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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

در صفحات دیگر:

245

دانشــمند بزرگ آمریکایــی رابرت 
اوپنهایمر - پــدر بمب اتمی آمریکا 
اســت. آمریکایی ها به درســتی و با 
شتاب و با به خدمت گرفتن آن چه که 
در توان داشتند در صدد بودند پیش از 
آن که آلمانها به بمب اتمی دست یابند 
آن را به دست آورند و خوشبختانه در 
این امر توفیق یافتند چرا که اگر هیتلر 
و رژیم فاشیســتی او اگر به زودتر به 
بمب اتمی دست می یافتند جهان را 
به نابودی می کشاندند. درست است 
که آمریکا تنها کشــوری است که از 
بمب اتمی بر دو شهر ژاپنی هیروشیما 
و ناکازاکی استفاده کرده است ولی باید 

توجه داشت که ژاپنی ها به هیچ وجه 
حاضر به تسلیم نبودند و اگر انفجار این 
دو بمــب اتمی نبود آمریکایی ها می 
بایستی صد ها هزار سرباز آمریکایی را 
برای این جنگ بیهوده که ژاپنی ها آن 
را آغاز کرده بودند، قربانی کنند بنابراین 
مِســئولیت انفجار بمــب های اتمی 
نخست با مقامات سیاسی نظامی ژاپن 
بود و نه  آمریکایی ها. در مقایسه حاج 
محسن فخری زاده برای رژیمی کار می 
کرد که از روز نخست به وجود آمدنش 
در صدد نابودی اسرائیل بوده است که 
نه به ایران حمله ای کرده است نه با ان 
مرز مشترکی دارد و نه هیچ گاه آن را 

تهدید کرده بود. در جنگ ایران و عراق 
که ایران با متجاوز عراقی می جنگید به 
جای شعارهای میهنی و ملی که ورد 
زبان هر ســرباز و پاسدار باید باشد ، 
شعار این چنین بود« راه قدس از کربال 
مــی گذرد.«  تا آن جا که ما می دانیم، 
حاج محسن فخری زاده که به او لقب 
دانشــمند اتمی داده اند صاحب هیچ 
مدرک دانشگاهی نبوده است هیچ مقاله 
علمی در هیچ نشریه علمی از او منتشر 
نشده و در برابر رابرت اوپنهایمر فارغ 
التحصیل دانشــگاه هاروارد و سپس 
استاد فیزیک دانشگاه برکلی  و پروژه 

منهتن برای ساختن بمب اتمی

رامش ) نام اصلی آذر محبی تهرانی ( خواننده  مشهور 
جاز و موسیقی سنتی  و پاپ کالسیک در 74 سالگی به 
ابدیت پیوست. رامش نیز از همان اوان پس از انقالب 
ضد بشری به رهبری خمینی گجستک با خیل هنرمندان 
دیگر  به لس آنجلس آمده بود شنبه شب 28 نوامبر در 
همین  لس آنجلس دارفانــی را وداع گفت. نام هنری 
رامش را داود پیرنیا)بنیان گذار برنامه گلهای رادیو ایران( 
بــرای او برگزیده بود چرا کــه در همان زمان خواننده 
دیگــری به نام آذر در آن هنــگام فعالیت می کرد. در 
گفتگویی  با احمد مسعود مدیر کاباره تهران ، او اظهار 
داشــت که  از همان روزهای پــس از  ورود او به لس 
آنجلس ایشــان در کاباره تهران به هنرنمایی پرداخت. 
چندین کنســرت برای رامش با همکاری خانم فرانک 
میرقهاری در شهرهای مختلف آمریکا مانند هیوستون 
و سن فرانسیسکو برگزار کردیم که بسیار موفقیت آمیز 
بودند. رامش به اتفاق دیگر هنرمندان در جشنی که در 
کاباره تهران برگزار شد در پشتیبانی از برنامه  تلویزیونی 
ســیمای آشــنا در لس آنجلس به روی صحنه رفت . 
تلویزیون ســیمای آشــنا به همت پرویز قریب افشار 
چهره معروف تلویزیون در میانه ســال 1981 در لس 
آنجلس به روی آنتن رفت. در آن جشن ویژه، هنرمندان 
دیگری که به همــراه رامش هنرنمایی کردند می توان 
از  شادروانان هایده ، مهستی و همچنین عارف، معین، 
شماعی زاده و محمد خردادیان نام برد. رامش قرار بود 
 Shrine Auditorium که در 21 سپتامبر 1996  در

به اتفاق داریوش اقبالی )خواننده( به روی صحنه برود 
که داریوش اقبالی از به روی صحنه رفتن امتناع می کند 
و چند ساعت پیش از شروع برنامه از رادیو صدای 24 
ســاعته ایران اعالم می کند که در این کنسرت نخواهد 
خواند و کنسرت از نظر او کنسل است و به این ترتیب 
با آن که طبق گفته کنسرت گذار ، 5300 بلیط به فروش 
رفته بود و کنســرت به عبارتی sold out شده بود و 
همه مفاد قرارداد نیز از همه لحاظ بویژه پیش پرداختها 
و پرداختها به هنرمندان انجام شده بود وضعیت بسیار 
دشــواری را برای رامش بوجود مــی آورد با این همه  
رامش در استیج ظاهر شــده و برای مردمی که حدود 
2300 نفــر بودند برنامه  هنــری خود را اجرا می کند.  
الزم به یادآوری است که طبق اظهار کنسرت گذار خانم 
رامش، دستمزدی برای کنسرت آن شب دریافت نمی 
کند. چندین سال بعد رامش  با داریوش اقبالی ) که به 
نظر می رسد با او آشتی کرده است( و فرامرز اصالنی  
همکاری می کند و  آلبوم » معشــوق همینجاست« که 
برگرفته از اشعار موالنا است،منتشر می شود. از رامش 
آلبوم های بســیاری با دیگر خوانندگان به صورت دو 
صدایی به یادگار باقی مانده است.در گفتگوی با دست 
اندرکاران موســیقی و تلویزیونــی دریافتیم که رامش 
با برادران ناصر و منوچهر چشــم آذر دوســتی بسیار  
نزدیکی داشته است که حاصل آن کارهای متعدد هنری 
این هنرمند بوده است از آن جمله ترانه معروف کردی 
»اسمر اسمر« که تنظیم این ترانه توسط ناصر چشم آذر 

صورت گرفته است و ترانه » موندنم از بودنت« که تنظیم 
این ترانه توسط منوچهر چشم آذر انجام شده است. او 
در باره کناره گیری اش )برخالف بسیاری از شایعات(  
از خوانندگی گفته بود »نخواندن من ابتدا اعتراض بود 
به صدای قدغن زنان در ایران، صدای قدغن خوانندگان 
زن در ســرزمینم، که حتی اجازه خواندن و فریاد درون 
خود را به گوش ها رساندن هم نداشتند. بعد کم کم این 
اعتراض یک عادت شــد و با من سال ها ماند. حاال به 
نخواندن عادت دارم، ولی اگــر روزی دوباره به ایران 

بازگشتیم، از ته دل برای همه مردم می خوانم.«

رامش هنرمندی دیگر از »جامعه هنرمندان در تبعید«  
به ابدیت پیوست 

تشبیه احمقانه و موذیانه حاج محسن فخری 
زاده با رابرت اوپنهایمر  پاورقی:

زندگی نامه در آمریکا
نویسنده: آرسن میناسیان

ناوگان سوخته نیروی دریایی به 
بیمارستان تبدیل می شود

رشوه خواری دستیار شهردار
 لوس انجلس

میزان مبتالیان در کالیفرنیا در
 باالترین نقطه آماری

دریافت حقوق بیکاری از سوی 
زندانیان  باید متوقف شود

مخالفت شورای شهربورلی هیلز با 
دستورهای کانتی لوس انجلس

قطع برق در جنوب کالیفرنیا در 
هفته جاری

شورای شهر سن فرانسیسکو 
کشیدن سیگار در آپارتمان را 

ممنوع کرد
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لودویگ فان بتهوون
وی شخصیتی مهم در انتقال بین دوره های کالسیک و رمانتیک در موسیقی 

غرب بود و یکی از بزرگترین آهنگسازان اروپایی به حساب می آید.

در کانون خبر:

از سوی کنشگران اجتماعی، دادخواستی علیه اداره آموزش کالیفرنیا به دادگاه عالی 
المیدا کانتی تسلیم شد.

این شــکایت که به نمایندگی از ســوی خانواده های کم درآمد انجام شــده است 
می گوید که ایالت کالیفرنیا و اداره آموزش برخالف قانون اساسی کالیفرنیا، نسبت به 
خانواده های کم درآمد سیاهپوست و التین تبار، تبعیض قائل شده و به سبب برقرار 
نکردن امکان و ابزار الزم برای دستیابی به آموزش آنالین، این کودکان را از آموزش 

محروم نموده و سبب آسیب روانی – اجتماعی به آنان شده است.
در این شــکایت که از سوی شــورای عمومی به نمایندگی از سوی دانش آموزان، 
خانواده و کنشگران جامعه ارائه شده است افزون بر ایالت و اداره آموزش، از تونی 

تورن موند رئیس اداره آموزش کالیفرنیا نیز نام برده شده است. 

دادخواست علیه اداره آموزش کالیفرنیا از سوی کنشگران

ناوگان سوخته نیروی دریایی به بیمارستان تبدیل می شود

نیروی دریایی آمریکا در سن دیه گو اعالم کرد که ناو USS Bonhomme را به 
عنوان یک ناو جنگی از دور خارج می کند زیرا بازسازی این ناو جنگی که در 12 
جوالی 2020 طعمه آتش سوزی شده است می تواند برای تعمیر 5 تا 7 سال طول 
بکشد و 2/5 تا 3 میلیارد  دالر هزینه داشته باشد و ممکن است در نهایت قابلیت 
الزم را نداشته باشد، از این روی می توان با کمتر از یک میلیارد دالر آن را تعمیر و 

به صورت بیمارستان دریایی استفاده کرد. 

ناگفته نماند هنوز نیروی دریایی نتیجه تحقیق خود را در مورد علت آتش سوزی را 
اعالم نکرده است و در زمان آتش سوزی 160 نفر دریانورد و افسر در کشتی بوده اند 

و 60 نفر از دریانوردان آسیب دیده اند. 
این ناو جنگی، 25 سال عمر کرده است و می توانست سالهای زیادی مورد استفاده 

قرار بگیرد. 

Ketab Corp
 شرکت کتاب

You are invited to a Zoom webinar
When:Dec | 6 | 2020 
10:00 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 ۱۰ بامداد
پخش سرود ای ایران

جدول برنامه های پنجمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور 

ساعت ۱۰ بامداد

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 ۱۱ بامداد - دکتر مصطفی دانش : میراث جنگ سرد 

ساعت ۱۱:3۰ رضا گوهرزاد - ضرورت و نقش ویرایش در نگارش کتاب 

ساعت ۱2 ظهر خانم دکتر ماندانا زندیان:  نقش زنان داستان نویس در تحوالت داستان مدرن فارسی

ساعت ۱2:3۰ جمشید چالنگی- عنوان سخنرانی: انواع قدرتمند سانسورو سابقه آن  درایران    

ساعت ۱ بعدازظهر - محمد امینی -  راستگویی در تاریخ نگاری

ساعت ۱:3۰ بعدازظهر - دکتر ساموئل دیان - حکمت و آیین رندی رندی 

 ساعت 2:۰۰ بعدازظهر - خانم دکتر میترا آوری - شعر خوانی از کتاب رویش گندم

)310(-388-7229

ساعت 2:3۰ بعدازظهر - سعید شیرازی  - سخنرانی در مورد تمدن و فرهنگ و تفاوتهای آنها

ساعت 3 بعدازظهر - مرتضی نگاهی - سخن درباره کتاب تازه منتشر شده ا4۰8یشان - رمی جمرات توسط نشر 

مهری- لندن 

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://zoom.us/j/92255162345
https://zoom.us/j/92255162345
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در کانون خبر:

ریموند چن، دستیار و کفیل ارشد پیشین اریک گارستی، 
از ســوی FBI به جرم توطئه، رشــوه خواری، تقلب و 

دروغ به FBI، متهم شد. 
بر اساس مدارک مسئوالن فدرال، ریموند چن در پرونده 
هوزه هویزار، عضو پیشین شورای شهر که پس از تحقیق 
از ســوی FBI در همین موارد دستگیر شده، همکاری و 

شراکت داشته است. 
نیک هانا، دادســتان فدرال در لوس آنجلس در بیانیه ای 

اعالم کرد که هوزه هویزار و ریموند چن، از اعتماد مردم 
سوء استفاده کرده و دفتر هوزه هویزار را به شرکت تولید 
پول رشوه و دیگر منافع مالی در برابر اجازه های ساخت 
و توسعه پروژه های ساختمان سازی، در دان تاون تبدیل 

کرده بودند. 
ناگفته نماند که ریموند چن در سال های 2016 و 2017، 
از سوی شهردار، وظیفه نظارت بر توسعه اقتصادی لوس 

انجلس را داشته است. 

پس از آن که قانون گذاران هشدار دادند که شماری از زندانیان 
در کالیفرنیا حقوق بیمه بیکاری دریافت نموده اند و در نامه خود 
به شــماری از زندانیان معروف در زندان سن کوئین تین اشاره 
کردند، قانون گذاران تقاضای پاســخگویی رسمی از مسئوالن 

اداره EDD در برابر نمایندگان را نمودند. 
گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، امروز در نامه ای به شماری از 
دادستان های کل در کانتی ها که زندان ها در حوزه منطقه ای آنان 
قرار دارد، رسیدگی را آغاز نمایند. با آغاز رسمی تحقیق در این 

مورد گزارش شده است که 21000 درخواست حقوق بیکاری 
از ســوی زندانیان به EDD رســیده و در نهایت 400 میلیون 
حقوق بیکاری به آنها از طریق کارت های بانکی پرداخت شده 

و هم اکنون ایالت کالیفرنیا آن کارتها را مسدود کرده است. 
به یاد داشته باشیم که در چند ماه گذشته 21 نفر برای دریافت 
250 هزار دالر شکایت تقلبی دستگیر شدند که از نام زندانیان 

استفاده می کردند. 

ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه را با 63 نفر مرگ و میر و 21848 نفر مبتال به 
پایان برد و سه شنبه را با ثبت 19214 نفر مرگ و میر و 1230425 نفر مبتال 

آغاز کرد و کانتی لوس انجلس از مرز 400 هزار مبتال گذشت.
آمار مقایســه ای 7 روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر، کانتی السن را در 
باالی جدول، ســن برناردینو را در رده 9، لوس آنجلس را در رده 16 سن 

دیه گو را در رده 24 و ارنج را در رده 29 قرار داد. 

دریافت حقوق بیکاری از سوی زندانیانرشوه خواری دستیار شهردار لوس انجلس
 باید متوقف شود

میزان مبتالیان در کالیفرنیا در 
باالترین نقطه آماری

https://shahrvand.com/archives/114339
https://www.youtube.com/watch?v=_Fi_yWGQNlY&t=1418s
https://iranintl.com/<0627><064A><0631><0627><0646>/<067E><0631><0633><062A><0648>-<0641><0631><0648><0647><0631><061B>-<062F><0627><062F><062E><0648><0627><0647><06CC>-<0628><0627>-<0627><0646><062A><0642><0627><0645>%E2%80%8C<062C><0648><06CC><06CC>-<0641><0631><0642>-<062F><0627><0631><062F>
http://www.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
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در کانون خبر:

اداره فدرال روابط کار، اعالم کرد که شکایتی را علیه شرکت 
گوگل در کالیفرنیا که Alphabet نام دارد به جریان خواهد 
انداخت که در این شــکایت گوگل متهم اســت که به طور 
غیرقانونی، با پرسش هایی کارکنان خود را زیر نظر می گرفته 
است و سال گذشته شماری از کارکنان پیشین، کار خود ر از 

دست داده اند. 
اداره فدرال روابط کار )NLRB( پس از یک ســال تحقیق 
نشان داده اســت که اخراج این گروه 5 نفره به سبب تالش 

آنان برای ایجاد اتحادیه کارکنان بوده است. 
گوگل در یک روند 2 ســاله، شماری از کارکنان را تعلیق و 
به مرخصی فرستاده اســت و این سیاست داخلی، برخالف 
قانون کار اســت و نوعی از نظارت پلیسی در درون وگل را 

معنا می بخشد. 
ناگفته نماند که پــس از این اتهام، کارکنان اخراجی فرصت 

می یابند که به دادگاه استیناف طرح شکایت نمایند. 

شورای شــهر بورلی هیلز، در نشست شب گذشته خود با 
قاطعیت آرا، مخالفت خود را با ممنوعیت خدمات رستوران ها 
که از سوی کانتی لوس آنجلس به تصویب رسیده اعالم کرد 

و تقاضای استیناف و بازنگری نمود.
بر اساس این تصمیم شورای شهر بورلی هیلز تصمیم دارد که 
با در نظر گرفتن راهکارهای اداره بهداشت عمومی شهر بورلی 
هیلز، روش های خود را در مبارزه با بیماری کرونا در ارتباط با 

گشایش رستوران ها به اجرا بگذارد و 
شورای شهر بورلی هیلز اعالم کرده است که این شورا 922 
ایمیل دریافت کرده که 919 ایمیل در مخالفت با ممنوعیت 

خدمات رستوران ها و حور در رستوران هاست. 
شورا بر این باور است که کانتی باید به میزان افزایش مبتالیان 
به صورت شــهر به شــهر نگاه کند و دستور کلی کاربردی 

نخواهد داشت.

مخالفت شورای شهربورلی هیلز با دستورهای شرکت گوگل متهم به پرسش های غیرقانونی از کارکنان
کانتی لوس انجلس

قطع برق در جنوب کالیفرنیا در هفته جاری
با اعالم خبر افزایش سرعت بادهای سانتا آنا در غروب چهارشنبه تا سرعت 50 مایل در ساعت و احتمال فرو افتادن درخت ها 
و آتش سوزی، شرکت برق ادیسون در جنوب کالیفرنیا اعالم کرد که ممکن است برق 271000 مشترک از امشب قطع شود و تا 

پایان هفته ممکن است از 300 هزار مشترک باالتر برود. 
این میزان 5/4 درصد مشــترکان اســت که 5 میلیون مشترک هستند قطع برق از امشب می تواند بخش هایی از کرن کانتی، لوس 
آنجلس کانتی، ارنج کانتی، ریورساید کانتی، سن برناردینو کانتی، توالر کانتی و ونچورا کانتی را در بر بگیرد. اداره برق و گاز سن 

دیه گو نیز برای 88720 مشترک خود هشدار صادر نموده است. 

شورای شهر سن فرانسیسکو کشیدن سیگار 
در آپارتمان را ممنوع کرد

شورای شهر سن فرانسیسکو با رای 1-10 استفاده از سیگار و هر گونه فرآورده تنباکو را در درون آپارتمان ممنوع اعالم کرد و 
بزرگترین شهر آمریکا به شمار می آید که چنین تصمیمی را گرفته است. 

ناگفته نماند که این ممنوعیت شامل استفاده از ماری وانا نمی شود. این ممنوعیت قرار بود که شامل ماری وانا نیز بشود ولی 
چون اســتفاده از ماری وانا در بیرون از خانه ممنوع اســت، ناگزیر ماری وانا را استثنا کرده اند زیرا گفته شده است که مردم در 
بیرون از آپارتمان خود می توانند سیگار بکشند ولی حتی اگر ممنوع نباشد، هیچکس دوست ندارد که در برابر مردم و در بیرون 

از آپارتمان خود در برابر مردم و در بیرون آپارتمان ازماری وانا استفاده کند. 
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هواپیما جهت پیاده کردن مسافر و بازدید مکانیکی در فرودگاه فرانکفورت/آلمان به 
زمین نشســت و شرکت اس-آ-اس کلیه مسافران را برای صرف ناهار به رستوران 
دعوت نمود و گارسون منو را آورده و چون به زبان آلمانی آشنائی نداشتم چشمانم 

را بستم و انگشتم را جهت
 انتخاب بر روی منو گذاشتم و سفارش دادم، ناهارمان شامل رانهای بسیار کوچکتر 
از جوجه  با مخلفات در کنارش و بسیار خوشمزه، بعد از صرف ناهار به بار رفتیم  
که نامش را بپرسیم و روی دستمال کاغذی ران کوچک را کشیدم و مسئول بار کتابی 
را آورد و عکس قورباغه  را نشان داد و پس از تشکر ما دو نفر به دستشوئی دویده 
و هر چه که خورده بودیم استفراغ  کردیم. تا رسیدن به مقصد،  هواپیما چند ساعتی 
در کپنهاگ/ دانمارک و قطب شمال توقف کرد و درتاریخ خرداد ماه یکهزاروسیصدو 
سی و پنج مقارن ماه ماه یکهزارونهصد و پنجاه و شش وارد فرودگاه لوس آنجلس 
شدیم و یکی از دوستان که به پیشوازمن آمده بود ما را از فرودگاه به هتلی واقع در 
دانتان لوس آنجلس خیابان مأینMain  بنام سیسیل برد و درآنجا پیاده کرده وقرار 
شــد  روز بعد دوســت دیگری به مالقات ما بیاید، و پس از گرفتن اطاق در طبقه 
هفدهم   برای اولین بار از پنجره ســاختمان آســمان خراش به پائین نگاه میکردم 
و ماشــینها در خیابان مثل ماشینهای کوچک اسباب بازی به نظر میآمدند و بعد از 
گذراندن شب ، ظهر  برای خوردن ناهار به رستوان هتل رفتیم، به غذاها نگاه کردم 
دیدم که نا آشــنا هستند و تنها چیزیکه متوجه شدم سوسیسهای پخته بود که ما در 
ایران سوسیس مینامیدیم و فکر کردم که در آمریکا سوسایسون مینامند، با اطمینان 
جلو رفتم و سفارش سوسا یسون دادم و دیدم طرف متوجه نیست و برگشت به من  
گفت نشــان بده و من  با اشــاره سوسیسها را نشان دادم و پس از صرف نهار رفتم 
که اســم آنرا یاد بگیرم دیدم نوشته است هات داگ آمدم به دوست همراهم گفتم 
که ما امروز سوسیس نخوردیم بلکه گوشت سگ داغ خوردیم،  در همین گیرو دار 
بودیم که دوســتمان از راه رســید واین جریان را به او گفتیم از خنده روده بر شده 

بود و توضیح داد که این جا به سوسیس هات داگ میگن و شما گوشت سگ داغ 
نخوردید، سپس با ماشین در شهر گشــتی زدیم و ما را در داخل پارکینگ«جورج 
پپرداین کالج« که پذیرش داشتیم پیاده کرد، به خوابگاه کالج مراجعه و باالخره مستقر 
شــدیم. سال اول را در کالج جورج پپرداین در لوس آنجلس به تحصیل ادامه دادم 
و در سال یکهزارو سیصد و سی و شش مقارن یکهزارو نهصد و پنجاه و هفت به 
دانشــگاه ایلینویز در استان ایلینویز جهت دریافت لیسانس مهندسی سیویل ) راه و 
ساختمان ( منتقل و در سال یکهزارو سیصد و چهل مقارن یکهزارو نهصد و شصت 
و یک لیســانس خود را دریافت کردم،  ضمناٌ کلیه واحدهایی که درســال اول در 
جورج پپرداین کالج گرفته بودم هیچ کدام مورد قبول دانشگاه ایلینویز قرار نگرفت و 
یکسال از زندگی ام را بیدلیل از دست دادم. بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، 
در لوس آنجلس در دو شــرکت مهندسی تا سال یکهزارو نهصدو شصت و شش 

مقارن یکهزارو سیصدو چهل و پنج مشغول به کار  بودم.
 اعضای خانواده ام مادر و دو خواهر و برادر کوچکترم و به غیر از پدرم به آمریکا 
مهاجرت کردند و بعد از مدتی پدرم بعلت ناراحتی جســمانی باالخره  در ســال 
یکهزارو ســیصدو چهل چهار مقارن یکهزارو نهصدو شصت و پنج به ما پیوست، 
متاٌســفانه پزشــکهای تهران ناراحتی او را درست تشخیص نداده بودند و در اینجا 
تشخیص پزشکهای بیمارستان »فکر میکنم هالیوود پرسبیتریان« سرطان  پیش رفته 

پروســتات بود، پس ازمعالجات متعدد پزشکها به این نتیجه رسیدند که پدرم عمر 
طوالنی نخواهد کرد و ضمنآ بعلت نداشتن عادت به طرز زندگی درآمریکا روحیه 
اش را از دست خواهد داد و بهترین راه این است که او را به تهران  بفرستم. بنابراین 
پدرم را به همراه خواهر بزرگترم به تهران فرستادم تا خود  پس از تکمیل کارهایم 
به تهران نزد پدر بر گردم، بعد از چندی به همراه همســر و پسر نوزادم به تهران بر 
گشــتیم و از همه چیز دست کشیدم تا بتوانم  پدرم را چند صباحی با دادن امید به 
زندگی دلداری دهم و توانستم  پدرم را بیش از یک سال زنده نگهدارم  و باالخره در 
بیست و سه نوامبر یکهزارو نهصد و شصت و هفت مقارن یکهزارو سیصدو چهل 

و شش او را از دست دادم.

فعالیتهای اجتماعی و وقایع اتفاق افتاده در آمریکا

.در تاریخ یکهزارو نهصدو پنجاه وشش میالدی  مقارن یکهزارو سیصدو سی وپنج 
باشگاهی به نام »ایران آرمنیان سوسایتی« به همراه سی و پنج نفر در لوس آنجلس 
تاٌســیس و به ثبت رســاندیم،  و به علت  تکالیف دانشگاهی و دور بودن از لوس 
آنجلس هیچ فعالیتی در باشگاه نداشتم تا اینکه بعد از اتمام دانشگاه در باشگاه شروع 
به فعالیت کرده و سه بار به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدم، فعالیت های این 
باشگاه کاٌل ورزشی و اجتماعی بود و در آمد ساالنه حاصله از برنامه ها جهت کمک 

به یتیم خانه های ایران ارسال میگردید.
در یکی از جلسات هئیت مدیره که در خانه مادرم تشکیل داده بودم زنگ خانه زده 
شد و دو نفر آقای شیک پوش مرا خواستند و آنها را به داخل دعوت کردم، آن دو 
در جلوی میز هیئت مدیره ایســتاده و درخواست کردند که کلیه افراد هئیت مدیره  
فردا صبح به خدمت شاهنشــاه آریامهر شــرفیاب شوند. من  به آنها گفتم که افراد 
هئیت مدیره همگی خدمت ایشان شرفیاب  خواهند شد که البته همگی به خدمت  
شاهنشاه شرفیاب شدند ولی من با کمال تأسف فردا جهت تحویل یک پروژه کاری 
به شــخصه معذورم. در موقع ترک منزل یکی از آن دو خطاب به من گفت چون 
سوسایتی شما مورد تمجید و تائید میباشد شاهنشاه مایل هستند که همگی شما را 
یکجا مالقات نمایند، و نمیدانستم که در آینده این مسئله باعث شروع مشکالتم در 

وطنم خواهد شد.
 در یکی از شــنبه شبهای سال یکهزارو سیصدو سی و پنج مقارن یکهزارو نهصدو 
پنجاه شش برای دانشجویان خارجی که در آمریکامشغول تحصیل بودند با حضور« 
خانم ناتالی وود » هنر پیشه معروف هالیوود در یکی از  معروفترین سالنهای لوس 
آنجلس درهالیوود شب نشینی مجللی بر پا شده بود، آن شب ما پنج نفر وارد سالن 
شــدیم و خانم ناتالی وود با  دو محافظ در یک محل خصوصی نشسته و مشغول 
تماشا برنامه ها بود، پس از نشستن سر میز زمانی که مشغول نوشیدن مشروب بودیم  
یکی از دوستان رو به من  کرد و گفت اگر تو رفتی و با خانم ناتالی وود رقصیدی 
مخارج امشب را من پرداخت خواهم کرد، به او  گفتم منظورت چیست در جواب 
گفت میخواهم ثابت کنی که بزدل نیســتی، خندیدم و رفتم به طرف محلی که او 
نشسته بود ناگهان محافظین جلوی مرا گرفتند ولی »خانم ناتالی وود« با اشاره به آنها 
خواست  که کاری با من نداشته باشند و چون جلوتر نمیتوانستم بروم از فاصله دور 
از او درخواست رقص نمودم و او بلند شد و باتفاق به پیست رقص رفتیم، درحین 
رقص با انگلیسی شکسته بسته به او  گفتم حیف که دوستی شما با »جیمز دین« هنر 

پیشه فقید هالیوود بدین نحو به پایان رسید و او در جواب گفت بلی سرعت باعث 
این تصادف شــد و از من سئوال کرد که از کدام کشوری گفتم ایران و گفت حتمٌا 
چند فقره چاه نفت داری، در جواب گفتم  نه من یک دانشــجو هستم که میخواهم 
درآمریکا ادامه تحصیل بدهم، در جواب گفت من مطمئن هستم  که در دانشگاه حتمٌا 
موفق خواهی شــد، از او تشکر کردم و گفتم چرا،  گفت از میان این همه دانشجو 
تنها کسی هستی که با اقتدار و اعتماد کامل آمدی  واز من درخواست رقص کردی. 
،پس از اتمام آهنک و تشکر او را برای نشستن همراهی کردم، ضمناٌ عکاسها مدام 
از اوعکس میگرفتند و تمام حاضرین داشتند با چشمان حیران مرا نگاه میکردند.                     
 فرزندان نوه عمه ام را به پارک بورلی هیلز برده بودم و در آنجا »آقای چارلز برانسون 
و همسرش خانم جیل ایرلند« که هر دو از هنرپیشه های معروف هالیوود بودند و به 
همراه پسرشان بر خورد کردیم و بچ ها مرا کالفه کردند که با آنها سر صحبت را باز 
کنم باالجبار جلو رفتم و پس از معرفی خود خواسته بچه ها را عنوان کردم فوراٌ بچه 
ها را صدا زدند و با پسرشان مشغول به بازی شدند و منهم با آنها مشغول صحبت 
شــدم و حقیقتاٌ از بی افاده بودن آنها لذت بردم.  بعد از چندی پس از خسته شدن 

بچه ها  آنها را ترک کردیم و بچه ها از این مالقات فوق العاده  خوشحال بودند.
 سال یکهزارو سیصدو شصت و یک جهت کارهای شخصی به پاریس سفر کردم 
و بعد از اتمام کارم در فرودگاه اورلی فرانسه  منتظر هواپیما به لندن بودم که ناگهان 
متوجه شدم »آقای عمرشریف«هنر پیشه معروف هالیوود وارد سالن انتظار فرودگاه 
شــد و بر روی صندلی بار نشست و مشــروب سفارش داد و مدتی گذشت دیدم 
هیچکس از این فرانســویهای از خود راضی به او نزدیک نشدند، بلند شدم و رفتم 
بطرف او و با او آشــنا  شــدم و با هم شروع به صحبت کردیم، بعد از چندی به او 
گفتم که شــما برای ایرانیها مثل یک برادر هستی ،  گفت چرا گفتم بدین دلیل که 
شــاه ما با خواهر شاه شــما ازدواج کرد و ثمره این ازدواج یک دختر نصف ایرانی 
و نصف مصری بود، از خنده روده بر شــد  و خیلی هم خوشش آمد، تقریباٌ حدود 
یک ســاعت با هم گپ زدیم و مشروب خوردیم و بعداٌ از هم خداحافظی کرده و 
هر کدام بسوی هواپیمای خود رهسپار شدیم و او هم فوق العاده  مرد بدون تکبر و 

دوست داشتنی بود.
 در ســال یکهزارو نهصدو شــصت مقارن یکهزارو سیصدو سی و نه سناتور جان 
اف کندی جهت تبلیغات ریاســت جمهوری آمریکا به دانشگاه ایلینویز آمده بود و 
کلیه دانشجویان به استقبال او رفته بودیم، او را از پنج متری دیدم  که سوار بر یک 
ماشین ماستنگ کروکی قرمز رنگ  در باالی صندلی عقب نشسته و در یک لحظه 
چشمانمان با هم مصادف شد و دستم را بطرف او تکان دادم واو هم به طرفم دست 
تکان داد، روز ترور او یکی از غمناکترین روزهای زندگی ام بود و اتفاق آن لحظه 
دو باره تداعی گردید و سال ترور او بیست دوم نوامبر یکهزارو نهصدو شصت وسه  

ننگی است که هیچ وقت مردم آمریکا آنرا فراموش نخواهند کرد.
در مسابقات والیبال دانشگاه شرکت کرده و مقام اول بین بازیکنان را کسب کردم و 
توسط  ملکه زیبائی دانشگاه جایزه بهترین بازیکن را دریافت کرده وعکس من در 
حال دریافت جایزه در تاریخ دوازده تیر ماه  یکهزارو سیصدو سی و هفت در یکی 

از روزنامه های تهران چاپ گردید.                                                   
 در تعطیالت تابســتانی برای کار از ایلینویز به لوس آنجلس میرفتیم و در ســال 

یکهزارو نهصدو پنجاه و هشــت مقارن یکهزارو سیصد و 
ســی و هفت، دو دختر هم کالســی که پدر یکی از آنها 

زندگی نامه در آمریکا

ادامه در صفحه بعد

نویسنده: آرسن میناسیان

آندره میناسیان ، ایرانی ارمنی آمریکایی است که مدتها برای ایرانشهر مطلب و مقاله از این سوی و آنسوی 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  شماره 244 ایرانشهر شاهد آن بوده ایم  اینک فرازی از زندگی نامه او درآمریکا : 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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ادامه پاورقی در صفحه ۵:

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 ۱۹۷۹، یا انقالب اسالمی
 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 
جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.
برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266

ماشــین بیوک نو برایش خریده بود تصمیم گرفته بودند با ماشین جهت تعطیالت 
تابســتانی به لوس آنجلس بروند من و دوست هم اطاقی ام با آنها همسفر شدیم، 
به تکزاس که رســیدیم برای ناهار به یک رســتوران رفتیم و آن دو دختر سفارش 
ناهارشان را دادند و نوبت به ما که  رسید هر چه سفارش دادیم خدمتکار یا  گفت 
نداریم یا تمام شــده باالجبار آن ناهاری که آن دو دختر سفارش داده بودند ما هم 
از آن سفارش دادیم  که خدمتکار گفت تمام شده، دخترها متوجه این مسئله شده 
بودند و یکی شان رفت که با مدیر رستوران صحبت کند و مدیر رستوران صراحتٌا 
به او گفته بود که اینها مکزیکی هستند و اجازه ورود به این جا را ندارند و فوراٌ شما 
و این دو نفر رستوران را ترک کنید، باالخره مجبور به ترک رستوران شدیم و ناهار 
را از یک »درایواین فســت فود« تهیه و در ماشین صرف کردیم که این تگزاسی ها 
ما را نبینند و مدام این دو دختر برای این رفتاری که با ما  کرده  بودند از ما معذرت 

خواهی میکردند.
در اواسط سال یکهزارو نهصدو شصت و سه با دوشیزه ائ بنام لیندا کاسابیان آشنا 
شــدم،  او دختری بود فوق العاده شــاد و خندان و حراف، روزی از من پرسید چه 
فعالیتهائی غیر از کار روزانه انجام میدهم، در جواب باو گفتم من عضو هئیت مدیره 
باشــگاه هســتم و کلی  فعلیتهای گوناگون اجتماعی و ورزشی  اعضای باشگاه را 
تدارک می بینم ، بعد من از او پرســیدم تو چطور او در جواب گفت به غیر از کار 
روزانه عضو گروه چارلز منســون هستم که حدوداٌ یکصد نفر پیرو دارد، همان جا 
کاٌلمش را قطع کرده و به او هشــداردادم که او شخص خطرناکی است، پس از آن 
روز کم کم  رابطه ام را با او قطع کرده و فکر میکنم او ســعی میکرد مرا متقاعد به 
شــرکت در گروهشان کند، در سال یکهزارو نهصدو شصت و نه در سه ماهه سوم 
بود که چارلز منسون و گروه او خانم شارون تیت هنر پیشه هالیوود که حامله هم بود 
ومهمانانش را در خانه بورلی هیلز او قتل عام کردند و این دوشیزه راننده فرار دهنده  
آنها از صحنه  قتلها بود، و او با حکم دادگاه تبرئه شد چرا که او هیچگونه همکاری 
در قتلها نداشت  و او تبدیل گردید به تنها شاهد اصلی دادگاه جهت محکوم  کردن 

این قاتل بی رحم و دیوانه.
در دانشگاه ایلینویز از دانشجویان کشورهای مختلف تیم فوتبال »ساکر« تشکیل داده 
شد و دو نفر از بازیکنها از کشور ترکیه که  با من دوست شده و اکثرآٌ در سالن غذا 
خوری دانشگاه با هم سر یک میز بودیم، روزی یک دانشجوی جدید ترک و مسن 
تر از ما همراه آنها به ما پیوست و یک دختر خانم ارمنی آمریکائی دانشجو که آنروز 
مسئول سرویس دادن آن قسمت بود با من هم صحبت بود و این تازه وارد متوجه 
شــده بود که ما ارمنی هستیم، ناگهان رو به من کرد و با اشاره به کراواتش با لحن 
غیرعادی و تحقیرآمیز گفت این هدیه یک دختر ارمنی است، من تعجب کردم که 
این شخص ناشناس چرا بدین طریق با من رفتار کرده و از عصبانیت میز گرد نهار 
خوری  با کلیه وسایل را بلند کرده و بر روی او برگرداندم، او که  به زمین افتاده بود 
باالی سرش ایستادم و با فریاد به او هشدار  دادم که دفعه دیگر سخت تر از این تنبیه 
اش خواهم کرد و سالن را ترک کردم، ضمناٌ از همه بیشتر آن دختر خانم ارمنی هم 
دانشگاهی ام خوشحال بود و روز بعد آن دو نفر معذرت خواهی کرده و گفتند ما 
هم او را تنبیه کردیم، و تا زمان فارغ التحصیلی دیگر آن شخص را ندیدم و همچنان 

با این دو نفر رفیق و دوست ماندم.

مصادف شدن با خصوصیات اجتماعی غیرمنتطره

زمان تحصیل در جورج پپرداین به دعوت  کلیســیای محلی از من و دوستم قرار 
گردید یکشــنبه روزی در سالن کلیسیا برای آشــنائی با ایران در حضور جمعی از 
حضار ســخنرانی کنیم و پس از اتمام  در صف اول دختر خانمها نشسته بودند و 
یکی از آنها سئوال کرد آیا در ایران ماشین سواری وجود دارد یا هنوز از شتر استفاده 
میکنید، با خنده باو جواب دادم آری ما از شــتر اتوماتیک  استفاده میکنیم یکدفعه 

حضار زدند زیر خنده و شروع به کف زدن و روز خوب و خوشی را گذراندیم.

هالیوود بلوارد برای تازه وارد ها خیلی جالب بود و روزهای شنبه پاتوقمان آنجا بود، 
روزی ما چهار نفر هوس  قهوه کردیم و وارد یک کافی شاپ شیک و معروف شدیم 
و بغیر از ما بقیه زنهای خوشکل منتظر دادن سرویس به مشتری بودند و همچنان به 
ما اشاره میکردنند و چشمک میزدند، گارسون متوجه شده بود که ما هیچ اطالعی در 
باره این محل نداریم به ما نزدیک شد و ما به او سفارش قهوه دادیم، او در جواب 
گفت »من قبل از اینکه قهوه بیاورم باید یادآوری کنم که شما در محل همجنس باز 
ها هستید و هر کدام از شما قهوه را باید با معاشرت با یکی از آنها صرف کنید«، ما 

از او تشکر کرده و محل را فشنگی ترک کردیم.
در مسیر جنوب به شمال خیابان »ورمانت« نرسیده به هالیوود بلوارد سمت راست 

من ودوستم شنبه شبی وارد کلوپ رقص شدیم،
وارد که شــدیم جا خوردیم که من و دوستم تنها مرد در میان آن همه زن و خیلی 
ناراحت کننده بود چون تمام حضار همچنان به ما خیره شــده بودند، مدیر خانمی 
بود و به ما نزدیک شد و از ما پرسید »میدانید شما کجا هستید« گفتیم نه و برگشت 
گفت شما در کلوپ »لزبینها«  هستید و سعی کنید به هیچ دختری نزدیک نشوید که 
بتوانید سالم از اینجا خارج شوید، پس از تشکر،  محل را باالفاصله ترک کردیم و 
مواجه شدیم با دو پلیس که پریدند ما را گرفتند و محکم کوبیدند به دیوار بتنی و 
شروع کردند به تفتیش بدنی و سئوال پیچی، خوشبختانه کارت کالج را همراه داشتیم 
نشان دادیم، وقتیکه فهمیدند ما دانشجو خارجی هستیم از ما معذرت خواستند و به 
ما هشدار دادند که دیگر به این جور جاها نرویم و عنوان کردند شانس آوردید که 

سالم از آنجا بیرون آمدید.
قباٌل ذکر کرده بودم دو آقای شــیک پوش که به منزل مادرم آمدند و دعوت کردند 
که هیئت  مدیره باشــگاه بحضور شاهنشاه شرفیاب شوند، متاٌسفانه روز قبل از آن، 
شاهنشاه در زمان دریافت دیپلم دکترای افتخاری از دانشگاه »یو- سی- ال- ا« عده 
ای  از ایرانیان مخالف با پرتاب گوجه فرنگی مراســم را بهم زده بودند و شاهنشاه 
مجبور به ترک محل شدند و جالب اینکه پلیس هیچگونه دخالتی هم نکرده بود، و 
درخواست شرفیابی از ما افتخاری بود برای ارامنه که ثابت کردند هنوز ایران عزیز و 

شاهنشاه خود را فراموش نکرده اند.        
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:

مسلمان نیست کسی که روی مودم وایرلسش پسورد می گذار،در حالی که همسایه اش 
شب بدون اینترنت می خوابد!

*********
امروز به من ثابت شد که 2012دنیا تموم نمیشه
اخه یه چیپس خریدم انقضاشو نوشته بود 2015

*********
بهش بگی دوسش داری

پرو میشه میره !
بهش بگی ازش بدت میاد

نا امید میشه و میره !
محبت کنی

خوشی میزنه زیر دلش و میره !
محبت نکنی

از یکی دیگه محبت میگیره و میره !
خالصه میره …

خودتو خسته نکن!!!
*********

خدایا به هر کس که دوست میداری بیاموز که تابستان از زمستان گرم تر است
و به هر کس که بیشتر دوست میداری بفهمان که اودکلن کار حمام را نمیکند

*********
نصیحت یه شوهر به زنش

هر وقت یه سوسک تو دستشویی دیدی با دمپایی فورا نکوب رو سرش…
بی توجه از بغلش رد شو… این کار از صدتا فحش براش بدتره

*********
دختره میره لوازم التحریری و میگه

آقا کارت پستال تو تنها عشق منی رو دارید؟…
مرده میگه : بله داریم. میگه : پس 12تا بدید لطفا..!!!

*********
سال ها برای برابری زنان و مردان تالش کردیم

و باالخره توانستیم حق مش کردن مو، سوراخ کردن گوش و برداشتن ابرو را
به آقایان تقدیم کنیم!

 *********
لذت بردن یعنی اینکه بری مهمونی، دخترشون برات شربت بیاره

آروم بگی :خودتون درست کردین؟؟ اونم با عشوه بگه : بله نوش جان
تو بگی : پس نمی خورم ، مرسی !

*********  
بابام خطاب به من: به خدا پولی که تو این 20 ســال خرج تو کردم میدادم ســکه 
میخریدم االن میلیاردر بودم و االن با این پول میتونســتم یه پســر تحصیل کرده ی 

دانشمند همسن و سال تو واسه خودم بخرم و بهش افتخار کنم!
هر موقع بابام میگه بیا بشینیم دو کالم حرف بزنیم …

از نمره 13 ای که اول دبستان دیکته گرفتم
تا هفته پیش که با دختر تو خیابون منو دید هرکارِ خالفی که کردم میاد جلو چشام !!

*********  

آخرین مدل پیام عاشقانه سال:
در حد اوضاع اقتصادی کشور خرابتم

*********  
همیشه یکی از سواالی ذهنیم این بود که :

چجوریه وقتی پسرا میرن حموم خوشگل میشن میان توی جمع …
ولی وقتی دخترا میرن حموم زشــت میشن و سریع فرار میکنن و میرن تو اتاقشون 

که کسی نبینتشون ؟؟
*********  

احتمال میدم ضرب المثل یک دست صدا نداره قبل از اختراع بشکن گفته شده باشه !
*********  

زندگی متأهلی یعنی
به همسرت مسیج بدی: ای عشق، خداوند نگه دار تو باشد

اونوقت جواب بگیری:
یه بسته قارچ، آب لیمو، مرغ ، نون !

*********  
همه پسرا فکر می کنن بزرگترین آرزوی یه دختر پیدا کردن یه پسر رویایی هستش 

اما نمی دونن بزرگترین آرزوی یه دختر غذا خوردن بدون چاق شدنه
*********  

پسر: عزیــــــــــــزم!!!
دختر: جووونـــــم!!!

پسر: گــــــــــِل من!!!
دختر: جانــــم؟؟

پسر: عشــــــقم!!!
دختر: جان؟؟؟

پسر: زندگـــی من!!!
دختر: بله؟؟؟

پسر: نفِس من!!!
دختر: زهـــرمار! بازم اسمم یادت رفته؟؟؟!!

*********  
یارو تو ژاپن راننده ی تاکسی میشه…

هرکی براش دست بلند میکنه
 میگه شوخی نکن دیگه…

 تورو االن رسوندم..!
*********  

ایــن روزا عده ای یه جوری زیرآبی میرن که دلت میخواد بهشــون بگی :من نگاه 
نمیکنم بیا باال یه نفسی بکش الاقل خفه نشی!!!!

*********  
وقتی مو تو غذا باشه،فرقی نداره مژه ی دلبر باشه یا سیبیل اصغر آقا!

*********  
نظرتان در مورد این جمله چیست؟

»مهرم حالل ، جونم آزاد«
الف( زیبا ترین جمله دنیاست

ب( با معنا ترین جمله دنیاست
ج( خوشحال کننده ترین جمله دنیاست
د( تخیلی ترین جمله عصر کنونی است

*********  
انواع عقیده در تولید :

امریکایی : هم خوب کار کنه هم با دوام باشه
انگلیسی : جنسش خوب باشی و مشتری راضی باشه

ایرانی : تا وقتی مشتری میخره سالم باشه بعد که خرید مهم نیست
چینی : فقط ایرانی بخره … !!!!

 *********  
تا حاال دقت کردین تو جاده های ایران وقتی قسمت انگلیسی تابلو اسم یک شهر رو 

می خونین بهتر متوجه میشین تا فارسیش رو … !!!!
*********  

نشستیم با فک و فامیل اسم فامیل بازی میکنیم…
داییم میوه از *ی* نوشته یه کیلو خیار..!!

هیچ جوریم زیر بار نمیره که قبول نیست…
*********  

 کالغ اولی : غار
 کالغ دومی : غار ؟؟؟

کالغ اولی : په نه په هتل 5 ستاره!
********* 

غضنفر به دوست دخترش میگه میدونی  فرق تو با بز چیه؟
دوست دخترش قهر میکنه میره…

اونم داد میزنه بیا بابا …
فرقی  ندارین ! 

*********
نمونه سواالت علوم سیاسی کنکور امسال:

رییس کل بیمه مرکزی: توجه به فشــارهای دولت آمریکا، تجارت خارجی ایران و 
مبادی ارزی تحت تاثیر قرار گرفته که امیدواریم با اتخاذ تدابیری شاهد آن باشیم که 

این روند بهتر شود.
به نظر شما این تدابیر را کدام یک از گزینه های زیر باید اتخاذ کند؟

الف( رییس شورای آرد و نان
ب( دبیر اتحادیه تولید کنندگان تخم مرغ

ج( سفیر پاناما در گینه بیسائو
د( عمه رهبر کره شمالی

وزیر بهداشت:در ابتدای حضورم در وزارت بهداشت تأکید کردم که دانشجویان باید 
فرق ... و ... را بدانند.

نقطه چین باال را با گزینه صحیح پر کنید.
الف( کوکوسبزی – آناناس ونزوئالیی

ب( کدوحلوایی – تخم ترتیزک
ج( کوبیده نوزده – کوبیده گلپایگانی

د( طبیب – حکیم
انتخابات آمریکا بر روی کدام یک از گزینه های زیر تاثیر بیشتری گذاشته است؟

الف( صنف تخمه فروش ها
ب( بنیاد علمی سازندگان جوک در فضای مجازی

ج( شورای مرکزی عالف های مقیم مرکز
د( انجمن حمایت از افراد غیرقابل حمایت

حکایات بازار بین الخبرین
کال ایــن چند وقت اخیر آمریکا و البت کل دنیــا از این وضعیت انتخابات رییس 
جمهوری به فنا رفتن … یکی اول شــد پروژه رییس جمهور منتخب رسانه ها و 
بعدش رای الکترال ها رو هم بهش دادن و خیلی جدی داره کارشو میکنه و وزیر و 
وکیل واسه خودش تعیین میکنه و برنامه و طرح میده و یکی دیگه هم راست کرده 
که اال و لال تقلب کردین و من دوباره برنده شــدم و اون منتخبه فیکه و البته مدعی 

بدون رسانه و بلندگو! … خالصه ترامپ و بایدن شدن تام و جری … 

حاال این وســط کلی از رسانه ها و کارشناسا و مردم شدن کاسه داغتر از آش و به 
نمایندگی از کاندیدای محبوبشون عینهو تام و جری میزنن تو سر و کله هم و باعث 
سرگرمی ماهایی شدن که بی طرفیم اما دوست داریم شاهد یه دموکراسی امریکایی 
ســالم باشیم … ترامپی ها میگن تقلب شده و بایدنی هام میگن غلط کردین و ما 
برنده شدیم و شماها دارین جر میزنین … همون داستان قدیمی بین برنده و بازنده 
… شهروند ایرانشهر به همه کاسه های داغتر از آش توصیه میکنه آرامش خودشون 

رو حفظ کنن و الکی تو سر و کله هم نزنن چون امریکا بزرگترین دموکراسی جهانه 
و میمونه! اگر تقلب شده باشه، متقلب رسوا میشه و دموکراسی خودشو تعمیر میکنه 
و اگه هم نشده باشه، یه بار دیگه دموکراسی سالم، دروغگوها رو رسوا میکنه! پس 
لطفا صبر کنید و به جای داد و بیداد و چیزشعر گفتن به همدیگه، سکوت کنین ببینیم 

چی میشه … انقدی نمونده، تا 14 دسامبر همه چیز معلوم میشه …

از شبکه های اجتماعی:
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آدینه ۱4 آذر     4 دسامبر

1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(
زادروز مارکو گریگوریان، نقاش، هنرشناس و بازیگر ایرانی - ارمنی

1320 خورشیدی ) 1941 میالدی(
درگذشت میرزاطاهر تنکابنی - دانشمند معاصر

1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(
احداث مسجد در محوطه دانشگاه تهران به دستور محمدرضاشاه پهلوی

1337 خورشیدی ) 1958 میالدی(
تظاهرات مخالف با ایران در بغداد

1339 خورشیدی ) 1960 میالدی(
سرلشکر نعمت اهلل نصیری رئیس شهربانی شد

1349 خورشیدی ) 1970 میالدی(
امضای اسناد خط مرزی ایران و شوروی

1356 خورشیدی ) 1977 میالدی(
درگذشت دکتر منوچهر اقبال، نخست وزیر دوره پهلوی دوم.

1369 میالدی ) 1990 میالدی(
درگذشت دکتر غالمحسین یوسفی - پژوهشگر، ادیب، مؤلف و شاعر

آثار زنده یاد غالمحسین یوسفی در شرکت کتاب موجودند

شنبه ۱5 آذر     5 دسامبر

1340 خورشیدی) 1961 میالدی(
زادروز فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز

1352 خورشیدی ) 1973 میالدی(
درگذشت سناتور سیدمهدی فرخ - رجل سیاسی

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
درگذشت دکتر عیسی صدیق )صدیق اعلم(- مؤلف و استاد ممتاز دانشگاه

1369 خورشیدی ) 1990 میالدی(
درگذشت دکتر منوچهر جهانبگلو - پژوهشگر، نویسنده، نوازنده و موسیقیدان

1375 خورشیدی ) 1996 میالدی(
درگذشت علی حاتمی، کارگردان و فیلمنامه نویس

1384 خورشیدی ) 2005 میالدی(
سقوط هواپیمای سی- 130 خط هوایی جمهوری اسالمی بدلیل بی لیاقتی حکومت، 
اندکی پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد، که در این حادثه، 94 نفرشامل نیروهای 

نظامی سپاه ) سرکوبگر( و ارتش ایران و خبرنگاران، کشته شدند.
1389 خورشیدی ) 2010 میالدی(

درگذشت شمس الدین سادات آل احمد، فرزند سید احمد طالقانی. وی در تیرماه 
1308 در محله پاچنار تهران متولد شد و در خانواد های روحانی پرورش یافت.

وی یکی از نویســندگان معاصر و برادر جالل آالحمد بود. از آثار او مي توان به  » 
گاهواره«، »عقیقه«، »مجموعه قصه قدمایي«، »سیروسلوک«، »ازچشم برادر« و »حدیث 

انقالب » اشاره کرد.

1396 خورشیدی ) 2017 میالدی(
درگذشت مهین امیرمکری نویسنده و پژوهشگر  ) متولد 7 فوریه 1937( در ایالت 

ایلینوی - آمریکا ، کتاب نوروز به زبان فارسی و انگلیس از آثار برجسته اوست.

یکشنبه ۱6 آذر     6 دسامبر

1315 خورشیدی ) 1936 میالدی(
زادروز پرویز خائفی، شاعر

1332 خورشیدی ) 1953 میالدی(
کشته شدن سه دانشجو - مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی، مصطفی بزر گنیا- 
و مجروح شدن عد های از آنان در تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه تهران 
به مناسبت برقراری روابط بین ایران و انگلیس )این روز بعدها به عنوان روز دانشجو 

شناخته شد(
1372 خورشیدی ) 1993 میالدی(

درگذشت جواد معروفی، موسیقیدان
آثار زنده یاد استاد جواد معروفی به صورت سی دی و کتاب موجود است

درگذشت منوچهر نوذری، برنامه ساز رادیو در ایران

دوشنبه ۱7 آذر     7 دسامبر

1265 خورشیدی )1886 میالدي(
زادروز محمدتقی بهار )ملک الشعرا(، شاعر، ادیب و سیاستمدار

آثار زنده یاد ملک الشعرا بهار در شرکت کتاب موجودند

1318 خورشیدی ) 1939 میالدی(
زادروز داریوش مهرجویی، فیلمساز و مترجم

آثار سینمایی داریوش مهر جویی در شرکت کتاب موجود است
1351 خورشیدی ) 1972 میالدی(

درگذشت هوشنگ پزشک نیا - نقاش
1353 خورشیدی ) 1974 میالدی(

درگذشــت علی منصور )منصورالملک( - سیاستمدار، وزیر، سفیرکبیر، استاندار و 
نخست وزیر

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
علی اصغر حاج سیدجوادی به اتهام اهانت به ارتش بازداشت شد.

1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(
درگذشت گرشا رئوفی بازیگر پیشکسوت سینما در سن 74 سالگی بر اثر نارسایی 

کلیه درتهران

سه شنبه ۱8 آذر     8 دسامبر

1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(
مرضیه ضرابي، امتیاز روزنامه »نسوان شرق« را گرفت 

1312 خورشیدی ) 1933 میالدی(

زادروز م. آزاد، شاعر، مترجم، منتقد
1332 خورشیدی ) 1953 میالدی(

ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا وارد تهران شد
1332 خورشیدی ) 1953 میالدی(

اعتراض عمومی علیه ورود نیکسون به تهران، ایجاد برخوردهای شدید بین پلیس و 
دانشجویان و بازداشت شدن صدها دانشجو

1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(
وزارت فرهنــگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر تفکیک شــد 

وقانون آن به تصویب نهایی رسید
1352 خورشیدی ) 1973 میالدی(

تیم کشتی ایران در هفتمین دوره مسابقات کشتی آزاد جهان، با پنج مدال طال اول شد
1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(

قتل محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم )از سری قتلهای زنجیره ای(
1381 خورشیدی ) 2002 میالدی(

درگذشت جهانگیر ملک، استاد تنبک
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت احمد قدکچیان، بازیگر سینما و تأتر و تلویزیون در سن 86 سالگی دریکی 
ازبیمارستا نهای تهران.

1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(
درگذشت فرامرز پایور، آهنگساز و نوازنده برجسته سنتور در یکی از بیمارستا نهای 

تهران.
پایور در 21 بهمن 1311 در تهران متولد شــد. پدرش هنرمند نقاش و اســتاد زبان 
فرانسه در دانشگاه تهران و پدربزرگش مصورالدوله نقاش چیر هدست دوران قاجار 

و نوازنده ویولن، سنتور وسه تار بود.
فرامرز پایور از برجســت هترین شــاگردان ابوالحسن صبا بود به طوری که صبا با 
ویولن، سنتور او را همراهی مي کرد. پایور بر تاریخ سنتورنوازی درموسیقی ایرانی، 

تأثیر مهمی داشته است.
آثار مکتوب و صوتی زنده یاد استاد پایور درشرکت کتاب موجودند

چهارشنبه ۱9 آذر     9 دسامبر

1327 خورشیدی ) 1948 میالدی(
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر که ایران یکی از تصویب کنندگان آن است

1349 خورشیدی ) 1970 میالدی(
افتتاح خط قطار تهران - یزد

پنجشنبه 2۰ آذر     ۱۰ دسامبر

1310 خورشیدی ) 1931 میالدی(
زادروز علی اکبر سعیدی سیرجانی، ادیب، پژوهشگر و نویسنده

اکثر آثار زنده یاد ســعید سیرجانی به صورت کتاب و کتاب گویا در شرکت کتاب 
موجودند

1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(
نیروهای نظامی، شــهر میانه را تصرف کردند. ژنرال غالم یحیی دانشــیان و دیگر 
فدائیان دموکرات عقب نشینی کردند، پیشه وری و وزیران فرقه دموکرات آذربایجان 

از مرز ایران گذشته و به دولت شوروی پناهنده شدند.
1397 خورشیدی ) 2018 میالدی(

درگذشــت ایرج دانایی فرد بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و زننده نخستین گل تیم 
ملی در مســابقات جام جهانی در شیراز در سن 67 سالگی ) این گل در مسابقات 
جام جهانی 1978 که در کانادا برگزار شد را ایرج دانایی فرد به تیم ملی اسکاتلند زد. 

نتیجه آن بازی مساوی و با نتیجه یک بر یک پایان پذیرفت(.

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
4  نوامبر تا  ۱۰ دسامبر ) ۱4 آذر تا  2۰ آذر (
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ایالت کالیفرنیا روز ســه شــنبه را با افزایش مرگ و میر 116 نفر و 16764 نفر 
مبتال به پایان برد و چهارشــنبه را با ثبت 19343 نفر مرگ و میر و 1250770 

نفر مبتال به پایان برد. 
ایالت کالیفرنیا در آمار مقایســه ای 7 روزه برای هــر یکصدهزار نفر جمعیت 

کانتی السن را در باالی جدول، لوس آنجلس کانتی 13، سن برناردینو 17، سن 
دیه گو 20، ارنج کانتی را در رده 30 قرار داد. 

آمار مبتالیان و مرگ و میر شماری از کانتی ها از این قرار است:

لوس انجلس کانتی برای روز گذشــته 7593 نفر افزایش مبتال داشــت که 45 
درصد افزایش یک روزه کالیفرنیا در روز گذشته است. 

ایالت کالیفرنیا همچنان در روند افزایش قرار دارد.
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