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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

پشتیبانی از دو نامزد دادستانی 
کل در کانتی لوس انجلس

پیروزی دانش آموزان در شکایت از 
ایالت کالیفرنیا

قتل روانشناس مشهور و چهره 
تلویزیونی هالیوود

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
وارد کالیفرنیا شد

تقاضای گوین نیوسام برای بودجه 
بیشتر و حل مشکل
 بی خانمانی و مدارس

3000 دالر کمک ایالت کالیفرنیا برای 
مقاوم سازی خانه ها در برابر زمین لرزه

مهلت ثبت نام برای شرکت در 
انتخابات تا روز 25 فوریه

در صفحات دیگر:

208

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

صرافی فردوسی با 14 سال سابقه 
درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب  
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران، دبی، کویت انجام نخواهد شد .

این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی  الزامی است.

بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا« ایرانیان عزیز مقیم آمریکا 

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
(929) 226 2120 Whats App 

ferdowsimoneyexchange.com

تنها کاندیدای ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا 
که زبان فارسی می داند.

در درازای بیش از ۲۳۰ سال که از انتخاب شدن یکی از 
کاندیداهای ریاســت جمهوری به عنوان رییس جمهور 
می گذرد ، تاریخ شاهد بسیاری از اولین ها در مورد این 
کاندیداها بوده است و اینک یکی از کاندیداهای حزب 
دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری پیت بوتجیج 
، شهردار سابق شهر ساوت بند در ایالت ایندیانا نه فقط 
نخستین کاندیدای همجنسگرا برای ریاست جمهوری 

آمریکا است بلکه  نخســتین کاندید ریاست جمهوری 
ایاالت متحده است که به زبان فارسی صحبت می کند. 
این کاندیدا یکی از چندین زبان مختلفی که می داند زبان 
فارسی )دری( است چرا که در جنگ آمریکا علیه القاعده 
و طالبان در افغانستان شــرکت داشته و زبان فارسی را 

آموخته است.

پزشکان برای بی خانمانی و سالمت روان نسخه بنویسند

گوین نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا، مانند بســیاری از 
دموکرات ها، مشکل بی خانمانی و بهداشت و تندرستی 
را دو موضوع پیوســته به هم اعالم کرده و در توئیت 

خود نوشت:
پزشــکان باید بتوانند همان گونه که برای انســولین و 
آنتی بیوتیک برای بیماران نسخه می نویسند، محلی برای 

زندگی بی خانمانان و محلی برای حل مشکل روانی آنان 
تجویز نمایند. زیرا، نیاز داریم همانگونه که به جســم 
بیماران رسیدگی می کنیم، مشکالت مغزی کسانی را که 
جای ثابتی برای زندگــی ندارند نیز درمان کنیم. او در 

ادامه توئیت هایش نوشت:
در کالیفرنیا از هر 4 نفر، یک نفر از مشــکل ســالمت 

رفتاری رنج می برد و این موضوع کوچکی نیســت و 
موضوع تازه ای هم نیست. سالمت تن و مغز به یکدیگر 
پیوســته اند و نظام درمانی ما برای پاسخگویی و درمان 
آن، برنامه ریزی شــده است و نمی توان یکی را درمان 

کرد و دیگری را رها نمود. 

داستان های کوتاه به قلم
مهدی توکلی تبریزی

حافظ ناشنیده پند 
برگی چند از دفتر خاطرات محمد گلندام

ایرج پزشک زاد

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.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
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
https://www.heidarilawgroup.com/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=57e384c5-4708-4d3f-86b7-490aef3bdbf5
https://ferdowsimoneyexchange.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=111032
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                    ژاک فراست

ساسان کمالی
مجری و برنامه ساز رادیو و تلویزیون 

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد کالیفرنیا شد
در فاصله ۲ هفته به انتخابات ۳ مارچ مانده، دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز 
وارد کالیفرنیا شد تا پس از دیدار با مسئوالن کمیته المپیک ۲۰۲8، امشب را در برنامه 
شــام در بورلی هیلز برای گردآوری مالــی بگذراند، از این روی پلیس بورلی هیلز 
خیابان Crescent Drive را بین شمال و جنوب بلوار سانتامونیکا از ساعت 1۰ 

بامداد تا 1۰ شب بسته اعالم نمود. 
بنابر برنامه اعالم شده از سوی کاخ سفید، رئیس جمهور ترامپ، چهارشنبه ، همراه 
با کوین مک کارتی نماینده اقلیت جمهوریخواه در خانه نمایندگان و نماینده مردم 
بیکرزفیلد برای کشاورزان و باغداران مرکز کالیفرنیا در مورد آبرسانی از دلتای سن 
واکین ســخن خواهد گفت و پس از آن به رنچو میراژ در کانتی ریورساید رفته و 
در مراسم گردآوری مالی همراه با بازی گلف در محل اقامت الری الیسون، رئیس 
هیئت مدیره شرکت اوراکل )Oracle(، با میهمانانی همراه خواهد شد که شرکت 
کننــدگان برای عکس یادگاری 1۰۰ هزار دالر و برای گفتگو در میزگرد ۲5۰ هزار 

دالر خواهند پرداخت. 

تقاضای گوین نیوسام برای بودجه بیشتر و حل مشکل بی خانمانی و مدارس

قانون گذاران کالیفرنیا در حالی که بودجه مورد تقاضای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا را برای 
سال مالی ۲۰۲1-۲۰۲۰ مورد بررسی و تحلیل برای تصویب نهایی قرار می دهند، برنامه های 

او را پرهزینه و با کمترین پس انداز ارزیابی می کنند.
قانون گذاران هراس دارند که با هزینه کردن از پس انداز ایالتی، در صورت رویارویی با رکود 
و یا کسادی اقتصادی، کالیفرنیا با مشکالت بیشتری روبرو شود و یادآور می شوند که چگونه 

جری براون فرماندار پیشین در سال ۲۰11، با پس انداز، توانست کالیفرنیا را نجات دهد. 
گابریل پتک تحلیلگر اقتصادی و مالی قانون گذاران می گوید در صورت رویارویی با رکود 
متوسط و مالیم، کالیفرنیا ساالنه ۲5 میلیارد دالر برای ۳ سال از درآمد خود را از دست خواهد 
داد و اگر از پس انداز هزینه کنیم با مشکل روبرو می شویم این در حالی است که گوین نیوسام 

برای حل مشکل بی خانمانی و مدارس تقاضای هزینه بیشتری را می نماید. 

www.anahitac.com
www.cbsautobody.com
https://persiantix.com/the-tale-of-nowruz-told-like-never-before-san-francisco/?uid=1579722364
http://talaitutor.org/
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در کانون خبر:

 مهلت ثبت نام برای شرکت در انتخابات تا روز 25 فوریه

برای شرکت در انتخابات مقدماتی تا روز ۲5 فوریه، سه شنبه آینده، آخرین روزی 
خواهد بود که ساکنان کالیفرنیا می توانند برای انتخابات ۳ مارچ نام نویسی کنند و یا 
تغییر در نام نویسی گذشته خود را از نظر تمایل حزبی و دیگر مسائل را ثبت کنند. 

گرچه شــیوه رای گرفتــن در ۳ مارچ در کالیفرنیا با سیســتم جدید خواهد بود و 
رای دهندگان می توانند در همان روز ۳ مارچ نام نویســی و برگه رای دریافت کنند، 

لیکن مسئوالن ایالت کالیفرنیا به روشنی بیان کرده اند که رای این افراد، پس از روز 
رای گیری خوانده و محاسبه خواهد شد. 

ناگفتــه نماند که رای گیری زودهنگام در کالیفرنیا از 4 فوریه آغاز شــده اســت و 
انتظار می رود امسال در ۳ مارچ 8۰/95 درصد از ۲۰ میلیون نفر دارندگان حق رای 

مشارکت نمایند. 

پشتیبانی از دو نامزد دادستانی کل در کانتی لوس انجلس
در آستانه انتخابات مقدماتی ۳ مارچ در کالیفرنیا، سناتور کاماالهریس از جورج گاسکون  
برای دادستانی کل کانتی لوس انجلس پشتیبانی کرد تا در برابر جکی لی سی، دادستان 
کل کانتی لوس آنجلس به رقابت بپردازد. او در بیانیه خود اعالم کرد که جورج گاسکون، 
به عنوان دادستان کل کانتی لوس آنجلس می تواند هر روز مسئوالنه پاسخگوی نیازهای 
جامعه در زمینه امنیت باشد تا سیستم قضایی به تواند به طور واقعی در خدمت مردم باشد. 
سناتور کاماال هریس که در سال های خدمت خود به عنوان دادستان کل سانفرانسیسکو 
با جورج گاســکون کار کرده و از ســال ۲۰11 جورج گاسکون به سمت دادستان کل 
سانفرانسیسکو انتخاب شده است و از سوی دیگر جکی لی سی نیز از پشتیبانی اریک 
گارستی شهردار لوس آنجلس و آدم شیف نماینده کالیفرنیا در خانه نمایندگان و رئیس 
کمیته اطالعات مجلس، برخوردار شده است. ناگفته نماند که هر دو کاندیدا، از حزب 

دموکرات هستند و رقابت با پشتیبانی درونی روبرو شده است. 

قتل روانشناس مشهور و چهره تلویزیونی هالیوود

پزشکی قانونی کانتی لوس آنجلس، علت مرگ امی هارویک روانشناس و مشاور خانواده 
را ضربات سنگین بر سر و باالتنه او اعالم کرد. 

این روانشناس که چهره مشهوری است و در هالیوود هیلز زندگی می کند در روز شنبه در 
خانه مسکونی خود مورد حمله قرار گرفته بود. او در سال ۲۰15 در فیلم مستند »معتاد به 
سکس« شرکت کرده بود. پلیس پس از دریافت تلفن درخواست کمک از زنی که فریاد 

می زده، به منطقه می رود و با همخانه او روبرو می شود که از دیوار پریده و پلیس تلفن زده 
است. پلیس در جستجوی خانه، امی هارویک را در شرایط بسیار بدی روی بالکن طبقه 

سوم می یابد و او پس از رسیدن به بیمارستان جان می سپارد. 
بر اساس اظهارات شاهد، پلیس دوست پسر پیشین او را که گرت پورسه هاس نام دارد 
و 41 ساله است در برابر ۲ میلیون دالر وثیقه، مشکوک به قتل دستگیر و بازداشت می کند. 

http://www.apcenters.com/
http://08global.net/
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  26

سید ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضاییه

متولد آذر 1۳۳9 در شهر مشهد است.
او تحصیالت حوزوي؛ مدرک دکتراي

فقه و حقوق دارد.

مسئولیت ها
- دادیار دادگاه انقالب کرج در سال 1۳59

- دادستان دادگاه انقالب کرج از سال 1۳59 تا 1۳6۰
- دادستان همزمان دادگاه انقالب کرج و همدان در سال 1۳6۰ به مدت 4 ماه

- دادستان انقالب همدان از سال 1۳61 تا 1۳6۳
- جانشین دادستان انقالب تهران از سال 1۳64 تا 1۳67

- دادستان تهران از سال 1۳68 تا 1۳7۳
- عضویت در هیات امناي ستاد اجرایی فرمان امام، موضوع اموال در اختیار ول یفقیه

- رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سال 1۳7۳ تا 1۳8۳
- معاون اول قوه قضائیه از سال 1۳8۳ تا شهریور 1۳9۳

- دادستان کل کشور از شهریور 1۳9۳ تا فروردین 1۳95
- دادستان دادگاه ویژه روحانیت از خرداد 1۳91 تا کنون

- عضو شوراي مرکزي جامعه روحانیت مبارز تهران از سال 1۳76 تا کنون
- نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبري از 1۳85 تا کنون
- عضو هیات عالی گزینش کشور مشارکت در تأسیس دفاتر حزب جمهوري اسالمی

در جنوب خراسان به دستور سید محمد بهشتی
- مؤسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا خواهران در تهران ) کوي نصر (

- نخستین دبیر ستاد احیاي امر به معروف و نهی از منکر کشور
- تولیت آستان قدس رضوي از اسفند 1۳94 تا اسفند 1۳97

- رییس قوه قضاییه از 16 اسفند 1۳97 تا کنون
- نایب رییس مجلس خبرگان رهبري از ۲1 اسفند 1۳97 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. عضویت در هیات مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال 1۳6

سید ابراهیم رئیســی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در سال 1۳67 ، عضو 
در این اســتان بود که پس از چند سوال درباره » هیات مرگ « کمیته اي موسوم به 
عقاید سیاسی یا مذهبی زندانیان تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آ نها می گرفت. این 
هیات حکم اعدام بیش از هزار زندانی سیاسی را در زندان هاي اوین و گوهردشت 

صادر کرد.
در مرداد و شهریور سال 1۳67 ، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتواي رو ح اهلل خمینی 
و تصمیم مقامات قضائی و اطالعاتی اعدام شدند. تمامی آ نها پیش از این به مجازات زندان 
محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی 
از آنان نیز به پایان رسیده بود. زندانیان سیاسی مخفیانه اعدام شدند و پیکر آنان در گورهاي بی نام 

ونشان یا جمعی در سراسر ایران دفن شده است.
عالوه بر شهادت هاي متعدد جا نبه دربردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال1۳67 ، 
با انتشار فایل صوتی جلسه حسی نعلی منتظري با اعضاي هیات مرگ در ۲4 مرداد 
1۳67 ، نقش ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدي استان تهران )نماینده وقت وزارت 
اطالعات(، حسی نعلی نیري )حاکم شرع وقت( و مرتضی اشراقی )دادستان وقت( در 

هیات مرگ به صورت انکارناپذیري ثابت شد.
پیش تر نیز حســی نعلی منتظري، از مراجع تقلید منتقد و تنها قائم مقام رو ح اهلل 
خمینی، در کتاب خاطرات خود به نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی 

در سال 1۳67 اشاره کرده بود. 
در این فایل صوتی، حسی نعلی منتظري در حضور ابراهیم رئیسی )جانشین وقت 
دادستان(، مصطفی پورمحمدي )نماینده وقت وزارت اطالعات(، حسی نعلی نیري 
)حاکم شرع وقت( و مرتضی اشراقی )دادستان وقت( می گوید: »بزرگترین جنایتی 
که در جمهوري اسالمی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده 

و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند «
وکالي بین المللی حقوق بشــري چون جفري رابرتسون، همچنین هیات قضات 
دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان عفو بین الملل، کشتار زندانیان سیاسی ایران 

در سال 1۳67 را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند. 
سازمان ملل نیز قربانیان کشتار زندانیان سیاســی ایران در سال 1۳67 را مصداق » 
ناپدیدشدگی قهري « دانسته است. به رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار زندانیان 
سیاسی در سال 1۳67 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 مســئوالن 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 
ناپدیدشــده پیدا یا سرنوشت اش به طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت 

چند دهه، مشمول مرور زمان نمی شود.

2. مشارکت در بازداشت، شکنجه و اعدام مخالفان
در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388

سید ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اول قوه قضائیه نقش و مشارکت موثري در 
سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1۳88 داشته است.
در تابســتان 1۳88 و در جریان ســرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست 
جمهوري ســال 1۳88 ، دو تن از زندانیان سیاســی با اســامی محمدرضا علی 
زمانی و آرش رحمانی پور با اتهام برنامه ریزي براي اقدامات مسلحانه در حالی 
به اعدام محکوم شــدند که پس از محاکمه مشخص شد آنان پیش از برگزاري 
انتخابات و در ماه هاي فروردین و اردیبهشــت دســتگیر شــده بودند و نمی 
توانســتند براي اعتراضات پس از خرداد » برنامه ریزي « یا » اقدام« کنند. حکم 

اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در 8 بهمن 1۳88 اجرا شد.
در 1۳ بهمن 1۳88 ابراهیم رئیســی، علی رغم اثبات دستگیري محمدرضا علی 
زمانی و آرش رحمانی پور پیش از انتخابات ریاست جمهوري سال 1۳88 ، طی 
مصاحبه اي با خبرگزاري فارس در » نشست سیاسی بصیرت گفت: » دو نفري 
که اعدام شده و 9 نفر دیگر که در صورت قطعیت حکم به زودي اعدام خواهند 

شد قطعًا در جریان آشوب هاي اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریا 
نهاي ضد انقالب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازي نظام در اغتشاشــات 

حضور یافته اند «
در 7 مرداد 1۳88 مهدي کروبی، یکی از کاندیداهاي معترض به نتایج انتخابات، 
با مطر حکردن تعرض جنســی به برخی از بازداشــت شدگان پس از انتخابات 

1۳88 خواستار رسیدگی مقامات قضائی به این موارد شد.
پس از آن قوه قضائیه با تعیین هیاتی متشــکل از ابراهیم رئیســی )معاون وقت 
قوه قضائیه(، غالمحســین محسنی اژ هاي )دادستان وقت کشور( و علی خلفی 
)رئیس وقت حوزه ریاســت قوه قضائیه( آنان را مسئول رسیدگی به این موارد 
کرد. در ۲1 شــهریور 1۳88 ، این هیات طی نامه اي به رئیس قوه قضائیه با رد 
هرگونه تعرض جنســی به بازداشت شدگان نوشتند: » هیات به این جمع بندي 
رســید که نه تنها هی چگونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعاي 
آقاي کروبی وجود نداشــته و ادعاهاي مطرح شــده بدون مســتند و عاري از 
حقیقت می باشد بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاماًل ساختگی و براي انحراف 
افکار عمومی تنظیم شده که مراتب از طریق مراجع قضائی و امنیتی براي ریشه 
یابی موضوع در دست بررسی بوده که نتیجه نهایی آن متعاقبًا جهت تنویر افکار 

عمومی اعالم خواهد شد.«
انکار هیات قوه قضائیه مبنی بر تعرض جنســی به بازداشــت شدگان در حالی 
صورت گرفت که قربانیان این شکنجه هاي جنسی توسط نمایندگان قوه قضائیه 

براي تکذیب شهادت هاي شان تحت فشارهاي شدیدي قرار گرفته بودند.
ســید ابراهیم رئیســی به عنوان دادستان کل کشــور، مواضع تند و سخ تگیرانه 
اي نسبت به میرحســین موسوي، زهرا رهنورد و مهدي کروبی داشته و نسبت 
به زمزمه هاي رفع حصر آنان واکنش هاي شــدیدي نشان داده است؛ از جمله 
دوشنبه 8 دي ماه 1۳9۳ ، ابراهیم رئیسی با تاکید بر ضرورت تداوم حصر اظهار 
داشت: » نظام جمهوري اسالمی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر 

خانگی آن ها به منظور تأمین امنیت خود آن ها است.« 

3. صدور حکم 21 سال زندان
براي احمد منتظري در دادگاه ویژه روحانیت

ســید ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان » دادگاه ویژه روحانیت« در صدور حکم 
۲1 سال زندان براي احمد منتظري نقش داشته است.

 پس از انتشــار فایل صوتی جلسه حســین علی منتظري با هیات مرگ در 19 
مرداد 1۳95 توسط احمد منتظري، فرزند حسین علی منتظري، او در دادگاه ویژه 

روحانیت به ۲1 سال حبس تعزیري و خلع لباس محکوم شد.

www.plumingaccess.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
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1299 خورشيدى ) 1921 ميالدى(
قواى قزاق به فرماندهی ميرپنج رضاخان، در شاه آباد تهران 

اردو زد.
1303 خورشيدى ) 1925 ميالدى(

تشكيل جلس هی علنی مجلس شوراى ملی، براى اعالم 
جمهوريت، كه با اعتراض شديد روحانيون عليه جمهوريت و 

سردار سپه، مواجه شد.
1308 خورشيدى ) 1930 ميالدى(

درگذشت احمدشاه قاجار در حومه پاريس – فرانسه
1393 خورشيدى )2015 ميالدى(

درگذشت صادق طباطبايی به دليل ابتال به سرطان. وى از 
شخصيت هاى بسيار نزديک به آيت اهلل خمينی و نخستين 
معاون ساسی و اجتماعی وزارت كشور دولت موقت بود كه 
مسوليت برگزارى همه پرسی نظام جمهورى اسالمی را در 

دو.ازدهم بهمن ماه 1358 به عهده داشت.
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1۲99 خورشیدی ) 19۲1 میالدی(
کودتــای میرپنج رضاخان پهلوی، صدور اعالمیه » حکم 
می کنم » حاکی بر فرمان برقراری حکومت نظامی، از سوی 

میرپنج رضاخان
مرد اول یا دوم کودتا از دکتر » ســید ضیا « شرکت کتاب، 
کتابی با عنوان صدرالدین الهی به مناسبت نودمین سال کودتا 

منتشر کرده است.
1۳۳۰ خورشیدی ) 195۲ میالدی(

زاد روز مجید نفیسی، شاعر و پژوهشگر
آثار مجید نفیسی، شاعر مقیم آمریکا در شرکت کتاب موجود 

است.
1۳5۰ خورشیدی ) 197۲ میالدی(

درگذشت ابوالحس نخان اقبال آذرقزوینی )اقبال السلطان( 
هنرمند آواز ایران

1۳87 خورشیدی ) ۲۰۰9 میالدی(
تحصن دراویش گنابــادی، در اعتراض به تخریب محل 
اجتماعشان در اصفهان، مقابل مجلس شورای اسالمی، در 

میدان بهارستان تهران

1۳9۳ خورشیدی )۲۰15 میالدی(
درگذشت »آندرانیک آساطوریان« از آهنگسازان پیش کسوت 
موســیقی پاپ ایران، در سن هفتاد و سه سالگی در شهر 

لس آنجلس.
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1294 خورشيدى ) 1916 ميالدى(
قشون روس كرمانشاه را تصرف كرد

1299 خورشيدى ) 1921 ميالدى(
ميرپنج رضاخان، از طرف سلطان احمدشاه قاجاربه منصب 

سردارى و لقب سردارسپه، منصوب شد.
1337 خورشيدى ) 1959 ميالدى(

زادروز ليال فروهر، بازيگر سينما و خواننده ى ايرانی، مقيم 
كاليفرنياى جنوبی از سال 1988

آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است
1348 خورشيدى ) 1970 ميالدى(

اعتراض دانشجويان و اعتصاب كارگران تهران دربرابر افزايش 
بليط اتوبوس، دستور محمدرضاشاه پهلوى براى رسيدگی به 

موضوع، و برگشت بهاى بليط به ميزانی كه قبالً بود.
1352 خورشيدى ) 1974 ميالدى(

طرح سراسر ايران منحل شد.
1388 خورشيدى ) 2010 ميالدى(

ثبت جهانی نوروز در مجمع عمومی سازمان ملل
شركت كتاب وب سايتی با نشانی :

www.IranianNewYear.com
راه اندازى كرده است كه از چندين ماه پيش از فراررسيدن 

نوروز، سال تحويل  را اعالم می كند.
1388 خورشيدى ) 2010 ميالدى(

دستگيرى عبدالمجيد ريگی مشهور به عبدالمالک ريگی زاده 
، رهبر پيشين گروهی بنيادگرا و سني مذهب به نام جنداهلل 

بود؛ گروهی كه در منطقه سيستان و بلوچستان به مبارزه 
مسلّحانه با حكومت فاشيستی شيعه مذهب جمهورى 

اسالمی ايران می پردازد.
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روز زن در ايران باستان.
1305 خورشيدى ) 1927 ميالدى(

زادروز سياوش كسرايی، شاعركتا بهاى آرش كمانگير، مهره 
سرخ، از خون سياوش-منتخب سيزده دفتر شعر، گزينه 

اشعار سياوش كسرايی،
مجموعه اشعار سياوش كسرايی )از آوا تا هواي آفتاب(در 

كتابفروشی شركت كتاب موجود است
1330 خورشيدى ) 1952 ميالدى(

ساعت 12 و 17 دقيقه، بزر گترين كسوف تاريخ )تا آن 
زمان(، آسماِن تهران را تاريک كرد.

1345 خورشيدى ) 1967 ميالدى(
زاد روز حسين مرتضاييان آبكنار، داستان نويس، در تهران

1358 خورشيدى ) 1980 ميالدى(
درگذشت پرويز فنيزاده، بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون او در 
اين فيلمها  نقش آفرينی كرده است: اعدامی، سرخ پوستها، 

قدغن باغ بلور جمعه، بوف
كور، گوزنها، تنگسير، قربون هر چی خوشگله، رگبار ، گاو 
، خشت و آينه و سريا لهاى تلويزيونی دايی جان ناپلئون، 

سلطان صاحبقران
اكثريت اين آثار در خانه موسيقی و فيلم ايران وابسته به 

شركت كتاب موجود است.
1375 خورشيدى ) 1997 ميالدى(

قتل ابراهيم زال زاده، ناشر و سردبير نشريه » معيار »  )از 
سرى قتلهاى زنجيره اى- به دستور خامنه اى و مصباح 

يزدى(
در رابطه با قتلهاى زنجيره اى شركت كتاب كتابی با عنوان 

قتل فروهرها به كوشش حزب مرز پرگهر منتشر كرده است.
1384 خورشيدى ) 2006 ميالدى(

درگذشت دكتر عزالدين كاظمی از صاحب منصبان وزارت 
خارجه، نايب نخست وزير و وزير دارايی در دوران صدارت 

دكتر محمد مصدق درتهران.

1385 خورشيدى ) 2007 ميالدى(
درگذشت عليرضا اسپهبد، هنرمند نقاش معاصر، در تهران 

به علت عارضه ى سكته قلبی. وى متولد آذرماه 1330 
در تهران بود. وى از نقاشان پيشرو و مترقی ايران بود و از 

تبار نقاشانی كه مدرنيزم را درمتن فرهنگ ايرانی و مسائل 

اجتماعی ايران ارائه كرده بود. عالوه برتابلوهاى متعدد كتابی 
نيز به عنوان طراحی و نقاشی عليرضا اسپهبد از وى برجا 

مانده است.
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1323 خورشيدى ) 1945 ميالدى(
تشكيل انجمن دوستداران موسيقی ملی به 

سرپرستی روح اهلل خالقی
1331 خورشيدى ) 1953 ميالدى(

درگذشت قاسم غنی، ديپلمات، پژوهشگر و مترجم، 
در امريكا
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1318 خورشيدى ) 1940 ميالدى(
زادروز علی پاشايی، منتقد، مترجم، پژوهشگر

1318 خورشيدى ) 1940 ميالدى(
زادروز بهمن رجبی، نوازنده تنبک و مولف موسيقی ايرانی.

كتاب آموزش تنبک بهمن رجبی در شركت كتاب موجود 
است.

1325 خورشيدى ) 1947 ميالدى(
زادروز هوشنگ كامكار، آهنگساز

1334 خورشيدى ) 1956 ميالدى(
درگذشــت علی اكبر دهخدا، ) 1257-1334( نويسنده و 

پژوهشگر
لغت نامه كامل دهخدا چاپ پيش از انقالب و بعد ازانقالب به 
صورت كتاب و س ىدى و هم چنين خالصه شده آن در دو 

جلد در شركت كتاب موجود است.
1352 خورشيدى ) 1974 ميالدى(

درگذشت حسين تهرانی، پايه گذار تكنيک علمی تنبک
كتاب آموزش تنبک شادروان حسين تهرانی درشركت كتاب 

موجود است.
1366 خورشيدى ) 1988 ميالدى(

درگذشــت مهرى آهی، نخستين زن استاد زبان و ادبيات 
روسی در ايران

پنجشنبه  8 اسفند     27 فوریه

1۳۰4 خورشیدی ) 19۲6 میالدی(
زادروز امیرحسین آریان پور، پژوهشگر و مترجم در تهران

1۳41 خورشیدی ) 196۳ میالدی(
زنان ایرانی برای نخستین بار حق رأی و حق انتخاب شدن 

گرفتند.
1۳5۰ خورشیدی ) 197۲ میالدی(

زادروز مازیار جبرانی بازیگر سینما و استند آپ کمدی
1۳54 خورشیدی ) 1976 میالدی(
درگذشت مجید وفادار، موسیقیدان

1۳64 خورشیدی ) 1986 میالدی(
درگذشت غالمحسین بنان، هنرمند آواز. وی خواننده ایرانی 
است که از سالهای 1۳۲1 تا دهه 5۰ در زمینه موسیقی ملی 
ایران فعالیت داشت. او ضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز 
هنرستان موسیقی تهران  و بنیانگذار انجمن موسیقی ایران 

بوده است.
مجموعه سی دی های شادروان بنان در مرکز موسیقی و فیلم 

ایران وابسته به شرکت کتاب موجوداست.
1۳81 خورشیدی ) ۲۰۰۳ میالدی(

درگذشت مسعود بهنام هنرمند نقاش معاصر درشهر نیس 
فرانس

1۳94 خورشیدی )۲۰16 میالدی(
درگذشــت فرج اهلل سلحشورنیا بر اثر سرطان ریه در سن 
شــصت و سه سالگی، وی بازیگر، چهره پرداز، نویسنده و 
کارگردان ایرانی بود. او فعالیت هنری خود را با بازی در فیلم 
توبه نصوح )1۳61( به کارگردانی محسن مخملباف آغاز کرد. 
سلحشور کارگردانی مجموعه های تلویزیونی تاریخی-مذهبی 
چون ایوب پیامبر، مردان آنجلس ویوسف پیامبر را برای صدا و 
سیما در کارنامه دارد. وی سینمای ایران را فاحشه خانه خواند.

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

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
21 فوریه تا  27 فوریه )2 اسفند تا  8 اسفند(

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.khoshvaghtlaw.com/
https://www.la-pianos.com/
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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

حکایات بازار بین الخبرین
این هفته بدلیل مهم بودن انتخابات مجلس نمدونم چندم و تاکید حضرت آقا به رای دادن که تا چند روز دیگه در ایران برگزار میشه، بازار بین الخبرین ویژه انتخابات رو 
تقدیمتون می کنیم. البته دلیل اصلی انتشار ویژه نامه انتخابات مجلس شورای اسالمی توسط شهروند ایرانشهر در حقیقت بخاطر شلوغ کردن و داغ کردن تنور انتخاباته چون 

اینجور که به نظر می رسه، این سری انتخابات آقا جدی جدی دیگه گوزیده و مگس پر نمی زنه!

جهاد عمومی
آقا! جون مادرتون بیاین رای بدین! اگه حتی به من فحش 
خوارمادر میدین بیاین رای بدین! اگه عکسمو پاره کردین، 
بکنین ولی بیاین رای بدین! اگه ایرانو دوس دارین بیاین 
رای بدین! )حاال چه ربطی داره و اهلل اعلم!( دژمنان بدانند، 
دوستان )گروه های نیابتی جمهوری اسالمی در منطقه 
خاورمیانه رو میگه وگرنه دیگه دوستی نمونده برای آقا 
جز چنتا دولت و کشور دربه داغون و نیابتی های جیره 
خور که اونام اگه منافع شون تامین نشه میپیچن به داستان( 
هم بدانند، این التماس و تمنا نیست که میگم بیاین رای 
بدین )جون مادرتون بیاین رای بدین!(، این فتوای جهاد 
عمومیه! بیاین رای بدین! ... بعد از چند دقیقه حضرت آقا 
جوش آورد و انقدر گفت بیاین رای بدین که یهویی قاط 
زد و گفت: این ملت فالن فالن شــده ی بی چشم و رو 
انگار نه انگار که 15۰۰تاشونو کشتیم و هواپیماشونم با 
موشک زدیم و بهشون دروغ گفتیم، خب حاال شده دیگه 
میگین چیکار کنیم؟ مجبور شدیم، می فهمین؟ همونطور 

که نظام با رافت اسالمی همه ماجراهای دو سه ماه اخیر 
رو فراموش کرده، شــما مردم ایران هم فراموش کنین و 
بیاین رای بدین! از همه مهم تر اینکه شما ملتی که عزادار 
شهادت سردار سلیمانی هســتید نباید حمالت تالفی 
جویانه ما رو به پایــگاه های امریکای جنایتکار پوفیوز 
دیوث ... بوق ... بوق ... )شــرمنده اینجای سخنرانی آقا 
رو بخاطر اســتفاده از واژگان نامناسب سانسور کردیم!(  
فراموش کنین و بیاین رای بدین! اصن حاال که اینطور شد 
دژمنان بدانند، شرکت در انتخابات نه فقط وظیفه ملی و 
انقالبیه بلکه وظیفه شرعیه درست مثه غسل واجب بعد 
از جنابته! بیاین رای بدین! بابا مردم چرا نمیفهمین که رای 
دادن جشن ملیه و حق مدنی )!( شماس، بیاین رای بدین! 
دژمنان بدانند، هی میگن در جمهوری اسالمی انتخابات 
نیســت، انتصاباته، این حرف را دژمنان میزنند، برای ما 
حــرف درآورده اند مادر ... بوق ... ها، انتصابات خودتی 
خوار ... بوق ...ه. انتخابات آبروی نظام اسالمیست، جون 
مادرتــون آبروداری کنین، بیایــن رای بدین! هی میگن 
نظارت استصوابی دارین انتخاباتتون تخمیه، تخمی جد 
و آبادتونه، خیلی از شماها که این چیزشعرها را تالوت 

میکنید، با همین انتخابات تخمی، تخمی تخمی شدین 
وزیر و وکیل! این چیزشــعرها را نگید، ملت را دلسرد 

نکنید، مردم بیاین رای بدین! 
این امریکایی ها همه شون احمق درجه یک هستن )حاج 
آقا حماقت های خودشو درجه بندی نکرده وگرنه حتما 
مدال طال می گرفت!( که سردار سلیمانی رو کشتن، االن 
امریکا مواضع منفعل داره و داره مثه کشتی تایتانیک غرق 
میشه، دولت امریکا مقروض ترین دولت دنیاست، همه 
این چیزشعرایی که گفتم هیچ ربطی به انتخابات نداشت 
ولی بیاین رای بدین! البته حاال ما کلی خایه های ملت رو 
دستمال کشیدیم که بیاین رای بدین ولی به هر کسی هم 
رای ندین، فقط بیاین رای بدین! ببینید قبال اومدین به یه 
کسایی رای دادین و شدن نماینده مجلس اما االن کلفت 
و نوکر امریکا و دژمنان ما شــدن و از راه دور دهن ما را 
ســرویس و فالن ما را پاره کردن ولی عیب نداره، بازم 
بیاین رای بدین! بابا نمودین ما را، چقدر دیگه باید منت 

شما ملت رو بکشم؟ بیاین رای بدین دیگه! اه!
)مشــروح بیانات مقام معظم رهبری پیش از انتخابات 

مجلس شورای اسالمی(       

خطای عمدی
همه جوره چیزخل دیده بودیم ولی این حسن روحانی 
با اون نیشــخندهای چندش آورش دیگه نوبره اشــه، 

رییس جمهور اســالمی از یه طرف میگــه انتخابات 
تخمیه و سالم نیست و الیحه همه پرسی برای نظارت 
اســتصوابی ارایه میکنه )الیحه ای که بعد از تصویب 
احتمالی مجلس باید توسط خود شورای نگهبان تایید 
بشه و این الیحه همه پرسی یعنی پشم!( و از یه طرف 

دیگه ملت رو تشویق میکنه که بیان پای صندوق رای، 
ایــن یعنی این که میدونی و میگــی که یه کاری )رای 
دادن( خطاســت اما اصرار میکنی که به عمد ملت این 

خطا رو انجام بدن، عجب!!!

اطالعیه مهم شورای 
نگهبان قانون اساسی

شــورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
دقایقی پیــش اطالعیه مهمی درباره برگزاری انتخابات 

مجلس شورای اسالمی، منتشر کرد:

ملت شهیدپرور و غیور ایران اسالمی، خادمان شما در 
شــورای نگهبان، مفتخرند به اطالع برساند، انتخابات 
مجلس شورای اسالمی با مشارکت 1۲۰درصدی ملت 
برگزار خواهد شد و از ۲۰۰ میلیون نفر واجدین شرایط، 
۲1۰ میلیون نفر در انتخابات شــرکت خواهند کرد. در 
راســتای پیروی از منویات و دغدغه های مقام معظم 
رهبری درباره ســالمت انتخابات به اطالع می رساند 
این شــورا آماده است حتی چند روز پیش از برگزاری 

انتخابات، نتایج نهایی آن را اعالم کرده تا در هزینه های 
حوزه های انتخابیه در شــرایط تحریم های امریکای 
جنایتکار، صرفه جویی شود. به همین منظور تا ساعاتی 
دیگر ضمن عرض تبریک به نمایندگان انتخاب شده، 
تالش می شود پیش از آغاز رای گیری، نتایج قطعی و 
رســمی انتخابات مجلس شورای اسالمی را به سمع و 

نظر ملت شهیدپرور برسانیم!
امضا – احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی 

جوک های انتخاباتی )منبع: پیامک های مردمی(
• ستاد انتخابات کشور اعالم کرد: اونایی که نتونستن از 
فیلتر شورای نگهبان رد بشن، قراره فردا با وی پی ان بیان 

برای تایید صالحیت!
• حسن قهري ؟؟؟

متن تکســت خامنه ای  به روحانی بعد از رد صالحیت 
کاندیداهای طرفدار دولت توسط شورای نگهبان! 

• بعد از انتخابات نگیــم صد رحمت به مجلس قبلی، 
صلوااااااااااااااااااااااات!

• آقا بسه دیگه! اینقد به جنّتی اینا گیر ندین! یه دفه اعصابش 
خورد میشه فردا به جای خبر نتایج تأیید صالحیت شده 

ها، آراء نهایی رو اعالم میکنه ها!
• بــاور کنین اگه محمدباقر قالیبــاف این دفعه هم توی 

انتخابات رای نیاره، رو مقام معظم رهبری اسید میپاشه!
• سردار فیروز آبادی اعالم کرد هر کس تو انتخابات امسال 

شرکت نکنه، میشینم روش!
• محمدباقر قالیباف نه رد صالحیت میشه نه رای میاره، 
تنها از انتخاباتی به انتخابات دیگر انتقال میابد! )قانون بقای 

انتخابات(
• مردم یمن، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین هم باید توی 

انتخابات مجلس شورای اسالمی شرکت کنن!
هر چی باشه مجلس ما، مجلس اونا هم محسوب میشه!

• من جای این رد صالحیت شــده ها بودم، با نامه  ی رد 
صالحیتم می رفتم اروپا و امریکا درخواســت پناهندگی 

سیاسی می دادم!
• بهــت گفتم دیگه به من زنگ یا مســیج نزن لطفا … 
خودتو این قدر کوچیک نکن. من عوض شدم. زندگی ام 

داره عوض میشه. دیگه جایی برای تو نیست ... بای!

تکست شبانه احمد جنتی به حسن روحانی بعد از ارایه 
طرح رفراندوم برای لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان 

توسط رییس جمهور اسالمی. 
•  توی انتخابات هر دوره باید بین بد و بدتر و محســن 

رضایی و محمدباقر قالیباف یکی رو انتخاب کنیم!
•  خبر فوری: محمدباقر قالیباف دقایقی پیش، کاندیداتوری 
خود را برای همه مشــاغل نظام تا انتخابات سال 14۲۰ 
تمدید کرد! او موفق شد رکورد قبلی رشته کاندیداتوری 
در همه انتخابات را که در اختیار محسن رضایی بود بهبود 

بخشد!
• محمدباقر قالیباف خانواده اشــو مجبــور کرده تا روز 

انتخابات، رئیس مجلس صداش بزنن!
• فیلم تبلیغاتی کاندیداهای اصولگرا رو هم قرار شد فرج 
اهلل سلحشور بسازه به سبک یوسف پیامبر، می خوان نقش 

زلیخا رو هم بدن احمد جنتی بازی کنه!
• خبر فوری: احزاب اصالح طلب دقایقی پیش و در پی 
اعالم رد صالحیت گسترده همه اعضای خود در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، بیانیه مهمی  خطاب به شورای 

نگهبان قانون اساسی به شرح زیر، صادر کردند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

دیوثااااااااااااااا !!!
و من اهلل توفیق

• رئیس مجلس نروژ در اقدامی انسان دوستانه اعالم کرد 
حاضر اســت در صورت رای نیاوردن دوباره محمدباقر 
قالیباف در انتخابات مجلس شورای اسالمی، به نفع او از 

مقام خود استعفا دهد! 
• دختره دید من تو صف رای هستم و شناسنامم دستمه تا 
خبرنگار صدا و سیما رو دید که می خواد باهام مصاحبه 
کنه، پرید تو بغلم و رو به دوربین گفت: ما هم عروس و 

دامادیم اومدیم رای بدیم!
شــانس تخمی ما برنامه پخش زنــده تلویزیونی بود ... 
خونواده ام دهنمو سرویس کردن و ... و خالصه بعدش 
مجبور شــدم بگیرمش! پسرا مواظب باشید شیوه جدید 

دخترا برای شوهر پیدا کردن، سو استفاده از انتخاباته!

کارتون های انتخاباتی:

سنگینی وعده های انتخاباتی بر دوش مردم

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/


7IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:208 - FEBRUARY, 21, 2020 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 208- آدینه  21 فوریه 2020

داستان های کوتاه:

مهدی توکلی تبریزی ســال های خــوش خیابان ویــال
 فصل مشترک داستان زندگی خانواده ما و خانواده 
آوانسیان در این بود که سال های بسیار دور اجداد 
و نیاکان هر دو خانواده مهاجرانی بودند که از آن 
سوی رودخانه ارس به ایران آمده بودند. خانواده 
پــدر و مادری من از باکــو و نخجوان و خانواده 
آوانســیان از ایروان یا به قول خودشــان یروان. 
خانواده آوانســیان همســایه دیوار به دیوار ما در 
یکی از کوچه های خیابان ویال بودند. ســال ها بود 
که ما دو خانواده به رغــم تفاوت های فرهنگی و 
دینــی در کنار هم زندگی می کردیــم و با احترام 
بــه عقاید و باورهــای یکدیگر روابط دوســتانه 
و خانوادگــی هم برقــرار کرده بودیــم. پدر من 
فرهنگی بود و موســیو آوانسیان مدیریت یکی از 
بهترین تعمیرگاه هــای مجاز اتومبیل را در خیابان 
روزولت برعهده داشــت. به همین سبب پدرم از 
جهــت خرابی و تعمیر اتومبیلش که یک پژو 5۰4 

فرانسوی بود دغدغه ای نداشت.
دوســتی من و جیران خواهرم، بــا ژانت و آرمن 
آوانسیان هم زبانزد دوستان مان در مدرسه و محله 
بود. آرمن ســه ســالی از من بزرگتر و جیران و 
ژانت تقریبا هم ســن و دو ســالی از من کوچکتر 
بودند. رفــت و آمدهای خانوادگــی دو خانواده 
در طی ســال های همجواری روزبــه روز پررنگتر 
و صمیمی تر می شــد. شــب های ژانویه ما میهمان 
خانــواده آوانســیان بودیم و آن ها هــم عیدهای 
نــوروز عید دیدنی به خانه مــا می آمدند. یا اینکه 
ایام محرم و صفر مادام آوانســیان در پخت و پز 
قیمه پلو و شله زرد نذری به کمک مادرم می آمد. 
روزگار با همه فراز و نشــیب اش می گذشت و ما 
دو خانواده در غم و شــادی ها در کنار هم بودیم. 
اوایل جنگ بود که آرمن به سربازی رفت. روزی 
که می رفت انگار تکه ای از خانواده دوست داشتنی 
ما جدا می شــد. مادرم برایش آش پشت پا پخت. 
روزهای سخت و دلهره آوری بود. از طرفی دوری 
و جدایی آرمن از این جمــع صمیمی آزاردهنده 
بود و از ســوی دیگر جنــگ و مصایبش هر روز 
پررنگتر می شــد. اما همین جنــگ باهمه آزارش 
بــه خصوص زمان حمالت هوایی باعث می شــد 
که دو خانواده بیشــتر در کنار هم باشــیم. موسیو 
آوانســیان پناهگاه خــوب و مجهزی در زیرزمین 
خانه شــان آماده کرده بود که بــه هنگام خطر دو 
خانواده به آنجا پنــاه می بردیم و این در کنار هم 

بودن کمی به ما آرامش می داد...
... با بازگشــایی مجدد دانشــگاه ها که با انقالب 
فرهنگــی به محــاق تعطیلی رفتــه بودند، من در 
دانشــگاه پلی تکنیک قبول شدم و دو سال بعدتر 

جیران و ژانت هم در دانشــگاه تهران دانشــجو 
شــدند. حاال آرمن هم از ســربازی برگشته بود و 
دوبــاره جمع خانوادگی مان مثل گذشــته کامل و 
پر رونق بود. ســال پایانی دانشــگاه بودم که مادر 
برای ازدواج من زمزمه هایش را شــروع کرده بود 
و هرچه به پایان  ترم آخر نزدیکتر می شــدم او هم 
بحــث را جدی تر دنبال می کرد. تــا اینکه روزی 
درِ صندوقچــه دل مادر باز شــد و نــام ژانت از 
آن بیــرون آمد. گویی ژانت برایــم اتفاق تازه ای 
بود. در تمام این ســال ها او برای همه ما عضوی 
از اعضاء خانــواده بزرگمان بود، اما آن روز مادر 
من را و ژانــت را در دو طرف یک پل قرار داده 
بود و حاال می خواســت ما را از دو ســوی پل به 
هم برســاند. با پیگیری مــادر بحث ازدواج ما دو 
نفر در دو خانواده مطرح شــد. پدرم آدم متعصب 
و قشــری مذهب نبود اما به هر حــال به قوانین 
و قواعد دین اش پایبند بــود به همین دلیل بحث 
تغییــر آیین ژانت را مطرح کرد و از ســوی دیگر 
ایــن تغییر آییــن و کیش مورد پذیــرش خانواده 

آوانسیان به خصوص پدر ژانت نبود.

خیلــی زود ترک های پل میان من و ژانت خود را 
نشان دادند. نمی دانم شــاید این مسأله به تدریج 
خود ســر آغاز جدایی دو خانواده از هم شد. یک 
سال که گذشت آرمن قصد مهاجرت به ارمنستان 
را کــرد و به دنبــال او خانواده آوانســیان هم به 
آمریــکا مهاجــرت کردند. از آن روزها ســال ها 
گذشــت. من گهگاهی برای نوشــیدن قهوه ای و 
دمی خلوت با خود ســری به کافه نادری می زدم. 
نمی دانم شــاید در آن کافه گمشــده ای داشــتم. 
آخرین باری که به آنجا رفتم یک روز پنجشــنبه 
بعــد از ظهر بود. قهوه ای به همراه یک تکه رولت 
ســفارش دادم. معموالً همیشــه پشت یک میز دو 
نفره پشــت پنجره بزرگ کافه جایم بود. آن روز 
کافه زیاد شــلوغ نبود. دو سه تا دختر کمی دورتر 
از من پشــت میز دیگری نشسته بودند و به زبان 
ارمنی ســرگرم صحبت با یکدیگر بودند و گهگاه 
صدای خنده شــان فضای کافه را پر می کرد. کمی 
که دقت کردم انگار صدای یکی از آنها برایم آشنا 

بود. ژانت برگشته بود...

http://www.ketab.com/
http://alikrealtor.com/
https://www.flameinternational.com/
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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 21 فوریه 2020
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

شبکه تلویزیونی اندیشه
محملی برای ارتقای اندیشه، خردورزی و آزادی بیان

شبکه تلویزیونی اندیشه به صورت 24 ساعته از ماهواره )satellite( در اروپا و خاورمیانه )ایران(
و از طریق GLWiZ، جادو، روکو  و دیگر تی وی باکس های مرسوم، در آمریکا 

با حضور چهره  های سرشناس در اختیار و خدمت بینندگان محترم است:

برای بازدید آن الین از برنامه ّای زنده و دسترسی به آرشیو برنامه های تلویزیون جهانی اندیشه به وب سایت ما مراجعه فرمایید

www.andishehlive.com

سحر امانی

حسن اعتمادی

مهدی آقازمانی

آسوریا امروز

احمدرضا بهارلو

رضا علوی

منصور اسانلو

ایران آکادمیا

رضا گوهرزاد

عسل پهلوان

آیین بهایی

بیژن خلیلی

ساسان کمالی

پریسا ساعد

محمد امینی

راه کارگر

سیروس مشکی

نهضت فرنودی

داریوش اقبالی

نوین تی وی

تلفن: 4201 791 818
فکس:  5303792828

استودیو:  4202 791 818

20501Ventura Blvd. Suite 147 

Woodland Hills, CA 91364

info@andisheh.tv 

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

http://www.andisheh.tv/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
https://persiantix.com/the-tale-of-nowruz-told-like-never-before-san-francisco-2/?uid=1579719514
http://www.frenchtuesdays.com/
https://www.uscpacsa.org/
https://tickets.kodoom.com/select?id=84781
https://www.iraniticket.com/clubs/tickets/norouz-mega-bash-eden-sunset-189272?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=57e384c5-4708-4d3f-86b7-490aef3bdbf5
https://www.flameinternational.com/
https://www1.ticketmaster.com/darya-dadvar/event/0B005831DE6A3D3B
https://farhang.org/events/nowruz/annual-celebration-of-nowruz-in-orange-county-2020
https://farhang.org/events/nowruz/12th-annual-celebration-of-nowruz-at-ucla


Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

208

پیروزی دانش آموزان در شکایت از ایالت کالیفرنیا
دانش آموزان در شکایت خود از ایالت کالیفرنیا  موفق به دریافت  5۳ میلیون دالر بودجه 

به سبب کوتاهی در آموزش کودکان برای بهتر خواندن شدند. 
۲ سال پیش گروهی از دانش آموزان و آموزگاران، از ایالت کالیفرنیا به سبب ناکارآیی در 
آموزش کودکان شکایت کردند و گفتند که آزمون استاندارد آموزشی نشان می دهد که 
5۳ درصد دانش آموزان کالس سوم ابتدایی، نمی توانند پاسخگوی استاندارد مورد نیاز 

آموزشی در زمینه خواندن باشند. 
بر اساس این توافق، این مبلغ 5۳ میلیون دالر برای مدت ۳ سال بین 75 مدرسه تقسیم 

خواهد شد تا بتوانند سطح آموزش خود را باال ببرند. 
این شکایت از سوی دفتر حقوقی موریسون و فورستر به نمایندگی از سوی دانش آموزان 
و آموزگاران طرح شــده بود. یکی از استادان رشته آموزش در دانشگاه UCLA، این 

توافق را نخستین گام دانست و گفت آموزش نخستین پایه دموکراسی است.

3000 دالر کمک ایالت کالیفرنیا برای مقاوم سازی خانه ها در برابر زمین لرزه
مسئوالن ایالت کالیفرنیا برای کاهش خرابی های زمین لرزه، اعالم کردند که بار دیگر 
درخواست کمک مالی ۳۰۰۰ دالری برای مقاوم سازی پایه های خانه های قدیمی در 

برابر زمین لرزه را تا پانزدهم ماه مارچ ۲۰۲۰ می پذیرند. 
این کمک ۳۰۰۰ دالری به خانه هایی تعلق می گیرد که پیش از سال 198۰ به ویژه 
در سال های پیش از 194۰ ساخته شده و پایه های آنها به طور محکمی همانند مقاوم 

سازی امروزین، به زمین چفت و بست نشده است. 
دولت کالیفرنیا پس از دریافت ۳۳ میلیون دالر از FEMA که 1۰ میلیون دالر آن 
در سال ۲۰19 هزینه شده است اکنون با در اختیار داشتن 1۳ میلیون دالر بار دیگر 

درخواست می پذیرد. 
ناگفته نماند که در کالیفرنیا 1/۲ میلیون خانه وجود دارد که نیاز به مقاوم سازی دارد 
و مقاوم ســازی در جنوب کالیفرنیا بین ۳۰۰۰ تا ۳5۰۰ دالر و در شــمال کالیفرنیا 

7۰۰۰ دالر هزینه برای مالکان دارد. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104441&title=shah%20abbas:%20emperor%20of%20persia%20(%201587-1629)&author=nahavandi,%20houchang%20/%20bomati,%20yves
http://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=33610&Status=2
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=57e384c5-4708-4d3f-86b7-490aef3bdbf5
https://911rugservices.com/
www.RustinOffice.com

