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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در صفحات دیگر:
باالخره شهروند ایرانشهر و بازار بین الخبرین
برای یک هفته به مرخصی رفتند
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چه کسیو چه ارگانی باید غرامت سرنگونی
هواپیمای اوکراین را بپردازد؟

دو جایزه بین المللی برای رامین برزگر
عکاسایرانیتبار
خاطراتآندرهمیناسیان
پاورقیجدیدایرانشهر
محسنفخریزادهداللاتمینه
دانشمندهستهای
دستور قاضی  :در بزرگراه ها برای
ماری وانا تبلیغ نکنید
رکوردمبتالیاندرکالیفرنیا
درباالترینمیزان
اصالح زندان های نوجوانان
لوس انجلس کانتی
استفاده از تنباکوی طعم دار به رای
گذاشته می شود
پیشگیری اداره راهنمایی و رانندگی
از واژه های بد در پالک اتوموبیل ها

پس از گذشــت قریب به یازده ماه از
سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر فراز
آسمان تهران توسط دو موشک سپاه
پاســداران اینک معلوم شده است که
مجموع خسارتی که باید جمهوری
اسالمی ایران بپردازد بالغ بر ۲۰۰میلیون
یورو خواهد بود .روزنامه شرق چاپ
تهران فاش کرده اســت که این مبلغ
قرار است از صندوق توسعه برداشت
و پرداخت شود .باید توجه داشت که :
 -۱آخوند خامنه ای خود را فرمانده
کل قوا نموده است
 -۲او کوچکترین تجربه نظامی گری
نداشته و ندارد
-۳بر اســاس برآورد نشریه معتبر
فوربز ثروت اخوند خامنه ای حدود
یک صد میلیارد دالر است
 -۴مسئول مستقیم و نهایی سرنگونی
هواپیمای اوکراینی اخوند خامنه ای
است
بنابراین بهتر نیست این مبلغ از کیسه
خلیفه پرداخت شــود نه از صندوق
توسعه.
نگاه کنید به یادداشت بیژن خلیلی در
زمانسرنگونیهواپیمایاوکراینی
فرمانده کل قوای جمهوری اسالمی

ایران خامنه ای باید به خاطر بی لیاقتی
برکنارشود
امــروز پس از گذشــت چنــد روز
باالخره فرماندهی ستاد نیروهای مسلح
جمهوریننگیندامناسالمیپذیرفت
که هواپیمای اوکراینی با موشک آنها
سقوط کرده است نه نقص فنی.
چطور ممکن است که نیروهای مسلح
در این مدت نمی دانســته اند که یک
موشک از زرادخانه اشان کم شده است
 .آنها که به خدمت سربازی رفته اند می
دانند که حتی سربازان و افسران باید
حساب پوکه ی فشنگهایی که استفاده
کرده اند را تا به آخر پس بدهند .این
جنایتکاران با علــم و اطالع کامل از
حادثه ای که رخ داده اســت و دسته
گلی که به آب داده اند تالش در پنهان
کاری خبر را داشتند.
آنها که می دانستند چه به روز مسافران
بی گناه هواپیما آورده اند از روز نخست
اعالم کردند که جعبه سیاه هواپیما را به
شرکت سازنده یعنی شرکت هواپیما
ســازی بویینگ تحویل نمی دهند و
این و آن جا مقامات حکومتی و امنیتی
شان همه خبرهای مربوط به سقوط
با موشک را دسیســ ه های امپریالیزم

جهانخوار و صهیونیزمبین الملل اعالم
کردند.
باالخره در اثر فشارهای بین المللی و
افکار عمومی ایرانو جهان و همچنین
اصرار دولت اوکراین برای شــفافیت
موضوع ،حاکمیت تبهکار ،جنایتکار و
ناالیق جمهوری اسالمی باالجبار جام
زهر را نوشید و پذیرفتکه آنها بودند
که این عمل را انجام داده اند و البته حتی
در اعالمیه ای که سند جنایت خودشان
بهوضوح مشخص شده است به دروغ
و هــم چنان امریــکای جنایتکار! را
مسئول دانستند و موشک پراکنی را و
کشتن  ۱۷۶مسافر و سرنشینان بی گناه
آن را خطای انسانی خود نام دادند.
بــا توجه به ادله بی چــون و چرا در
بی لیاقتی نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران نخست فرمانده کل آن
یعنی آخوند خامنــه ای بالفاصله و
بدون فوتوقت از همه ســمت های
خود باید برکنار و سپس او به همراه
همــه فرماندهان ریز و درشــت این
نیروها بــه دادگاه نظامی ملی تحویل
شوند تا عدالت در مورد آنان اجرا شود

وزیر امور خارجه آینده آمریکا مخالف
تروریست قلمداد کردن سپاه پاسداران

آنتونی بلینکن که توســط رییس جمهور منتخب ایاالت متحده امریکا جو بایدن به
عنوان وزیر امور خارجه در کابینه او معرفی شــده اســت با این که ســپاه پاسداران
جمهوری اسالمی ایران در فهرست سازمانهای تروریستی قرارداده شده مخالف است.
این در حالی اســت که بســیاری از عملیات مســتقیم و غیر مستقیم و نیابتی سپاه
پاســداران ،در منطقه خاورمیانه و جهان عملیاتی تروریستی است .آنتونی بلینکن در

کابینه پرزیدنت اوباما در ســمت معاون مشاور امنیت ملی خدمت کرده است .او در
ســال  ۲۰۱۵با حفظ سمت به عنوان معاون مشــاور امنیت ملی  ،معاون وزیر امور
خارجه وقت آقای جان کری که قرارداد برجام را با جمهوری اســامی ایران منعقد
کرد نیز انجام وظیفه کرده است.
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چرا الیحه  16برای تبعیض مثبت رد شد

امروز نتیجه نظرسنجی در مورد علت تصویب نشدن الیحه  16که تبعیض مثبت را
به کالیفرنیا باز می گرداند ،نشان داد که بزرگساالن عامل اصلی کمبود رای بودهاند.
زیرا ترکیب سنی ،جمعیتی و نژادی و تباری رای دهندگان کالیفرنیا نشان میدهد با
این که جوانان سیاهپوست ،التینتبار ،آسیایی تبار با اکثیرت عالقهمند با بازگشت
تبعیض مثبت بودهاند ،تنها  40درصد بزرگســاالن باالی  50سال به آن رای مثبت

مح ّمدعلی کشاورز
بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون ایران بود.

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید

IranshahrNewsAgency.com/
Magazine

دادهاند و سایر رای دهندگان به آن رای ندادهاند.
ناگفته نماند که در کالیفرنیا تبعیض مثبت برای فراهم سازی امکان رشد برای رنگین
پوســتان و دیگر تبارها تا سال  1996وجود داشــت و با رای مردم به الیحه 209
برچیده شد و الیحه  16نتوانست امکان بازگشت آن را فراهم نماید.

جو بایدن و حل مشکل مسکن در کالیفرنیا
یکی از مشکالت پیش روی جو بایدن رییس جمهور انتخابی در سال  ،2021حل
مشکل مسکن در کالیفرنیا خواهد بود.
راههایی که به جو بایدن و کابینه از ســوی کارشناسان پیشنهاد شده است ،پرداخت
کامل اجاره بها برای افراد کم درآمد در پروژه بخش  )8 section( 8است و نه تنها
بخشودگی مالیاتی را شامل اجاره کننده ،بلکه شامل اجاره دهنده نیز خواهند کرد تا
انگیزه بیشتری فراهم سازد.
از ســوی دیگر ،کمک های بیشتری برای خریداران خانه برای نخستین بار در نظر
گرفته خواهد شــد که میزان پیش قسط خانه خواهد بود .بخشودگی مالیاتی برای
صاحبخانههای سالمند نیز کمک دیگری است که پیشنهاد شده استف مجموعه این
کارها میتواند در راستای حل مشکل مسکن در کالیفرنیا موثر باشد.

Ketab Corp
شرکت کتاب

You are invited to a Zoom webinar
When: Dec 10:00 2020 ,6 AM- 6.00 pm
)Pacific Time (US and Canada

پنجمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور
Please click the link below to join the webinar:
https://zoom.us/j/92255162345
جدول برنامه های پنجمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور
ساعت  ۱۰بامداد
پخش سرود ای ایران
خیر مقدم از سوی مدیریت شرکت کتاب  -بیژن خلیلی
تاریخچه نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور
پخش فیلم نمایشگاههای پیشین
معرفی کتابهایی که نویسندگان آن به هر دلیلی با ما نیستند
ساعت 11بامداد  -دکتر مصطفی دانش  :میراث جنگ سرد
ساعت 30/11رضا گوهرزاد  -ضرورت و نقش ویرایش در نگارش کتاب
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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ساعت ۱۲ظهر خانم دکتر ماندانا زندیان :نقش زنان داستاننویس در تحوالت داستان مدرن فارسی
ساعت 30/12جمشیدچالنگی-عنوانسخنرانی:انواعقدرتمندسانسوردرجمهوریاسالمیایران
ساعتیکبعدازظهر-محمدامینی
ساعت 30/1بعدازظهر  -خانم دکتر میترا آوری  -شعر خوانی از کتاب رویش گندم
ساعت 2بعدازظهر  -دکتر ساموئل دیان :حکمت و آیین رندی حافظ
ساعت 30/2بعدازظهر  -سعید شیرازی  -سخنرانی در مورد تمدن و فرهنگ و تفاوتهای آنها
ساعت 3بعدازظهر  -مرتضی نگاهی  -سخن درباره کتاب تازه منتشر شده ایشان  -رمی جمرات توسط نشر مهری -لندن
ساعت 30/3بعدازظهر-دکتراحمدکریمیحکاک:عنوانسخنرانی«:ادبیاتتطبیقیونقدتطبیقی»
ساعت 30/4بعدازظهر -مجید محمدی  -سخنرانی  « :خدا چرا احمق ها را دوست دارد»
ساعت 5بعدازظهر-عرفانقانعیفرد-سخنرانی:
سانسور در ایران و دو ترجمه جدیدش برای شرکت کتاب
دمکراسی /نوشته خانم کاندولیزا رایس  -جنگ سری با ایران /نوشته رونن برگمن
ساعت 30/5بعد از ظهر :مهندس منوچهر کهن  -سخنرانی و شعرخوانی از کتاب « سرزمین من  -بانوی من»
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پرداخت حقوق بیکاری به مجرمان
در زندان را متوقف کنید

دادســتانهای فدرال و منطقهای در کالیفرنیا از گوین نیوسام
درخواســت کردند که از پرداخت حقوق بیکاری به زندانیان
پیشگیرینماید.
در این درخواست آمده است که زندانیان محکوم به اعدام و
یا حبس ابد که به جرم قتل در زندان کالیفرنیا در سن کوئین
تین به سر میبرند و هزینه نگهداری آنان بر دوش پرداخت
کنندگان مالیات اســت ،از امــکان پرداخت حقوق بیکاری

بهرهمند شــدهاند و بهتر است هر چه زودتر ،گوین نیوسام با
دخالت مستقیم ،این چکها را متوقف کند.
در این نامه به افرادی چون اســکات پترسون که به جرم قتل
همسر و فرزند به دنیا نیامده است محکوم شده و یا به کری
استاینر که به جرم قتل  2زن و  2دختر در سال  1999در پارک
طبیعی یوسی می تی محکوم شده ،اشاره شده است.
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دستور قاضی  :در بزرگراه ها برای
ماری وانا تبلیغ نکنید

قاضــی دادگاه عالی در  San Luis Obispo) Countyرای
داد که فروشــندگان ماری جوانــان نمیتوانند در بیلبوردهای
بزرگراهها برای این فرآورده تبلیغ کنند.
قاضی دادگاه جینجر گارت در حکم خود نوشــته اســت که
مســئوالن ایالت کالیفرنیا برای نظارت بر فروش ماری وانا ،از
محدوده اختیار خود پا فراتر گذاشتهاند و اجازه تبلیغات دادهاند.

اصالح زندان های نوجوانان لوس انجلس کانتی
کانتی لوس انجلس پس از ســالها ،شــیوه اصــاح در نظام زندانهای

نوجوانان را تغییر میدهد و به جای ساختن یک مجرم پیشینهدار جنایی به
سوی روند اصالح و بازپروری فردی گام برمیدارد.

این راهکار تازه که در نشست هیئت ناظران کانتی لوس انجلس به تصویب

رســیده و  Cave-Firstنام دارد و نخســت مسیر مشاوره روانشناسی و
درمان را طی خواهد کرد ،همانند الگویی است که در نیویورک ،هوستون،

سن فرانسیسکو ،ارگن و واشنگتن به اجرا درآمده است.

در این نظام اصالحی نوین ،نوجوانان از پشتیبانی  24ساعته در  7روز هفته

برخوردار خواهند بود و تالش خواهد شــد به جای فرستادن نوجوان به
زندان ،از خانههای امن گروهی استفاده شود.

3

ناگفته نماند که پس از تصویب مصرف ماری وانا برای گذران
اوقات فراغت بزرگســاالن باالی  21سال که در نوامبر 2016
از تصویب مردم گذشــته است ،هیچگونه اجازهای برای تبلیغ
در معرض دید عموم پیش بینی نشــده است .کودکان 14 ،12
ساله که در سن تشخیص این مواد هستند ،در اتوموبیل خانواده،
شاهد این تبلیغات هستند.
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استفاده از تنباکوی طعم دار به رای گذاشته می شود پیشگیری اداره راهنمایی و رانندگی از واژه های
بد در پالک اتوموبیل ها

اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان فرآوردههای تنباکو ،با
گردآوری بیش از یک میلیون امضا و ارائه ان به ایالت کالیفرنیا،
درخواســت نمودند که الیحه اصالحی و رفراندوم مصرف
فراوردههای تنباکو را در نوامبر  2022به رای مردم در کالیفرنیا
بگذارند تا در صــورت تصویب بتوانند به الیحه ممنوعیت
فروش فرآوردههای تنباکو بــا طعمهای گوناگون را در تک

فروشیها پایان دهند.
در صورتی که اداره نظارت بر انتخابات در کالیفرنیا به درست
بودن امضاها و میزان ان دست یابد ،آن را به عنوان یک الیحه
در انتخابات  ،2022از سوی اتحادیه یاد شده در برگههای رای
منتشر و به رای بگذارد .تاکنون این گروه توانستهاند  21میلیون
دالر برای تبلیغات گردآوری نمایند.

ایالت کالیفرنیا و یک روز پرمبتالی دیگر

قاضی فدرال در کالیفرنیا به نفع  5شاکی و علیه اداره راهنمایی و
رانندگی کالیفرنیا ( )DMVدر محدودسازی واژگان پالکهای
اتوموبیلها رای داد.
اداره  DMVاعالم کرده بود که از تولید پالکهای خصوصی
کــه حروف و واژگان آن جامعه را دچار اشــتباه مینماید و
یا توهین به گروهی تلقی میشــود ،خودداری مینماید زیرا

میتواند پیام منفی برای جامعه داشــته باشد قاضی دادگاه ،با
جانبداری از شاکیان بر اساس اصل نخست متمم قانون اساسی
یعنی آزادی بیان ،علیه  DMVو به نفع شاکیان رای داد.
 DMVدر توضیح خود اســتدالل کرده بود که نامهای ارائه
شده ،دگرباشان ،به کهنه سربازان توهین مینمود و به گنگها
فرصت تبلیغ میداد.

شکایت کلیسا ها از گوین نیوسام برای
پیشگیری از برگزاری گردهم آیی

ایالت کالیفرنیا روز سهشنبه را با 103نفر مرگ و میر و  16681نفر مبتال به پایان برد و چهارشنبه را با ثبت  18881نفر مرگ و میر
و  1148080نفر مبتال آغاز کرد.
آمار مقایسه ای  7روزه برای هر یکصد هزار نفر جمعیت کانتی السن را در باالی جدول ،سن برناردینو را در رده  ،6لوس انجلس کلیسای  Harvest Rockدر پاسادنا برای شتاب بخشیدن به شکایت خود از گوین نیوسام که در دادگاه فدرال در کالیفرنیا در
را در رده  16ارنج کانتی را در رده  35و ریورساید را در رده  37قرار داده است.
انتظار رسیدگی است ،تقاضایی به دیوان عالی قضایی آمریکا داد.
آمار مبتالیان و مرگ و میر شماری از کانتیها از این قرار است:
در این درخواست ،به برقراری ایینهای مذهبی در درون کلیسا با جمعیت کامل و کافی اشاره شده است.
این کلیسای بینالمللی ،تنها در ایالت کالیفرنیا  162شعبه دارد.
پس از ان که ایالت کالیفرنیا با دستور و راهکار ارائه شده از سوی گوین نیوسام ،گردهمآیی های کلیساها را در تاالر سرپوشیده
ممنوع و سپس محدود کرد و دادستانهای شهری و کانتی موضوع جریمه  1000دالری و زندان را پیش کشیدند ،شکایتی از
سوی این کلیسا به دادگاه استیناف منطقه  9داده شد که با رای  2-1رد شد و اکنون این کلیسا شکایت خود را به دیوان عالی
قضایی امریکا برده است.
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دو جایزه بین المللی برای رامین برزگر عکاس ایرانیتبار

رامین برزگر عکاس ایرانی تبار مقیم آمریکا موفق به دریافت دو جایزه بین المللی شــایان ذکر است مســابقه بین المللی  ONE EYELANDنیز همه ساله با رقابت
دهها هزار قطعه عکس از مطرحترین عکاسان جهان برگزار میگردد و در رشتههای
برای دو مجموعه عکس
متنوعی برگزیدگان خود را به عنوان برترین عکاسان جهان معرفی میکند.
«آب ،انسان ،حیات» و « ده زن » نائل گردید .
مجموعه عکس «آب ،انسان ،زندگی » یک مجموعه عکاسی آبسترکت منحصر به
فرد اســت که به موضوع انتقال روح حیات و زندگی به وسیله آب اختصاص دارد
و با نگاه هنرمندانه رامین برزگر خصوصا برای حیات بخشی به موضوعات بیجان
و اجسام مصنوع دست بشر ،همانند مجسمهها توسط رطوبت ،جریان آبو یا اثر آن
مورد ستایش داوران و منتقدان بین المللی قرار گرفته است.
نوع نگاه این هنرمند که در کارنامه خود ،نور پردازی مجموعه باستانی تخت جمشید،
ارگ کریمخانی  ،حافظیه و بســیاری آثار فرهنگی را ثبت کرده و همچنین به دلیل
طرح نورپردازی مجموعههای باستانی تخت جمشید  ،برنده جایزه اول از یونسکو
شده است ،در حیات بخشی به تندیسها و سایر اجسام دست ساخته بشر ،نشانگر

مجموعه «آب ،انسان ،حیات» جایزه دوم رشته ابسترکت مسابقه بین المللی ONE
 EYELANDکه به صورت ســاالنه در سال  2019با حضور 288هزار عکاس از
عکاســان حرفه ای سراسر جهان برگزار شد ،را از آن خود کرده است .و مجموعه
عکس ده زن از همین عکاس ایرانیآمریکایی در ســال  2020میالدی نیز موفق به
دریافت جایزه

دید ژرف و هنری او در آفرینش زندگی و احیای روح تعالی بر آمده از ســرزمینی
اســت که سالهاست در عطش خشکسالی می سوزد و بیش از هر زمان به مفهوم
ارزش آب و آبادانی برای بقای تمدنی خود نیازمند است.
همچنین اندیشه این هنرمند مبنی بر آنکه جنایات و ظلم های گذشته را از یاد نبریم تا
تکرار نشود توجه هیئت داوران مسابقه  IPAرا به خود جلب کرد و در گروه عکس
های حوادث مستند مورد تقدیر قرار گرفت.
رامین برزگر ،زاده  1969میالدی در تهران و دانشآموخته طراحی صنعتی دانشگاه
هنر در همین شهر و از شناختهشدهترین طراحان نور پردازی ایران است که به دلیل
( IPA) INTERNATIONAL PHOTOGRAPHYAWARDSشده است که به فعالیتهای هنری خود بویژه جان بخشی به آثار و ابنیه به یادگار مانده از تاریخ ایران
اسکار عکاسی جهان شهرت دارد و اثر آقای برزگر را در میان 130هزار قطعه عکس باستان ،مجبور به جالی وطن شد و اکنون در جنوب کالیفرنیا ساکن است.
شرکت کننده در بخش مسابقه خود برگزیده است.
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خبر بیزینسی:

افتتاح کارخانه نان های سنتی ایران و هم چنین نان فرانسوی در
رستوران فلیم اینترنشنال در بلوار سانتامونیکا
در یک اطالعیه که برای دفتر خبرگزاری ایرانشهر ارسال شده است مدیریت رستوران
فلیم اینترنشنال از افتتاح کارخانه نان های سنتی ایران و هم چنین نان فرانسوی در محل این
رستوران در بلوار سانتامونیکا در شهر وست لس آنجلس خبر داده است .در تماس خبرنگار
ایرانشهر با مدیریت این رستوران آقای محمد مستشاری اظهار داشتند که انواع نان سنتی
ایرانی شامل سنگک  ،تافتون و بربری پخت خواهد شد .ظرفیت کارخانه به ترتیبی است
که هم برای مصرف روزانه رستوران و همچنین برای مصرف ایرانیان که در همسایگی
رستوران زندگی می کنند و می خواهند نان داغ بر سر سفره خانگی مانند دورانی که در ایران
زندگی می کردیم بگذارند می تواند نان تولید کند .الزم به یادآوری است که رستوران فلیم
اینترنشنال با توجه به شیوع کرونا از نخستین روزهای ماه آگست امسال در محوطه بیرونی
این رستوران با دکوراسیون جدید و زدن چادر بزرگ از مهمانان خود با انواع غذاهای لذیذ
ایرانیپذیراییمیکند.

معرفی کتاب :
عنوان  :از بی ستاره ها تا چلچراغ
مولف/نويسنده  :خسرو پرویزی
ناشر  :شرکت کتاب
چکیده کتاب  /در باره نویســنده  :خسرو پرویزی (زاده  ۱۳۱۱آبادان ،درگذشته  ۱۳۹۱در لس آنجلس)
نویســنده ،کارگردان و خبرنگار .او فعالیت هنری خود را در ســال  )1953( ۱۳۳۲به عنوان خبرنگار و
نویســنده مجلههای جهان سینما و ستاره ســینما آغار کرد .فعالیت حرفهای او در سینما با نویسندگی،
کارگردانی و تدوین فیلم بیستارهها در سال  )1959( ۱۳۳۸آغاز شد .پرویزی در سال ( ۱۳۱۱)1933در
آبادان به دنیا آمد .او پیش از دوره ملی شدن صنعت نفت به تماشای فیلمهای آمریکایی و انگلیسی که در
سینماهای شرکت نفت خوزستان به نمایش گذاشته میشد مینشست .پس از آن فعالیت سینمایی خود
را با نوشتن مطالب سینمایی و ارسال آنها به مجله جهان سینما آغاز کرد .پس از مدتی به تهران رفت و
در مجله ستاره سینما در کنار منتقدانی همچون هژیر داریوش ،بهرام ریپور ،پرویز دوایی و پرویز نوری
به نوشتن مطالب سینمایی پرداخت .در همان زمان صفحه «دور و بر استودیوهای فیلمسازی ایران» در
این مجله به نوشتههای او اختصاص داده شد .پرویزی در این صفحه برای اولین بار به انعکاس خبرهایی
از فعالیت و تولیدات استودیوهای فیلمسازی تهران پرداخت .موفقیت این صفحه نزد خوانندگان باعث
دوام انتشار این گزارشها به مدت دو سال شد .در این مدت پرویزی با شرایط فیلمسازی و تهیهکنندگان
فیلم آن دوره آشنا شد .این آشنایی مقدمهای شد برای ورود خسرو پرویزی به عرصه کارگردانی رویزی
با فیلم بیستارهها در سال  ۱۳۳۸به فعالیت حرفهای خود در سینما روی آورد .او تا سال  ۱۳۵۵مجموع ًا
بیست و هفت فیلم ساخت که به گفته خودش ،ساخت پانزده فیلم تجاری و عامهپسند در آن میان به او
تحمیل شده بود .پرویزی عالوه بر فیلمهای سینمایی به ساخت فیلمهای مستند نیز میپرداخت ،از میان
آنها میتوان به مســتند تهران  ۵۱اشاره کرد که ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی تهران را در سال ۱۳۵۱
ثبت کردهاست .فیلمبرداری تهران  ۵۱دوازده روز به درازا انجامید و به ارائه تصویری از بینظمی تهران
میپرداخت .از دیگر مستندهای پرویزی میتوان از مستند بر باد نام برد که به اتالف انرژی و منابع حیاتی
در تهران مصرفزده اشاره میکند پرویزی در سال  )1976( ۱۳۵۵به همراه خانوادهاش به آمریکا مهاجرت
کرد .او اولین نشــریه فارسیزبان در لس آنجلس را با نام ایران پست تاسیس کرد و سپس کالسهایی
جهت آموزش کارگردانی و فیلمبرداری دایر نمود

کتاب «ترکیه :پل آزادی»
“Turkey: Bridge to
“ Freedom

به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ،
توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم  ،خصوصا نسل
جوان بعد از آشوب  ،۱۹۷۹یا انقالب اسالمی
بدنیا آمدهاند.
سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی
خصوصا اقلیتها را در رژیم مالیان شرح میدهد .
سرگذشت خانوادهای است که برای فرار از

جمهوریاسالمی،مجبوربهترکوطنشدند.
برایخریدکتابمیتوانیدبا پرویزحکیمی

818 419 2266
شرکت کتاب و یا Amazon

تماس بگیرید.
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آندره میناسیان  ،ایرانی ارمنی آمریکایی است که مدتها برای ایرانشهر مطلب و مقاله از این سوی و آن سوی جهان بویژه در مورد رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ارسال می کند .اخیرا متوجه شدم که کتابی نوشته است با عنوان «مقاومت یک اقلیت
ایرانی در برابر رژیم آخوندی ایران» و از او خواهش کردم که ایرانشهر آن را ویراستاری و پاورقی کند .با بزرگواری پذیرفت و از این شماره شاهد آن خواهیم بود .نخست زندگی نامه او در ایران:

7

مقاومت یک اقلیت ایرانی در برابر رژیم
آخوندی ایران

نویسنده:آندرهمیناسیان

زندگی نامه در ایران

سالیکهزاروسیصدوچهاردهمقارنیکهزارونهصدوسیوپنجدرشهرمشهدمتولدشدم،پدرمکارمندارشدوزارتپستوتلگراف مشهد
و مادرم همراه خانواده بعلت کشتار ارامنه توسط ترکهای عثمانی از ارمنستان به مشهد پناهنده و در سال یکهزار و نهصد و سی وسه آن دو
با هم ازدواج کردند ،سه ساله بودم که ماموریت پدرم تمام شد و همراه پدر مادر و دو خواهرم عازم تهران شدیم و در هفت سالگی شاهد
تصرف ایران توسط قوای آمریکا و انگلیس و شوروی بودم ،و چون منزلمان در حوالی سفارت شوروی قرار داشت مادرم به من و دو
خواهرم زبان روسی تدریس میکرد که از آن در خارج از خانه استفاده کنیم.
در پنج سالگی درکودکستان ارامنه خانم برسابه و در هفت سالگی در دبستان کوشش ارامنه و در سیزده سالگی در دبیرستان زرتشتی فیروز
بهرام تهران تا کالس یازدهم تحصیل کرده و بعلت نداشتن رشته ریاضی باالجبار دیپلم ریاضی خود را از دبیرستان تمدن دریافت و در
امتحان ارسالی دانشجو به خارج از کشور شرکت کرده و قبول شدم ،در خرداد ماه یکهزارو سیصدو سی و پنج مقارن می ماه یکهزارو نهصدو
پنجاه و شش با کمک دولت شاهنشاهی ایران جهت ادامه تحصیل عازم آمریکا شدم ،و تنها خاطره مهمی که میتوانم عنوان کنم ترور نخست
وزیر وقت تیمسار رزم آرا است که پسر او در کالس نهم دبیرستان از همکالسیهام بود و سر کالس بودیم که چند نفر افسر درجه دار برای
محافظت از او وارد کالس شده و او را با خود بردند.

در جواب گفت مطمئنم که شما طرفداری نخواهی کرد و باالجبار پذیرفتم  ،یکی از بازیکنان دبیرستان ژاندارک دوشیزه ای به نام خانم فرح
دیبا از بدو شروع بازی از نحوه داوری من ایراد میگرفت و اعتراض میکرد و چندین بار به او تذکر دادم ولی فایده ای نکرد ،سپس بازی را
متوقف کرده و ایشان را از بازی اخراج کردم البته با توافق مربی خودشان و مثل اینکه او هم از رفتار او کالفه شده بود و بعد از اخراج او ،بازی
به راحتی و دوستانه به پایان رسید ،بعدا ٌکه ایشان با شاهنشاه ازدواج کردند و شهبانوی ایران شدند و از عملکردهای بشر دوستانه و توجه به
قشر بی بضاعتها و فعالیتهای مداوم اجتماعی او مرا متعجب کرد که این دوشیره چقدر تغییر کرده و چه بانوی محترم و دوست داشتنی شده،
و چندین سال قبل پس از معرفی خود خدمت ایشان ای -میل فرستادم ولی پاسخی دریافت نکردم و من مطمئن هستم اگر ایشان شخص ٌا
و مستقیم ٌا دریافت میکردند ،ای -میل بی جواب نمی ماند.

شاهد عینی روز  ۲۸مرداد بودم

فعالیتهای قابل ذکر در ایران

در سیزده سالگی به حزب داشناک ارامنه ملحق شدم و برعلیه کمونیستها فعالیت زیادی داشتم ،محل قدیم باشگاه آرارات در آن زمان در
حوالی خیابان قوام السلطنه قرار داشت و جوجه کمونیستها مدام باعث مزاحمت بودند ولی قادر به هیچ نوع خرابکاری نبوده و ما آنها را
چپیها خطاب میکردیم ،در گیری آنها فقط در شبها بود که ناجوانمردانه به صورت گروهی طرف مقابلشان را به تنهائی گیر میاوردند و پس در سال یکهزارو سیصدو بیست و چهار مقارن یکهزارونهصدو چهل و پنج از طرف دبستان کوشش ارامنه ،چهارم آبان روز تولد شاهنشاه
از کتک مفصل با چاقو زخمی میکردند ،و یکی از این شبها قرعه نصیب من شد که خوشبختانه چاقوئیکه بمن زده شد درست بر روی کمر در مراسم امجدیه شرکت کردم و صبح زود همان روز کلیه شرکت کنندها در امجدیه شروع به تمرینات اجرا ئی جهت اجراء در حضور
بندم خورد و آنچنان زخمی نشدم ولی کتک مفصلی نوش جان کرده بودم .در همان زمان ناظم دبستان ارامنه توسط یکی از اعضای حزب ما شاهنشاه و ملکه جمع شده بودند ،و پس از اتمام مراسم عده ائی از دانش آموزان به حضور شاهنشاه و ملکه به محل مخصوص آنان شرفیاب
ترور شد و به من ماموریت داده شد که با دوچرخه به گورستان ارامنه «دوالب» رفته و هر گونه حضور پلیس را اطالع دهم که خوشبختانه شدیم و من در ردیف اول صف از فاصله سه متری مورد تقدیر و تشویق آنان قرار گرفتیم و ملکه در حالی که روی پاشنه کفش چپش تاب
پلیس هرگز دیده نشد و من دلیل آمدن به گورستان را نمیدانستم ولی شک برده بودم که او امکان ٌا در گورستان مخفی شده باشد وبعدا ٌمطلع میخورد با ما صحبت میکرد ،و تاکنون زنی به زیبائی او ندیده بودم و پس از اتمام شرفیابی با هر دوی آنها دست داده و ترکشان کردیم و این
خاطره را همچنان به یاد دارم و هرگز فراموشش نخواهم کرد.
شدم که او توانسته بود تهران را ترک کند.
برای اولین بار در تاریخ ایران تیم پینگ پنگ کشور پاکستان جهت مسابقه دوستانه در حضور واالحضرت شاهپور غالمرضا پهلوی دعوت شاهد عینی روز ۲۸مرداد بودم و همان روز با دوستان به محل اقامت دکتر مصدق رفتیم و تانکی که در مقابل درب منزل او بود ناگهان بطرف
شده بود و توسط فدراسیون ایران تیم ملی شامل نه نفرجهت مسابقه بدین شرح خانم لی لی اوپال و آقای احتشام زاده و من انتخاب شده درب منزل شلیک نمود و سربازهای طرفدار دکتر مصدق از پشت بام ساختمان بطرف مردم شروع به تیراندازی کردند و مردم از ترس جان
بودیم و اسامی بقیه را بخاطر ندارم  ،و من یک روز قبل از مسابقه جهت ادامه تحصیل با هواپیمای اس-آ-اس چهار موتوره عازم آمریکا شدم خود پراکنده شدند ،ولی خبردار شدم که پسر عمه ام بنام «بولیگ» تیر به رانش اصابت کرده و در بیمارستان است و خوشبختانه پس از چند
روز سالم به منزل برگشت.
و شخص دیگری جایگزین من گردید.
زنده یاد «فرخ سرمد» فرزند زنده یاد «صادق سرمد» شاعر دربار شاهنشاهی در دبیرستان فیروز بهرام همکالسی و یکی از دوستان صمیمی ام
بود و ماهی دو یا سه بار از کالس جیم میشدیم و همراه با دوستان میرفتنم به باغ مرغداری پدرش واقع در تقاطع خیابانهای پهلوی و شاهرضا
جهت خوشگذرانی و تا رفتن به آمریکا این برنامه ادامه داشت و تماس ما بعد از رفتن به آمریکا قطع شد ،سال یکهزار نهصد و هفتادونه
دولت ترکیه جهت یک مسابقه دوستانه از تیم ملی بسکتبال ایران دعوت بعمل آورده بود ،ولی طبق نظر فدراسیون بسکتبال به جای من در فرودگاه مهرآباد تصادفی همدیگر را دیدیم و گذشته ها تداعی گردید ،چون هر دوعازم آمریکا بودیم با هم قرار گذاشتیم پس از بر گشت
دوست و برادر عزیزم زنده یاد محمود عدل که با کمک من در دبیرستان فیروز بهرام به بسکتبال رو آورده بود انتخاب و به ترکیه اعزام گردید ،به تهران همدیگر را ببینیم ،و پس از برگشتنم به تهران از او خبری نشد و بعد از چندی خبردار شدم که رژیم خونخوار آخوندی او را اعدام
واینتصمیمبراساسنسلکشیارامنهتوسطترکهایعثمانیکهدرآنزمانیکمسئلهسیاسیمحسوبمیشد گرفتهشدهبود.منشخصا” کرده و از ناراحتی مریض شدم.
فعالیت بسیاری در ورزش داشتم و در بسکتبال  ،والیبال و پینگ پنگ مهارت زیادی کسب کرده بودم و فوتبال هم بازی میکردم.
در دبیرستان فیروز بهرام دوستان زیادی داشتم و آنهایی که بیاد دارم برادران فوالدوند ،امیر نگهبان ، ،سعید برومند ،افسری و اسماعیلی ،جالب
بهدعوتدبیرستاندخترانهژاندارکتهرانازتیمبسکتبالدخترانهباشگاهآراراتبهسرپرستیمنعازممحلمسابقهشدیم،ولیمت ٌاسفانهداور اینکه برادر بزرگ اسماعیلی عضو گروه شعبان جعفری بود و ما بچه ها او را اسمال گاو کش صدا میکردیم و این گذشته های فراموش
مسابقه بدلیلی نتوانسته بود حاضر شود و مربی ژاندارک از من خواست که داوری را من انجام دهم ،به ایشان گفتم این غیر ممکن است و او نشدنیهرگزقابلبرگشتنخواهندبود.

فرح دیبا را از مسابقه بسکتبال اخراج کردم

محسن فخری زاده دالل اتمی نه یک دانشمند هسته ای
محسن فخری زاده که در هم لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و هم در لیست سیاه آمریکا میز قرار داشت  ،یکی

اردشیرحسین پور کتاب را در آذرماه  1373که در حال تکمیل

از آمران اصلی ترور برادرم دکتراردشیرحســین پور در ســحرگاه  25دیماه  1385در شیرازبود .چرا که اردشیر نه تنها اصوال

کردن تز فوق لیسانس خود در گرایش فیزیک ماده چگال بود

سپاهیان رده باال که خود را به مجامع و مراکز علمی و تحقیقاتی تحمیل میکردند را بحساب نمیاورد ودر چالشهایی که همواره

 ،تالیف کرد.

با آنان داشت ،تحقیر و انکارشان میکرد .در آن نقطه آنتاگونیستی غنی سازی بیست درصدی اورانیوم که در سال  1383به وی

اســکرین شات از جلد کتاب را یکی از بینندگان برنامه ام در

تمرد کرد و یک تنه جلوی آدمکشان والیی ایستاد ...
ابالغ شد  ،جانانه ّ
محسن فخری زاده یکی از عوامل تحریک برای اجماع بین سران وزارت دفاع و قرار گاه عمار و وزارت اطالعات برای کشتن

داخل ایران همان چهار ســال قبل برایم فرستاد که خودش یک
فرد دانش آموخته بود و هم برادرم را میشناخت و هم این کتاب

دکتر اردشیر حسین پور بود و به خانواده ما خبر رساندند که وی در گرفتن فتوای خامنه ای برای این جنایت نقش اساسی داشته

را خوانده بود .

است .

یک نسخه از این کتاب بسیار مهم در علم فیزیک مادهء چگال

چهار ســال قبل یعنی هفته اول ژانویه  2017دقیقا در

را که در دست این دزدان جنایتکار حرام شد را با خود از ایران

همین مورد و همین مزدور آدمکش یعنی محسن فخری

خارج کردم .

زاده در تلویزیون ایران آریایی افشاگری کردم ( بمناسبت

همچنین تز دکترای فیزیک اتمی اردشــیر حسین پور «الکترو
داینامیک یونها ی مغناطیســی در اُبَر شــبکه ها » که در 332

ویژه برنامه دهمین سالگرد ترور برادرم ) که متاسفانه از
روی یوتیوب برداشته شده !

صفحه به انجام رســانید و درتیرماه ســال  1381در دانشگاه

بــه لوگوی تلویزیون ایران آریایی در کنار عکس جلد

شــیراز(پهلوی ) ارائه داد  ،همچنان در جهان یکی ازچهار تز

کتاب توجه کنید  :مربوط به همان برنامه ایست که در باال

برتر دوره دکتری در رشته فیزیک اتمی میباشد .

بدان اشــاره کردم و طی آن این جلد کتاب را نشان دادم

دکتر اردشــیر حســین پور در عمر کوتاه  44ساله خود صدها

و گفتم که چگونه محسن فخری زاده این کتاب برادرم

دانشــجوی زبده در مقاطع لیسانس  ،فوق لیسانس و دکتری را

را که تنها  1000نسخه از آن چاپ شده و برنده جایزهء کتاب علمی سال در  1378شده بود را بعد از کشتن برادرم از کتابخانه

در رشته های زیر مجموعه فیزیک و ریاضی و مهندسی تحویل ملت ایران داد .

های دانشگاهها و مراکز علمی جمع آوری کرد .وی و فریدون عباسی دوانی ( ریس سازمان انرژی اتمی ) بسیاری از مطالب

آخرین سمت وی درجهء دانشیاری دانشگاه شیراز

علمی دکتر اردشیر حسین پور را دزدیده و مورد سوء استفاده قرار داده اند .برای مثال از دو فصل بسیار مهم و استراتژیک سوم

( پهلوی ) بود که در شهریور  1385و تنها چهار ماه

و پنجم همین کتاب «اصول عملیات حرارتی بر روی هسته های

قبل ازکشته شدن بدست جمهوری اسالمی بدان نائل

فریت» مقاالتی استخراج و به نام خود انتشار داده و بابتش هم
ّ
حق پروژه دریافت کرده اند !

شده بود.
بگفتهء کارشناسان و اساتید علم فیزیک که با اردشیر

محسن فخری زاده عروس خود را به خاطر اینکه از داستان ترور

حسین پور کار کرده بودند وی تنها دو یا سه سال با

برادر من خبر دار شــده بود ( توسط شوهرش که پسر محسن

دریافت جایزهء نوبل فیزیک فاصله داشت .

فخری زاده باشد ) ،در یک تصادف ساختگی اتومبیل کشته است .
در رشته مصاحبه هاییکه در تابستان  2014با رادیو اسراییل داشتم
شهادت داده ام که در صبح روز حادثه کشته شدن اردشیر حسین
پور ،ماموران حکومتی همزمان به خانهء وی هجوم برده و یک « کمد سه کشویی فلزی » را که دکتر اردشیر حسین پور بالغ بر
سی پروژهء علمی دستنویس خود را در آن نگهداری میکرد  ،دزدیده اند چرا که هر سه کشو قفل بوده است.
گفته میشود که محسن فخری زاده دارای فوق لیسانس فیزیک بود که هنوز در اینترنت نام دانشگاه محل تحصیل وی ثبت
نشده  .وی نه دانشمند که یک دالل تکنو لوژی هسته ای و پاسدار رابط بیت خامنه ای و دستگاه دیکتاتور کره شمالی بود که
بدانجا سفر میکرد و در مراسم آزمایشات موشکی و هسته ای کره شمالی حضور می یافت !

مردی ز باد حادثه بنشست
مردی چو برق حادثه برخاست
آن ننگ را گزید و سپر ساخت
وین نام را بدون سپر خواست

نویسنده :محبوبه حسین پور( مهر اردشیر)
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 27نوامبر تا  3دسامبر (  7آذر تا  13آذر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  7آذر |  27نوامبر

 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
درگذشت عبدالبهاء ،جانشين و فرزند پيامبر ديانت بهايى.
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
زادروز داريوش صفوت ،موسيقيدان و مؤلف متن هاى مربوط به موسيقى
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
مرتضى قلى بيات ،اســتاندار آذربايجان وارد تبريز شده و مذاكرات خود را با سران
فرقه دموكرات آغاز كرد
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
خودكشى هوشنگ سارنگ ،بازيگر تئاتر و راديو ،در تهران
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
وقوع تظاهرات خونين در تهران و اكثر شهرستا نهاى ايران
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت سيدجالل تاج اصفهانى ،خواننده و رديف دان ،و مدرس موسيقى
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
درگذشت حميد مصدق ،شاعر و حقوقدان.
مجموعه اشعار حميد مصدق در شركت كتاب موجود است
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
درگذشــت دكتر هوشنگ ابرامى ،نويســنده ،متفكر،پژوهشگر ،روزنام هنگار مقيم
كاليفرنيا در لوس انجلس
آثار دكتر هوشنگ ابرامى در شركت كتاب موجود است
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت دكتر مسعود آذرنوش -باستانشناس و رئيس پژوهشكده باستانشناسى

 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
سه جزيره ابوموسى ،تنب بزرگ و تنب كوچك به تصرف ايران درآمد
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت مهدى خالدى ،آهنگساز و نوازنده

زادروز جالل آل احمد ،نويسنده معاصر
اكثر آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجوداست
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
زادروز ساالر عقيلى ،خواننده سنتى
كليه آثار صوتى اين هنرمند در شركت كتاب موجوداست
 1367خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشت دكتر على اكبر شهابى  -نويسنده وپژوهشگر

چهارشنبه  12آذر |  2دسامبر

 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشــت محمد زرین دست ،فیلمساز و کارگردان سینما در سن  78سالگی در
تهران بر اثر بیماری سرطان پانکراس .وی برادر علیرضا زرین دست و فارغالتحصیل
رشته سینما از دانشگاه کالیفرنیا در یوسیالای بود .وی فعالیت هنری را با تئاتر شروع
کرد .زرین دســت از سال  1345وارد سینما شد و در بیش از  20فیلم سینمایی به
عنوان کارگردان ،بازیگر ،نویسنده و تهیه کننده حضور داشت.

دوشنبه  10آذر |  30نوامبر

 1316خورشيدى (  1937ميالدى)
درگذشت سيد حسن مدرس ،روحانى و نماينده مجلس شوراى ملى( .زادروز)1249
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
زادروز ابراهيم آشتيانى بازيكن و مربى فوتبال
 1332خورشيدى (  1953ميالدى)
شنبه  8آذر |  28نوامبر
زادروز  -شهال معززى،هنرمند نقاش
 1278خورشيدى (  1899ميالدى)
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
زادروز ابوالحسن ابتهاج بانكدار و از رؤساى سازمان برنامه
عراق از ايران به دليل تصرف سه جزيره ابوموسى ،تنب كوچك و بزرگ ،به سازمان
كتاب خاطرا ت ابوالحسن ابتهاج در دو جلد از انتشارات شركت كتاب
ملل شكايت كرد
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
مجلس سيزدهم آماده كار شد.
شروع سردادن تكبير (اهلل اكبر) بر سر پشت بام هاى تهران ،توسط انقالبيون
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
مالقات محمدرضا شــاه پهلوى با وينستون چرچيل،نخست وزير انگلستان ،براى  1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشــت بيژن الهى ،مترجم ،شاعر و نقاش در  65سالگى در تهران .بيژن الهى كه
درخواست تغيير مكان تبعيد پدرش (رضاشاه پهلوى) كه بیاثر ماند.
متولد تيرماه  1324بود ،عصر ســه شــنبه  10آذر (اول دسامبر) بر اثر عارضه قلبى
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
درگذشت
انتصاب هوشنگ انصارى به رياست شركت ملى نفت ايران
1397خورشيدى ( 2018ميالدى)
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشــت ژاله اصفهانى ،شــاعر مهاجر ايرانى در ســن هشــتاد و شش سالگى درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد ،شاعر و طنزپرداز ایرانی و ازنویسندگان مجله
دربيمارستانى در لندن .او متولد سال  1300شمسى در اصفهان بود .نخستين مجموعه طنز گلآقا در سن  ۵۰سالگی .
شعرهاى او با عنوان گل هاى خودرو در سال  1322منتشر شد.
سه شنبه  11آذر |  1دسامبر
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت سيف اهلل كامبخش فرد ،باستان شناس و رئيس پيشين موزه ايران باستان
در سن  81سالگى در تهران

 1284خورشيدى (  1905ميالدى)
زادروز غالمحسين صديقى ،استاد دانشگاه تهران و وزير پست ،تلگراف و تلفن (در
دولت اول) و وزير كشور (در دولت دوم) دكتر مصدق
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
منع ورود طال به كشور تصويب شد
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
جمعيت كل كشور ،بيست و پنج ميليون و هفتصد و هشتاد و نه هزار نفر اعالم شد
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت بهرام صادقى ،نويسنده
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
قتل محمد مختارى ،شاعر ،منتقد (از سرى قتلهاى زنجيره اى)
 1391خورشيدى (  2012ميالدى)
درگذشت احسان نراقى ،جامعه شناس و نويسنده ايرانى در سن  86سالگى.
اكثر آثار احسان نراقى در شركت كتاب موجود است

1398خورشيدى (  2019ميالدى)
سالگرد درگذشت نصرتکریمی هنرپیشه و کارگردان تئاتر و سینما ( متولد اول دی
ماه  ۱۳۰۳تهران) در تهران

پنجشنبه  13آذر |  3دسامبر

 1293خورشيدى (  1914ميالدى)
مجلس سوم شوراى ملى توسط احمدشاه گشايش يافت.

یکشنبه  9آذر |  29نوامبر

 1280خورشيدى(  1901ميالدى)
زادروز نصراهلل فلسفى ،مورخ ،محقق ،مترجم ،نويسنده و شاعر( .درگذشت 2خرداد
)1360
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
استالين به اتفاق مولوتف براى مالقات و ديدار محمد رضاشاه پهلوى به كاخ اورفت  1300خورشيدى (  1921ميالدى)
درگذشت ميرزا كوچك خان جنگلى ،مبارز انقالب مشروطه و سردار جنبش جنگل
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
 1302خورشيدى (  1923ميالدى)
اعتصاب كليه تاكسیهاى تهران به سبب افزايش بهاى بنزين

 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت جال اللدين تاج اصفهانى ،استاد آواز (متولد  1282در اصفهان) .
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رکورد مبتالیان در کالیفرنیا در باالترین میزان

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

ایالت کالیفرنیا دوشــنبه را بــا  56نفر مرگ و میر و  20654نفر مبتال پشــت
سرگذاشــت و سهشنبه را با ثبت مرگ و میر  18779نفر و  1131851نفر مبتال
اغاز کرد.
آمار مقایسهای  7روزه برای هر یکصد هزار نفر کانتی السن را در باالی جدول،

ســن برناردینو را در رده  ،5لوس انجلس را در رده  ،15سن دیه گو را در رده
 ،22ریورساید  35و ارنج کانتی را در رده  36قرار داد.
رســتورانهای لوس انجلس کانتی از دادگاه درخواســت کردنــد که بتوانند
رستورانهای خود را باز نگه دارند و در فضای باز خدمت کنند.

