
9 وکیل ایرانی که 7 تن از آنان ســاکن ایران هستند با 
ارسال نامه ای سرگشــاده به علی خامنه ای خواستار 

برکناری وی و انحالل قانون اساسی کشور شدند. این 
وکال دــر نامه خود، رژیم جمهوری اســالمی را فاقد 

هرگونه وجاهت قانونی دانســته و تأکید کرده اند که 
دستگاه قضایی این رژیم ســرکوبگر، با ایجاد خفقان 
و احکام صادره دســتگیری و شــکنجه و اعدام، تنها 
گورستان ها و زندان های کشور را آباد کرده و کاخ های 
خــود را با خون مردم مظلوم ایــران بنا نهاده اند. این 
وکال ضمن نامشروع خواندن قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ، انتصاب علی خامنه ای را غیرقانونی دانسته و 
خواستار بازگرداندن کشور به مردم ایران و برگزاری 

رفراندومی آزاد زیر نظر نهادهای بین المللی شدند.
نامه مذکور بشرح ذیل می باشد:

ملت شریف ایران،
ما جمعی از وکالی دادگســتری، با تکیه بر ســوگند 
خــود دال بر مد نظر قرار دادن حق و عدالت در همه 
جوانب زندگی، و شــرافت مان که وثیقه ســوگندمان 
است، به ســمع و نظر شما می رسانیم که نظام قضایی 
هر کشوری، آیینه ای تمام عیار از نوع رژیمی که بر آن 

کشور حاکم است، می باشد.
مــا بــه عنــوان وکالی 
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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

علت حادثه قایق تفریحی 
سانتاباربارا بررسی می شود

کامال هریس از طرح 10 تریلیون 
دالری خود رونمایی کرد

لغو الیحه سال 1872 توسط 
فرماندار کالیفرنیا امضا شد

فرماندار کالیفرنیا برای 
دومین بار خواستار بازنگری

 الیحه واکسینه شدن کودکان شد

مخالفت نماینده شورای شهر 
لس آنجلس با سرپناه  بی خانمان 

ها در چتزوروث

 Cal-channel برنامه تلویزیونی
به زودی تعطیل می شود
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

معرفی کتاب: درصفحه 10

9 وکیل ایرانی خواستار برکناری رهبر جمهوری 
اسالمی و انحالل قانون اساسی کشور شدند

مرد اول تفسیر فوتبال ایران
  و تفسیرهای سیاسی  درگذشت

»مانوک خدابخشــیان« امروز جمعه ششــم ســپتامبر 
ســاعت 11:35 به وقت غرب امریکا در لس انجلس 
کانتی در بیمارستانی در شهر گلندل دار فانی را وداع 
گفت. خبر درگذشــت این مفســر پرتوان در صفحه 
فیس بوک وی درج گردید . در این خبر نوشــته شده 

است: “عمومانوک رفت، 
مانــوک، روح بــزرگ و منحصر بفردی داشــت که 
همه کســانی که او را می شناختند و دوست داشتند، 
هرگزفراموشــش نخواهند کرد. او مرد، برادر، پســر، 

پدر، دوست و رهبری بزرگ بود.”
شــایان ذکر است، مانوک خدابخشــیان متولد 1324  
خورشــیدی در شهر آبادان، از مطرح ترین چهره های 
رســانه ای ورزش قبــل از انقالب اســالمی و مبتکر 
برنامه »ورزش از نگاه دو« بود. وی یک مفسر پرتوان، 

تحصیلکرده و آگاه به مســایل روز فوتبال بود که در 
دههٔ پنجاه خورشیدی شیوهٔ تازه ای در تفسیر فوتبال را 

در تلویزیون ملی ایران بنا نهاد. 
مانوک بــا مطالعات روز و ارزیابــی فنی در افزایش 
آگاهی  مردم نسبت به ورزش فوتبال نقش چشمگیری 
داشــت. وی خیلی زود جایگاه خود را به  عنوان یک 
مفســر بالمنازع در تلویزیون به  دســت آورد تا اینکه 
مســئولین وقت، مهم ترین مسابقات را به وی سپردند 
و او نیز با تحلیل های حســاب شده و اطالعات ریز و 
دقیق، مردم را با ورزش فوتبال و ریزه کاری های آن 
بیشتر آشــنا کرد، به طوری که وی به عنوان مرد اول 

تفسیر فوتبال ایران معروف گردید. 
نگاه کارشناســی و دید فنی باالی مانوک خدابخشیان 

به حدی بــود که در چند 
ادامه مطلب در صفحه 2

برای نخستین صفحه 7
 ویژه طنز خبری

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
www.doctorheydari.com
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

هوشنگ توزیع
نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر 

دیدار جام جهانی چنــد تعویض مهم و حیاتی را پیش بینی کرد و دقایقی بعد 
دقیقًا همان تعویض ها توســط مربیان بزرگ و مطرح دنیا انجام شــد. مانوک 
خدابخشــیان نیز جزو روزنامه نگارانی بود که باالجبار خاک میهن را به دلیل 
اســتقرار حکومت اســتبدادی و ضد بشــری خمینی ترک نمود. او نخست به 
ایالت مینه سوتا و ســپس به لس انجلس آمد نشریه رایگان را در سال 19۸5 
در ســاختمانی که آن روزها به نام ســاختمان شرکت کتاب ) در حال حاضر 

ساختمان ایرانیان( مشهور بود بنیاد گذاشت .  
در این رهگــذر، فرهنگ فرهی روزنامه نویس با ســابقه همکاری خود را با 
رایگان و مانوک خدابخشــیان آغاز نمود. هم چنان که از نام نشــریه پیداست 
خدابخشــیان آغاز کننده و مبتکر نشریات رایگان در لس انجلس بود. با توجه 
به دانش وی  در احاطه به زبان  انگلیسی اکثر نشریات سیاسی امریکا و جهان 
را مطالعه می کرد و در صفحات”رایگان “ همراه با تفســیرهای خود نگاههای 
این نشــریات را نیز در رابطه با جمهوری ضد بشری جمهوری اسالمی مطرح 
می کرد. در نتیجه مانوک خدابخشــیان از یک مفســر ورزشی صرف با حفظ 
ســمت و سوی  ورزشــی  به یک مفسر سیاســی آگاه تبدیل شد. هم زمان با 
تلویزیون جنبش ) بعدها تلویزیون جنبش ایران( به سرپرســتی امیر مجاهد  و 
برادرش فرزان دلجو و بعدها با تلویزیون ملی ایران به سرپرســتی ضیا آتابای 
همکاری گســترده ای را آغاز کرد در این ســال های آخــر پس از یک خانه 
نشینی که خود آن را در پیش گرفته بود فعالیت های گسترده ای را در افشای 

سیاســتهای ضدبشری  و تروریستی جمهوری اسالمی علیه ایرانیان و جهانیان 
در شــبکه های اجتماعی آغاز نمود. در این اواخر با علیرضا امیر قاســمی در 
تلویزیون تپش و آرتین پرتویان در رادیو شــمرون همکاری تنگاتنگی را آغاز 
کرده بود که  بسیار مورد توجه بینندگان و شنوندگان قرار گرفته بود به طوری 
که مردم ریپورت که معموال نخبه خبرها را در صفحه آگاهی های خود مطرح 
می کند در اکثر مواقع نام مانوک خدابخشــیان را در صفحه نخست خود یدک 
می کشید. تفســیرهای مانوک خدابخشیان از سبک و سیاق خاصی در تمامی 
ســال های روزنامه نویسی برخوردار بود. برای نمونه سال صفر و ساعت صفر 

و ترامپ شــیردل و.... از ابداعات و تکیه کالم های او  بود. 
بیژن خلیلی مدیر شــرکت کتاب و ایرانشــهر که از همان آغاز انتشار رایگان 
با او همکاری می کرده اســت او را مردی به غایت میهن دوســت و انسانی 
پاک سرشــت و مفســری آگاه و توانمند چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه 

ورزشی می داند.     
خبرگزاری ایرانشــهر درگذشــت این مفســر پرتوان، آگاه و فراموش نشدنی 
را بــه خانواده محترم وی و تمامی هــم میهنان بویژه ورزش کاران و ورزش 
دوســتان و هم چنین روزنامه نگاران سیاسی و ورزشی تسلیت می گوید. باشد 
که آرزوی او که همانا براندازی رژیم وحشــت و ترور جمهوری اسالمی بود 

بزودی جامه عمل بپوشــد و یاد او در میهن خود نیز گرامی  داشته شود .

ادامه مطلب خبر اول از صفحه 1

شــهرداری لس آنجلس اعالم کرد که اقدام بــه نصب صد هاله رنگین کمان 
برفراز تیرهای چراغ برق در ســر چهارراه هایی خواهد کرد که عابر پیاده و 
یا دوچرخه ســوار در آن نقطه در تصادف با اتومبیل جان خود را از دست 

داده اند. تا  یادآور این فاجعه های غم انگیز باشــد.
اجرای این کار هنری در راستای طرح »اریک گارستی« شهردار لس آنجلس 

برای رســاندن به نقطه صفر این گونه تصادف ها تا سال 2025 است.
آمارها نشــان می دهد که در سال جاری تا 24 آگوست، در لس آنجلس 
149 تصادــف منجر به مرگ وجود داشــته اســت. لس آنجلس شــاهد 
32 درصــد افزایش بوده و پس  باالترین میــزان مرگ و میر تصادف با 

از آن همواره با کاهش روبره شــده است .

نصب 100 هاله رنگین کمان بر فراز
 چهارراه های لس آنجلس

www.cbsautobody.com
www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
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دادگســتری، همواره شاهد بی عدالتی هایی 
که توسط قضات سرسپرده رژیم جمهوری اسالمی نسبت به هم میهنان آزادی خواه 
و دگراندیش صورت گرفته اســت، بوده  ایم و با تمام توان و قدرت خود ســعی 
در ایســتادگی در برابر این فساد داشته  ایم، چه این که قضات به جای سوگند بر 
نگاهبانی از حق و عدالت، سوگند یاد می کنند تا »با تالش پیگیر در مسند قضا، در 
تحکیم مبانی جمهوری اسالمی و حمایت از مقام رهبری، دین خود را به انقالب 

اسالمی ادا« نمایند.
هم میهنان،

آن چه در چهل سال گذشته بر مام میهن و فرزندان ایران زمین گذشته، فقط تکرار 
قصه ضحاک ماردوش اســت که زندگی او وابسته به خون و مغز جوانان است تا 
جمعیت عزادار و گرفتار نتوانند علیه او بخروشــند. گرچه وکال ملتزم هستند به 
احترام به قانون، اما گاهی در طول تاریخ، شکستن قانون بد و بی اعتبار خواندن آن 
بر اساس مقتضیات زمانی الزم بوده است، تا بتوان تغییری را ایجاد کرد؛ همانطور 
که نلسون ماندال، روزا پارکس، جان لوییس، ماهاتما گاندی و بسیاری دیگر کردند.
ما جمعی از وکالی دادگســتری، امضاکنندگان ذیل این بیانیه، بدینوســیله اعالم 
می داریم که رژیم جمهوری اسالمی فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و دستگاه 
قضایی آن که تنها به ســرکوب و خفقان با پوشــش نمایشــی حفظ و برقراری 
امنیت ملی مشــغول است، نیز مشروعیت نداشــته و ضمن محکوم کردن کلیه 
دستگیری ها و احکام زندان و اعدام های صادره، خاصه دستگیری اشخاص مرتبط 
با نامه های موســوم بــه 14 امضاء، از جمله همکار شــریف مان وکیل بانو گیتی 

پورفاضل، به صرف اعالم درخواستی قانونی و از طریقی دموکراتیک و صلح آمیز، 
خواســتار برکناری غاصبان و اشغالگران کشورمان می باشیم که صرفاً گورستان ها 
و زندان های ما را آباد کرده و کاخ های خود را بر پیکر بی جان و خون ایرانیان بنا 
نهاده اند و بدون هیچ عالقه ای نســبت به ایران، دست به بخشش خاک و ناموس 

ایران و ایرانی برای حفظ بقای خود زده اند.
اینجانبان ضمن نامشروع خواندن قانون اساسی جمهوری اسالمی که امروز مورد 
مخالفــت اکثریت جامعه قرار دارد، انتصاب آقای خامنه ای، شــخصی که از روز 
نخست فاقد صالحیت اداره کشور بوده و تمام انتصابات او وفق اصل 110 قانون 
اساسی خود نوشته شان و کلیت رژیم ولی فقیه و ارگان های وابسته به آن از جمله 
سپاه را غیرقانونی دانسته و خواستار شنیده شدن صدای ملت پیش از آن که بیش 
از این دیر شود و بازگرداندن کشور به مردم ایران هستیم تا خود ایشان با خیالی 
آسوده و زیر نظر نهادهای بین المللی در رفراندومی آزاد سرنوشت خود را تعیین 

کنند.
پاینده باد ایران وایرانی ، زنده باد آزادی

امضاء کنندگان:  مهرانگیز کار)ســاکن امریکا(،   مهدی هوشمند رحیمی ) ساکن 
ایران، محکوم به 7 ســال حبس تعزیزی( ، دانیال راستین )ساکن ایران(، حسین 
احمدی نیاز )ســاکن ایران(، محمد مصطفایی ) ســاکن نروژ( ، مسعود اخترانی 
تهرانی ) ســاکن ایران(  ، احسان حسین زاده ) ســاکن ایران ( ، سهیال رحیمی 

جوکندان )ساکن  ایران(، مجتبی حسینی ) ساکن ایران(. 

در کانون خبر:

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
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نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب
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ادامه مطلب خبر دوم از صفحه 1

فرماندار کالیفرنیا برای 
دومین بار خواستار بازنگری

 الیحه واکسینه شدن کودکان شد
پــس از آن کــه الیحه SB276 در ســنای کالیفرنیا و خانــه نمایندگان به 
تصویب رســید و در روز سه شــنبه 3 ســپتامبر برای امضای گوین نیوسام 
فرماندار کالیفرنیا ارسال گردید، دفتر فرماندار به آگاهی قانون گذاران رساند 
که الیحه واکســینه شــدن کودکان و محدودیت بــرای صدور معافیت که از 
ســوی دکتر » ریچارد پن« سناتور دموکرات ساکرامنتو ارائه شده است، نیاز 
بــه اندکی تغییر و بازنگری برای امضــای نهایی را دارد و این دومین بار از 
ماه جون تاکنون اســت که فرماندار کالیفرنیا نسبت به  این الیحه درخواست 

تغییر و بازنگری کرده است.
گفته می شود که درست لحظاتی پس از تصویب الیحه در مجلس نمایندگان، 
»آنتونی رندون« ســخنگوی مجلس کالیفرنیا، این درخواســت فرماندار را به 

آگاهی سناتور ریچارد پن رسانده است.

Iranian Information
Center

08Global.net

(818)
9-08 08 08
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یحیی )عباس(  
پیرعباسی

قاضی یکی از دادگاه هاي عمومی
کیفري تهران

مسئولیت ها:
- قاضی دادگاه خانواده تا سال 13۸

- قاضی شعبه هاي 26 و 2۸ دادگاه انقالب از بعد از انتخابات 13۸۸ تا 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

انحالل شعبه 26 دادگاه انقالب اسالمی تهران
در بهمن ماه 1392 شعبه 26 دادگاه انقالب اسالمی تهران 
منحل شد و یحیی پیرعباسی به یکی از دادگا ههاي عمومی کیفري تهران منتقل 
شد. به گزارش شماري از وکالي دادگستري، کم شدن پروند ههاي امنیتی یکی 
از دالیل انحالل شعبه 26 دادگاه انقالب عنوان شده است. با این حال انتصاب 
پیرعباســی به ریاست دادگاه عمومی که پروند ههاي کیفري در آن بررسی می 
شــود، تنزل رتبه براي او محسوب می شــود. همچنین برخی از صاح بنظران 
اعتقاد دارند در گذشــته نیز برخی از مقاماتی که به دلیل نقش شــان در نقض 
حقوق بشر در فهرست مجازات هاي حقوق بشري قرار گرفته اند از سم تهاي 
خود عزل، و به پس تهایی که خارج از توجه رســانه ها و فعاالن حقوق بشــر 

است گمارده شده اند.

مجید ترا بپور  

مسئولیت ها:
- رییس زندان عادل آباد، 1360 تا اواسط دهه

-مدیر کل سازمان زندان هاي استان فارس و کهگیلویه 
و بویراحمد از سال هاي میانه دهه 60 تا دس تکم 13

- رئیس ستاد مردمی دیه استان فارس دس تکم تا 
شهریور 139

برخی از موارد نقض حقوق بشر

1. شکنجه و آزار زندانیان سیاسی
مجید ترا بپور به عنوان مدیر کل ســازمان زندان هاي اســتان فارس و کهگیلویه و 
بویراحمد در شکنجه زندانیان سیاسی نقش و مشارکت موثري داشته است. صولت 
شیخ نیا،که در دهه 60 در زندان عادل آباد شیراز زندانی بوده است، در شهادتی براي 

عدالت براي ایران درباره شکنجه شدن زندانیان توسط مجید ترا بپور می گوید:
زندان عادل آباد شیراز سه طبقه داشت. در هر طبقه هم چهل و دو اتاق بود که میله 
داشت. هر وقت کسی که یا حرفی زده بود یا مشخص شده بود که مثاًل ]کسی[ روي 
موضعش است به ما می گفتند از سلول هاي تان بیایید بیرون، دور میله ها بایستید، 
کف طبقه پایین... چون توابینی را می گذاشتند که ما به آ نها می گفتیم توابین نفوذي، 
این ها خودشان را هنوز هوادار جا می زدند و در بچه ها نفوذ می کردند و از بچه ها 
حرف می کشیدند. بعد که می فهمیدند سر موض عاند، بدون ای نکه ما اطالع داشته 
باشیم، می رفتند به ]مقامات زندان[ اطالع می دادند. یکی از بچه ها را می آوردند... 
اول تواب]هــا[ می رفتند این را خیلی بدجور می زدند، توي اتاقش، گاهی وق تها 
می آوردند کف طبقه اول که سیمانی هم بود، مجید ترا بپور معموالً این ها را می زد.
به طور خاص مثاًل یک بار مادر الهه را خیلی بدجور زد، ســن باالیی هم داشــت، 
آوردند زدند، الهه هم باال بود. گفتند این براي تنبیه شــدن الهه است که هنوز روي 
موضع است، مادرش را آوردند زدند، مادرش هم زندانی عادل آباد نبود. حاال از سپاه 
آوردند یا از مالقاتی آوردند، دقیقاً یادم است که نزدیک ظهر بود، که آوردند آنجا و 
مجید ترا بپور خودش این را شالق زد و ما را وادار کرد که حتماً بایستیم ببینم. ]یک 
روز[ گفتند دختر امام آمده ]به زندان[، فریده گویا آمده بود. بروید سخنرانی او. سالن 
بزرگی هم بود که پرده زده بودند. آن طرفش پسرها بودند و این طرفش دخترها. او 
]دختر خمینی[ که داشت صحبت می کرد، وسط صحب تهایش داشت از خمینی 
حرف می زد. یکی از پسرها گفت مرگ بر خمینی، از این طرف هم فاطمه عبدالعلی 
نژاد بلند با دو تا از بچه هاي دیگر، مرضیه خراسانی و استواري که اسم کوچکش را 
یادم نمی آید، این سه تا با هم گفتند مرگ بر خمینی. شلوغ شد... از همان جا شلوغ 
شد و پرده را زدند و مجید ترا بپور با چند تا از توا بهاي پسر و دختر از همان سالن 
نمی دانم زنجیر، نمی دانم این چیزها را از کجا آوردند، حتی کلنگ دستشان بود، از
سالن که آمدیم بیرون به هواخوري و از هواخوري یک در کوچک بود که می خورد 
به بند چهار، از همان این سه تا را زدند خیلی بدجور و بقیه توا بها هم همی نطور. 
چادر و مقنعه اش که از سرش درآمد، آن قدر زده بودند که موهایش را کندند که من 
قشنگ یادم است که آن قدر مو تو دست یکی از این توا بها بود... چندتا از مسئوالن 
بند 1 که مال برادرها بود، پیراهنش تکه تکه بود که لباس زیرش پیدا بود. آ نقدر این 
را زدند و اذیت کردند. همان موقع از بند بردنش. فقط به خاطر یک مرگ بر خمینی 

گفتن. دیگر هم نیاوردنش. ]بعد[ به بند گفتند آن قدر زدنش که زیر شکنجه از بین 
رفته. بچه ها به ما گفتند که فاطمه عبدالعلی نژاد زیر شکنجه از بین رفته

2. مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 13
مجید ترا بپور در زمان کشــتار زندانیان سیاســی در سال 1367 به عنوان رئیس 
ســازمان زندان هاي فارس و زندان عادل آباد شــیراز نقشــی کلیدي در کشتار 

زندانیان سیاسی در سال 1367 داشته است.
در مرداد و شهریور سال 1367 ، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتواي 
رو حاهلل خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطالعاتی اعدام شــدند. تمامی آ نها 
پیــش از این به مجازات زندان محکوم شــده بودند و در حال گذراندن دوران 

محکومیتخود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
جهانگیر اسماعی لپور، از زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز در زمان کشتار 
زندانیان سیاسی در سال 1367 ، باور دارد نزدیک به 200 تن از زندانیان سیاسی 
مرد در تابســتان 1367 اعدام شدند. او در شهادتی نزدعدالت براي ایران، درباره 
مجید ترا بپور می گوید: »مجید ترا بپور خیلی موفق شده بود در فشارآوردن و 
اذیت و آزار به زندانی ها. بالطبع اداره امور زندان ها تصمیم گرفته بود که عالوه 
بر عادل آباد، زندان هایدیگر شــبیه بوشهر، برازجان و کهگیلویه و بویراحمد را 

هم زیر سیطره ایشان قرار
بدهد... یک برادر دیگر داشــت خلیل ترا بپــور که او رئیس داخلی زندان بود. 
وبقیه اقوام و خویشان این آقا هم به اصطالح به نسبت سم تهایی را اشغال کرده 
بودند. از جمله داماد مجید ترا بپور، رئیس دفتر زندان بود. داماد خلیل ترا بپور، 

مسئول انتظامات بند 4 بود. خواهر ترا بپور مسئول بند 1 بانوان بود.«
وکالي بین المللی حقوق بشــري چون جفري رابرتسو همچنین هیات قضات 
دادگاه مردمی ایران تریبونال و ســازمان عفو بین الملل کشتار زندانیان سیاسی 
ایران در سال 1367 را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند. سازمان ملل نیز 
قربانیان کشــتار زندانیان سیاسی ایران در ســال 1367 را مصداق »ناپدیدشدگی 
قهري« دانسته است. به رسمیت شــناخته شدن قربانیان کشتار زندانیان سیاسی 
در ســال 1367 به عنوان ناپدیدشده قهري، دولت جمهوري اسالمی ایران را بر 
اســاس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانواد ههاي قربانیان را براي 
دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزا نشان ادا کند و مسئوالن آن 
را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین الملل، ناپدیدشــدگی قهري نقض 
مداوم حقوق بشــر و یک جرم بین المللی اســت 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.

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

شعبه ی جدید LA PIANOS افتتاح شد
در دان تاون لس آنجلس

تمامی پیانوها با جابجایی و کوک رایگان، گارانتی 
سرویس یکساله و تخفیف ۱۰٪ برای ایرانیان 

عرضه می شوند. 
به عالوه کمپانی ال ای پیانو به هم وطنان گرامی مشاوره 

رایگان پیش از خرید پیانو را توصیه می کند.

www.la-pianos.com                   La-pianos@hotmail.com

مشـــاوره رایــــگان

ادامه از شماره قبل 

https://www.la-pianos.com/
http://www.kamimo.com/
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آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

به راه حلهای مناسب بدون ورزشهای 
سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای 
سالمتر و زیبا تر دلخواه خود قدم بگذارید

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

در کانون خبر:

مخالفت نماینده شورای شهر 
لس آنجلس با سرپناه  بی خانمان ها 

در چتزوروث

جان لی نماینده شورای شهر لس آنجلس از منطقه 12 که ماه گذشته انتخاب شده و 
روز جمعه برای آغاز کار سوگند یاد کرد، در نخستین گام خود اعالم کرد گرچه با 
برنامه یافتن سرپناه برای بی خانمان ها در منطقه خود موافق است و از آن پشتیبانی 
می کند، لیکن با گزینش ســاختمانی در 10243 شمال توپنگا کنیون بلوار در شهر 

چتزوروث مخالف است و آن را مناسب نمی داند.
این مخالفت پس از آن که کمیته مســکن شــهرداری لس آنجلــس اعالم کرد  با 
بهره گیری از بودجه HHH و اختصاص ۸.3 میلیون دالر برای ساخت 60 واحد 

مسکونی ارزان قیمت در آن محل اقدام خواهد نمود ، اعالم شده است.
این بودجه از محل فروش اوراق قرضه 1.2 میلیارد دالری قابل تأمین خواهد بود.

برنامه تلویزیونی Cal-channel به زودی تعطیل می شود

برنامه تلویزیونــی Cal-channel که به پخش برنامه های دو مجلس کالیفرنیا، 
سخنرانی های فرماندار و موارد مشــابه می پردازد و به گونه ای نسخه کوچک و 
ایالتی C-Span است که در سطح کشور پخش می شود، از روز 16 اکتبر تعطیل 
خواهد شد و کانال های کیبل از آن پس،  آن را پخش نخواهند کرد، بلکه این برنامه 

ها تنها در شبکه اینترنت پخش خواهد شد.

 در حالی از نبود بودجه برای این برنامه تلویزیونی گفتگو می شــود که برای هر 
بیننده و مشترک کیبل تنها، 2 سنت هزینه دارد و بودجه ساالنه این برنامه برای تولید 
و پخش 1.2 میلیون دالر اســت . مخالفان تعطیلی این شبکه می گویند این گونه 
تصمیم ها در راســتای تاریک نگه داشتن، آگاهی های مورد نیاز در زمینه مسائل 

قانون گذاری برای ایالت کالیفرنیا است.

کامال هریس از طرح 10 تریلیون دالری خود رونمایی کرد

»سناتور کامال هریس« نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای 
ســال 2020ازکالیفرنیا، روز چهارشنبه 4 سپتامبر از برنامه 10 
تریلیــون دالری خود برای محیط زیســت و گرمایش زمین 
وکاهش گازهای گلخانه ای رونمایی کرد. برنامه ای که تا سال 
2045، میزان گازهای گلخانه ای را به نقطه صفر می رساند و پنج 
سال سریعتر از طرح های دیگر نامزدها به نتیجه خواهد رسید .

کامال هریس در این رابطه گفت: تغییرات آب و هوا، خطری 

جدی برای زیست بوم ما و موجودات روی زمین است و آمریکا 
باید رهبری این برنامه ها را در تأمین امنیت جهانی بازی کند و از 

آینده کره زمین نگهداری کند .
ناگفته نماند که 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری دربرنامه 
ویژه شبکه تلویزیونی  CNN روز چهارشنبه 4 سپتامبر در دیدار 
با شهروندان که در نیویورک برگزار می شود از طرح های خود 

برای محیط زیست سخن می گویند.

علت حادثه قایق تفریحی سانتاباربارا بررسی می شود

پس از توقف عملیات جستجو برای قربانیان و زنده ماندگان 
احتمالی قایق تفریحی در ســانتاباربارا ،از روزســه شنبه )3 
سپتامبر( مسئوالن محلی و مأموران فدرال نه تنها برای تحقیق، 
بلکه برای یافتن جسد دیگر قربانیان وارد عمل شدند و با به کار 
گرفتن دوربین های ویژه که تا عمق ۸0 فوت را می تواند نشان 
دهد و با تثبیت شرایط قایق یاد شده، از یافته شدن در مجموع 
33 جسد خبردادند و با اشاره به این که دیگر نمی توان امید به 

زنده ماندن کسی داشت، در جستجوی جسد یک نفر هستند. 
تیم 16 نفره فدرال از کارشناسان حرفه ای می باشند.

» جنیفــر هامندی« یکی از اعضای هیئت مدیره امنیت آژانس 
ترابری ملی اعالم کرد که مأموران فدرال همراه با گارد ساحلی 
درحال بررسی شرایط قایق، درب های خروجی و صداهای 
ضبط شده بین قایق، نبود راه خروجی مناسب و یافتن علت 

اصلی این حادثه غم انگیز هستند.

https://eliteimplantdentist.com/
https://www.rumiglobalcenter.com/
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آدینه 15 شهریور  |  6 سپتامبر

1295 خورشیدی )1916میالدی(
انتشار روزنامه  »کاوه« به مدیریت سیدحسن تقی زاده 

در برلین
1310 خورشیدی )1931میالدی(

سفرمحمدرضا پهلوی ولیعهد به سوییس برای 
تحصیل

1325 خورشیدی )1946میالدی(
برگزاری میتینگ بزرگ حزب دمكرات ایران در 

میدان توپخانه با حضور قوام
1327 خورشیدی )1948میالدی(

برقراری روابط سیاسی ایران با عربستان سعودی، و 
آزاد شدن زیارت مكه برای ایرانیان
1330 خورشیدی )1951میالدی(

تحریم خرید نفت ایران ازسوی دولت انگلستان
1334 خورشیدی )1955میالدی(

تأسیس اداره  اطالعات در ستاد ارتش
1357 خورشیدی )1978 میالدی(

انتشار اعالم جرم محمدعلی سفری – دبیر سندیكای 
نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات- علیه داریوش 

همایون وزیر سابق اطالعات
1397 خورشیدی )2018 میالدی(

درگذشت لیلی ایمن آهی - آخرین بازمانده 
پایه گذاران شورای کتاب کودک، مترجم و مدرس 

ادبیات کودکان در سن 89 سالگی در شیكاگر - ایالت 
ایلینوی - آمریكا 

1397 خورشیدی )2018 میالدی(
درگذشت ژیلبر الزار، زبان شناس، ایرانشناس، 

فرهنگ نویس و مترجم بزرگ فرانسوی  پس از 
نزدیک به یک قرن زندگی در زادگاهش پاریس 

درگذشت) متولد 4 فوریه 1920(

شنبه 16 شهریور  |  7 سپتامبر

1300 خورشیدی )1921میالدی(
انتشار روزنامه  »سیاست« به مدیریت شاهزاده عباس 

میرزا )عباس اسكندری( در تهران
1308 خورشیدی )1929(

تصویب قانون تابعیت ایران در پانزده ماده در مجلس

1314 خورشیدی )1935میالدی(
زادروز  پرویز یاحقی )صدیقی پارسی(، آهنگساز و 

نوازنده ی ویولون
1333 خورشیدی )1954میالدی(

زادروز هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده
1351 خورشیدی )1972میالدی(

اعدام مهدی رضایی به حكم دادگاه نظامی
1353 خورشیدی )1974میالدی(
بمباران نوار مرزی ایران توسط عراق
1357 خورشیدی )1978میالدی(

انتصاب ارتشبد غالمعلی اویسی به فرمانداری نظامی 
تهران  و برقراری حكومت نظامی درتهران و یازده 

شهر دیگر
  1359 خورشیدی )1980 میالدی(

انتشار روزنامه ی »میزان« به مدیریت مهندس مهدی 
بازرگان

1360 خورشیدی )1981 میالدی(
کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در لندن، مورد 

حمله قرار گرفت و 54 نفر توسط پلیس لندن 
بازداشت شدند

1397 خورشیدی )2018 میالدی(
درگذشت محسن وزیری مقدم، طراح، نقاش، 

مجسمه ساز و استاد هنر معاصر، در پی یک دوره 
بیماری طوالنی و به دلیل کهولت سن در 94 سالگی، 

در خانه اش در رم پایتخت ایتالیا 

یکشنبه 17 شهریور  |   8 سپتامبر

1349 خورشیدی )1970میالدی(
درگذشت سیدمحمد هاشمی- نماینده  مجلس، 

روزنامه نگار و مدیرروزنامه  »اتحاد ملی«
درگذشت دکتر رضازاده  شفق - نویسنده و 

سیاستمدار
1357 خورشیدی )1978( 

تیراندازی و درگیری مردم وارتش شاهنشاهی در 
میدان ژاله و کشته شدن 86 نفر از مردم طبق 

مدارک دولتی آن زمان)جمعه  سیاه(

دوشنبه 18 شهریور |    9 سپتامبر

1298 خورشیدی )1919(
زندانی شدن امین الضرب، ضیاءالواعظین، افراسیاب 

آزاد، فرخی یزدی و میرزاده عشقی به جرم مخالفت و 
اعتراض به عقد قرارداد 1919 بین ایران وانگلیس

1318 خورشیدی )1939میالدی(
زادروز  محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر و پژوهشگر

1334 خورشیدی )1955میالدی(
تأسیس اداره  بازرسی کل کشور

1348 خورشیدی )1969میالدی(
درگذشت جالل آل احمد -نویسنده و مترجم

1335 خورشیدی )1956میالدی(
تهیه و تقدیم الیحه تأسیس سازمان اطالعات و 

امنیت کشور)ساواک(به مجلس 
1357 خورشیدی )1978میالدی(

کناره گیری امیرعباس هویدا از وزارت دربار
1361 خورشیدی )1982 میالدی(

زادروز  بنیامین بهادری خواننده ی موسیقی پاپ
1397خورشیدی )2018میالدی(

درگذشت پیتر سلیمانی پور،آهنگساز و نوازنده سازهای 
بادی در ایران ) متولد 1347(در 50 سالگی 

سه شنبه 19 شهریور  |   10 سپتامبر

1286 خورشیدی )1907(
انتشار روزنامه »نسیم شمال« به مدیریت 
سیداشرف الدین حسینی قزوینی در رشت

1336 خورشیدی )1957میالدی(
ازدواج اردشیر زاهدی با شهناز پهلوی

1358 خورشیدی )1979میالدی(
درگذشت آیت اهلل طالقانی- روحانی عضو نهضت 
آزادی ایران و مبارز علیه حكومت سلسله  پهلوی.

1359 خورشیدی )1980میالدی(
زادروز  شاهین نجفی، نوازنده، ترانه سرا، فعال اجتماعی 

و خواننده 

.چهارشنبه 20 شهریور  |   11 سپتامبر

1307 خورشیدی )1928(
گشایش بانک ملی ایران توسطرضا شاه پهلوی و هیأت 

دولت با سرمایه ی دو میلیون تومان
1309 خورشیدی )1930میالدی(

چاپ مجله ی نورافشان، به مدیریت شوکت سالمی
1314 خورشیدی )1935میالدی(

تغییر نام شــهرهای ایران به پیشنهاد فرهنگستان و 
تصویب هیأت وزیران

1357 خورشیدی )1978میالدی(
کناره گیری رضا قطبی از ریاست سازمان صدا و سیمای ایران 
جمع کثیری از مقامات بلندپایه ی دولتی ممنوع الخروج شدند

 1360 خورشیدی )1981میالدی(
ترور آیت اهلل مدنی

1380 خورشیدی )2001میالدی(
حمله تروریســتی 11 ســپتامبر به آمریكا که در آن 

نزدیک به 3000 نفر کشته شدند.

پنجشنبه 21 شهریور  |   12 سپتامبر

1339 خورشیدی )1960(
قطع برنامه های تبلیغاتی علیه ایران در رادیو مسكو

1345 خورشیدی )1966(
زادروز انوشه انصاری، کاوشگر، رئیس انجمن 

گردانندگان شرکت فناوری ارتباط از راه دور )TTI( و 
نخستین زن فضانورد ایرانی 

1363 خورشیدی ) میالدی1984(
زادروز شقایق رحیمی راد، هنرپیشه سینما 

1397خورشیدی ) میالدی2018(
درگذشت حسین عرفانی )حسین عرفانی پارسایی(ـ  

دوبلور و گوینده پیشكسوت عرصه تلویزیون و سینما در 
سن 76 سالگی،) متولد 1321(  به علت سرطان ریه 

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

در کانون خبر:

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
6 سپتامبر تا  12 سپتامبر )15 شهریور تا 21 شهریور(

طرح پرداخت عمومی »Universal Pay« از سوی نامزدهای ریاست جمهوری
در حالی که شماری از کاندیداهای ریاست جمهوری سال 2020 از حزب دموکرات، 
طرح بیمه درمانی همگانی را با عنوان » Universal Health Care« در برنامه 
خود عنوان می نمایند  و قرار اســت 10 نفر از آنها دربعدازظهر چهارشنبه ) چهارم 
سپتامبر( در برنامه دیدار با شهروندان شرکت نمایند ، »اندرو ینگ« از سرمایه داران و 
کارآفرینان کالیفرنیا که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری سال 2020 می باشد، طرح 
پرداخت عمومی »Universal Pay« را برای کسانی مطرح خواهد کرد که شغلشان 

را در روند رشد تکنولوژی از دست داده اند و نمی توانند کار مناسبی پیدا کنند.
بــه موجب طرح وی، هر فردی ماهیانه 1000 دالر دریافت خواهد نمود، که برای 
آمریکا هزینه ساالنه ای در حدود 2.۸ تریلیون دالر خواهد داشت. » کاماال هریس« 
نامزد دیگر دموکرات ها طرح مشابهی دارد که 275 میلیارد دالر در سال هزینه دارد.

نا گفته نماند که  هر دو نامزد، طرح خود را از طرح »شهردار استاکتون« کپی کرده اند 
که برای شش ماه، 1000هر ماه دالر به 125 نفرمی پردازند.

جستجوی اجساد انفجار قایق تفریحی سانتا باربارا به تعلیق در آمد

جستجو برای یافتن اجساد انفجار و آتش سوزی قایق تفریحی در کرانه ساحلی جزیره 
سانتا کروز در کانتی سانتا باربارا در روز سه شنبه 3 سپتامبر به تعلیق در آمد.

در این آتش سوزی که ناشی از انفجار کپسول های گاز متان و اکسیژن در ساعت 3:35 
پس از نیمه شب دوشنبه )2 سپتامبر( روی داده بود، تنها کارکنانی که بیدار بودند توانسته 
اند نجات پیدا کنند و اعالم شده است که توانسته اند جسد 20 نفر شامل 11 زن و 9 مرد 

را بیابند و 14 نفر دیگر هنوز در میان گمشدگان می باشند.
همچنین اعالم شده است که جسد 4 تا 6 نفر در طبقه زیرین قایق دیده شده است، لیکن 

به سبب ثابت نبودن شرایط قایق، دسترسی به آنان هنوز ممکن نیست.
در این حادثه، مأموران آتش نشانی لس آنجلس، ارنج کانتی و النگ بیچ با گارد ساحلی 

و مأموران شریف دپارتمان کانتی سانتاباربارا برای یافتن اجساد همکاری نموده اند.

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE

دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

خاطراتی از حضرت عمام )ره(:

پزشکی می گفت: اوایل انقالب بود. یک روز، ما پزشکان متخصص کودکان 
آقای خمینی رفتیم.  به دیدار 

ایشــان گفت: بیشــتر درس بخوانید تا بتوانید بزرگساالن را هم معالجه کنید 
بَِشود! الکن کشور خودکفا 

بیاد دارم که آن شــب تــا صبح بیدار بودم و به جملــه آن حضرت فکر می 
کردم، تصمیم خودم را گرفتم و حدود ســه ماه بعد از کشور مهاجرت کردم!

حکایات بازار بین الخبرین
• ایــن هفته توی خبرها دیدم که دولت فرانســه در صــورت موافقت ایاالت 
متحدــه آمریکا یک خط اعتباری 15 میلیارد دالری برای پیش خرید نفت ایران 
باز خواهد کرد. یارو رو تو ده راه نمیدادن، ســراغ کدخدا رو می گرفت! حاال 
حکایت رییس جمهور فرانســه اس! من فقط موندم ایــن امانوئل مکرون چرا 
انقدر ناشــیه البته جوونه و جاهل وگرنه اگه می نشســت و یه کم فکر می کرد، 
مــی فهمید آخه مگه آمریکا فالنش خل شــده که یه همچین تحریم ســفت و 
سختی وضع کنه و بعدش بیاد بگه اتحادیه اروپاجون، شما برو ایران و به اندازه 
پونزده میلیارد دالر کاســبی کن و منم اینجا عبداالفالنم و فقط تحریم می کنم 
و خودومو شــرکتای آمریکایی چالقیم و نمی تونیم کاسبی کنیم. مکرون جون 
اگــه واقعا فکر کردی پرزیدنت ترامپ از این تحریم هام پول در نمیاره  و همه 
سودو میده دست تو و اون اتحادیه اروپای مفنگی، کور خوندی! رییس جمهور 

موقشنگ ما خودش گنجیشک رنگ میکنه و جای وزغ میفروشه!
• در همین هفته ای که گذشت، دو تن از ورزشکاران ایرانی به نام های سعید 
مالیی قهرمان ســابق جودوی جهان و پوریا جاللی پــور عضو تیم ملی تیر و 
کمان با خودداری از بازگشــت به ایران، درخواست پناهندگی کرده اند. سعید 
مالیــی در پی باخت اجباری در بازی های قهرمانــی جهان در توکیو به  منظور 
روبه رو نشــدن با حریف اسرائیلی پس از ترک اردوی تیم ملی از ژاپن به آلمان 
رفت و درخواست پناهندگی کرد. پوریا جاللی پور هم در هلند از تیم ملی جدا 
شد و به ایران مراجعت نکرد. آدم وقتی میشینه یه حساب سرانگشتی میکنه که 
این جمهوری اســالمی تو این چهل ساله چنتا قهرمان و ورزشکار و هنرمند و 
خالصه اســتعدادهای مختلف رو بخاطر سیاست و ایدئولوژی تخمیش به فالن 
داده، حرص آدم در میاد. بعدشــم با پررویی میــان تو رادیوتلویزیون می گن: 
آره، این بچه ها بخاطر آرمان مقدس مردم فلســطین و اسالم و ... حاضر نشدن 
با حریف صهیونیستشــون مسابقه بدن! آخه دیوث، پس چرا به فدراسیون های 
ورزشــی جهانی و المپیک و فیفا و بقیه دایم می گیــن بازیکنامون مصدومن، 
ناآماده ان یا میبازونینشــون و به همه دروغ میگیــن؟ چرا این دورغ ها تو این 
چهل سال حناق نشده خفه اتون کنه همه راحت شن؟ البته با وضعیتی که داره 
پیش میره بزودی کمپین پناهندگی ورزشــکارها و ســایر استعدادهای درخشان 
ایرانی کلید میخوره و اونوقت قیافه آغا و دوستان دیدنیه. به امید روزی که سران 
و فالن مال های جمهوری اسالمی به جهنم درخواست پناهندگی بدن و برن و 

ملتی رو از شرشون راحت کنن!
• خبر بامزه دیگه تو هفته گذشــته، نامه معذرت خواهی حاج صادق الریجانی 
به شیخ محمد یزدی بود که قبال پته پوته هم دیگه رو روی آب ریخته بودن و 
فقط فحش خوارمادر بهم نداده بودن. اینکه صادق به ممد بگه گه خوردم اصن 
بــا عقل جور در نمیاد مگه این که یکــی یا چنتا از بچه های بیت رهبری خایه 
هاشــو کشیده باشــن که احتماال همینطورم هست. بیت رهبری و ضداطالعات 

ســپاه بهتر از ما میدونن که خاندان آملی الریجانــی همه به لندن همون جا که 
تنبونشــونو کندن وصلن و واسه همینم ســریع و سیر حاج صادق به این نتیجه 
رسید که اوال »باید نامه با لحن درست تر و دقت بیشتری نگاشته می  شد« و دوما 
»گالیه ها« هنوز باقیه بنابراین مطابق با چیزایی که تو نامه خوندیم، دقیقا منظور 
حاج صادــق الریجانی درباره دعواش با محمد یزدی اینه: »من بهم گفتن بهت 
بگم گه خوردم ولی گه خودتو و جد و آبادت خوردی مادرفالن، اگه انقدر بهم 
فشار نمی اوردن، خوارمادرتو یکی میکردم، حیف که فالنم دست رهبری گیره 

وگرنه بهمانت پاره بود!«

طنزهای هفته به انتخاب شهروند ایرانشهر:

سوال هفته:
چرا پلنگ صورتی کنار دریا شورت می پوشه ولی توی کوچه و خیابون شورت نداره؟

لطیفه های برگزیده:
•با همــکارم تو خیابون قدــم می زدیم، با مادربزرگش روبرو شــدیم، مامان 

بزرگ بعد احوالپرســی گفت: دلم لک زده واسه آمریکا و آلمان!
به همکارم گفتم: فکر نمی کردم مامان بزرگت اینقدر اهل خارج رفتن باشــه!

او گفت: منظورش آرمیتا و آرمان، بچه های من هســتن!

• فامیلمون از آمریکا واســم یه شورت سوغاتی آورده، قیمت روش زده 90 
دالر! 

االن موندم رو کت و شــلوارم بپوشمش یا زیرش؟

• آخونده ســواره تاکسی میشه، بغل دستش یه خانمه بوده که 30 تا النگو تو 
بود. انداخته  دستش 

آخونده میگه: خانــم این النگوها یه دونش هم برای زیبایی کفایت میکنه بقیه 
اش رو بده به فقیر بیچاره ها...

خانمــه هم  که خودش ختــم روزگار بود، میگه: این عمامه کــه پیچیدی به 
ســرت یه دورش هم برای اینکه بفهمند آخوندــی کفایت میکنه! بقیه اش رو 

تیکه تیکه کن بده چند تا خانم مســتضعف بجای نواربهداشتی استفاده کنن!

داستان کوتاه:

یک روز آلبرت اینشتین به شاگردش گفت بیا پای تخته! 
پسره آمد و استاد بهش گفت: شما توي قطاري و قطار باسرعت ۸0 مایل درحال 

حرکته، داخل کوپه خیلي گرمه چیکار میکني؟
شاگرد گفت: پنجره را بازمیکنم. 

اینشتین گفت: خوب، حاال با بازکردن پنجره برام حساب کن چه مقدار از سرعت
قطار کم میشه و نسبت فشارهوای داخل کوپه با هوای خارج قطار را هم حساب 

کن و فردا بیار با خودت!
شاگرده گفت: عجب گهی خوردم پنجره رو باز کردم  ...

استاد نفربعدی را صدا کرد.
انیشــتین گفت: تو توی قطاری هستي کــه با سرعت 75 مایل درساعت حرکت 

میکنه، داخل کوپه خیلي گرمه، تو چکار میکني؟
شاگرده گفت: پلیورمو درمیارم !

انیشتین: دماي داخل کوپه 120 درجه فارنهایته! 
شاگرد گفت: همه لباسامو درمیارم! 

انیشتین: داخل کوپه دو سه نفر آدم ناجور هست!
شاگرد: شــده بهم تجاوزم بکنن، اون پنجره لعنتی رو باز نمیکنم دیوث!

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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افقی:
  1 - حاصل کار - گلی خوشبو - گرداگرد لب و دهان

 2 - نقد کننده - نوعی هواگرد- گذران زندگی
 3 - در حمام پیدا می شود - نمونه و الگو - امضای گذرنامه
 4 - پیگیری نجوم - جامه پوستی - سخندان و دانا - وزغ

 5 - افزودن انگلیسی - تحویل دادن - وحشت آور
 6 - نشان دادن - بیمار و رنجور - رمق

 7 - تبرئه  شده - هزارمیلیون - وقت معین
 ۸ - توجه ویژه - انبار غله - مرسوم نیست
 9 - انسان - رقابت ورزشی - کار نسنجیده

 10 - قومی در ایران - اینگونه هم کلمه تصدیق است - زبان اروپایی
 11 - پرنده ای از خانواده کبوتر - بلندترین قله دنیا - تاک

 12 - برج کج داستانی - پارچه آستری- روی رودخانه می سازند - نوبت بازی
 13 - قبیله ای زردپوست ساکن ترکستان روس - رسوم - دانش ایجاد یک طرح یا نمایه 

از هر تصویر ذهنی یا واقعی
 14 - هیاهوی مردم - بریان و اشک ریزان بر آتش - گیرنده امواج رادیویی

 15 - شهر برج طغرل - جداسازی - نوای خواب

عمودی:
 1 - صاحب قابوسنامه - شهر مقبره شیخ شهاب

 2 - هدف ها - »کاخ پر شکوه خوشتاریا«  در این شهر استان گیالن واقع شده است
 3 - ناگزیر - از اقیانوس های جهان - فیلمی در ژانر ترسناک به کارگردانی جواد افشار 

 4 - جالیزی تنبل - خانه بزرگ - مخفف اگر - اسلحه کمری
 5 - تازه شکل گرفته - مقدمه چینی - دستگاه نساجی

 6 - گذرگاه ورود و خروج - نام شهری است تاریخی در استان حضرموت در کشور 
یمن  - رقص سنتی برزیلی

 7 - یازده! - دومین شهر استان ایالم از نظر جمعیت، وسعت، اهمیت اقتصادی و سیاسی 
- ابزار اضافه الزم

 ۸ - مساوی - پیدا کن! - مربی شاهزادگان در قدیم
 9 - مداد نوکی - روستایی در خداآفرین در  استان آذربایجان شرقی - آش

 10 - رهبر حزب نازی - ساز سیمی - مخترع تلفن
 11 - ضمیر چهارم - قطع کردن - چیرگی

 12 - رشد - نت بیمار! - ویرایش - خس خس صدری
 13 - تست هوش معروف - آشکار کننده - عاقل

 14 - الغر - نوعی مبل
 15 - پسوند مکان - از فیلسوفان بزرگ و ریاضیدان بنام قرن هفتم هجری

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://citycapitalrealty.com/
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فروش در شرکت کتاب

ketab.net
(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H 

Pacoima CA 91331

در کانون خبر:

کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

الیحه استفاده دانش آموزان از فراورده های ماریوانا 
به دفتر فرماندار کالیفرنیا ارسال شد

سنای کالیفرنیا، امروز آخرین مرحله تصویب الیحه استفاده دانش آموزان از فرآورده 
های پزشکی ماریوانا را به پایان برد وآن را برای امضای گوین نیوسام به دفتر فرماندار 

فرستاد.
ناگفته نماند که » جری براون« فرماندار پیشین کالیفرنیا از امضای الیحه مشابهی خودداری 
کرده بود. این الیحه در صورت تصویب نهایی، تنها دربرگیرنده مصرف فرآورده های 

ماریوانا به صورت خوراکی خواهد بود و استفاده از سیگار ماریوانا و سیگار بخارزای 
ماریوانا را اجازه نمی دهد. بنابر نظر سناتور » جری هیل« از سن متئو که نگارنده این الیحه 
است، تنها دانش آموزانی که بیماری بسیار جدی مانند صرع دارند، در محدوده این قانون 
می توانند از قرص، کرم، روغن و دیگر فرآورده های خوراکی ماریوانا با تجویز پزشک 

در محیط مدرسه استفاده کنند.

90 میلیون دالر هزینه برای به رأی گذاشتن دستمزد رانندگان اوبر، 
لیفت و دوردش

شــرکت های اوبــر، لیفت و دوردش تهدید کردند که درصورت نرســیدن به 
توافق با رانندگان و  عدم توقف تصویب الیحه AB5 ، 90 میلیون دالر هزینه 
خواهد کرد تا موضوع کار و دســتمزد رانندگان را به رأی عمومی درانتخابات 

کالیفرنیا بگذارد.
 AB5 لورنا گونزالس« نماینده دموکرات در مجلس کالیفرنیا ونگارنده الیحه «
در توئیت خود نوشــت: میلیاردرهایی که حاضر نیستند، مقرات کار را رعایت 
کنند و حداقل دســتمزد را نمی پردازند، می خواهند ده ها میلیون دالرهزینه 

کنند تا از اجرا قوانین پیشگیری کنند .
ســخنگویان سه شرکت یاد شــده گفتند که به تالش خود برای جلب موافقت 
رانندگان ادامه خواهند داد و به موازات آن، زمینه به رأی گذاشــتن خواســت 

خود را در انتخابات عمومی پیگیری خواهند کرد.

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://www.iajf.org/
https://www.iajf.org/
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* کتاب منتشر شده در شرکت کتاب:
 عنوان کتاب: مسافرخانه عربها        

نویسنده :حمیدرضا ایروانیان 
انتشارات: شرکت کتاب

تعداد صفحات: 530
قیمت : 30  دالر

برگرفته از کتاب: .. یکی دو سال بعد از انقالب جنگ شروع شد. جنگ بین کشور عراق و 
ایران. ترس و رعب همه جا را فرا گرفته بود. شهرها بمباران می شدند. انگار طوفانی سرخ 
همه کشور را در برگرفته بود. طوفانی که گویی هیچ کس انتهایش را ، عاقتبش را نمی 

دانست. 
اما اوضاع برای نادر زیاد هم بد نبود. در این چند سال دوری و مشقت  باالخره جایگاهش 
را پیدا کرده بود. پست خوبی در همان اهواز بدست آورده بود. رئیس ستاد پشتیبانی جنگ 
در اهواز .. اوایل هیچ کدام از ما نمی دانستیم او اصال چکاره است؟ ولی آنقدر بابا پاپیچش 
شد که باالخره نادر زیپ دهانش را باز کرد و همه چیز را لو داد. بابا می گفت: آخه این پسره 
ولگرد دستش به کجا بند بوده که تونسته این کار رو پیدا کنه؟ فقط خدا می دونه چه جوری 
اینو کردن رئیس ستاد! حاال رئیس ستاد چی هست؟ به هر حال رئیسه دیگه؟! چی بهش می 
دن؟ هان.. ؟ البد کلی پول توش هست. چیزی همه به ما می ده؟ اسمش که دهن پرکنه، 

اصال مگه این دیوث پیش دایی خودش کار نمی کرد؟ هان ؟   
کنار خانه ما مسافرخانه ای بزرگ بود. آنقدر عربها در این مسافرخانه می آمدند و می رفتند 
که اسمش را گذاشته بودیم مسافرخانه عربها. در حیاط مسافرخانه کنارخانه ما، درخت سیب 
بزرگی بود که هر سال سیب های سبز رنگی روی شاخه هایش می روییدند. سیبهایی که 
انگار تنها مشتری آن فقط خودم بودم. شیرین بود و خوشمزه . هر بار که پیشش می رفتم 
مرا مهمان میوه هایش می کرد. من همیشه سعی می کردم با درخت حرف بزنم. ...)ص63(

  
* کتاب منتشر شده خارج ازایران:

 عنوان کتاب:درخششهای تیره
نویسنده :آرامش دوستدار    

انتشارات:فروغ ) آلمان(    
تعداد صفحات:  324 صفحه  

قیمت : 30 دالر 

 درباره نویسنده:
آرامش دوستدار، در سال 1310 خورشیدی در تهران در خانواده ای بهایی متولد شد. وی در 
سال 1337 خورشیدی برای تحصیل فلسفه به آلمان رفت و در سال 1350 خورشیدی مدرک 
دکترا در رشته اصلی فلسفه و رشته های جنبی، روانشناسی و دین شناسی تطبیقی را از دانشگاه 
بن دریافت کرد. عنوان رساله دکتری وی »رابطه اخالق و اراده  سلطه گرا در آثار نیچه«بود. 
وی از سال 1351 تا 135۸ خورشیدی به عنوان استاد به تدریس در گروه فلسفه دانشگاه تهران 
پرداخت و در پی بسته شدن دانشگاه ها؛ موسوم به انقالب فرهنگی از دانشگاه اخراج شد 
و دیگر بار به آلمان مهاجرت کرد. شهرت دوستدار به خاطر نظریات انتقادی معروفش درباره 
دین و فرهنگ دینی در جامعه ایرانی است. آرامش دوستدار بر این باور است که فرهنگ ایرانی 
»دین خو« است و از این روی، قدرت اندیشیدن ندارد. دیدگاهی که با نقد دیگران روبرو شده  
است. او روشنفکری است که در مواجهه با حوادث پس از انقالب نظیر قتل های زنجیره ای و 
حکومت روحانیون، مردم ایران و فرهنگ ایرانی را مقصر می داند  و نه حزب، گروه یا دسته 

خاصی. 
آثار آرامش دوستدار عبارتند از: »مالحظات فلسفی در دین و علم«، »درخشش های تیره«، »امتناع 
تفکر در فرهنگ دینی«، »خویشاوندی پنهان«. در اینجا به معرفی کتاب » درخشش های تیره« از 

این نویسنده می پردازیم . 

برگرفته از کتاب: کتاب » درخششهای تیره« از سه قسمت تشکیل شده است: قسمت اول که 
بخش عمده آن را تشکیل می دهد، درباره » روشنفکری ایرانی یا هنر نیندیشیدن« است، قسمت 
دوم کتاب »نگاهی به رفتار فرهنگی ما« و » آدم دیوانه کیست؟« »گزارشی بر سخنی از نیچه« 
که عنوان آخرین بخش کتاب است. دو قسمت اول مستقیما به یکدیگر مرتبطند. هر دو بخش 
به مسأله روشنفکر و فرهنگ ایران در ادوار گوناگون تاریخ مربوط می شود. قسمت سوم که 
تعبیری از یکی از سخنان معروف نیچه است، اگرچه ظاهرا با دو بخش دیگر سنخیت ندارد 
اما در واقع جنبه متفاوتی از بحثی یکسان است. بر طبق دو بخش اول، روشنفکری به معنای 
راستین آن هرگز در فرهنگ ایرانی وجود نداشته است، زیرا که فرهنگ ایرانی همواره فرهنگی 
» دینخو« بوده است و با دینداری و دینخویی خود از استقالل ذهنی و خودآگاهی فردی و 
فرهنگی محروم مانده است. بحث در مورد مفهوم مرگ خدا در نوشته نیچه نیز تأکید و تأیید 

همان نظر است . 
نویسنده کتاب، »آرامش دوستدار«، فرهنگ ایرانی و خصوصا شکل کوشش به اندیشه فلسفی در 
تاریخ ایران را به باد انتقاد می گیرد. وی فرهنگ اسالمی و مظاهر آن در ایران را عقیم و سرکوبگر 
و فریبکار می شمارد و وجود اندیشه راستین فلسفی در ایران اسالمی را با قاطعیت نفی می کند، 
اما به همین سان فرهنگ ایرانی، پیش از اسالم را نیز مورد نقد قرار می دهد و آن را معارض 
خرد و منافی استقالل فکری  خالقیت فرهنگی می یابد. روشنفکری به نظر »دوستدار« مستلزم 
نفی آن چیزی است که تاریکی فکری و وابستگی و سرسپردگی ذهنی می آفریند. در فرهنگ 
ایرانی تیرگی فکری و نازایی ذهنی معلول دو عامل » دینخویی« و » روزمره گی« است. بدین 
جهت روشنفکری فقط زمانی میسر است که علیه این دو پیکاری آشتی ناپذیر صورت پذیرد. 
اما چنین چیزی در ایران هنوز صورت نگرفته است و لذا تاکنون واقعا روشنفکر نداشته ایم. برای 
اثبات این مطلب نویسنده از دو مثال آخوندزاده و جالل آل احمد استفاده می کند. آخوندزاده 
علیه اسالم قیام می کند و عقب افتادگی ایران را معلول نفوذ فرهنگ اسالمی می شمارد و راه 
حل را در اتخاذ تمدن غرب می یابد. آل احمد بالعکس خالقیت فرهنگی را در نفی مصرف 
گرایی فرهنگی در رابطه با غرب و بازگشت به مظاهر راستین فرهنگ سنتی ایرانی و اسالمی 

میسر می داند. 
نادر سعیدی منتقد این کتاب بر این باور است که سبک و محتوای این کتاب تکان دهنده، ضربه 
زننده و بحث انگیز است و خواننده را ناآرام با توده ای از احساسات متالطم درگیر می سازد. 
مطالب کتاب تند و ستیزه جوست و اکثر آراء و باورهای متعارف را در مورد تاریخ و فرهنگ 
ایران مورد سوال قرار می دهد. صرف نظر از درستی یا نادرستی نظریات نویسنده باید کتاب را 
کامیاب و موفق پنداشت، زیرا که در هر حال خواننده را به خودآگاهی فرا می خواند و او را به 
اندیشیدن وامی دارد. سرتاسر کتاب آکنده از واژه های فارسی تازه و جالب است که ماهرانه در 

بیان مفاهیم دشوار فلسفی به کار گرفته شده است.

* کتاب منتشر شده در ایران: ) تاریخی(
عنوان کتاب: کارنامه مصدق       

نویسنده :پوریا ارسالن    
انتشارات:ققنوس       

تعداد صفحات: 736 صفحه  
قیمت : 35  دالر  

درباره نویسنده: 
ارســالن پوریا در سال 130۸ خورشیدی در سلماس به دنیا آمد. وی از همان سال های 
نوجوانی دل در گروه ایران و کارهای سیاسی نهاد. ارسالن پوریا سری پرشور و زندگی 
پرنشیب و فرازی داشت. او بعد از پایان وقایع 2۸ مرداد سال 1332 که در گردهمایی انجمن 
جهانی جوانان در رومانی به سر می برد، در حالی که اغلب رهبران حزب توده فرار را بر 
ماندن در ایران ترجیح می دادند، به ایران بازگشت و رهبری بخشی از مبارزات مخفیانه توده 
ای ها را بر عهده گرفت و پس از دو سال مبارزره مخفیانه دستگیر و زندانی شد. پوریا پس از 
آزادی از زندان به دنیای فرهنگ و ادب فارسی روی آورد و با درآمدی که از کار در وزارت 
راه به دست می آورد، نمایشنامه هایی همچون ناهید را بستای، سوگنامه افشین، سوگنامه 

کمبوجیه، آرش تیرانداز، و مجموعه شعرهایش با نام سرود آزادی را چاپ کرد. 
پوریا در سال های 1347 کتاب کارنامه مصدق را در پنج دفتر نوشت، دکتر محمد مصدق 
پس از خواندن دستنوشته کتاب آن را کاری سترگ، پاک و بی پیرایه یافت. به توصیه زنده یاد 

مصدق ارسال پوریا ، دفتر اول دست نوشته را حذف کرد. 
از دیگر آثار وی می توان به کتابهای : دیباچه ای بر فلسفه تاریخ ایران، دیباچه ای بر فلسفه 

هنر نیز اشاره کرد.

برگرفته  از کتاب:
کتاب »کارنامه مصدق « دارای چهار بخش اصلی است که به  ترتیب عبارتند از: 1- سیاست 
موازنه منفی 2- ملی شدن صنعت نفت یا  » به نام سعادت ملت ایران«  3- فرمانروایی مردم 

4- فرمانفرمایی مردم. این چهار بخش 32 فصل کتاب را دربر می گیرد. 
در قسمتی از این کتاب می خوانید:

مصدق پس از به پایان رساندن دالیل خود، طرح پیشنهادی خود را درباره نفت در برابر 
مجلس گذاشت. تا آن لحظه درباره این طرح با هیچ کس سخنی نگفته بود و کسی نمی 
دانست واین از ویژگی های روش مصدق بود که نقشه های خود را پیش خود نگه می 
داشت و در زمانی که باید به کار بسته شود به آگاهی همگان می رساند. مجلس که در زیر 

منطق نیرومند مصدق دگرگون شده بود، ناگهان در برابر پیشنهاد مصدق قرار گرفت : 
طرحی تهیه نموده ام که هیچ دولتی نتواند راجع به امتیاز نه مذاکره و نه قراردادی امضا کند 
و فقط به فروش نفت به هر دولتی که مشتری است داخل مذاکره شود و ازآقایان محترم 
درخواست می نمایم قبل از این که متفرق شوند تصویب نمایند و به دنیا ثابت کنند این 

مجلس خیرخواه ایران است. 

این بود طرح من ... تا مجلس متفرق و تحت تأثیر واقع نشده باید آن را تصویب بکنیم. 
هرگاه امروز این کار نشد دیگر جلسه پس منعقد نخواهد شد که این طرح تصویب شود. 
نفت چیزی نیست که دولت های بزرگ از آن صرف نظر کنند. ما می گوییم که تمامیت و 
حاکمیت ما را که خودشان تصدیق نموده اند، نقض نکنند واگر مقصودشان کشورگشایی 

نیست و فقط نفت می خواهند، با ما داخل مذاکره شوند و معامله نفت کنند. 
آقای نخست وزیر، من عقیده خود را در مقابل خدا و وجدان گفتم و اگر قصور کنید، شما و 
هیئت شما را خادم به مملکت نمی دانم. شما باید به استخراج نفت به دست خود ما اهمیت 
بدهید و برای این کار وزارت خاصی تشکیل دهید و هرچه زودتر یک وزیر صاحب عقیده 
و کاردان معین کنید و برای مردم بی کار کار تهیه نمایید که صالح ما و متفقین در این است. 

زیرا ما باید بین متفقین مجاور و دوست فاصله باشیم و صلح عالم را تأمین نماییم.

کتاب منتشر شده در ایران:)کودکان و نوجوانان(
 عنوان کتاب:قصه های پندآموز شاهنامه فردوسی      

گردآوری و بازنویسی: نفیسه نوری / سمیه 
انتشارات: نشر عقیل 

تعداد صفحات:  216 صفحه
قیمت : 20 دالر 

این کتاب شامل قصه هایی از شاهنامه فردوسی به نثری ساده و روان مناسب برای 
کودکان و نوجوانان توسط نفیسه نوری و سمیه مددی بازنویسی شده است.در این 

کتاب قصه هایی با تصاویر رنگارنگ و زیبا با  عناوین زیر می خوانید: 
پادشاهی کیومرث، به دنیا آمدن سیامک و اهریمن، هوشنگ و شکست اهریمن، 
پادشاهی هوشنگ، پادشاهی تهمورث، پادشــاهی جمشید، مرداس و ضحاک، 

مرگ مرداس و قدرت گرفتن ضحاک، مارهای سیاه ضحاک و ...

 برگرفته  از کتاب:
...در زمانی که جمشــید بر ایران حکومت مــی کرد، مردی پاک و خداترس 
و ســخاوتمند به نام مرداس در ســرزمینی دیگر حکومت می کرد. متأسفانه 
مرداس پســری داشت که از خوبی هیچ بهره ای نبرده بود. این پسر ضحاک 
نام داشــت. ضحاک اسب های زیادی داشــت و هر روز برای فخر فروشی 
اســب ســواری می کرد. هرچه برایش بیشــتر توضیح می داد که این اسبان 
برکت زمین هســتند نه وســیله یا برای فخر فروشی، او توجهی نمی کرد. او 
به قدری بدی پیشــه کرده بود که شیطان راه ورود به او را به راحتی شناخته 
بود. غرور و فخر فروشــی تمام وجود ضحــاک را گرفته بود و او هر روز 
مغرورتر از روز قبل بود. فخر فروشــی و خودپرستی به قدری به ضحاک رو 
آورده بود که از خدا غافل شــده و راه زشتی و پلیدی را در پیش گرفته بود. 
روزی شــیطان وقتی دید ضحاک انقدر به او نزدیک شــده اســت، شبیه مرد 
جوان و نیکخواهی درآمد تا او را برای همیشــه جزو پیروان خودش سازد. 

او به ضحاک نزدیک شد و گفت ...)ص57(

معرفی کتاب های هفته هفتم:                                                                                              

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.

شرکت کتاب
KETAB CORP.

ketab.net
(310)

477-7477
12701 Van Nuys Blvd., 

Suite H 
Pacoima CA 91331

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106686&title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7&author=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=489&title=<062F><0631><062E><0634><0634><0647><0627><06CC>%20<062A><064A><0631><0647>&author=<062F><0648><0633><062A><062F><0627><0631><060C>%20<0622><0631><0627><0645><0634>
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=109607&title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82&author=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104841&title=<0642><0635><0647>%20<0647><0627><06CC>%20<067E><0646><062F><0622><0645><0648><0632>%20<0648>%20<0634><06CC><0631><06CC><0646>%20<0634><0627><0647><0646><0627><0645><0647>%20<0641><0631><062F><0648><0633><06CC>&author=<0646><0648><0631><06CC><060C>%20<0646><0641><06CC><0633><0647>%20/%20<0645><062F><062F><06CC><060C>%20<0633><0645><06CC><0647>
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 6 سپتامبر 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

رویدادهای ایرانی
Iranian Events
برای اطالعات بیشتر

www.08global.net/08event

http://www.08global.net/08event/
https://www.08tickets.com/tickets/jashne-zadroz-molana-174254#buy
http://www.08global.net/08event/
http://www.andisheh.tv/
https://www.axs.com/events/376262/moein-live-in-concert-tickets?fbclid=IwAR0Zjw6k-5CrrCk6PcoeJBl5DwSOGFtyJ4kYAyGelM3s7lHzvzQY6vfo8NY
https://jsma.uoregon.edu/naeemeh
http://shortcuttalent.com/
https://www.iraniticket.com/silverpoet/tickets/the-silver-poet-176176?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://shahkar.com/
https://www.radiojavan.com/events/event/7419
https://citycapitalrealty.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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دانا احدوت بانوی ایرانی تبار با لباسی از پوست خز

با نزدیک شدن به زمان تصویب الیحه منع فروش انواع پوست خز، روباه و خرگوش 
در سنای ایالتی کالیفرنیا، خبرنگار لس آنجلس تایمز دیدگاه های افراد مختلف را در این 
زمینه منتشر کرده است. یکی از این افراد، بانوی آمریکایی ایرانی تباری است به نام » 
دانا احدوت« که بر اساس اطالعات مندرج در فیس بوک وی، متولد شهر نیوتن ایالت 
ماساچوست می باشد و در دبیرستان بورلی هیلز، سپس در دانشگاه » یو سی ال ای« در 

رشته روانشناسی تحصیل کرده است. او در حال حاضر مقیم شهر بورلی هیلز است.
در گزارش خبرنگار لس آنجلس تایمز درمورد دیدگاه  و عملکرد خانم » دانا احدوت« 

آمده است:  
“عالقه و شیفتگی من به کاالهای سلطنتی مانند  پوست خز، طال و جواهرات به خاطر 
این است که والدین ایرانی دارم و این شیفتگی را آنها نیز در مهاجرت به این کشور با 
خود به  ارمغان آورده اند. این اظهار نظر خانم » دانا احدوت« می باشد که همواره به دنبال 

برازندگی و زیبایی است تا حدی که با ظاهری برازنده و شیک به همراه نوزاد تازه پاگرفته 
خود با دوستانش به رستوران جدید » جی بردی« Birdie G در سانتامونیکا  می رود.
شبی دیگر ممکن است  با یک جفت گوشواره و یا با سایه روشنی از رژ لب بر روی 
لبانش شب را به  سر کند ولی زمانی که دمای هوا به زیر 60 درجه فارنهایت می رسد، 
ترجیح می دهد که کت مینک خود را بپوشد . خانم » دانا احدوت« می گوید: من از این 
که خوش پوش باشم لذت می برم. شیک و خوش لباس بودن، بخشی از شخصیت 

موروثی من است. 
گفتنی است، الیحه AB 44 درمورد منع فروش پوست خز، خرگوش و روباه می باشد 
که با همکاری هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تهیه شده است و پشتیبانی 

گروه های حمایت از حیوانات را نیز به همراه دارد.  

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/
https://www.flameinternational.com/
https://citycapitalrealty.com/
https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx

