«خوان
حوزهدیاز»دستگیرشدند
اداره پلیس لس آنجلس بامداد آدینه اعالم کرد که در ریورساید ،موریتتا ،تماکوال موفق
شده اند 3نفر مظنون به قتل افسر پلیس لس آنجلس «خوان حوزه دیاز» را دستگیر نمایند.
گرچه از اعالم نام دستگیرشدگان خودداری شده است ،لیکن اشاره گردیده که این افراد
که در دوران  20سالگی خود هستند و می توانند عامل تیراندازی به افسری باشند که
در خارج ساعت کاری خود در منطقه لینکلن هایتز ،در کنار دکه تاکو فروشی همراه با
دوست دخترش و  2برادر او مورد تهدید و حمله قرار گرفته ،مجروح شده و سپس جان
خود را از دست داده است.
در این رویداد دوست دختر او و یکی از برادران دوست دخترش نیز مجروح شده اند.
«اریک گارستی» در مراسم فارغ التحصیلی نیروهای پلیس ،از وی به نیکی یاد کرد.

