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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

مخالفت مردم و شهردار کوستا میسا 
با قرنطینه بیماران کرونا در شهر

خرسی که برای گردش  و تهیه 
خوراک به شهر آمد

تخلف اداره التاری در توزیع درآمد 
برای آموزش در کالیفرنیا

قرنطینه مسافران فرودگاه LAX در 
پایگاه نیروی دریایی در ونچورا کانتی

مشکالت اجرایی قانون و مقررات 
واکسیناسیون کودکان در کالیفرنیا

دستور توقف آزادی یک زندانی 
متجاوز جنسی زنجیره ای

مشکالت اجرایی قانون و مقررات 
واکسیناسیون کودکان در کالیفرنیا

در صفحات دیگر:

209

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

داستان های کوتاه به قلم
مهدی توکلی تبریزی

حافظ ناشنیده پند 
برگی چند از دفتر خاطرات محمد گلندام

ایرج پزشک زاد

آخریــن خبرها طبق گزارش های خبرگزاری های بین 
المللی نشان می دهد که آمار کسانی که به این ویروس 
در ایران مبتال شــده اند حدودا« 250 نفر و بیش از 25 
نفر در گذشته اند. در همین حال آمار سازمان بهداشت 
جهانی نشــان می دهد که مرگ  بر اثــر این ویروس 
در جهان یک در صد از مبتالیان را شــامل شده است. 

کارشناسان پزشکی و بهداشتی علت این تفاوت بزرگ 
را در عدم شــفافیت حکومت جمهوری اسالمی ایران 
از یک سو در اعالم نکردن به موقع شیوع این ویروس 
در ایران می دانند و از سوی دیگر عدم وجود امکانات 

صحیح درمانی و بهداشتی و پیشگیری. 

آمار تلفات بر اثر ویروس کرونا در ایران
 ده برابر بیش از تلفات آن در جهان

نخستین بیمار کالیفرنیایی ویروس کرونا در بیمارستان دانشگاه بستری شد
مسئوالن دانشــگاه UC Davis در بیانیه ای 
اعالم کردند که بیمــار مبتال به ویروس کرونا 
در شــمال کالیفرنیــا که در روزهای گذشــته 
مورد خبری رســانه ها بوده، تا روز یکشــنبه 
از او آزمایش ویروس کرونا انجام نشده بود. 
در بیانیه آمده اســت این فرد که ساکن سوالنو 
کانتی اســت و در مرکز پزشکی ســاکرامنتو 
معالجه می شــود و می تواند نخســتین فردی 
باشــد که بدون تماس با مســافران و یا بدون 
مســافرت از ســوی خود، به بیمــاری مبتال 
شده اســت، به محض ورود به مرکز پزشکی 
دانشــگاه، این موضوع به آگاهی مرکز کنترل 
 )CDC( واگیردار  بیماری های  پیشــگیری  و 
می رســد. لیکن به ســبب این که فرد یاد شده 
CDC و اداره  در هیچ یک از طبقه بندی های 
بهداشــت عمومی کالیفرنیــا نمی گنجیده از او 
آزمایــش به عمل نمی آید. و در روز یکشــنبه 
COVID-19 صادر می شود  دستور آزمایش 
و بــا انتقال او به بخش ویژه، آزمایش ویژه از 
او بــه عمل می آید و با دریافت پاســخ مثبت 
در روز چهارشــنبه، او نخســتین فرد مبتال به 
ویروس کرونا، در آمریکا بدون ســفر و بدون 

تماس با دیگران اعالم می شود. 

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

سیمین دانشور 
نویسنده و مترجم ایرانی بود

مامور اداره شریف دپارتمان ارنج کانتی 
به سبب حمله به دوست دخترش دستگیرشد

یکی از ماموران اداره شــریف دپارتمان ارنج کانتی به ســبب حمله به دوست 
دخترش دستگیر و در برابر 50 هزار دالر وثیقه آزاد شد تا در 19 مارچ در برابر 

دادگاه حاضر شود. 
او که کایل ادوارد پیکارد )Kyle Edward Pickard( نام دارد و 28 ســاله 
اســت در رنچو سانتامارگاریتا زندگی مِ یکند و از سوی دفتر دادستانی کل ارنج 
کانتی به یک فقره جرم برای خشــونت خانگی و آسیب جدی، یک فقره جرم 
برای تهدید و یک فقره جرم برای زندانی کردن نادرست همراه با ضرب و شتم 

متهم شده است که در دادگاه نخستین خود را بیگناه اعالم کرده است. 
این پرونده پس از گزارش خشــونت خانگی در بامــداد ژانویه، ماموران را به 
خانه آنان در رنچوسانتا مارگاریتا کشانده بود و گفته شده است که این ضرب و 
شتم پس از جشن تولد صورت گرفته است. این مامور را مسئوالن به مرخصی 

اجباری فرستاده اند. 

خرسی که برای گردش  و تهیه خوراک به شهر آمد

ساکنان شهر مونروویا )Monrovia( در دامنه های کوه های سن گابریل در جنوب 
کالیفرنیا، بامداد آدینه را با یک میهمان ناخوانده آغاز کردند. 

یک خرس قهوه ای رنگ بزرگ برای دومین روز پیاپی، پس از عبور از برابر مدرسه 
ابتدایی Mayflower به قدم زدن در پیاده رو برای یافتن خوراک پرداخت و سپس 
با سرو صدا و مزاحمتی که ماموران اداره پلیس فراهم کردند، راهی جنگل های طبیعی 

لوس آنجلس در سن گابریل شد. 

اداره ماهیگیری و حیات وحش کالیفرنیا اعالم کرد در چنین مواردی 2 راه بیشــتر 
نداریم، با ایجاد سروصدا و مزاحمت بدون آسیب، او را  وادار به بازگشت به خانه 
کنیم و یا در صورتی که نتوانســتیم و او را خطرناک یافتیم او را بیهوش کرده و به 

جنگل بازگردانیم. 
ساکنان مونروویا امروز از پشت پنجره  خانه به تماشای او ایستادند و تصاویر او بر 

دوربین های خانگی ثبت شد. 

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:

مخالفت مردم و شهردار کوستا میسا با قرنطینه بیماران کرونا در شهر
جوزفین اســتانتون، قاضی فدرال منطقه ارنج کانتی، که روز جمعه گذشــته بنابر 
درخواست شهردار و ساکنان کوستامیسا دستور موقت برای فرستادن بیماران مبتال 
از ساکرامنتو به کوستا میســا را صادر کرده بود، روز دوشنبه  آن را تا روشن شدن 

حقایق تمدید نمود. 
در شــهر کوستامیســا که 113000 نفر جمعیــت دارد، قرار بود ســاختمان مرکز 
نمایشــگاه ها به محل نگهداری موقت آمریکاییانی تبدیل شود که به سبب بیماری 

کرونا از کشورهای دیگر به آمریکا منتقل شده اند. 
قاضی از مقامات شــهری و ایالتی و فدرال خواســت که اگاهی بیشتری در مورد 

موافقت و مخالفت در اختیار او بگذارند. 
در آستانه انتخابات 3 مارچ، جلسه دادگاه به یک مناظره و برخورد سیاسی کاندیداهای 
نمایندگی در کنگره آمریکا و مجلس ایالتی تبدیل گردید و وکیل شــهر کوستامیسا 
اشاره کرد که چگونه به سبب فشار سیاسی نماینده جمهوریخواه آالباما در کنگره، به 
جای آن ایالت، کالیفرنیا و شهر کوستامیسا انتخاب شده است که بازی سیاسی تلقی 

می شود. او به نقش رئیس جمهور ترامپ در این گام سیاسی اشاره نمود. 

تخلف اداره التاری در توزیع درآمد برای آموزش در کالیفرنیا
ایلین هاول )Elaine Howle( رئیس حسابرســی ایالت کالیفرنیا در نامه ای به 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، عملکرد اداره التاری کالیفرنیا را در انطباق با اجرای 
قوانین در توزیع درآمد به اداره آموزش کالیفرنیا همراه با اشتباه ارزیابی کرده و نسبت 
به اهدای 30 هزار بلیــت التاری به برنامه تلویزیونی Ellen DeGeneres را 
رفتار و عملکرد نادرست در درآمدهای التاری خوانده است. عملکردی که از سوی 
بتی یی 212500 دالر برآورد شــده اســت. بدهی اداره التاری به اداره آموزش 36 

میلیون دالر است.
اداره حسابرســی در گزارش مقدماتی خود در مورد عملکرد اداره التاری به موارد 
گوناگون از محاسبه سهم اداره آموزش در 4 سال گذشته اشاره نموده است و پول 
اهدایی را در برخی موارد ناکافی دانسته است. باید یادآوری کرد که در سال 1984 
در کالیفرنیا الیحه ای تصویب شــد که 34 درصد از فروش التاری باید به آموزش 
اختصاص یابد و هزینه های اداری جاری در حداکثر 16 درصد نگهداری شود. در 
سال 2010 قانون گذاران تصویب کردند که در صورت مدیریت درست درآمدهای 

اداره التاری، می توان میزان کمتری را به آموزش اختصاص داد. 

قرنطینه مسافران فرودگاه LAX در پایگاه
 نیروی دریایی در ونچورا کانتی

برای قرنطینه مســافرانی که وارد فرودگاه LAX می شــوند، مارک اسپر وزیر دفاع 
آمریکا، اجازه استفاده از پایگاه نیروی دریایی در ونچورا کانتی را صادر نموده و با 
همکاری وزارت بهداشت و خدمات انسانی دولت آمریکا این مرکز که در پوینت 
موگو )Point Mugu( قرار دارد، پذیرای 14 روزه مســافرانی خواهد بود که از 
نقاط دیگر جهان به لوس آنجلس وارد می شوند تا برای پیشگیری از شیوع بیماری 

کرونا زیر نظر پزشکان قرار بگیرند. 
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های واگیردار آمریکا اعالم نمود تا این لحظه هیچیک 
از مسافرانی که در قرنطینه هستند، نشانه های ابتال به ویروس کرونا را نشان نداده اند. 
فرمانده این پایگاه کاپیتان جف چیسم )Jeff Chism( به خانواده های کارمندان 
و نیروهای مســتقر در پایگاه اطمینان داد که هر فردی را که مبتال شــده باشــد به 

بیمارستان های بیرون از پایگاه خواهند فرستاد و اینجا فقط قرنطینه است.

مشکالت اجرایی قانون و مقررات واکسیناسیون کودکان در کالیفرنیا
اجرای دو قانون موازی و در پیوند با یکدیگر در زمینه واکسیناسیون کودکان، پزشکان، 
پرستاران مدارس و خانواده ها را دچار سردرگمی کرده است و اداره بهداشت عمومی 

کالیفرنیا در اجرای آن و ایجاد راهنمایی های الزم، سکوت اختیار کرده است. 
از یک ســو الیحه SB276 به اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا، این اجازه را می دهد 
که استانداردی برای پزشکان تهیه کند که بتوانند موارد استثنا کردن برخی را از سوی 
پزشک برای مرور از سوی هیئت پزشکی تصمیم گیرنده برای معافیت هموار سازد از 
سوی دیگر الیحه SB714 با تغییراتی که در آخرین لحظه ها پیش از امضای گوین 

نیوسام به آن افزوده شده است، این الیحه و اجرای آن را ضعیف می کند.
دکتر ریچارد پن )Richard Pan( ســناتور دموکراتی که در نگارش این الیحه ها 
نقش اساسی داشته است تقاضا کرده است که میزان معافیت و شیوه آن محدودتر شود 

و هیئت ناظر و بررسی کننده، کار خود را هر چه زودتر آغاز نماید. 

http://www.apcenters.com/
http://08global.net/
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اصغر زارعی

مسئولیت ها

- مدیر کل حراست مرکزي وزارت علوم از از تیرماه 1384 تا تیر ماه 1390
- رئیس سازمان حراست کل کشور از تیرماه 1390 تا 7 آبان ماه 1392

- استاد دانشگاه
- عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد شهري ایران

برخی از موارد نقض حقوق بشر

اصغر زارعی به عنوان مدیر کل حراســت مرکزي وزارت علوم تحقیقات و فن 
آوري،

در ممانعت از تحصیل بهائیان نقش موثر داشــته اســت. هنگام مدیریت او بر 
حراست

مرکــزي وزارت علــوم تحقیقات و فن آوري، بخشــنامه اي محرمانه با عنوان 
»ممنوعیت تحصیل افراد بهائی در دانشــگا هها « تحصیل افراد بهائی در دانشگا 
هها خطاب به کلیه دانشگا هها و مراکز آموزش عالی کشور ارسال شده است. 

در بخشنامه فوق با اشــاره به مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی به تاریخ 6 
اسفند 1369 آمده است » اشخاص بهائی چنانچه در حین ورود به دانشگاه و یا 
به گفته جامعه بین المللی بهائی، نیمی از دانشجویانی که در پاییز سال 1385 در 
دانشگا ههاي ایران ثبت نام کردند به طور تدریجی در طول سال تحصیلی 1385 
تا 1386 از دانشگا هها اخراج شدند. این سازمان تعداد دانشجویان بهائی اخراج 
شده از دانشگا ههاي ایران را فقط در سال تحصیلی 1385 تا 1386 حدود 128 

نفر بر شمرده است.

یکی از بهائیانی که به دلیل مذهب خود از تحصیل در دانشگاه محروم شد، پگاه 
نام دارد. او در گفت وگو با بی بی ســی گفت که در آزمون سراسري )سال 85 
( دانشــگا هها در رشته علوم اقتصادي ) گرایش نظري ( دانشگاه شیراز پذیرفته 
شده است اما در نهم مهرماه که نخستین روزهاي آغاز تحصیل در دانشگاه بود، 
مدیریت آموزشی دانشگاه طی نامه اي به دانشکده محل تحصیل او اعالم کرده 
اســت که وي را » منصرف « از تحصیل می شناسد. پگاه می گوید: » چون این 
نامه را قبول نداشــتم در طول نیمســال تحصیلی در کالس ها حضور داشتم و 
امتحا نها را هم دادم اما در نیمســال دوم تحصیلی دانشــگاه حاضر نشد از من 
ثبت نام کند و حتی کارنامه تحصیلی نیمســال نخست را هم به من ندادند.« او 
می گوید در جس توجوي علت » منصرف « شــناختن او از تحصیل به مقامات 
مختلف، از مسئوالن دانشگاه شیراز گرفته تا مسئوالن سازمان سنجش و وزارت 
علــوم مراجعه می کند و همه این مســئوالن به مصوبه شــوراي عالی انقالب 

فرهنگی استناد می کنند که بهائیان را از آموزش عالی ممنوع می کند.

محمدعلی
 زنجیره اي

مسئولیت ها

- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان هاي ایران تا 14 مرداد 1393
- مشاور عالی رئیس سازمان زندا نها از 14 مرداد 1393 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
محمدعلی زنجیر هاي به عنوان معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان زندان 

هاي ایران مسئول آزار زندانیان سیاسی و محرو مکردن آ نها از حقو قشان بوده 
است. او دستور انتقال بسیاري از زندانیان را به سلول انفرادي صادر کرده است. 

به عنوان نمونه:

- در 20 فروردین 1390 دو فعال دانشــجویی زندانی در اوین به نام هاي بهاره 
هدایت

و مهدیه گلرو بدون ذکر دلیل از طرف مقامات مســئول به سلول هاي انفرادي 
منتقل شدند

- در 22 خرداد 1391 هنگامی که زندانیان بند 350 زندان اوین مشغول برگزاري 
مراسمی براي سال مرگ هدي صابر بودند نیروهاي گارد ویژه به این بند حمله 
کردند و عد هاي از زندانیان را به سلول انفرادي منتقل کردند. به هنگام برگزاري 
این مراسم برق این بند قطع شد و 50 نفر از نیروهاي گارد ویژه وارد این بخش 
از زندان شــدند. به دنبال این حمله، شماري از زندانیان از جمله سعید جاللی 
فر، فرشــاد قربان پور، سعید متین پور و بهمن احمدي امویی به سلول انفرادي 

منتقل شدند.

- در 26 بهمن 1392 رســول بداقی و شــاهرخ زمانی، از فعاالن ســندیکایی-
کارگري زندانی، به ســلول انفرادي منتقل شدند. این دو زندانی سیاسی زندان 
رجایی شهر کرج به پلمب و تفکیک کتابخانه بند اعتراض کرده بودند. همچنین 
در 17 آذر 1392 اسماعیل برزگري، زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین، که در 
چهل و ســومین روز از اعتصاب غذاي خــود بود براي بار دوم طی 10 روز به 

یکی از سلول هاي انفرادي بند 240 زندان اوین منتقل شد.

- در 28 فروردیــن 1393 عوامل اطالعات ســپاه، وزارت اطالعات و بیش از 
یکصد

نفر از سربازان گارد ســازمان زندان ها به زندانیان بند 350 اوین با باتوم حمل 
هور شــدند و پس از ضرب و جرح بیش از ســی تن از آنان و انتقال دس تکم 
چهار تن از آن ها به دلیل خونریزي و شکســتگی به بیمارستان خارج از زندان، 
سی و دو نفر ازجمله عبدالفتاح ســلطانی، محمدامین هادوي، سعید متین پور، 

بهنام ابراهی مزاده، بهزاد عر بگل و هوتن دولتی را به انفرادي منتقل کردند.

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

اتحادیــه اروپا در 23 فروردین 1390 ) 13 آوریــل 2011 ( 32 مقام ایرانی از 
جمله محمدعلی زنجیر هاي را به دلیل نقشــی که در نقض گســترده و شدید 
حقوق شــهروندان ایرانی داشــته اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم 
کرد. کلیه دارایی هاي این مقامات نیز در اروپا توقیف شــده اســت. بر اساس 
بیانیه اتحادیه اروپا محمدعلی زنجیر هاي مسئول بدرفتاري با زندانیان و محرو 
مکردن آ نها از حقوق شــان و صادر کننده ي دستور انتقال بسیاري از زندانیان 

به سلول انفرادي است.

محمدحسین
 زیبایی نژاد

)حسین نجات(

جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران

محمدحسین زیبایی نژاد، معروف به حسین نجات متولد 1334 در شهر شیراز است.
او از ابتداي انقالب در سم تهاي مختلف اطالعاتی و امنیتی اشتغال داشته است.

مسئولیت ها
- فعالیت در امنیت داخلی ) سپاه پاسدارن (

- فعالیت در حفاظت اطالعات سپاه پاسداران
- مسئولیت در حفاظت قرارگاه خات ماالنبیا سپاه پاسدارن تا پایان جنگ ایران و عراق

- مسئولیت در ستاد کل نیروهاي مسلح
- معاونت پارلمانی وزارت دفاع
- مسئول بازرسی سپاه پاسدارن

- مسئول طرح و برنامه سپاه پاسداران 2 سال
- معاون هماهن گکننده ستاد مشترک سپاه از سال 1373 تا دي 1375

- جانشین ستاد مشترک سپاه از دي 1375 به مدت 2 سال
 - فرمانده قرارگاه ثاراهلل احتماال از سال 1377 تا مهر 1379

- فرمانده سپاه ولی امر؛ سپاه حفاظت از علی خامنه اي از سال 1379 تا 1389
- مسئول سیاسی- اجتماعی دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی

- معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده سپاه پاسداران
- جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران از دي 1395 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. مشارکت در سرکوب اعتراضات دانشجویی

حســین نجات به عنوان فرمانده قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران در برخوردهاي 
خشــون تآمیز با اعتراضات دانشجویان در سال 1378 نقش مهمی داشته 

است.
در 18 تیر 1378 ، پس از اعتراض دانشــجویان به توقیف روزنامه » سالم 
«، ماموران نیروي انتظامی جمهوري اســالمی و لباس شخص یها با حمله 
به خوابگاه دانشــجویاندر کوي دانشگاه تهران، دانشجویان را مورد ضرب 

و شــتم قرار دادند. این خشونت هاو بازداشت دانشجویان تا 23 تیر 1378 
ادامه یافت. طی این حادثه، عزت ابراهیم نژاد، افســر وظیفه که براي دیدار 
ه مکالســی هاي سابق اش به کوي دانشگاه رفته بود، در شب 18 تیر کشته 

شد.
دو ســال پس از این وقایع قوه قضائیه با تبرئه تمامی لباس شخص یها و 

عوامل نیروي انتظامی، یک ســرباز وظیفه به نام اروجعلی ببرزاده را به اتهام » 
دزدیدن ریش تراش « به 91 روز حبس محکوم کرد.

2. مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست 
جمهوري

سال 1388 و حصر میرحسین موسوي، زهرا رهنورد و مهدي 
کروبی

از ســرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاســت جمهوري ســال 1388 تا 
طراحی و  اجراي حصر میرحســین موســوي، زهرا رهنورد و مهدي کروبی، 
حسین نجات به عنوان یک تصمی مگیرنده مهم در شوراي امنیت ملی حضور 
داشته اســت. او در شهریورماه 1396 طی یک ســخنرانی در جمع مسئوالن 
بسیج دانشــجویی کشــور درباره حصر رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات 
ریاســت جمهوري ســال 1388 گفت: » این موضوع ) حصــر ( در دبیرخانه 
بررســی و در شوراي عالی امنیت ملی مطرح شد و حتی یک نفر هم مخالفت 
نکرد در حالی که افرادي مانند آقاي روحانی که آن روز نماینده رهبري بودند، 
رؤســاي قوا، وزیر خارجه، وزیر کشور، رئیس ستاد کل و... عضو بودند همه 
بدون حتی یک نفر مخالف، هما نطور که دبیرخانه شــوراي عالی امنیت ملی 
اعــالم کرد، اصل مجر مبودن این ها را تأییــد کردند، محاکمه را به مصحلت 
ندانســتند ) با این که محاکمه حق قوه قضائیه بود ( و حصر را تأیید کردند. «

3. مشارکت در بازداشت و شکنجه فعاالن سیاسی- مدنی

سازمان اطالعات سپاه به سرپرستی حسین نجات، مسئول بازداشت و شکنجه، 
صدها روزنامه نگار، فعال سیاســی- مدنی،  اقلیت مذهبی، و اتنیکی، و فعال 

فضاي مجازي مسئولیت داشته است.

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  27
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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

آدینه  9  اسفند  |   28 فوریه

1328 خورشيدى ) 1950 ميالدى(
نخستين شماره نشــريه »زهره ايران« به صاحب امتيازى 

منصوره اتابکی به چاپ رسيد
1370 خورشيدى ) 1992 ميالدى(

درگذشت تقی ظهورى، بازيگر تئاتر و سينما
1382 خورشيدى ) 2004 ميالدى(

درگذشت مهدى پورسعيد - از مديران مؤسسه كيهان )پيش 
از انقالب(

1394 خورشيدى )2016 ميالدى(
درگذشت شــيدا جاهد )مجدالملوک جاهديان( خواننده 
موسيقی سنتی ايران در بيمارستان الله تهران بر اثر بيمارى 
ســرطان. وى به دليل خواندن ممنوع الکار شده بود. وى با 
همراهی و همکارى همسرش مسعود جاهد چندين  آلبوم 
منتشر كرده است كه عبارتند بودند از »كوچه هاى بی نشان« 
»پنجره باز می شود«، »در فکر تو بودم« و »خسته ام از اين 

كوير« را منتشر كرده بودد.

شنبه 10 اسفند  |    29 فوریه

1308 خورشیدی ) 1930 میالدی(
زادروز نصرت رحمانی شاعر در تهران

1317 خورشیدی ) 1939 میالدی(
شاهزاده محمدرضا پهلوی ولیعهد وقت ایران برای ازدواج با 

فوزیه، خواهر ملک فاروق پادشاه مصر، به این کشور سفر کرد.
1318 خورشیدی ) 1940 میالدی(

سرشماری در شهر تهران، برای انجام درست آن، مردم شهر 
از خروج از خانه ها منع شــدند. جمعیت تهران بر طبق این 

سرشماری 540 هزار نفر اعالم شد.
1343 خورشیدی ) 1965 میالدی(

هجدهمین اجالس کمیسیون مقام زن، وابسته به سازمان ملل 
متحد، با حضور21 تن از زنان فعال جهان، به مدت 20 روز در 

تهران برگزار شد.
1374 خورشیدی ) 1996 میالدی(

درگذشت یونس دردشتی، هنرمند آواز
1393 خورشیدی )2015 میالدی(

درگذشت فرهاد وارسته بنیانگذار ورزش کاراته در ایران و نایب 
رییس اسبق فدراسیون جهانی کاراته. وی مبتکر سبک کان ذن 

ریو در ایران بود و تنها  ایرانی صاحب دان 10 کاراته بود.

یکشنبه 11 اسفند   |  1 مارچ

1300 خورشيدى ) 1922 ميالدى (
زادروز مرتضی حنانه - موسيقيدان

1312 خورشيدى ) 1934 ميالدى(
زادروز فرخ تميمی، شاعر، در شهر نيشابور

1325 خورشيدى ) 1946 ميالدى(
زادروز فريدون فرح اندوز، گوينده راديو تلويزيون ملی ايران ، 

برنامه ساز برنامه هاى راديو تلويزونی در خارج از ميهن.
سی دى هاى اين هنرمند در شركت كتاب موجودنند

1353 خورشيدى ) 1975 ميالدى(
تأسيس حزب رستاخيز

1385 خورشيدى ) 2007 ميالدى(
درگذشت مجيد دوامی روزنامه نگار و سردبير پيشين 

روزنامه اطالعات و مجله زن روز در سن 75 سالگی درنروژ.
1393 خورشيدى )2015 ميالدى(

درگذشت فرهاد وارسته بنيانگذار كاراته در ايران، پس از يک 
دوره بيمارى در تورنتو.

دوشنبه 12 اسفند   |   2 مارچ

1308 خورشيدى ) 1930 ميالدى(
زادروز بيژن ترقی، ترانه سرا، در تهران

كتاب از پشت ديوارهاى خاطره از اين هنرمند درشركت 
كتاب موجود است.

1324 خورشيدى ) 1946 ميالدى(
دكتر محمد مصدق، نماينده تهران در مجلس شوراى ملی، 
شديداً به شوروى كه حاضر به خارج ساختن  نيروهايش از 

ايران نمی ىشد، اعتراض كرد.
1341 خورشيدى ) 1963 ميالدى(

هيئت دولت، تصويب نامه اى را امضا كرد كه كلمه  »ذكور« 
از مواد 6 و 9 قانون انتخابات حذف شد، و زنان حق انتخاب 

شدن و نمايندگی در مجلس شوراى ملی را به دست 
آوردند.

1374 خورشيدى ) 1996 ميالدى(
درگذشت امير بيداريان، نوازنده ى چيره دست تنبک

1387 خورشيدى ) 2009 ميالدى(
درگذشت سيدعلی ميرى، بازيگر قديمی تاتر و سينما در 
بيمارستان آبان تهران بر اثر سکته قلبی.او در در بيش از 

115 فيلم بازى كرد
كه تعدادى از اين فيلمها در مركزموسيقی و فيلم ايران 

شركت كتاب موجود است،
اودر اواخر عمر مدتی در لو س آنجلس زندگی كرد و با 

تلويزيو نهاى فارسی زيان همکارى می كرد همچنين در 
چند تئاتر نيز به ايفاى نقش پرداخت.

  سه شنبه 13 اسفند   |  3 مارچ 

1326 خورشيدى ) 1948 ميالدى(

درگذشت دكتر فاطمه سياح، استاد دانشگاه، 
نويسنده و پژوهشگر

كتاب نقد و سياحت اين پژوهشگر در شركت 
كتاب موجود است.

1348 خورشيدى ) 1970 ميالدى(
زادروز پانته  آ بهرام، هنرپيشه تئاتر، سينما و 

تلويزيونی مجموعه هاى 
1348 خورشيدى ) 1970 ميالدى(

زادروز مرجان محتشم، هنرپيشه سينما

چهارشنبه 14 اسفند    |  4 مارچ

1345 خورشيدى ) 1967 ميالدى(
درگذشــت دكتر محمد مصدق - نخســت وزير، در 

تبعيدگاه خود، احمدآباد
 كتاب »ســوداگري با تاريخ« جلد نخســت نوشته 
محمد امينی در پاســخ به كتاب در پاسخ به كتاب » 
دكتر مصدق - آسيب شناسی يک شکست » نوشته 
علی ميرفطروس ازســوى انتشــارات شركت كتاب 

منتشر شده است. 

پنجشنبه 15 اسفند  |    5 مارچ

1341 خورشیدی ) 1963 میالدی(
زادروز رضا چایچی، شاعر

1353 خورشیدی ) 1975 میالدی(
امضــای پیمان نامه 1975 الجزایــر- قراردادی میان 
کشورهای ایران و عراق که خط مرزی ایران و عراق 

در آبهای اروندرود را تعیین کرده است
1373 خورشیدی ) 1995 میالدی(

درگذشت عباس زریاب خویی، محقق و مترجم
1394 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشــت بانو فروغ مصباح زاده همســر زنده یاد 
دکتر مصطفی مصباح زاده بنیانگذار موسســه کیهان 
در سن 90 سالگی در شهر لس آنجلس. وی صاحب 
امتیاز مجله معروف زن روز از انتشــارات کیهان در 

فعالیت های مطبوعاتی پیش از انقالب 57 بود.

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
28 فوریه تا  5 مارچ )9 اسفند تا  15 اسفند(

 ایرانشهر
را

آن الين بخوانيد
iranshahrnewsagency.com/

Magazine

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
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https://www.la-pianos.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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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
... مرده می برن کوچه به کوچه ... یهویی یاد این قطعه از ترانه مرحوم فرهاد مهرداد افتادم که به حال و هوای این روزای ایران می خوره، ایران دسته گلی که جمهوری اسالمی 
این روزا به آبش داده. با همه گیر شدن ویروس وارداتی کرونا تو همه جای ایران، یه بار دیگه بی تدبیری و بی اهمیت بودن جون مردم برای این نظام به همه نشون داده شد 

اما این دفعه کثافتی زدن که حاالحاالها جمع کردنش طول میکشه و اونم با چه قیمتی؟ به قیمت جون مردم!

درد بی درمون
االن دیگه معلوم شــده که هواپیمایی ماهان که مال ســپاهه هنوزم با کمال پررویی 
میره چین و میاد و همین دیوثا باعث اومدن این درد بی درمون به ایران شدن. بیشتر 
پروازای ماهان به چین از فرودگاه خمینی )گور به گور شده( و نزدیک شهر قم انجام 
میشه و بخاطر موضع خایه ماالنه جمهوری اسالمی نسبت به چین، دایم مقامات نظام 
)که یه سرم به قم میزنن همیشه( به اونجا رفت و اومد دارن. همین عوامل باعث به گا 
رفتن شهر مقدس قم شد. قم از قدیم مرکز صادرات آخوند و خرافات بوده ولی االن 

شده پایتخت ویروس کرونا تو ایران! 
میگن وقتی مقامات بهداشتی فهمیدن اوضاع چقدر توی قم خرابه و کرونا داره بیداد 

میکنه، پیشنهاد قرنطینه شهر رو توی شورای امنیت ملی کشور مطرح کردن ولی حاج 
حسین طائب، رییس خطرناک و خفن ضداطالعات سپاه، مخالفت میکنه و میگه قم 
آبروی اســالمه و نمیتونیم آبروی اسالم رو ببریم! قرمساق انگار بچه های محل سر 
توپ تو بازی با هم دعواشون شده و دارن لجبازی می کنن با هم. مرتیکه چنتا پرونده 
ســازی کرده و با پدرسوختگی و شکنجه و ترور مخالفا رو ترکونده، جوگیر شده و 
جدی فکر کرده هر غلطی دلش بخواد، میتونه بکنه. خاک بر سر اون االغی که به این 
جنایتکار انقدر قدرت داده که بتونه تو امور مهم مملکتی دخالت کنه و با جون مردم 

همون کاری رو بکنه که داره با جووناشون میکنه!

عطسه تروریستی، َاخ تُِف دژمن
رهبــر یه کاره رفته باال منبر میگه دژمن این بیماری کذایــی )کرونا( رو بهونه کرده 
برینه به انتخابات ما! اصن انگار نه انگار که جون مردم براش ارزشــی داشته باشه با 
پوزخند این چیزشــعر رو میگه و رییس جمهور خایه مالش هم با نیش تا بنا گوش 
واز می فرماید که کرونا شــببه تحریمه و اسمش ترسناکتر از خودشه. امام حمعه قم 
که درضمن نماینده ولی فقیه هم هست کفت ترامپ می خواد قم رو بدنام کنه ولی 
کور خونده! یه چیزخل دیگه ای هم پیدا شده تو وبسایت تولیت آستان حرم معصومه 
نوشــته که نقره آنتی باکتریاله و مثه سد محکم در برابر کرونا عمل میکنه پس بیاین 
حرم معصومه که دارالشفاس؛ بیچاره نویسنده حتی یه ثانیه به مغز پوکش نزده که آخه 

اوسگول، آنتی باکتریال چه ربطی به ویروس داره و بعدشم اگه خرافه پرستی بیل زن 
بود باغچه خودشــو بیل می زد و االن شاهد به گا رفتن مقامات جمهوری اسالمی با 
کرونــا نبودیم. خالصه رهبر که دید این تو بمیکی دیگه از اون تو بمیکیا نیســت و 
باس دوال بشه، نشســت جلو دوربین توی یه اتاق امن و از پزشکا و پرستارا تشکر 
کرد و یه جورایی گوه خوردگی رو میشد از جهره اش خوند. مثه اینکه از وقتی دیده 
نماینده های مجلس و اعضای دولت به گای کرونا رفتن، می ترسه دژمن یه کرونایی 
رو مامور کزده باشــه تو صورتش اخ تف بندازه یا یه عطســه مشدی به روش ترور 

میکروبیولوژیکی بهش بکنه!

شهیدان زنده و داروی ضد کرونا
چند روزیه که بین مقامات جمهوری اسالمی مد شده یه ویدیو از خودشون تو شبکه 
های اجتماعی میذارن و خیلی شادمانه و با رقص و پایکوبی به مردم خبر میدن که به 
گای کرونا رفتن و با کلی دلقک بازی قول میدن برگردن و کرونا رو شکست بدن. این 
دوستان به گا رفته که میتونن خودشونو از االن مرده حساب کنن مصداق شهیدان زنده 

اند که به قول حضرت عمام با لذت و خوشحال به سوی شهادت رفتن!
اما بعد از همه این بگیر و ببندا باالخره رژیم از خر شیطون پیاده شد و رضایت داد که 

وضعیت فوق العاده اس و باس علیه کرونا خیلی جدی تر از شوخی های مسئولین 
عمل کرد. به همین خاطر قرار شــده روی احمد جنتی یه تحقیق علمی کامل انجام 
بشه تا معلوم شه که اوال چرا هیچ چیزی برای مردن بهش کارگر نیست و جون سگ 
داره و کماکان نه تنها عزراییل رو جواب کرده که حتی عطســه تروریستی و اخ تف 
کرونایی هم روش اثر نداشته تا به حال و دوما با استفاده از DNA  جنتی، واکسن و 

داروی درمان قطعی کرونا رو بسازن!                  

جوک های کرونایی
فکر نکنم از ملت ایران جوکسازتر داشته باشیم. المصبا در اوج مصیبت و بدبختی و حتی خطر مرگ، همچین جوک میسازن و دست به دست میکنن آدم پشماش میریزه. یه 
چنتایی از جوک های مربوط به ویروس کرونا که میتونستیم براتون اینجا بذاریم رو با هم می خونیم، با این توضیح که اوال تعداد خیلی بیشتری جوک هستش که نمیتونیم 
براتون اینجا کار کنیم از بس که این مردم ایران با ادبن و دیوما شاید این طنز و شوخی های مردم در زمان فعلی یه واکنش به وضعیت خطرناک موجوده و ممکنه کمی روحیه 

ساز باشه ...  

•  هیچ وقت خانوما رو با کرونا تهدید نکنید!
 خانوما خودشــون ویروســی دارند بنام ُغُرنا که تا حاال میلیونها مرد را به کام مرگ 

کشانده.
•   از وقتی تلویزیون زیرنویس کرده چشــمای خودتون رو با دست نمالید شدیدا 
چشمام میخاره! اصن دوس دارم چارتا دست دیگه هم قرض بگیرم چشمامو بمالونم.
•  آقا این یک ماه رو هم زنده بمونیم، بعدها میتونیم بگیم ما بازماندگان کرونای سال 

98 هستیم!
•  امروز دو نفر که ماســک داشتن تو خیابون آشنا دراومدن. ماسکاشونو دراوردن، 

روبوسی کردن دوباره ماسک زدن!
•  نامه یه طلبه از قم:

کرونای عزیز...  ما هیچ چیزمون بهم نمیخوره حتی تو اسمت هم خیلی با کالس تر 
از اسم منه ... ما به درد هم نمیخوریم ... نزدیک من نیا ... من فکرامو کردم تصمیممو 

گرفتم ... انتخاب من اسهاله!
•  مورد داشــتیم تو شــرکتمون تا دیروز با لیوانی که صبح شیر میخورد، ظهر دوغ 
میخورد و عصر قهوه و چایی و دوباره چرخه اســتفاده ش از فردا شروع میشد، االن 
لیوانو میشوره میذاره تو کمدش درو قفل میکنه میره، من از ویروس کرونا ممنونم که 

بهداشت رو به خیلیا یاد داد!
•   تو این مملکت بالیا و مصیبت ها عین برنامه هفتگی دبستان شده:

این هفته کرونا – کرونا - زلزله داریم. هفته بعد کرونا – کرونا – ســیل داریم. هفته 
بعدش کرونا – کرونا – کرونا!

•   قبلنا خدا تک تک بالهاشو می فرستاد، مثال یه بار سیل، یه بار زلزله، یه بار ... ولی 

دید جواب نمیده، ما ســگ جون تر از این حرفاییم! االن ملخ ها حمله کردن جنوب، 
کرونا تو مرکز، زلزله تو غرب، ســیل تو شمال و خشکسالی در شرق، کال ایران رو 

کنسل کرده. 
•  دستورالعمل طب اسالمی – علفی برای درمان قطعی بیماری کرونا:

در صورت ابتال به ویروس کرونا تا 10 روز آویشن و نبات را دم کرده و بخورید. روز 
یازدهم آویشن را بدون نبات، دم کرده بخورید. اونوقت ویروس میاد بیرون میگه َپ 

نباتش کو؟ با دمپایی بزنید تو سرش بکشیدش!
•  االن استان های ایران همه دارن با هم این نرانه رو میخونن:

بغلی بگیر! چی رو بگیرم؟ کرونا رو! چیکارش کنم؟ بده بغلی، بده بغلی!
•   کرونا نگرفتم ولی یک بیماری بدتری گرفتم به اسم »نکنه کرونا گرفتم«

•  عوضش اگه زنده بمونیم خاطره می شه همه این روزای کرونایی ... یه روزی دو 
بامبی میزنیم تو سر نوه نتیجه مون که ما توی سال 98 از مرض کرونا جون سالم به در 
بردیم بعد توی دیوث ناراحتی چرا دوست دختر روبوتیکت دیر آالرم زده و جوابتو 

دا ده؟
•  وصیت یک کرونایی:

اگر بر اثر کرونا از دنیا رفتم، روی سنگ قبرم بنویسید: »بر اثر درگیری با پلنگ دار فانی 
را وداع گفت«، ننویسید: »بر اثر ویروس کرونا بادی وزید و گلی پر پر شد«

•   یکی از جیب های کتم رو قرنطینه کردم! پول، کلید، کارت بانکی و رســیدها رو 
توش میذارم تا حواسم باشه کرونا کجاست. اسمشو گذاشتم  جیب کرونا!

•  شــانس تخمی ما تا حاال هر چي از چین میومد ایران بنجل و دری وری بود، به 
ویروسشون که رسید، جهش یافته و خفنترین نوعشه!

کرونا در شبکه های اجتماعی ایرانیا:

استیکرهای کرونایی

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

مهدی توکلی تبریزی بی سرزمین تر از باد

استانبول همیشــه برای آنهایی که دل از مام وطن 
بریده و ســودای مهاجرت به ســر داشته اند در 
حکم برزخی بوده است برای رسیدن به بهشت یا 
جهنم.بعضی ها کم وبیش در این برزخ سرگردان 
شــده اما سرانجام یا بهشــتی می شوند یا جهنمی 
و بعضی دیگر برای همیشــه اســیر و گرفتار این 

برزخ می مانند.
یکی از این برزخی ها یاشار بود.از تبریز به همراه 
مادرش آمده بود , آمده بود که برود اما ســال ها 

بود که زمینگیر این برزخ شده بود.
در محله آکســارای اســتانبول کافــه ایی کوچک 
داشــت که پاتوقی شــده بود بــرای خیلی از آدم 
هایی که قصه غصه هایشان شبیه حکایت خودش 
بودند , آنهایی که پل های پشــت سرشان خراب 
شــده بود به امید گذشتن از روی پل تنگه بسفر یا 
اینکه آمده بودند دل به دریا بزنند برای رســیدن 
به آن ســوی آب , اما دریا همیشه آرام نبود باال و 
پایین داشت ,طغیان داشت مثل آن شبی که یاشار 
را بــه همراه مــادرش به دریا بردنــد , اما زورق 
شکسته به کشــتی نجات نرسید و جسم بی جان 
مادرش اســیر خاک این برزخ شد و خودش هم 

اســیر یاد و خاطر مادر در این غربت تنهایی.حاال 
او و کافه اش سالهاســت که پناه برزخی هاست , 
از ایرانی و افغان گرفته تا عراقی و ســوری .این 
روز هــا او از جوانی افغان به نــام متین که خانه 
و وخانــواده اش را در جنگ داخلی ســوریه از 
دست داده اســت تیمارداری می کند.متین خسته 
و درمانــده آمده بود تا شــاید مرحمی برای زخم 
هایــش پیدا کنــد , زخم هایی به عمق ســال ها 

آوارگی و خانه به دوشی.
می گفت هیچ گاه ســرزمین مادری اش را ندیده 
است , در ایران متولد شده است. و در سال های 
نوجوانی به همراه پدر ومادر به ســوریه مهاجرت 
کرده اســت , اما با شروع جنگ در سوریه دوباره 
طعم تلخ آوارگی را چشــیده است.روزی که متین 
به کافه وارد شــد تن نحیف و رنجورش نشان از 
بیمار بودنش داشــت. یاشار اورا همچون فرزندی 
که بعد از سال ها فراق به خانه پناه آورده باشد در 
آغوش گرفت.سنگ صبورش شد و چند روزی در 
اطاق باالی کافه در کنار خود از او مراقبت کرد تا 
جوانک جان دوبــاره گرفت.متین می گفت فامیل 
پدری اش برای سالهاســت کــه در آلمان زندگی 

می کنند و می خواهد خود را به آنها برســاند, اما 
شرایط ورود پناهجویان به اروپا نسبت به گذشته 
ســخت تر شــده است.یاشــار قول می دهد اورا 
کمک کند از همین رو تصمیم می گیرد با دوستان 
ترکش که در ایــن زمینه تجربه و اطالعاتی دارند 
مشــورت کند.از آنجاییکه بزرگترین جامعه اقلیت 
مهاجر آلمان را ترک ها تشــکیل می دهند بنابراین 
می توانند تجربیات مناســبی در زمینه مهاجرت و 
پناهندگی به آلمان داشــته باشند.تقریبا یک ماهی 
می گذرد که دوســتان ترک یاشار مقدمات رفتن 
متین به یونان را فراهم مــی کنند تا از آنجا برای 
ادامه مسیر هماهنگی ها انجام شود. روز وداع فرا 
می رســد.متین , یاشار را در آغوش می گیرد و به 
او می گوید : بعد از پدرم , آغوش گرم شــما بود 
که به من توان و جان تازه ایی بخشــید و از یاشار 
خداحافظــی می کند و از کافــه بیرون می زند و 
ســوار بر اتومبیلی که در انتظارش در مقابل درب 
کافه توقف کرده اســت می شود .اتومبیل حرکت 
کرده و در سرخی غروب استانبول محو می شود.

http://www.ketab.com/
http://alikrealtor.com/
www.safarianrugs.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 28 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://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
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دستور توقف آزادی یک زندانی متجاوز جنسی زنجیره ای

دادگاه استیناف منطقه 4 با رد کردن نظر دادگاه عالی سن دیه گو، از مرخص شدن 
یکی زندانی معروف به متجاوز زنجیره ای را پس از پایان دوران محکومیت و دوران 

بیمارستان روانی، پیشگیری کرد. 
بر اساس قوانین کالیفرنیا کسانی که به جرم تجاوز جنسی محکوم می شوند پس از 
گذراندن دوران  زندان و دوره معالجه روانی در بیمارســتان ، می توانند آزاد شوند 

ولی باید زیر نظر باشند. 
3 قاضی دادگاه استیناف اعالم کردند که بررسی پرونده الوین کوارلس 57 ساله نشان 

می دهد که اســتانداردهای الزم در مورد او رعایت نشــده و آزادی او برای جامعه 
خطرناک اســت و نمی تواند آزاد شود. در دادگاه عالی سن دیه گو در سال 2018، 
تصمیم گرفته شده  بود که او پس ازگذشت یکسال ازدوران زندان و ماندگاری در 
بیمارستان روانی اش آزاد شود ، لیکن دادگاه استیناف بر روی این تصمیم و تقاضای 

وکالی او، خط بطالن کشید. 

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
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

