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

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

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -183آدینه 30آگست 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:
معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

نامه ای به رئیس جمهور ترامپ:
چرا از مردم بی گناه ایران چشم پوشی می کنید؟

مستندساز قالبی نتفلیکس
دستگیر شد
افسرصحنهسازتیراندازیلنکستر
ازکاربرکنارشد
پیوند کلیه فرد مبتال به ایدز در
بیمارستان  UCSDسن دیگو!

درخواست ارائه مدارک پروژه ورود
افراد VIPبه دانشگاهUSC
مشاهدهنمونهایازپشهناقل
ویروسنیلغربیدرمنطقه
المیراداوسریتوس
برگزاری همایش سیاست گذاری
کمیته ملی حزب دموکرات
درسان فرانسیسکو

ناصر مرغزار خدمتگزار فرهنگ و هنر ایران زمین
روز جمعه  30آگست  2019دارفانی را وداع گفت.
ناصر مرغزار  ،دبیر دبیرستانهای تهران در زمینه نقاشی
و خوشنویسی و زبان انگلیسی بود .در زمان اقامت در
لس آنجلس نیز هم چنان حرفه مقدس معلمی و امور هنر
خوشنویسی و نقاشی را ادامه داد و آثار برجسته ای از
این هنرها به یادگار گذاشت.
روانش شاد  ،یادش گرامی و خاطره اش جاودانه باد
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معرفی کتاب :درصفحه 10

خلفوعدهآژانسرسیدگیامور
بیخانمانهایلسآنجلس

ناصر مرغزار در لس انجلس درگذشت

جناب آقــای ترامپ ،رئیس جمهور عزیــز ،امروز (  26لینــک زیرکه بنا بر منابع معتبر ،تنها تعدادی از اعدام های
آگوست) کنفرانس مطبوعاتی شما را در کنار رئیس جمهور رژیم جمهوری اســامی طی  6ماه اخیر می باشــد ،را
فرانسه ،آقای مکرون ،در رابطه با تمایل شما برای مذاکره با مالحظهفرمایید!
رئیس جمهور روحانی و اینکه هدف شما تغییر رژیم نمی https://en.radiofarda.com/a/iran-executed-110-in-
six-months-including-minors/30037607.html
باشد ،را مشاهده نمودم.
این تنها نمونه ای از اقدامات این رژیم می باشد ،چه رسد
رئیس جمهور عزیز،
من به عنوان یک فرد ایرانــی  -آمریکایی به دلیل درک به شکنجه زنان بی گناه و کنشگران سیاسی که برای آزادی
دقیق شما از ماهیت آخوندها در ایران و نیز تشخیص شما مبارزه می کنند و دســتگیری شهروندان دو تابعیتی که به
از اقدام نادرست رئیس جمهور اوباما نسبت به جمهوری ایران سفر می کنند  ،و آزارو اذیت بهائیان بی گناه ......
اسالمی ،به شــما رأی دادم .اما ،اکنون با این تصمیم شما چرا از این مردم بی گناه که هدف اصلی این رژیم هستند ،
چشم پوشی می کنید ؟؟؟
احساس کردم که کار احمقانه ای انجام داده ام !!!
راستی ،مردم ایران در معامالت و بازی سیاسی شما ،کجا ایرانیان  ،خود باید برای آزادی بجنگند و هیچ کس نباید
از این مبارزه دست بکشد  .جیمی کارتر و تمامی روسای
جای دارند؟ چرا آنها همیشه نادیده گرفته می شوند؟

جعل خبر درگذشت شاهزاده رضا پهلوی از سوی وب سایت آپارات

آپارات در خبری جعلی اعالم کرد شــاهزاده رضا پهلوی درگذشــته است .این خبر می شود که وی از شاهزاده رضا پهلوی به نیکی یاد می کند ،در حالی که سخنان آقای
مجعول بعد ازظهر روز دوشــنبه  ۲۶اگست به وقت غرب آمریکا مخابره شده است .زاهدی مربوط به خبر درگذشت علیرضا پهلوی فرزند دوم شاه می باشد.
ادامه مطلب در صفحه 2
در این خبر مصاحبه ای با اردشیر زاهدی آخرین سفیر شاه فقید در آمریکا نیز پخش از آنجایی که وب ســایت آپارات وابسته به حکومت
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 1

جمهوری اسالمی ،خود مقبولیتی در جامعه ایرانی ندارد ،این خبر را به دروغ به
نقل از شــبکه بی بی سی فارسی نیز اعالم کرده است.
الزم به ذکر اســت فضاســازی با جعل اخبار و اتهام های دروغین از شــیوه
های حکومت جمهوری اســامی در این  40ســال می باشد که از آن جمله
می توان به «ساخت ســاح های هسته ای»« ،غنی سازی اورانیوم» ،زندانی و

مستندساز قالبی نتفلیکس دستگیر شد

سهراب سپهری

شاعر ،نویسنده و نقاش ایرانی بود.

دفتر دادســتانی کل آمریکا در کالیفرنیا اعالم کرد که مرد  41ســاله ای به نام « ادم
جوینر» را به جرم کالهبرداری ،پولشویی ،دزدی هویت و انتقال تقلبی پول دستگیر
کرده است.
وی متهم اســت با ارائه مدارک تقلبی عنوان نموده که در حال ساخت فیلمی برای
نتفلیکس می باشد و توانسته است از سرمایه گذاران کره ای و چینی  14میلیون دالر
برای فیلمی در زمینه مستندسازی زندگی شخصیت های قرن نوزدهم پول بگیرد.
مدارک ارائه شده نشان می دهد که این فرد که ساکن منهتن بیچ کالیفرنیا می باشد،
با جعل امضا توانسته است مدارک ساخت فیلم را ارائه نماید.
مسئوالن فدرال از بازگرداندن پول ها به اداره فدرال برای توزیع بین صاحبان اصلی
سخن گفته اند ولی هنوز شیوه آن روشن نشده است.

افسر صحنه ساز تیراندازی لنکستر
از کار برکنار شد
شریف دپارتمان کانتی لس آنجلس اعالم کرد ،افسری که برای موضوع تیراندازی به
خود صحنه سازی قالبی کرده  ،از کار برکنار شده است.
«الکس ویانوئه وا» رئیس اداره شــریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس اعالم کرد که
افسر یاد شده « ،انجل رینوسا» پیش از این نیز به سبب بی اعتمادی مورد تحقیق بوده
است و این صحنه سازی که موجب حضور شمار زیادی از مأموران برای یافتن تک
تیرانداز شده بود ،نیز به جرایم وی افزوده شده و اکنون از کار برکنار شده است.
الزم به یادآوری اســت که افسر نامبرده با صحنه ســازی تیراندازی به سوی خود
و پاره کردن پیراهنش در ناحیه شــانه و زخمی کردن شانه خود ،ادعا کرده بود که
هنگام خروج از اداره در لنکستر ،از راه دور مورد هدف تیراندازی قرار گرفته است،
در حالی که گشت در پیرامون ساختمان و آپارتمان روبرویی نشانی از تک تیرانداز
نداشته و هیچ تماس تلفنی نیز با  911مبنی بر شنیده شدن صدای تیراندازی گرفته
نشده بود.

بازداشت روزنامه نگاران و کنشگران سیاسی با اتهام های جعلی چون « اقدام
علیــه امنیت داخلی» « ،تبلیغ علیه نظام جمهوری اســامی» و یا « همکاری با
عوامل بیگانه» « ،توهین به مقدسات اسالمی» و «توهین و اهانت به مقام رهبر
جمهوری اسالمی » اشاره کرد.
گفتنی است ،شــاهزاده رضا پهلوی درحال حاضر در صحت و سالمت کامل
بســر می برد و همچنان پیگیر مبارزات خود برعلیه رژیم جمهوری اســامی
می باشد.
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در کانون خبر:

پیوند کلیه فرد مبتال به ایدز در بیمارستان  UCSDسن دیگو
بیمارستان دانشــگاه  UCSDدرســن دیگو اعالم کرد که جراحان این بیمارستان
توانسته اند با موفقیت ،کلیه یک فرد مبتال به ایدز را به یک بیمار دیگر مبتال به ایدز
پیوند بزنند و این انتقال و پیوند عضو ،راه را برای جراحی های آینده میسر می سازد.
این جراحی به عنوان آزمایش ،پس از تصویب کنگره آمریکا در سال  2013مبنی بر
انتقال اندام های داخلی بیماران مبتال به ایدز انجام شده که HIV Organ Policy
 Equity Actنــام دارد و انتقال کلیه و کبد را بین بیماران مبتال به ایدز قانونی می
نماید.
در حال حاضر بنابر گفته این دانشگاه 113 ،هزار نفر در انتظار پیوند اندام های داخلی
هستند و به طور متوسط دوران انتظار  10سال است و در سال  13نفر پیش از آن که
به نوبت انتقال برسند ،می میرند و  300اندام داخلی کلیه از بیماران دارای ایدز ،آماده
پیوند است.

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

خلف وعده آژانس رسیدگی امور بی خانمان های لس آنجلس

اداره حسابرســی لس آنجلس اعالم کرد ،آخرین حسابرسی انجام شده بر روی
آژانس رســیدگی به امور بی خانمان ها نشــان می دهد که ســازمان یاد شده
نتوانسته است به وعده های خود عمل کند.
این حسابرســی که به عملکرد دو سال گذشــته این سازمان پرداخته است ،می
گویــد :آنها قول داده بودند که بــرای  10درصد از بی خانمان ها ،محل زندگی
دائم فراهم کنند در حالی که تا پایان ماه جون،توانسته اند تنها برای  4درصد به
قول خود عمل نمایند.
براســاس همین گزارش ،این ســازمان وعده داده بود که برای  20درصد از بی

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
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714-418-7146

خانمان ها ،سرپناه موقت تهیه نماید ،در حالی که برای  14درصد از بی خانمان
ها ،سرپناه موقت تهیه نموده است.
همچنیــن قرار بود این ســازمان  25 ،درصد از بی خانمان هــا را برای درمان
بیماری های روانی و ترک اعتیاد به مراکز درمانی بفرســتد ،د رحالی که تنها 4
درصد را به بیمارســتان های روانی و  6درصــد را به مراکز ترک اعتیاد معرفی
نموده و در برابر  36هزار بی خانمان که  25درصد آنها در خیابان ها زندگی می
کنند ،این عملکرد بسیار ناچیز است.

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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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 7

مصطفی پورمحمدي

پس از آن مســئول امور خارجی وزارت اطالعات ،مأمــوران این وزارت خانه در
برنامه-ریزي ،دستور و ترور تعدادي از سران سازمان هاي مخالف جمهوري اسالمی
دولت ایران و شخصی تهاي شناخته شده اپوزیسیون در اروپا از جمله عبدالرحمان
قاسملو (  ،) 1368کاظم رجوي (  ،) 1369شاپور بختیار (  ،) 1370صادق شرفکندي
مشاور رئیس قوه قضائیه
(  ) 1371و فریدون فرخزاد (  ) 1371دست داشته اند.
همچنین در پائیز  1377تعدادي از منتقدان سیاسی ،نویسندگان و روشنفکران برجسته
متولد  1338در شهر قم؛ تحصیالت
ایرانی با فاصله کوتاهی به قتل رسیدند .داریوش فروهر و پروانه اسکندري از فعاالن
حوزوي دارد.
پرسابقه سیاسی و رهبران حزب ملت ایران بودند و مجید شریف ،محمد مختاري و
محمدجعفر پوینده از نویسندگان و روزنامه نگاران دگراندیش شناخته شده بودند.
مسئولیتها:
به دلیل فشار افکار عمومی و دستور رئیس جمهوري وقت ،محمد خاتمی ،وزارت
دادستان دادگاه هاي انقالب در استان هاي خوزستان ،هرمزگان و خراسان از  1358تا 1365
اطالعات در  15د يماه  1377با انتشار اطالعیه اي قبول کرد که ماموران این وزارت
 دادستان نظامی دادگاه هاي انقالب در غرب کشور از  1365تا 1366در طراحی این قت لها دست داشته اند اما آ نها را به عنوان « معدودي از همکاران
 مشاور وزیر اطالعات از  1366تا 1369مسئولی تناشناس ،کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل
 جانشین وزیر اطالعات از  1369تا 1370پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زد هاند»
 مسئول امور خارجی وزارت اطالعات از  1370تا 1378معرفــی کرد 18 .نفر به اتهام دس تداشــتن در این قت لهــا « جنایتکارانه زد هاند
 مدرس علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق از  1379تا 1384بازداشــت شدند و در نهایت دادستان مجتمع قضائی نیروهاي مسلح اعالم کرد که
 رئیس امور سیاسی ،اجتماعی رهبر جمهوري اسالمی از  1381تا کنونمغز متفکر پشت این قت لها یکی از مسئوالن عالی رتبه وزارت اطالعات به نام سعید
 رئیس سازمان بازرسی کشور از مرداد  1384تا اردیبهشت 1387امامی است و امامی نیز در حبس خودکشی کرده است .
 وزیر دادگستري جمهوري اسالمی ایران از مرداد  1392تا مرداد 1396 مشاور رئیس قوه قضائیه از  31مرداد  1396تا کنونهمچنین هیات قضات ،وکالي بین المللی حقوق بشــري
ادامه از شماره قبل
چون جفري رابرتسون کشتار زندانیان سیاسی  ،و سازمان
عفو بین الملل دادگاه مردمی ایران تریبونال ایران در سال  1367را مصداق جنایت
علیه بشریت دانسته اند.
ســازمان ملل نیز قربانیان کشتار زندانیان سیاســی ایران در سال  1367را مصداق
«ناپدیدشدگی قهري» دانسته است .به رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار .دانسته
است « ناپدیدشــدگی قهري » زندانیان سیاسی در سال  1367به عنوان ناپدیدشده
قهري ،دولت جمهوري اسالمی ایران را بر اساس قوانین بین المللی موظف می کند
که حق خانواد ههاي قربانیان براي دانســتن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن
عزیزا نشــان را ادا کند و مسئوالن آن را تحت تعقیب قرار دهد .از نظر حقوق بین
الملل ،ناپدیدشدگی قهري نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین المللی است و
تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا یا سرنوشت اش به طور کامل معلوم نشود ،حتی با
وجود گذشت چند دهه ،مشمول مرور زمان نمی شود.
 .3ترور مخالفان جمهوري اســامی در خارج از ایران و قت لهاي سیاســی
روشنفکران و دگراندیشان موسوم به (قت لهاي زنجیره اي)
مصطفی پورمحمدي هنگام تصدي معاونت وزارت اطالعات (جانشین وزیر وقت
اطالعــات ،قربانعلی دري نجف آبادي) ،مشــارکت موثــري در قتل منتقدان نظام
جمهوري اسالمی در داخل و خارج از کشور داشته است.
در زمان تصدي پورمحمدي در وزارت اطالعات به عنوان جانشین وزیر اطالعات و

یحیی (عباس) پیرعباسی
قاضی یکی از دادگاه هاي عمومی
کیفري تهران

مسئولیتها:

 -قاضی دادگاه خانواده تا سال 138

 -قاضی شعبه هاي  26و  28دادگاه انقالب از بعد از انتخابات  1388تا بهمن ماه1392

 -قاضی یکی از دادگاه هاي عمومی کیفري تهران از بهم نماه 13

برخی از موارد نقض حقوق بشر
صدور احکام اعدام و حبس هاي طوالن یمدت براي فعاالن مدنی ،سیاســی و
بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 138
یحیی (عباس) پیرعباسی به عنوان قاضی شعبه هاي  26و  28دادگاه انقالب در
حبسو اعدام بازداشت شــدگان پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388
نقش داشتهاســت .او یکی از قضات رســیدگی کننده به پرونــد ههاي بعد از
انتخابات بود و احکام اعدام و حبس هاي بلند مدت و سنگینی براي شماري از
معترضان صادر کرده است.

برگزاري جلســات دادگاه پشت درهاي بسته ،برگزاري محاکمه هاي چند دقیقه
اي
بدون طی کردن روال حقوقی ضروري ،ایجاد وحشــت در بازداشــت شدگان،
عــدم رعایت اســتقالل قاضی از طریق قضاوت و دادســتانی ه مزمان و محرو
مکردن بازداشــت شدگان از دسترســی به وکیل از جمله مواردي است که در
پروند ههایی که قاضی پیرعباســی رســیدگی کرده اعمال شــده است .به گفته
برخی وکالي دادگستري «آراي چندین صفحه اي او همچون بیانیه هاي سیاسی
و ســرمقاله هاي روزنامه کیهان بود» به گفته وکالیی که پرونده موکالن شان در
شعبه  26دادگاه انقالب بررسی شده
اســت این شعبه همانند شــعبه هاي  15و  28دادگاه انقالب در اختیار ماموران
وزارت اطالعــات بود و اغلب همــان حکمی براي فعاالن مدنی ،سیاســی و
مطبوعاتی صادر می شــد که بازجوها در اتاق بازجویی به زندانیان سیاسی گفته
بودند.
صدور  18ســال زندان ،تبعید به شهر برازجان و  20سال محرومیت از وکالت
براي عبدالفتاح ســلطانی ؛ صدور  15سال زندان (  10سال حبس در تبعید در
شهرســتان ایذه) و  74ضربه شــاق براي ضیا نبوي ؛ صدور  15ســال حبس
تعزیري براي حسین رونقی ؛ صدور  12سال حبس تعزیري براي نوید خانجانی
؛ صدور  11سال حبس  20سال محرومیت از وکالت و  20سال ممنو عالخروجی
از ایران براي نسرین ستوده صدور  11سال حبس تعزیري براي نرگس محمدي
؛ صدور  8ســال حبس تعزیري براي ســعید عابدینی  ،کشیش مسیحی؛ صدور
 7ســال و  4ماه حبس تعزیري و  34ضربه شــاق براي بهمن احمدي امویی ؛
صدور  6ســال حبس و  20ســال محرومیت از فیلمسازي و خروج از کشور
براي جعفر پناهی فیلمســاز؛ صدور  ، 6سال حبس تعزیري و  74ضربه شالق
براي شــادي صدر ،وکیل دادگستري و فعال جنبش زنان ؛ صدور  6سال زندان،
تبعید به ایذه در جنوب غربی ایران و  76ضربه شــاق براي شــیوا نظرآهاري،
فعال حقوق بشر؛ صدور  6سال حبس تعزیري براي نازنین خسروانی ،روزنامه
نگار ،و صدور یک سال حبس تعزیري و  30سال از شغل روزنامه نگاري براي
ژیال بنی یعقوب روزنامه نگار ،فقط بخشــی از احکام صادرشده از سوي قاضی
پیرعباســی است .غالمرضا خســروي ،هانی یازرلو ،محمدعلی طاهري ،پیمان
عارفی و مهســا امرآبادي از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که از سوي
پیرعباسی به احکام سنگین محکوم شده اند.

قرا رگرفتن در لیست مجازا تهاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

اتحادیــه اروپــا در  23فروردین ماه  13( ۱۳۹۰آوریــل  )2011یحیی (عباس)
پیرعباسی را به دلیل ای نکه در زمان ریاست شعبه هاي  26و  28دادگاه انقالب
صادرکننــده احکام بلندمدت حبس و اعدام براي شــماري از معترضان بعد از
انتخابات  1388بوده اســت از ورود به کشــورهاي ایــن اتحادیه محروم کرد.
همچنین کلیه دارایی هاي او در اروپا مشمول توقیق شد.
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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درخواست ارائه مدارک پروژه
ورود افراد  VIPبه دانشگاه USC
در پی گســترش موضوع رشــوه از ســوی والدین برای ورود فرزندانشان
به دانشــگاه هــا ،هم اکنون پرونــده یکی از متهمان در مســیری تازه قرار
می گیــرد « .رابرت زنگریلو» ،یکی از ســرمایه داران بزرگ در فلوریدا با
پرداخــت  200هزار دالر به ویلیام ریک ســینگر ،مســیر ورود دخترش به
دانشگاه  USCرا بازنمود.
او بــه عنوان یکی از متهمان این پرونده از قاضی دادگاه خواســته اســت،
مدارک دانشــگاه USCبرای پروژه ورود افراد بــا عنوان  VIPیا گزینش
های ویژه که همواره با کمک های مالی بزرگ به دانشگاه با پروژه « تمایل
ویژه» فرزندان آن ها وارد دانشــگاه شده اند ،در اختیار دادگاه قرار بگیرد،
زیرا تصور وی چنین بوده اســت که پرداختی او به ویلیام سینگر ،در زمره
همان پرداختی ثروتمندن به بنیاد دانشــگاه است

مشاهده نمونه ای از پشه ناقل
ویروس نیل غربی در منطقه
المیرادا و سریتوس
اداره کنترل گســترش حشرات در لوس آنجلس بزرگ ،بامداد روز  23آگوست
اعالم کرد ،نمونه دیگری از پشــه ناقل ویــروس نیل غربی در منطقه المیرادا و
سریتوس مشاهده شده است.
در ســال جاری  10مورد ابتال به بیماری بین مردم دیده شــده است .این نمونه
یکی از مواردی است که امسال در شهرهای وینتکا ،وست هیلز ،کانوگا پارک،
گرانادا هیلز ،المیرادا و سریتوس مشاهده شده است.
آمار می گوید یک نفر از  50نفری که با نیش حشرات گزیده می شوند بستری
شده می شوند.
ناگفته نماند که هفته گذشته ،یک مورد ابتال به این ویروس در شهر تاستین ارنج
کانتی مشاهده شده است.
اداره بهداشــت نیز اعالم نموده اســت با افزایش گرما ،این پشه ها در آبگیرها،
اســتخرها ،حتی در آبخوری حیوانات خانگی و پرنده ها دیده می شوند و باید
در هنگام حضور در پارک ها از مواد ضدگزیدگی حشرات بهره گرفت.

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

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 30آگست تا  5سپتامبر ( 8شهریور تا  14شهریور)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  8شهریور  30 /آگِ ست
 1360خورشیدی (1981میالدی)
انفجار دفتر نخستوزیری ایران بهوسیله سازمان
مجاهدین خلق و کشته شدن محمدعلی رجایی
و محمدجواد باهنر ،رئیسجمهور و نخستوزیر
جمهوری اسالمی
 1368خورشیدی (1989میالدی)
درگذشت منوچهر محجوبی ،نویسنده و
روزنامهنگار درانگلستان.

زمین لرزه در بوئینزهرا
در حدود ساعت ۱۱شامگاه ،زمینلرزهای
شهرستان بوئینزهرا را لرزاند .بزرگی این
زمینلرزه  7/2ریشتر بود که موجب مرگ حدود
 ۲۰هزار نفر شد .در این زمینلرزه بسیاری از
آثار و مکانهای قدیمی و تاریخی شهرستان بویین
زهرا از جمله قلعه باستانی رودک از بین رفت.
 1347خورشیدی (1968میالدی)
وقوع زمینلرزه فردوس با حدود  ۱۰۰۰۰کشته

.چهارشنبه  13شهریور  4 /سپتامبر
 1286خورشیدی (1907میالدی)
انتشار روزنامه «روح القدس» به مدیریت سلطان
العلمای خراسانی در تهران
 1355خورشیدی ()1976
كنفرانس انقالب آموزشی رامسر گشایش یافت

دوشنبه  11شهریور  2 /سپتامبر
 1383خورشیدی (2004میالدی)
درگذشت عصمت باقرپور بابلی ،مشهور به دلکش
خواننده و بازیگر

سه شنبه  12شهریور  3 /سپتامبر
 1383خورشیدی ()2004
درگذشت عصمت باقرپور (دلكش) خواننده -در
سن  80سالگی درتهران

شنبه  9شهریور  31 /آگِ ست

 1307خورشیدی ( 1928میالدی)
ساختمان مقبره فردوسی آغاز شد
 1314خورشیدی (1935میالدی)
تأسیس شركت سهامی بیمه ایران با
سرمایه20میلیون ریال
 1318خورشیدی (1939میالدی)
اعالم بی طرفی دولت ایران در جنگ دوم جهانی
 1324خورشیدی (1945میالدی)
اعالم خود مختاریِ آذربایجان با زبان رسمی
تركی ،توسط سیدجعفرپیشه وری

 1381خورشیدی (2002میالدی)
درگذشــت فرهــاد مهراد،خواننده «گنجشــگك
شیمشی» در پاریس
اَ َ
ايرانی،در سن ۸۵سالگی

پنجشنبه  14شهریور  5 /سپتامبر
 1306خورشیدی (1927میالدی)

اجباری شدن قانون ورزش درمدارس كشور

 1355خورشیدی (1976میالدی)

درگذشت پروفسور محسن هشترودی – ریاضی
دان ،شاعر و استادممتاز دانشگاه

 1375خورشیدی (1996میالدی)

درگذشت ولی اهلل خاكدان -از پیشگامان طراحی
صحنه درسینمای ایران

 1347خورشیدی ()1968
درگذشت صمد بهرنگی ،نویسنده ( زاده  2تیر
)1318
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است
1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت دکتر کمال الدین جناب ،استاد برجسته
و ممتاز فیزیک و اولین محقق فیزیک هسته ای
ایران در سن 98سالگی.

یکشنبه  10شهریور  1 /سپتامبر
 1341خورشیدی (1962میالدی)

 1385خورشیدی (2006میالدی)

درگذشت مهدی بهار دانشمند و جامعه شناس و

خالق كتاب«میراث خوار استعمار» بر اثر سكته
قلبی در كانادا.

 1342خورشیدی (1963میالدی)
درگذشت سپهبد فضل اهلل زاهدی -نخست وزیر
پس از کودتای  28مرداد -درژنو
 1348خورشیدی (1969میالدی)
درگذشت پروفسور آرتور پوپ -ایرانشناس و
پژوهنده آمریكایی  -درشیراز
 1371خورشیدی (1992میالدی)
درگذشت پروفسور محمود حسابی -بنیانگذار
فیزیك نوین ایران

 1391خورشیدی ( 2012میالدی)

درگذشت نورالدین ثابت ایمانی در سن  71سالگی
بر اثر تومور مغزی در لوسآنجلس

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
در حاشیه اجالس سران هفت کشور صنعتی (عمدتا غربی) جهان ،پس از حضور
غیرمنتظره محمدجواد ظریف در شهر میزبان بیاریتز و دیدار چند ساعته با رییس
جمهور و وزیر امور خارجه فرانسه و کنفرانس خبری روسای جمهور فرانسه و
آمریکا با اعالم دیدار احتمالی دونالد ترامپ و حســن روحانی رییس جمهوری
اســامی طی هفته های آینده ،تیتر اول اخبار جهان شد .در آنسوی دیگر ،حسن
روحانی در ابتدا اعالم کرد ،برای حفظ منافع ملت ایران حاضر است با هر کسی
و در هر کجا مذاکره کند .بیست و چهار ساعت بعد ،حسن روحانی با رد هرگونه
مالقاتی با رئیس جمهوری آمریکا ،گفت :ما به دنبال عکس نیســتیم اینک ه کسی
بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد ،امکانپذیر نیست ،فوتوشاپش امکانپذیر
ی آن امکانپذیر نیست مگر آنکه آمریکاییها روزی از
است اما ثبت تصویر واقع 
تمام تحریمهای ظالمانهشان دست بردارند و به حقوق ملت ایران احترام بگذارند؛
در آن زمان شرایط جدیدی خواهد بود که میشود فکر کرد و بر اساس آنچه که
منافع ملیمان خواهد بود حرکت کرد!
عجب مسخره بازی شده این سیاست دنیا واقعا! سگ صاحابشو نمی شناسه! یه
بابایی دیروز میگفت آغا اجازه نمیده اینا با هم حرف بزنن ،رهبر گفته مذاکره با
آمریکا سمه و با این دولت فعلی سم مضاعف! به این دوست گرامی گفتم :داداش،
چرا انقده خودتو عذاب میدی؟ اوال آغا غلط کرده با تو دوتایی! دوما انقدر اوضاع
خرابه که آغاتون دیدی یهویی مجبور شد مثه آغا قبلیش جام زهرو حناق کنه حتی
اگه بیشتر لجبازی کنه شایدم مجبور بشه همین سم مضاعف رو تزریق یا شیاف و
یا استعمال خارجی و داخلی کنه! سوما ،ظریف و روحانی بدون اجازه آغا آبم نمی
خورن .یعنی ظریف رفته و با رییس جمهور فرانسه و بقیه عالی مقام های دیگه
مذاکره کرده و پیغام و پسغام برده تهرون و اونجام اول رییس جمهور میگه میکنم
(مذاکره) و بعدش میگه نمی کنم (مذاکره) و البت مثه اینکه تلفن و اینترنت و هزار
کوفت و زهرمار ارتباطاتی مدرن امروز هست که زیادم احتیاجی نیست این همه
راه برن فرانسه و برگردن تهرون که بگن نه ،ما نمی خواهیم با آقای ترامپ حرف
بزنیم! من که تو کتم نمیره این دلقک بازیا .از همه مهمتر اینکه تا این لحظه خود آغا
هم جیکش در نیومده و ساکت مونده ببینه چی میشه حتی یه کالم از اون حرف
دوپهلوهاش هم نزده که بعدش بگه دیدید گفتم دژمن فالن میکنه و بهمان میکنه
یا من پیش بینی کرده بودم فالن میشه و بهمان میشه! بابا تو خوب ،تو باشعور ،تو
سیاســتمدار ،تو رهبر ،تو  ،...تو خدا ،تو هر چی حال می کنی ولی جون مادرت

بگو چقدر دیگه می خوای لجبازی کنی؟ تا خودتو ،حکومتو ،ملتو و مملکتو به فالن
ندی ول نمی کنی؟ یا شایدم به قول بچه ها ،با آقاترامپ و آقاپوتین ساخت و پاخت
کردین و همه مونو سر کار گذاشتین؟
اونم از جناب حسن آقا رییس جمهور اسالمی که صبح ذوق زده بلند میشه و دم از
منافع ملت میزنه و میگه من می کنم (مذاکره رو)! بین روز از دفتر آغا باهاش تماس
میگیرن و میزنن تو ذوقش ،رییس جمهور هم که ذوقش کور شده و االن دیگه عقده
ای هم شــده مجبوره بگه عکس دلم می خواست ولی االن دیگه نمی خوام بگیرم،
میتونین فتوشاپش کنین همونجور که بچه های سپاه همه جا از این کارا میکنن .به
وضع وخیم احواالت حاج حسن آقا میتونید خودشیفتگی حاد رو هم اضاف کنید،
یارو همچین میگه هر کسی می خواد باهام عکس بگیره انگار چه شخصیت مهمیه
که رییس جمهور آمریکا بخواد باهاش عکس یادگاری بگیره .آخه حسن جون ،دیگه
همه میدونن که تو کاره ای نیستی و آغاس که باس عکس یادگاری رو بگیره! اصن
حاال که اینجوری شد ،شهروند ایرانشهر فراخوان کمپین فتوشاپ عکس روحانی رو
راه میندازه ،ببینیم کی بهتر میتونه حسن رو با هر کس دیگه فتوشاپ کنه!
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برگزاری همایش سیاست گذاری کمیته ملی حزب دموکرات
درسان فرانسیسکو

در حالی که همایش سیاســت گذاری کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا در

دومیــن نکته این اســت که در همان روز نخســت بــا رأی  18-7موضوع

قابل مالحظه است.

تنهــا به محورهای موضوع گرمایش زمین بپردازند که همین تصمیم،اعتراض

ســان فرانسیســکو روزهای  23 ،22و  24آگوست برگزار می شود ،دو نکته مناظــره درباره گرمایش زمیــن تغییر می کند و تصمیم گرفته می شــود که

نکته نخســت اینکه ،از میــان  21نفر نامزد حزب دموکرات برای ریاســت

کنشــگران محیط زیســت را فراهم می کند .زیرا آنان بــاور دارند ،گرمایش

که فرصت می دهد دیگر نامزدها در میان اعضای کمیته ملی حزب دموکرات

در استراتژی است.

جمهوری  ،2020ســه نفرشامل :جوبایدن ،بتو و بوتیجیج غایب خواهند بود،

به جلب پشتیبانی بیشتری بپردازند.

زمین نقطه عطفی برای شــناخت بیشتر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

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:

  - 1عروس هزار داماد -آرام  -مهمترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه
 - 2جاویدان  -مخالف و ناسازگار  -مورد نیاز محتکر

 - 4محدوده ای شامل چند شهر  -برابری  -لقب سالطین پیشدادی
 - 5آهنگ  -نداشتن همسر  -چربی حیوان
 - 6مشكل  -كرگدن  -بیماری سگی

 - 3نوار ضبط صوت  -این تنگه دارای زیباییهای منحصر به فردی است که میتواند

 - 7خاندان  -قلعه ضحاک و روستای دیزج حسن بیگ از آثار زیبای این شهر میباشد

 - 4کارگردان فیلم «چگونه میتوان یک میلیون دالر دزدید؟»  -گذشتن و رد شدن  -آشنا

 - 8نویسنده  -زمانها  -سرما آفرین تابستانی

 - 6همانندی  -پارچه ابریشمی رنگین  -کوبیدن و نرم کردن

 - 10شــاهزاده  -نام پسرانه-مزار شمس تبریزی و برج شمس تبریز از آثار دیدنی و

چشم هر بیننده و عالقمند به طبیعت و میراث فرهنگی را بنوازد  -ارغنون
 - 5خم بزرگ  -پسر فریدون در شاهنامه  -منفرد  -مخفف» نه از»
 - 7زمان و وقت  -نامرتب  -نام کمال ادیب ترکیه

 -نقاشی سبک درباری

 - 9فرق و اختالف  -دسر ایرانی  -همان کافی است

تاریخی این شهر است

 - 8منطقه ای در شهرستان تالش دارای مناطق دیدنی و جذاب

 - 11نوبت بازی  -وسیل ه ذوب لحیم  -کشتی گیر آماده

 - 10مواد زائد خون  -عنوان امپراطوران روسیه  -قیمت

 - 13عضو ناطق  -از اتاقهای خانه  -كشكینه

 - 9پیر و مرشد قماربازان  -دیرنشین  -کبوتر صحرایی

 - 11حرف هشتم فارسی  -روشهای پسندیده  -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
عمودی:

 - 1شهر» تپه باستانی قلعه کش» که از شهرهای استان مازندران است  -یکی از جوایز

جشنوارهفیلمفجر

 - 2تکبر و غرور  -محل نگهداری اجناس اضافه در خانه  -صنعت شعری
 - 3زاپاس خودرو  -موجود مهیب خیالی  -اثر امیل زوال

دو اثر جدید از مهرانگیزکار

 - 12پول رایج در ژاپن  -طراوت  -راه قابل عبور برای چارپایان

 - 14رفقا و دوستان  -بی نظمی و آشوب  -باریک تر از آن نیست!

 - 15از آثار دیدنی و باستانی استان فارس در کازرون  -دستگاهی برقی در آشپزخانه

حل جدول شماره گذشته
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مسئول پیشین برنامه ریزی و توسعه
لوس آنجلس به پرداخت جریمه
نقدی محکوم شد

9

کتابهای عباس توفیق
بر روی وب سایت
شرکت کتاب

«مایکل لوگرانده» یکی از مسئوالن پیشین بخش برنامه ریزی و توسعه شهر لوس
آنجلس به ســبب زیرپا گذاشــتن اخالق و اصول حرفه ای قراردادهای شغلی ،از
سوی کمیسیون اخالقی شــهرداری لوس آنجلس به پرداخت مبلغ  281250دالر
جریمه محکوم شد.
وی که پس از پنج سال ریاست دپارتمان برنامه ریزی و توسعه ،در سال  2016شغل
خود را ترک کرد و بدون انتظار  12ماهه پیش بینی شده در مقررات ،به البی گری
در زمینه ساخت و ساز و پروژه های توسعه در شهر لوس آنجلس اقدام نموده ،با
شرکت « » Sohoبه مشاوره پرداخته و  70هزار دالر نیز دریافت نموده است.
او در رابطه با شــهرداری تالش کرده اســت بدون تغییر منطقه بندی ،امکانات و
تسهیالت الزم برای گسترش و ساخت و ساز را فراهم نماید.

قاچاقچیان الک پشت از آمریکا به چین ،دستگیر شدند

با تالش های پیگیر و پیوسته مأموران نگهداشت منابع طبیعی ،که از سال  2016آغاز شده
بود ،افرادی را که به قاچاق الک پشت از آمریکا از راه فرودگاه های  LAXو آتالنتا به
چین می پرداختند ،دستگیر کرده اند و ممکن است به بیش از  27ماه زندان محکوم شوند.
این افراد با به کار گرفتن تله های ویژه در دریاچه جکسون در ایالت آتالنتا ،الک پشت ها

را به تله می انداختند و براساس قانون صادرات حیوانات خانگی به چین می فرستادند تا
در رستوران ها به عنوان یکی از خوراک های گران قیمت به فروش برسند.
برآورد شده است هر الک پشت به بهای صدها دالر در چین خریدو فروش می شده است.
یکی از دستگیرشدگان « ناسان هورتون» و دیگری « استیون وارن بیگر » نام دارد.

فروشدرشرکتکتاب

ketab.net

(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H
Pacoima CA 91331
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معرفی کتاب های هفته ششم:

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.
*کتابمنتشرشدهدرشرکتکتاب:
عنوانکتاب:سفرنامهرضاشاهپهلویبهخوزستانومازندران
نویسنده:رضاشاهپهلوی
گردآوردنده:هارونوهومن
انتشارات:شرکتکتاب
تعدادصفحات438:
قیمت22:

درباره کتاب :خاطرات و يادداشت های اين سفر كه به ديكته شخص رضاشاه و نگارش فرج
اهلل بهرامی می باشد ،سندی است از آرمانهای بلند اين فرزند خادم و برومند ايران عزيز .و
صد البته ديگر هيچ آدم عاقلی از افسانه بي سوادي رضاشاه ،داد سخن نمي راند و بهره ديگر
كتاب سفرنامه خواندنی ايشان است به زادگاهش :مازندران تاريخی ،سرسبز و زخم خورده
ازكينبيگانگانوبيگانهپرستان.

با نام «شاید یک روز» در سال ۱۳۷۹به چاپ رساند.
کتاب «بخوان به نام ایران» از دیگر آثار پرستو فروهر  ،روایت او از زندگی سیاسی پدر و مادرش
میباشد.اودربارهاینکتابمیگوید:ازآنهنگاماینروایتبیوقفههمراهمنآمده،بهطوری
کهروزهاوشبهایمباطنینجملهها،سکوتها،خندهها،فریادهاوگالیههاانباشتهشدهودر
کلنجار با وسواس ها و تردیدهایم بالیده است تا به امروز که کتابی شده است آماده خواندن .از
روزی که در دهلیز سرد پزشک قانونی ،آن زخم های عمیق را بر سینه های عزیز پدر و مادرم
دیدم و به سکوت و مرگ در لب های کبودشان خیره ماندم  .از روزی که پا به خانه تاراج شده
شان گذاشتم و در امتداد قلم هایم ،درد این خانه در جانم رسوخ کرده است.
برگرفته از کتاب ..... :پس از ده سال در 14اسفند ماه 1368در سالمرگ مصدق دوباره به همراه
پدر و مادرم به احمدآباد رفتم .کینه دستگاه حاکمه از این مکان به حدی بود که نام روستای
احمدآباد که در گذشته از امالک خانواده مصدق بود و حتی در اسناد اداری « احمدآباد مصدق»
نام داشت ،به « احمدآباد کاشانی» تغییر داده شده بود!

تونیداستثنائیباشید،فقطاگهخودتونوباورکنید.حرفامومیفهمی؟
چشم هایم پر از اشک شده بود و نگاهم عاشقانه روی صورت بیتا جون می گشت .سرم را
با تعلل کمی خم کردم و زیر لب نالیدم:
اون قدری که فکر می کنی یا بقیه فکر می کردن ،دوستش نداشتم ،مامان بیتا .اون غرورمو
خورد کرده  ،پسم زده ،اونم کامال ناجوانمردانه ویک طرفه! تا قبلش مدام بهم امید می داد،
امید یه زندگی مشترک شیرین و پر از تفاهم ولی یه دفعه پشت پا به همه چی زد و گفت من
جواب مناسبی برای آینده ش نیستم! ( ...ص)348
*کتاب منتشر شده در ایران(:کودکان و نوجوانان)
عنوان کتاب:هزار و یک افسانه  -چشمه ی جادو

برگرفته از کتاب .. :هیچ فراموش نمی کنم روزی را که برای بازدید اطراف راه و تعیین خط
سیر ،یکه و تنها تا 2فرسخی فیروزکوه آمده بودم .همین نقطه ای که فع ً
ال پل فردوس ساخته
شده و روزی صدها اتومبیل و مسافر از روی آن عبور می کنند .در تهران ،تصور می کردند
کهمنبه عمارتییالقیخود در شمیران،برای رفعخستگی رفتهام.هیچکس فکرنمیکرد
یکه و تنها تا حدود فیروزکوه ،راهی که هنوز ایجاد نشده و خیال ایجاد آن نیز هنوز از دماغ من
تجاوز نکرده است ،آمده باشم .تا محل ساختمان پلی را تعیین کنم که عبور رودخانه ازذیل
آن را تسهیل سازد و جاده را در بهار ومواقع طغیان آب از خطر سیل و خرابی مصون بدارد.
تنها کسی که در این گردش با من بود ،فرج اهلل خان بهرامی ،رئیس دفتر مخصوص من بود
که ناهار مختصر مرا هم مشارالیه با مرکوب خود حمل می نمود .در ورود به محل مزبور
تصاف بار رودخانه ،چون عبور را ممتنع یافته ،ناچار از دو دهقان مجاور رودخانه خواهش
کردم که مار کول گرفته با دوش خود به آن طرف رودخانه برسانند .دهقان های بیچاره مرا
نمی شناختند .اول وهله ،قیمت آن حمل و نقل را گوشزد ما کرده حاضر نمی شدند که با
کمتر از یک ریال مرا در آن طرف روخانه زمین بگذارند  .من نیز از تفریح و عدم شناسایی
آنها استفاده کرده ،یک ریال را گزاف دانسته و پیشنهاد کردم به اخذ  10دینار قناعت ورزید.
در وسط آب که سنگینی و ثقل بدن من ،مرکوب بیچاره را تا درجه ای فرسوده ساخته بود،
بهانه قاطعی به دست او داده بر خاطر خود مسجل ساخت که هرگاه کمتر از یک ریال به او
تأدیه شود .او عجز خود را در هیمن وسط آب از حمل راکب خویش ظاهر خواهد ساخت.
من نیز مسئول او را پذیرفتم .در وصول به ساحل همین قدر که مشتی از لیره ،طال  ،اشرفی
و درحود  1000ریال در دست خود دید ،حالتی به او دست داد که تصور آن هیچ وقت از
خاطره من فراموش نمی شود  .من جاده را پیش گرفتم وبه راه افتادم (...ص )316
 ..شب و روز استراحت را بر خود حرام کرده ام .اساس ًا از بدو طفولیت وارد مرحله تفریح و
تفرج و تعیش و خوشگذرانی و تن آسایی نبوده ام .بر طبق عادات همیشگی ،در تمام شبانه
روز بیش از چهار ساعت نمی خوابم و اخیرا ًیک ساعت از آن چهار ساعت نیز صرف تفکر
و تتبع و تدقیق می شود.
امتاد خط آهن ایران و متصل ساختن بحر خزر به دریای آزاد و خلیج فارس ،جزو آمال
و آرزوهای قطعی من است .آیا ممکن است که خط آهن ایران ،با پول خود ایران و بدون
استقراض خارجی و تحت نظر مستقیم خود من تأسیس شود؟ آیا ممکن است که مملکت
پهناوری مثل ایران ،از ننگ نداشتن راه آهن خالص شود؟
مع هذا ،دیروز که دشتی مدیر روزنامه شفق سرخ ،به اتقاق بهرامی ررئیس نقشه جغرافیایی
ایران بودم ،این فکر خود را به آنها گوشزد کردم و هر دو را متذکر ساختم که اگر دست
روزگار پیش بینی کاملی برای ادامه عمر من نکرده باشد ،شما دو نفر شاهد باشید که امتداد
خط آهن ایران یکی از آمال دیرینه من بوده و دقیقه ای از خیال ایجاد آن منصرف نبوده ام.
(ص )323
ســعادت و آسایش و تنعم شخص من در این اســت که ایران را از زیر این خرابه های
سهمگین برکنار ببینم و آبروی از دست رفته او را به او بازگردانم .منتهای آسایش و تنعم
من در این است که حق مظلوم را از ظالم گرفته و ملت خود را ببینم که در امن و امان و
آسایش زندگانی کرده و حقوق مادی و معنوی آنها از تطاول و دستبرد هر صاحب نفوذ و
هر صاحب اقتداری مصون بماند و مردم هیچ ملجاء و پناهی برای خود سراغ نگیرند ،مگر
حق و قانون (.. .ص )394

*کتابمنتشرشدهخارجازایران:
عنوانکتاب:بخوانبهنامایران
( داریوش و پروانه فروهر)

نویسنده:پرستوفروهر
انتشارات:آلمان
تعدادصفحات395:
قیمت  22:دالر

دربارهنویسنده:
پرستو فروهر (متولد 1341تهران) فار غالتحصیل رشته هنر از دانشگاه تهران می باشد .وی
نویسنده،نقاش،فعالحقوقبشروفرزندداریوشفروهروپروانهفروهر(اسکندری)است.
پرستوفروهردرسال 1390کتابخودرابهنام«سرزمینیکهپدرومادرمدرآنبهقتلرسیدند»
به زبان آلمانی منتشر کرد .این کتاب به ماجرای قتل داریوش فروهر و پروانه فروهر میپردازد
کهیکیازرشتهجنایاتیبودکهبهعنوانقتلهایزنجیرهایشناختهشد .ویهمچنیناقدامبه
گردآوریمجموعهای از شعرهایبرگزیدهمادرخود پروانه فروهر نمودو آن را در قالبکتابی

پدر و مادرم و همراهان سیاسی شان در طی سال های گذشته ،آیین « گل گذاری بر مزار
مصدق»رادرزادروزهاوسالمرگهایشونیزدربرخیمناسبتهایتاریخیدیگرکموبیش
حفظ کرده بودند... .من به همراه مادرم ،کنار مزار باریک مصدق ایستاده بودم و غرق تماشای
آن روز شده بودم ،آن ساختمان قدیمی مثل همیشه بی زمان و ابدی می نمود و مملو از احترام
و افسوس بود .تصویرهای مصدق در همان قاب های کهنه به دیوارها بودند ،شخصیت های
سیاسی ملی که پا به سن گذاشته بودند و با موهای سفید و صورت های چروک خورده با
خوشروییواحترامبایکدیگراحوالپرسیمیکردند،برعصاهایچوبیباریکشانتکیهداده
بودندوبهآرامیازسیاستمیگفتند،برمزارباریکمصدقشاخههایگلمیگذاشتند،زیر
لب فاتحه می خوانند و در سکوت به آن مقبره چشم می دوختند .آ نروز آنجا حال و هوایی
یکسره متفاوت از فضای معمول زندگی آن دوره داشت ،حال و هوای کمیابی میان واقعیت و
خاطرهکهپاکیزگیوصالبتانسانیدرآنحضوریلمسشدنیوگرانقدریافتهبود.
درتمامآنمدتپاسدارهاومأمورانامنیتیدراطرافساختمانمیگشتند،هرجازورشانمی
رسید ،بازرسی بدنی می کرند ،به پرخاش حرفی می زدند و حضور تحمیلی خود را به رخ آن
مردمان محترم می کشیدند  .یاد تعبیر احمد شاملو افتاده بودم که این جماعت را « حشرات »
نامیده بود ( .ص)307-308
.....آن روز ،او سرانجام با الفاظ و رفتاری از جنس صدقه ،پاسپورت مرا به سویم دراز کرد  .من
از جا بلند شدم ،پاسپورتم را گرفتم و تشکر کردم و از آن اتاق بیرون رفتم  .روی صفحه ای
از پاسپورتم مهر قرمز رنگی خورده بود که حاوی تنها یک بار اجازه خروج از کشور به همراه
پسرکهایمبود.
وقتی به خانه بازگشتم پدر و مادرم باز روی ایوان ایستاده بودند .از دور پاسپورتم را به آنها نشان
دادم و چهره هایشان را تماشا کردم که به لبخندی باز شد .همانجا روی ایوان ،پدرم برادرم را
صدا زد و او را راهی یک آژانس مسافرتی کرد تا برای بازگشت ما بلیط تهیه کند .به او گفت:
تاریخپروانههرچهزودترباشد،بهتراست.گفت:بهاینجماعتپلیدهیچاطمینانینیستو
تا مشکل جدیدی ایجاد نکرده اند ،باید بچه ها را راهی خانه شان کرد .از شنیدن واژه خانه دلم
گرفت و از خود این سوال ماندگار را پرسیدم که :خانه من کجاست؟
نگاه پدرم پر از بهت و خشم شد ،دستش را به گونه من کشید تا اشک هایم را که بی اختیار می
ریختند،پاککندوباغیظیشروعبهناسزاگوییکرد.اوگفتکهاینتهدیدهاتوخالیاندوتنها
برای دام زدن به ترس و ضعف گفته می شوند .اما حتی گفته ها و حضور امن او ،توان مهار آن
کابوس را در ذهن من نداشتند.
همانجا روی ایوان ،مادرم با دلداری شیرینی در صدایش ،از رفتن من و خالصی ام از دام آن
مأمورانپلیدگفت.آنروزدرچشمهایپدرماشکنشست،نگاهشرابهمندوختوگفت
:دخترم،هرچقدرکهحضورتووپسرهایترادراینخانهدوستدارم،هرچقدرکهنزدیکی
شما برای مادرت و من دلنشین و عزیز است ،اما تا زمانه در سرزمین ما به این رسم اهریمنی
می گذرد دیگربه اینجا باز نگرد!  ( ..ص)367

کتابمنتشرشدهدرایران(:رمان)
* عنوان کتاب : :قله قاف ( 2جلدی)
نویسنده:عاطفهمنجزی
انتشارات:نشرعلی
تعداد صفحات :جلد اول (  576صفحه ) جلد دوم (567
صفحه)

قیمت  49:دالر
دربارهنویسنده:
عاطفه منجزی متولد اردیبهشت ۱۳۴۵مسجد سلیمان دارای مقطع کارشناسی حسابداری
می باشد .وی از دوران کودکی عاشق کتاب و کتاب خوانی بوده و این روند ادامه پیدا می
کند و به مرور زمان ،عالقه ای به نوشتن در خود احساس می کند تا اینکه بنا به توصیه یکی
از دوستانش  ،دست به قلم می شود و شروع به نوشتن رمان می نماید .از جمله آثار وی
می توان به کتابهای  :شاه ماهی ،لبخند خورشید ،بسته به جونم ،تیه طال ،مسافر کوچه های
عاشقی ،پرنده بهشتی و قله قاف اشاره کرد.
برگرفته از کتاب:
 .......داری می بینی که منم دوباره روی پاهای خودم ایستادم و می خوام حق و حقوقمو
از شما بگیرم .حق منه که دخترام دوستم داشته باشند ،حقمه که همسرم باور کنه براش
ارزشمند بودم و ندیده گرفته شدم! من با عشق و تحت تربیت یه پدر و مادر عاشق بزرگ
شدم ،شماها هم همینطور! حتی اگه کمبودی از طرف مادرتون بوده ،شکی ندارم که مامان و
منوچهر  ،دخترای خاصی رو تربیت کردن و به شماها اعتماد دارم .تو و ساینا به نوعی می

نویسنده  :محمدرضا شمس
انتشارات :کتاب های مهتاب( محراب قلم)
تعداد صفحات565 :
قیمت  25 :دالر
محدوه ی جغرافیایی افسانه ها ،به گستردگی درون انسان است و نبرد بین خیر
و شر ،نبرد همیشگی کردار انسان است که در درون او روی می دهد .در افسانه
هایی با پیروزی خیر بر شــر و نیکی بر بدی ،انسان به سوی کمال رهنمون می

شود و به مفهوم واقعی انسان می شود.

کتاب هزار و یک افســانه شامل داستان های کوتاهی برای کودکان و نوجوانان

می باشــد که می توان به افسانه های زیر اشاره کرد :غول بیابونی ،ترکه و سفره

حضرت سلیمان ،چیز زیادی نمی خوام ،بهلول و جوان عاشق ،خواهر خورشید،
تاج خاتون ،دزدهایی که کامروا شدند ،کچل و دختر پادشاه ،پسر و تیر و کمان،

دختران فضیل ،شتر فراری ،غالمی که حاکم شد ،کاکا سیاه ،پادشاه و کنیز ،لیلی
و مجنون و ...

برگرفته از کتاب:

داستان لیلی و مجنون:

هنگامی که لیلی و مجنون ده ســاله بودند ،روزی مجنون در مکتب خانه پشت

سر لیلی نشسته بود .اســتاد چیزی از لیلی پرسید  .لیلی جواب نداد .مجنون از
پشــت سر آهســته جواب را در گوش لیلی گفت .اما لیلی باز هم ساکت ماند

و چیزی نگفت .مکتب دار ســوالش را تکرار کرد و باز مجنون در گوش لیلی
جواب را گفت و لیلی حرفی نزد .بار ســوم مکتب دار لیلی را خواست و او را
فلک کرد.

بعد از کالس لیلی با پای کبود لنگ لنگان می رفت که مجنون عصبانی جلویش
را گرفت و گفت :من که جواب ســوال رو بهت گفتم ،چرا چیزی نگفتی؟ مگه
نشنیدی؟ نکنه کر شد؟

مکتب دار که شاهد این ماجرا بود جلو رفت و گوش مجنون را کشید و گفت:
لیلی نه کر بود و نه الل ،او به خاطر شنیدن صدای تو ،فلک را تحمل کرد و دم

نزد .اما از سرزنش تو اشکش درآمد .من اگه او را فلک کردم معلمش بودم و او
از من انتظاری نداشت .اما تو عشق او هستی و حق سرزنش کردنش را نداری .
مجنون ،کاش می فهمیدی که لیلی کر شد تا چند بار صدای تو را بشنود.
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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  30آگست 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

183
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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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

 27نفر مجروح در برخورد ترن
مسافربریساکرامنتوباترنتعمیرات
شب گذشته ( 22آگوست) برخورد ترن درساکرامنتو با ترن تعمیرات 27 ،مجروح
به جای گذاشت.
مسئوالن اداره راه آهن منطقه ،بررسی علت این برخورد را آغاز نموده اند.
در این برخورد 13 ،نفر راهی بیمارســتان شدند و  12نفر با آسیب های کمتر در
محل مداوا شــدند .در این برخورد 24 ،نفر در ترن مســافربری و  3نفر در ترن
تعمیرات بوده اند.
این نخستین برخورد در  19سال گذشته است که این خط راه آهن در این مسیر
کار می کند و جای شادمانی است که هیچ کس جان خود را از دست نداده است.

ادارهمهاجرتوگمرکآمریکاخط
آزادیبرایمهاجرانرامسدودکرد
پــس از نمایش بخش پنجم مجموعه  Orange is new blackدر شــبکه
نتفلیکس ،که یکی از شــخصیت های فیلم در زندان مهاجرت به دوســتش می
گوید ،به خط آزاد و رایگان وکالی مهاجرت تلفن کنیم و از آن ها کمک بخواهیم،
نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا( ،)ICEدســتور متوقف کردن این خط
تلفنی را نه در دنیای مجازی  ،بلکه در دنیای واقعی دادند که مورد اعتراض بیش از
 100سازمان قرار گرفته است.
این خط تلفن از سوی گروهی از حقوقدانان و کنشگران کالیفرنیا به نام آزادی برای
مهاجران اداره می گردید  .این گروه که افزون بر خط تلفن ،امکان دیدار بازداشت
شدگان را با خانواده ها فراهم می نماید ،با ارائه شکایتی علیه  ICEو تصمیم آنها،
درخواست بازگشایی این خط تلفن را نمود.
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