307

ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
!!!...پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر
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 ۱۰شهرآمریکا  ،با آلودهترین هوا
در کالیفرنیا هستند
تاثیر جنگ در اوکراین و نقش ناتو در
انتخاباتلوسآنجلس
پلیس بیشتر برای لوس آنجلس در
انتخاباتمقدماتیشهرداری
 Super Mairo Brothersدر
یونیورسالاستودیویهالیوود
آچار کشی بیوگرافی شیرین خاتون
عبادالآخوند؟!
دانشآموزان لوس انجلس کانتی
مدرسه
را بدون پوشیدن ماسک آغاز کردند
اوکراینیهایساکنکالیفرنیا،
سوپ برش رایگان و گردآوری
کمک مالی
بنیاد غیرانتفاعی کودکان جنگ در
لوس آنجلس و نجات کودکان
اوکراینی

انتخاب هیأت مدیره جدید موقت
مجتمع فرهنگی نصح

آمریکاییانآسیاییتبار،در
هراس از حمله نژادپرستان

خبرگزاری ایرانشــهر :در پی تشنج در روز شنبه
 ۵مارچ  ۲۰۲۲در مجتمــع فرهنگی نصح و بی
احترامی آقــای فرهاد زمردی یکــی از اعضای
هیــات مدیره این نهاد به ربای داوید شــوفط در
صحن کنیسا و سپس واکنش اشخاص حاضر به
آقای زمردی و بعدا عکس العمل دیگر سازمانها
و ارگانهــای ایرانی یهودی بویژه « فدراســیون
یهودیان ایرانی» و بازتاب آن در ایرانشهر شماره
 ،۳۰۶اختلافات بخشی از اعضای هیات مدیره
مجتمع با اعضا و ربای داوید شــوفط که ســالها
در اختفا بــود را در میان عموم جامعه برملا کرد.
متعاقب این بی احترامی و واکنش شــدید به آن
 ،در روز شــنبه  ۱۲مارچ جمعیتــی بالغ بر یک
هزار نفر از اعضا و غیر اعضا در کنیســای نصح
برای پشتیبانی از دموکراسی خواهی ربای داوید
شــوفط و اکثریت اعضای هیات مدیره ،حضور
پیدا کردند .روز یکشــنبه ســیزدهم مارچ نیز از
ساعت ده بامداد به وقت محلی که روز انتخابات
اعلام شــده بود ،بیش از سی درصد اعضا یعنی
بیــش از  300نفر به محل مجتمع برای رای دادن
مراجعه کردند ولیکن در مقابل در ورودی مجتمع
با تعدادی سکیوریتی گارد مواجه شدند که طبق
دستور بخشی از هیات مدیره متشکل از خانم ها
شیده ضرابیان و ادنا بروخیم و آقایان آشر اسحق
پور  ،مهدی سرودی و فرهاد زمردی از ورود آنان
و هم چنین ربای داوید شــوفط به داخل مجتمع
جلوگیری شــد .با توجه به این که جمع اعضای
حاضر ،بیش از سی درصد کل اعضا را شامل می
شد و از جمع افرادی که در محل حضور پیدا کرده

ketab1@ketab.com

وام های کرونا

یاری بالعوض از سوی دولت
هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها
یاری بالعوض از سوی دولت برای کسانی که
تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند
فرهاد زمردی در جلوی در ورودی مجتمع فرهنگی نصح همراه با سکوریتی گاردها
بودند ،نام  215نفر از  882نفر کل فهرست اعضا
مطابقت داشت ،بنابراین طبق اساسنامه  ،مجمع
عمومی در خیابان و بیرون از مجتمع تشکیل شد
افــراد جدیدی را برای احراز عضویت در هیات
مدیره موقت انتخاب کرد .نام ده فرد منتخب به
شرح زیر است :خانم شری رشیدی و آقایان ،دکتر
شاهین صدیق ،ســیمون پوراتحاد ،فرد پوربابا،

پرویز بنیامینی ،دکتــر دان کاهن ،کامبیز ضرابی،
دیوید تابان ،ابی شوفط و بهروز حکیمی.
اعضای هیات مدیره جدید روز دوشنبه  ۱۴مارچ
تشــکیل جلســه داد و اقدامات حقوقی خود را
برای به دســت گرفتن سکان کشتی به گل نشسته
مدیریت ،آغاز نمود.

Iranian Infor mationCenter
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424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
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کورش سلیمانی (زم)

تصویر هفته:

نوروز

با بهترین شادباشهای نوروزی و آرزوی بهترینها برای شما ،خانواده شما ،هم
محلههای شما  ,همشهریان شــما و هم ولایتیهای شما ...هم میهنان شما و هم
قارهایهای شما!
حقیقت اینست که هر چه سعی کردم در باره نوروز مطلبی بنویسم که شما آنرا در
گذشتههایی نخوانده باشید و یا نشنیده باشید ،چیزی به عقلم نرسید ،ولی این را
بگویم که نماد یا سمبل نوروز از همان عهد باستان «عمو» نوروز بوده و هست و
خواهد بود که فقط اشکال این موضوع این است که این نماد فقط یک نفر است و
آنهم مرد! یعنی از زن خبری نیســت و در کنار عمو نوروز ،عمه نوروز و با ساز و
آواز و در سال نو ما نمیآمد.
در کشــورهای دیگر جهان در ابتدای ســال نو میلادی ،بابــا نوئل با یک کولهبار
اســباببازی و چیزهای خوب دیگه از قطب شمال به دیدار مشتاقان میشتابد و
بعد از مدتی عیال مربوطه را کنار او گذاشــتند ولی هنوز که هنوز بابانوئل در ایام
متبرکه کریسمس وزنه سنگینتری است.
بهر روی برای مبارزه با مردســالاری و احترام به مقام مادربزرگ و مادر و همسر
و دختر و نوه و نبیره و نتیجه دختر ،شــرط واجب آنست که طراحها و نقاشها،
یواش یواش ،آهسته و پیوسته ،عیال یا خواهری برای عمو نوروز تدارک ببیند و
آهنگسازان و تهیه کنندگان برنامههای تلویزیونی نوروزی هم در این راه پا پیش
بگذارند و کسی چه میداند .شاید جایگاه و احترام زن و مادر و همسر و دختر و
نوه و نتیجه و نبیره ،آنطور که باید و شاید برای ما شناخته شود.

من از کسی نفرت نخواهم داشت

I Shall Not Hate

مقاله:
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آچار کشی بیوگرافی شیرین خاتون عباداآلخوند؟!

جناب کورش خان سلیمانی (زم) همکار محترم نشریه ایرانشهر درود بر شما
صبح روز دوشنبه چهاردهم اسفند ماه سال  1400مهرورزی زنجیره ای طبق رسم
هفهاتی بر وزن سنواتی (یعنی هفتگی) شماره  306نشریه وزین ایرانشهر با چاپار
اینترنتی به دست ما رسید و از مطالعه آن ّ
حظ وافر بردیم .تا رسیدیم به مقاله بهجت
طماعیه شیرین خاتون
اثر شــما درباره به قول کفار بیوگرافی علیامخدره مخبّطه ّ
عبادالآخوند و بر خوردیم به دو سه نکته بسیار مهمی که در این مقاله از قلم گهر بار
و دیده تیزبین حضرتعالی دور مانده است.
اینجانب پیر خراســانی در مقام وکیل فضول های مح ّله و بر اســاس یک وظیفه
شــرعی ،گلاب به روی تان اگر جسارت نباشــد بدین وسیله فضولت ًا آچار کشی
مختصری به مقاله شما آن هم فقط برای تنویر افکار ّامت همیشه در پیست رقص و
حسینیه به شرح زیر فرمودیم! و آن را برای ایرانشهر ارسالیدیم! بر اساس حدیث
شریف « صلاح مملکت خویش خســروان دانند!» حال ریش و قیچی به دست
طایفه بنی ایرانشــهریان و به ویژه دوست ما جناب بیژن خان خلیلی است که آن
را بچاپند و یا برای عبرت ســایر فضولان آن را به سطل کاغذ های باطله کنار میز
کارشان بسپارند.
یکم این که در شــهر شایع اســت که در واقع جایزه صلح نوبل را رژیم ناشریف
جمهوری افلاســی برای این خانم خریده است به قصد این که ایشان به دیار کفر
بیاید و برای آقایان آخوند و رژیم الهی اســلامی شــان تبلیغ کند ،که کرد .آن جا
که در ســخنرانی خودش اول ًا خود را یک زن مسلمان ایرانی و نه ایرانی مسلمان
معرفی کرد .ثانی ًا به جای پرداختن به درد و رنج مردم ایران ،به جای گفتن از هزاران
جوان بی گناه به خون خفته در لعنت آباد ،به عوض گفتن از اوین و گوهردشت و
حق این
دیزل آباد ،پرداخت به زندانیان بی گناه گوانتانامو! و ظلم شیطان بزرگ در ّ
معصومین تروریست! و بدین ترتیب مزد آخوند را پرداخت.
دوم در مقاله شــما از رقم ناچیز بالای یک میلیون دلار جایزه ایشان از کمیته نوبل
و دریافت های احتمالی از جوائز دریافتی دیگر ایشان هم ذکر خیری نرفته است.
اگر هم می بینید بعداً رژیم دبّه کرد و گزک دســت شــیرین خانم داد و برایش شر
دوم
اول به شُ ل بودن بند تنبان همسر این
ّ
علیامحدره و ّ
ایجاد کرد ،مربوط می شود ّ
هم این مهم که شــاید صاحب کار از سرویس این پیمانکار خودش کامل ًا راضی
نبوده و حق داشــته که گوش او را بکشد؟! در ضمن دادن نسبت انجام کار خلاف

در کانون خبر:

درخواست خودداری از بازپس
گرفتن کمک مالی به کودکان

کنشــگران حقوق کودک ،بار دیگر از گوین نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا
درخواست نمودند که در شرایط کنونی که ایالت دارای  ۴۶میلیارد دلار پول
اضافی در صندوق پسانداز خود است ،از کم کردن حقوق پرداخت شده
برای کودکان به خانوادهها خودداری نماید و راهی را برگزیند که کودکان از
آن پول بهرهمند شوند.
بنابر قوانین امریکا از ســال  ۱۹۷۵به کودکانی که در خانوادههای فقیر و یا
کمدرآمــد زندگی می کردند کمک دولتی آمریــکا از راه کمکهای ایالتی
میرسید و از سال  ۱۹۹۶که طرح این پرداختها تغییر کرد ،خانوادههایی
که درآمدشان بالا میرفت و یا کار پیدا میکردند ،نخست ماهیانه  ۵۰دلار و
سپس  ۱۰۰دلار و در نهایت  ۲۰۰دلار به ایالت برمیگرداندند که  ۴۵درصد
آن بــه دولت فدرال و  ۵درصد به کانتی می رســید و  ۵۰درصد را ایالت
نگه میداشت .اکنون درخواست شده است از دریافت این پول ،خودداری
شود.

سکته مغزی بین جوانان

کتابی که محض گل روی شــما براتون معرفی میکنم توسط یک دکتر فلسطینی
نوشته شده که ابروهای آدمیزاد را تا سقف کلهاش بالا میبرد .این دکتر فلسطینی که
در غزه زندگی میکند و در اسراییل هم در بیمارستانهای اسراییلی کار کرده ،در
جریان جنگ اسراییل و غزه ،سه دختر او در اثر آتش توپخانه نیروهای اسراییلی
کشــته شــدند ولی او به جای نفرت و انتقام جانب صلح را گرفت و صحبت از
همزیستی مسالمتآمیز نمود و برای پیشبرد این عقیده تلاش بسیار کرده است.
عزالدیــن ابوالعیش در کتاب خود از محنت و جنگ و خفت و خواری که هنگام
عبور از گذرگاه های مرزی بین غزه و اســراییل توســط اسراییلیها متحمل شده
حرف میزند ،ولی در عین حال به خاطره خوبی از یک خانواده یهودی سفارادی
اشاره میکند که او را در سن  ۱۵سالگی استخدام کردند و با او رفتاری مثل فرزند
خودشان داشتند و همین طرز فکر و عملکرد این خانواده باعث شکل گرفتن طرز
فکر عزالدین شد.
او در باره از دست دادن دخترهایش که در جریان جنگ غزه در اثر اشتباه سربازان
اسراییلی کشته شدهاند مینویسد« :اگر بدانم که دختران من آخرین قربانیان ایجاد
صلح بین فلسطین و اسراییل بودند ،آنگاه از دست دادن آنان را میپذیرم».
دکتر عزالدین ابوالعیش یک مسلمان مومن است و به عنوان یک پزشک رسالت
خود را در نجات دادن جان انسانها میداند و عقیده دارد مرام متفاوت یا تابعیت
کشوری دیگر نباید باعث فرق گذاشتن بین آدمها شود.
من با اینکه به داشتن یک زبان دراز اسم در کردهام ،باید بگویم که در وصف چنین
انسان والایی خودم را ناتوان و دچار لکنت زبان حس میکنم و این را یادم رفت
که بنویسم ،دکتر عزالدین ابوالعیش کتابی به نام «دختران زندگی» (Daughters of
 )Lifeنوشته که میتوانید آن را به طور دست اول یا دوم یا قرض کردن از دوستان
تهیه کنید و بخوانید و ببینید که فرق آدم ها با همدیگر چیست.
عشق و انتقام

جنگ و نفرت بیگمان سودی ندارد  ،ای عزیز
ز آسمان تیرهاش ابر نبارد ،ای عزیز

غنچه گل کی شکوفد در میان شور ه زار

گر که دهقانی در آن بذری نکارد ،ای عزیز!

کورش سلیمانی (زم) فوریه ۲۰۲۲

Kourosh454@gmail.com

پس از آن که هیلی ،همسر خواننده پاپ جاستین بیبر با نشانه های سکته مغزی
روانه بیمارســتان شد ،دکتر متیو تنسر ،استاد دانشگاه  USCو متخصص مغز و
اعصاب ،در مورد سکته مغزی و لخته شدن خون در مغز جوانان هشدار داد.
دکتر تنســر اعلام کرد که ســکته مغزی در سن  ۲۵سالگی بسیار نادر و کم است
و بیشــتر سکتههای مغزی در میان کهنسالان در سن  ۷۰تا  ۸۰سالگی دیده شده
است و تنها  ۱۰درصد سکتههای مغزی به بیماران زیر  ۵۰سال مربوط میشود.
او اشــاره کرده است با وجود بیماری کرونا ،باید این نشانهها را جدی گرفت و
بیدرنگ با  ۹۱۱تماس گرفت لخته شدن خون در مغز و نرسیدن اکسیژن به مغز،
این روزها در دوران کرونا ۶ ،تا  ۸بار بیشتر شده است.

ناموسی در دیار کفر به این بانو هم واقعیت ندارد چون اول ًا بنا به نظر کارشناسان
خبره ،این بانوی محترم به درد این مصارف نمی خورد و باب بازار نیست بعد هم
این گونه اتّهامات از ابزار مهم مورد استفاده سیستم های امنیتی آخوند هاست.
به عنوان حسن ختام هم لازم است اشاره کنیم به تلاش های فراوان ایشان در اثبات
این نکته که اسلام دین رافت و عطوفت است بنابر این اگر می بینید مسلمین هراز
گاهی در جائی سر می بُرند یا بمبی منفجر می کنند و عده ای بیگناه را می کشند،
به قول جوجه جاهل های پایین شهر تهران ،مهم نیست رگ است و رد می شود!؟
با مهر و احترام پیر خراسانی
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 ۱۰شهرآمریکا  ،با آلودهترین هوا
در کالیفرنیا هستند

دولت جو بایدن ،اســتانداردهای آلودگی هوا از ســوی خودروها را که
در دوران دولت ترامپ ،لغو شــده بود ،بار دیگر بــه ایالت کالیفرنیا باز
میگرداند.
این تصمیم میتواند استانداردهای سختگیرانهتری را برای اتوبوسهای
مسافربری در آمریکا به اجرا بگذارد.
آنچــه که دولت بایــدن به ایالــت کالیفرنیا اجازه میدهد این اســت که
استانداردهای خود را برای دستیابی به مقررات آلودگی صفر هوا در مورد
اتوموبیلها به اجرا بگذارد و در راستای مقررات بهتر برای محیط زیست
گام بردارد.
ایالت کالیفرنیا و  ۱۵ایالت دیگر ،همراه با واشنگتن دی سی ،استانداردهای
دشوارتری را برای پاکیزگی هوا و پیشگیری از آلایندگی هوا اختیار کردهاند.
بنابر آخرین مطالع ه انجمن ریه در آمریکا ۱۰ ،شــهر با آلودهترین هوا در
کالیفرنیاهستند.

تاثیر جنگ در اوکراین و نقش ناتو در
انتخاباتلوسآنجلس
تاثیــر جنگ در اوکرایــن و نقش ناتو در انتخابــات لوس آنجلس گرچه
انتخابات لوس آنجلس یک موضوع داخلی و شــهری است و نمیتواند
با رویدادهای جهانی ،تغییر چندانی بنماید ،اما اشــغال اوکراین از سوی
روسیه میتواند در انتخابات  ۷جون در لوس آنجلس بر کارزار شماری از
کاندیداها تاثیر گذار باشد.
زیرا پس از آغاز حمله روسیه ،سوسیالیستهای دموکرات امریکا با انتشار
بیانیهای درخواســت خروج آمریکا از پیمان ناتو را نمودند گرچه بیانیه،
روسیه را محکوم کرده از امریکا نیز خواسته به روند امپریالیستی خود پایان
دهد و از گسترش پیمان ناتو پیشگیری نموده و از آن خارج شود.
میچ افارل ،عضو شــورای شــهر لوس آنجلس کــه میخواهد بار دیگر
در انتخابات پیروز شــود و در حوزه انتخاباتی او شــماری از کلیساها و
ســازمانهای اوکراینی قرار دارند ضمن حمله به هوگو سوتو کاندیدای
مورد پشتیبانی سوسیالیستها خروج از ناتو را نادرست اعلام کرد.

کتاب شاه کشتار نکرد
انتشارات کانال یک ،چاپ شرکت کتاب
دکتر صادق زیبا کالم

پلیس بیشتر برای لوس آنجلس
در انتخابات مقدماتی شهرداری
اگر در ســال گذشته ،از بودجه پلیس بکاهید و شــمار نیروهای پلیس را
کمتر نمایید ،شعار روز بود ،اکنون نامزدهای شهرداری برای پیروزی در
انتخابات مقدماتی و راهیابی به انتخابات نهایی در نوامبر  ۲۰۲۲از افزایش
نیروهای پلیس سخن میگویند:
 کارن بس میخواهد ماموران پلیس لوس آنجلس را که کار اداری میکنند،از پشت میز به پشت فرمان اتوموبیل برای گشتزنی در خیابان بکشاند.
 مایک فوئر دادســتان کل لوس انجلس و یکز از نامزدهای رقابت برایشهرداری از افزایش  ۵۰۰نیروی پلیس سخن میگوید.
 میلیاردر معروف ریک کاروسو و جو بوسکاینو عضو شورای شهر لوسآنجلس که خود در زمان گذشته پلیس بوده به افزایش  ۱۵۰۰مامور پلیس
جدید در برنامه انتخاباتی خود اشاره می کنند.
هر یک از نامزدهای شــهرداری تلاش دارند نه تنها پشتیبانی  ۹۵۰۵مامور
پلیس را برای رای بیشتر جذب کنند ،بلکه با شعار امنیت بیشتر برای مردم،
تلاش در به دست آوردن برای مردم را به نتیجه برسانند.

 Super Mairo Brothersدر یونیورسال استودیوی هالیوود

کمتر رویداد مهم سیاسی را
میتــوان در تاریخ معاصر
ایران ســراغ گرفــت که به
اندازه انقلاب اسلامی مورد
تحریف قرار گرفته باشــد.
چه از سوی موافقین و چه از
سوی مخالفین آن .موافقین،
لبــاس ایدئولوژیکی که بعد
از انقلاب حاکــم گردید را
بر تــن آن کردهاند و به جای
واقعیتهــای انقلاب صرف ًا
باورهای ایدئولوژیکشان را
تبلیغ میکنند .در نقطه مقابل،
مخالفین انقلاب قرار دارند.
صف گســتردهای از ایرانیان
که بواســطه کدورتشان از عملکرد نظام اسلامی بجز بغض و کینه هیچ روایت
دیگری از انقلاب ندارند .از جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف مورد تحریف
قرار گرفته عملکرد محمدرضا شاه پهلوی در  ۳۷سال سلطنتش بالاخص رفتار
وی در دوران انقلاب میباشد .ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به غرب و مزدوری
بیش نمیداند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی کشورش برنداشت
بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که میتوانست به دستور
اربابانش یعنی غربیها در برابر مردم ایســتاد و کشتار نمود .و زمانی هم که دید
سرکوب دیگر فایدهایی ندارد از کشور گریخت .مخالفین انقلاب برعکس او را
رهبری وطنپرست ،مستقل و ترقیخواه میدانند که تا میتوانست به کشورش
خدمــت کرد .و وقتی هم که با مخالفت آنان (از روی ناآگاهی و توطئه غربیها)
روبرو شد ،حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت کنارهگیری مینماید .کتاب
سعی کرده در ورای حب و بعضها و تئوریهای توطئه رایج میان ایرانیها ،نگاه
واقعبینانهتری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و نشان دهد او نه اهریمنی بود که
ج.ا از وی ساخته ،و نه فرشته و بتی که مخالفین انقلاب از وی ترسیم کردهاند.

310-477-7477

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
یونیورسال اســتودیو در هالیوود اعلام کرد که تفریحگاه خود را گسترش
میدهد و یک بخش تفریحی بــرای نوجوانان با موضوع Super Mairo
 Brothersمیافزایــد که از بازیهای نینتندو بــوده و در مکانی که دنیای
سوپر نینتندو نامگذاری میشود به بازدید کنندگان عرضه خواهد نمود.
این طرح که همانند تفریحگاهی خواهد بود که در ژاپن با همین موضوع بنا

شده و در دوران کرونا مورد استفاده قرار نگرفته خواهد بود.
ناگفته نماند تمام تفریحگاههای کالیفرنیا مانند دیســنیلند و سی ورلد در
چولاویستای ســن دیه گو ،در دوران کرونا که بسته بودند و بازدید کننده
نداشــتند به بازسازی و گســترش و افزودن موضوعهای تفریحی بیشتر
پرداختهاند.

نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
)رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان
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دانشآموزان لوس انجلس کانتی مدرسه
را بدون پوشیدن ماسک آغاز کردند
از امروز دانشآموزان لوس انجلس کانتی پس از یکســال مدرسه را بدون اجبار
پوشیدن ماسک آغاز کردند گرچه دکتر باربارا فرر ،رئیس اداره بهداشت عمومی
لوس انجلس کانتی ،پیشنهاد میکند که کودکان  ۵تا  ۱۱ساله به پوشیدن اختیاری
ماسک ادامه دهند ،زیرا تنها  ۲۹درصد این دسته از کودکان واکسینه شدهاند .اداره
آموزش لوس آنجلس کانتی اعلام کرد که با اختیاری شــدن پوشیدن ماسک ،این
اداره که  ۸۰اداره آموزشــی دارد ،پیگری نخواهد کــرد که کدام اداره آموزش به
پوشــیدن ماسک ادامه میدهد و کدام آن را اختیاری میخواند و کدام هنوز آن را
اجباری میداند.
ناگفته نماند که اداره اموزش لوس آنجلس هنوز به پوشیدن اجباری ماسک ادامه
خواهد داد و لانگ بیچ ،مونته بلو ،پاســادنا ،پالاس وردس ،پیکو و ریورا و لاس
ویرجینس آن را اختیاری میخوانند.

213-573-9635

اوکراینیهای ساکن کالیفرنیا ،
سوپ برش رایگان و گردآوری
کمک مالی
اوکراینیهای ســاکن کالیفرنیا با تلفنهای همراه خود ،گوش به زنگ زنده
ماندن و یا بمباران شهرهای میهن خویش هستند.
در کالیفرنیا بیش از  ۱۱۲۰۰۰اوکراینی زندگی میکنند و در  ۲۱روز گذشته
همواره نگران خویشــان خود در زیر بمبارانها بودهاند و شماری از آنان
با بهرهگرفتن از  APPهای ویژه با حضور در اتاقهای گفتگو ،ناخواســته
صدای آژیرهای خطر را میشــوند که به آنها هشدار میدهد هم اکنون در
آن ســوی خط ،خطر مرگ ،و آسیبهای ناشی از یورش بیرحمانه ارتش
روسیه ،خویشان و یاران آنها را تهدید میکند.
روز گذشته شماری از اوکراینیهای یهودی در لوس آنجلس با سوپ برش
رایگان ،به گردآوری کمک مالی برای هممیهنان پرداختند.

بنیاد غیرانتفاعی کودکان جنگ در
لوس آنجلس و نجات کودکان اوکراینی
بنیاد کودکان جنگ در لوس آنجلس که یک بنیاد غیرانتفاعی اســت تلاش دارد با
فرستادن پزشکان و جراحان متخصص ،به نجات کودکان اوکراینی بشتابد کودکانی
را که در اثر حمله روسیه به اوکراین آسیب دیدهاند نجات دهد.
بنیاد کودکان جنگ ،همراه با تیم پزشکی ،لوازم مورد نیاز برای جراحی را نیز فرستاده
است تا با همکاری تیمهای پزشکی اوکراینی ،به نجات کودکان بپردازد.
یکی از کودکان نجات یافته ،کودک  ۹سالهای است که دچار مشکل قلب بوده و هر
زمانی ممکن بود ،بمیرد .سخنگوی این بنیاد گفته است اینها گام کوچکی است که
ما برمیداریم و کسانی که بخواهند از ما پشتیبانی کنند از وبسایت بنیاد دیدار نمایند.

آمریکاییان آسیاییتبار ،در
هراس از حمله نژادپرستان
انتشــار آخرین نظرسنجی در لوس انجلس کانتی نشــان میدهد که آمریکاییان
آسیاییتبار ،هنوز در هراس از حمله نژادپرستان هستند و می خواهند با افزایش
بودجه پلیس ،امکان استخدام پلیس بیشتر برای مراقبت از جان آنها فراهم آید.
آسیاییتبارها که  ۱۱درصد جمعیت لوس آنجلس کانتی و  ۹درصد جمعیت لوس
آنجلس را تشکیل می دهند در این نظرسنجی که از سوی انستیتوی روابط عمومی
در دانشگاه  Cal Stateلوس آنجلس انجام شده است اعلام کردهاند که  ۹۲درصد
در انتخابات سال جاری شرکت خواهند کرد تا به درخواست خود دست یابند.
انتخابات مقدماتی در لوس آنجلس کانتی و شهر لوس انجلس در  ۷جون برگزار
میشود و این جمعیت آسیایی تبار میتواند نقش تعیین کننده داشته باشد.
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 ۱۰کالج برتر کالیفرنیا در
طبقهبندی کالجهای
 ۲ساله در آمریکا
در طبقهبندی کالجهای  ۲ساله در آمریکا ۱۰ ،کالج برتر کالیفرنیا
در نمره  BTو  Bهستند و به رتبه  Aدست نیافتهاند.
در کالیفرنیا  ۴۱درصد دانش آمــوزان که میخواهند به دوره ۴
ساله دانشــگاهها راه یابند به  ۲سبب به کالجهای محلی  ۲ساله
میروند ،نخست به سبب داشتن نمره پایین دبیرستان که کار آنها
را برای ورود به دانشگاههای مهم دشوار مینماید و دوم این که
بنابر سنت ارزان بودن کالجهای محلی ،بر اساس درآمد خانواده،
کالجهای محلی بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد و از سوی دیگر
پس از دوره  ۲ساله کالج ،مسیر انتقال به دانشگاه سادهتر است.
در این طبقهبنــدی  Lake Tahoe Collegeبا نمره  BTو هزینه
سالیانه  ۹۴۰۱دلار در رتبه نخست و کالج  Taftبا نمره  Bو هزینه
سالیانه  ۸۰۸۹دلار در رتبه دهم قرار دارد.

جشن نوروزی و دید و باز
انجمن شعر پارسی لس آنجلس
با حضور دکتر مکس رهنی ،استاد سعید دیهیمی و بهمن میرزازاده

پنجشنبه 24 ،مارچ  6 ،2022بعد از ظهر
https://lapl.zoom.us/j/83597650443
همراه با شعرخوانی نوروزی و اجرای موسیقی توسط همشهریان پارسی زبان اندیشمند و هنرمند

نوروز ،جشــن بهار شــاد باد .نوروز جشن زنده شــدن دوباره زمین پس از زمستانی طولانی است؛ جشن
سرسختی ما و طبیعت در به پاخاستن پس از افتادن هاست .در این برنامه از مجموعه برنامه های انجمن شعر
پارسی لس آنجلس کتابخانه ،نوروز را در فضای مجازی جشن خواهیم گرفت .همراه با هنرنمایی هنرمندان
پارســی زبان و اجرایی موسیقی ،در فضایی دوستانه به خواندن شعرهای نوروز خواهیم پرداخت .شاعران
پارسی زبان لس آنجلس نیز شعرهای نوروزی خود را با ما به اشتراک خواهند گذاشت .امیدوارم شرکت در
این جلسه مجازی کتابخانه همگانی لس آنجلس از .طریق زوم ،شادی بخش لحظه های شما باشد.

هنرمندانمهمان:

استاد سعید دیهیمی :مدرس و نوازنده پیانو
بهمن میرزازاده :نوازنده عود ،بوزوکی ،گیتار و تار

این برنامه توسط کتابخانه همگانی لس
آنجلس برپا شــده و شرکت در آن برای
همــگان آزاد و رایــگان اســت .لطفن
علاقمنــدی خود برای شــرکت در این
برنامــه ( )RSVPرا در پیامــی به رامین
نادری  persian@lapl.orgتایید کنید.
اگر شاعر هستید و تمایل دارید شعر خود
را در برنامــه های مــا بخوانید ،لطفن با
تماس بگیرید.
برای پیوستن به ما از طریق خط تلفن از
شماره ی زیر استفاده کنید:

US Toll-free: 877 853 5257
Meeting ID: 835 9765 0443
برای برخورداری از امکانات فراهم شده

توسط قانون امریکاییان دارای معلولیت
( ،)ADAلطفا  72ساعت پیش از مراجعه

خود با شماره تلفن  213-228-7430تماس
بگیرید.
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مقاله:
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بهارانهها

شادیانههای چکامهسرایان به مردم و پرچم مبارزهی آنها در برابر قشریون و خودکامگان (شعرها و ترانه های سرزمین نوروز)

کشور من سرزمین شگفتانگیزی است .صدها مبارزه در صدها جبهه در جریان است .یکی دگرگونی فردی
از این جبههها ،مبارزه برای بیان احساسات به ویژه احساس شادی و نشاط است .یک جریان
عبوس و غمطلب میخواهد ترانه ،شــعر ،شادی و نشــاط را از لبها و دلها بزداید و اندوه برخی بهارانهها علاوه بر وصف نوروز و جشن فروردین و توصیف زیبائیهای طبیعت ،انسان را
جریان در آشــکارا عبوس و تارکدنیا ولی در به نشاط ،شادمانی و خودسازی تشویق میکند .حافظ در بهارانه زیر ،ما را به خوشدلی تشویق
ِ
و نوحــه و مصیبت را جایگزین آنها کند .یک
پنهان دنیادوســت و زرکیش ،می خواهد مهرگان ،سده ،یلدا ،چهارشنبهسوری و نوروز را از می کند:
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
سالنامهها پاک کند و ایام عزاداری محرم ،صفر ،موسویه ،زینبیه ،حسنیه و فاطمیه را جایگزین نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
آنها کند.
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
اوونَ » [و شاعران را گمراهان پیروى مىكنند .چنگ در پرده همین میدهدت پند ولی
«و ُّ
اء یتَّبِ ُع ُه ُم ال ْ َغ ُ
اما ،شاعران که محمد در آیهی َ
الش َع َر ُ
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
سوره الشعراء ،آیه  ]۲۲۴و روایت «لأن یمتلئ جوف أحدكم قیحا خیر له من أن یمتلئ شعرا[ ».اگر در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
درون انسان پر از چرک باشد بهتر از آن است که از شعر پر باشد ].دشمنی آشتیناپذیر خود را با نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
آنها نشــان داد ،همواره به پیشواز بهار رفتند و شکست زمستان سرد و سیاه و آمدن بهار روشن و گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
شادیبخش را جشن گرفتند و به مردم بهارانه و یا بهاریه پیشکش کردند.
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی
ت بلندت باشد
حافظا گر مدد از بخ ِ
بهار در بهارانهها شــاعران ما ،به معنی نوزایی است و معنی نمادینی ژرف دارد که از تجدید
حیات و نوسازی فردی تا اجتماعی را در بر می گیرد.
مولوی از ما می خواهد همگام با دگرگونی بهار ،ما نیز تحول درونی و روحی پیدا کنیم و روادار و
در بهارانهها ،ســرایندگان با ســتایش از خوبروییهایبهار زیبا ،رنگین ،نوشکفته ،نوساز ،مهربانشویم.
در بهاران کی شود سرسبز سنگ؟
دگرگونســاز و زندگیبخش ،اشتیاق و چشمانتظاری خویش را برای رسیدن به یار و همدم و
خاک شو تا ُگل برآیی رنگ رنگ
بهتر شــدن انســان و جامعه را زمزمه می کنند .آرمان نابودی کهنه ،رکود و سکون را و شوق
سالها تو سنگ بودی دلخراش
زایش دوبارهی جنبش و حرکت را آواز می کنند.
آزمون را یک زمانی خاک باش
سه عرصه زایش ،دگرگونی و نوسازی در بهارانهها برجسته است.
دگرگونیاجتماعی
برخی از بهارانهها ،تنها آثار هنری زیبا و بیان احساسات و شادی و نشاط نیستند ،بلکه بیان زندگی مردم،
•دگرگونی طبیعت
دردها ،رنجها ،آرزو و آرمانهای آنها نیز هستند.
•دگرگونی فردی
من در یک کتاب که آدرس آن در زیر میآید ،قدم به این گلســتان پر طراوت بیکرانگذاشتم و در گلزار
•دگرگونی اجتماعی

سراســر سرزمین نوروز  -ایران ،افغانستان ،تاجیکستان و ازبکســتان  -گشت و گذاری کردم .این کتاب
دگرگونیطبیعت
رهاورد این گشت و گذار و عیدی من است برای شما.
در برخی ار بهارانهها ،شاعران چنان نقاشــیهای زیبا و دلانگیزی از طبیعت ترسیم کردهاند ،و احد قربانی دهناری
گوتنبرگ
چنان شــکفتن گلها و آواز پرندگان تصویر کردهاند که جان از شنیدن و چشم و دل از دیدن آنها اسفند ۱۴۰۰

سیر نمی شود.

در آدرس زیر کتاب بهارانهها را میتوانید دانلود کنید:
https://t.me/AhadGhorbaniDehnari/1943
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در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا و ادامه
مسیر کاهش مبتالیان

ایالت کالیفرنیا با  ۷۰درصد کاهش مبتلایان در  ۱۴روز گذشته
و  ۴۸/۳درصد کاهش مرگ و میر ،میانگین روزانه  ۳۷۸۱نفر
را در  ۷روز گذشته به جا گذاشته و شمار واکسینه شدگان در
 ۷۸/۸درصد است.
شمار بستری شدگان با کاهش  ۴۵/۹درصدی در  ۲۲۹۱نفر
است .آمار مقایسهای  ۷روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر
جمعیت ،کانتی تولــوم ( )Tuo Lumneرا در بالای جدول،
سن دیه گو کانتی را در رده  ،۱۱لوس آنجلس کانتی را ،۱۹
سن برناردینو کانتی  ۳۲ریورساید کانتی  ،۴۴ارنج کانتی ۵۱
و سن فرانسیسکو کانتی در رده  ۵۶است.

درخواست سناتورهای جمهوریخواه
برای کاهش بهای بنزین

سناتورهای جمهوریخواه در ســنای ایالت کالیفرنیا
از گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و رهبران  ۲مجلس
قانونگذاری ایالت کالیفرنیا درخواست کردند که برای
پایین آوردن بهای بنزین ،با حذف مالیات اضافی بنزین
تا  ۵۰سنت به کاهش بهای بنزین کمک نمایند.
از ســوی دیگر پلیس در لانگ بیچ در جنوب کالیفرنیا
گزارش میدهد که شــمار دزدهای بنزین به صورت

خوانندگان محترم ایرانشهر:

سازماندهی شده ،افزایش یافته و دزدان با شیوههای
ابتکاری به دزدی میپردازنــد ،در یک مورد ،از یک
پمپ بنزین ۵۰۰۰ ،گالن گازوئیل به بهای  ۳۰۰۰۰دلار
را به سرقت بردهاند .و در موردی دیگر در پمپ بنزین
 Chevronدر لانگ بیچ با شکســتن پلمپ ،بنزین را
روانه مخزن پلاستیکی بزرگی در کامیون کردهاند.

شرابخانه فاضلی جایزه ويژهای برای خوانندگان ایرانشهر در نظر گرفته که در
یک کوپُن در اختیار ایرانشهر قرار داده شده است .
خواهشمند است اگر می خواهید از این جایزه که فقط تا اول ماه می 2022
برای دریافت آن فرصت دارید استفاده کنید فقط کافیست به شراب خانه
فاضلی تلفن کنید ،ثبت نام کنید تا در قرعه کشی شرکت داده شوید.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 18مارچ تا  24مارچ (  27اسفند تا  4فروردین )

.استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
جمعه  27اسفند  18مارچ
 1300خورشيدى (  1922ميلادى)
زادروز مهدى آذريزدى ،نويسنده كودكان و نوجوانان
آثار شــادروان يزدى بــا عنوان قصههاى خــوب براى
بچههاى خوب در شركت كتاب موجود است
 1301خورشيدى (  1923ميلادى)
زادروز عبدالحسين زرينكوب ،نويسنده وبرجستهترين
مولــوى پژوه معاصر در شهرســتان بروجــرد (مرگ 24
شهريور ) 1378
آثار تاليف و ترجمه او به شرح زير مى باشند:
فلسفه شــعر ،نقد ادبى ،با كاروان حله مجموعههاى از
نقد ادبى ،شعر بیدروغ ،شعر بینقاب ،از كوچه رندان،
بحث و بررسى و نقد اشعار حافظ شيراز و تشريح شرايط
سياسى و اجتماعى شيراز در زمان شاه مسعود ،سيرى در شعر فارسى -بحثى انتقادى در شعر
سر نى -نقد و شرح تحليلى و تطبيقى مثنوى
فارسى و ّ
تحول آن با نمونه هايى ازشعر شاعرانّ ،
قصهها و تمثيلات مثنوى معنوى ،پله پله تا ملاقات خدا -درباره
معنوى ،بحر دركوزه -نقد و تفسير ّ
زندى ،سلوك ،و انديشه مولانا و نيز نحوه آشنايى با شمس تبريزى و چگونگى اثرپذيرى روحى
و طوفان تصوفى كه در وى عارض گرديد و نيز اطلاعات با ارزشى در مورد كودكى و نوجوانى
مولانا و نيز شــرح احوالات شاگردان معروفش حســام الدين چلبى و صلا حالدين زركوب ،پير
گنجه -در جســتجوى ناكجاآباد -شرح حال نظامى گنجوى و بررسى اشعار و آثار وى و نيز شرح
تفصيلى تاريخ آن دوران ،آشــنايى با نقد ادبى ،از گذشــته ادبى ايران ،از نى نامه ،ديدار با
كعبه جان درباره زندگى و آثار و انديشه خاقانى ،نامور نامه درباره فردوسى و شاهنامه ،دو قرن
سكوت درباره تاريخ و اتفاقات دو سده بعد از حمله اعراب به ايران و اثرات نفوذ اعراب و مسلمانان
در آن دوران ،تاريخ ايران بعد از اســلام ،فتح عرب در ايــران ،تاريخ مردم ايران (  2ج) ،روزگاران
ايران-تاريخ ايران از آغاز تا سقوط ســلطنت پهلوى ،دنباله روزگاران ايران -تاريخ ايران از آغاز تا
سقوط سلطنت پهلوى ،روزگاران ديگر ،آشنايى با تاريخ ايران ،بامداد اسلام ،كارنامه اسلام ،ارزش
ميراث صوفيه ،فرار از مدرسه ،جستجو در تصوف ايران ،در قلمرو وجدان -سيرى در عقايد ،اديان،
و اساطير  ،شعله طور ،بنياد شعر فارسى  ،ادبيات فرانسه در قرون وسطى ،ادبيات فرانسه در دوره
رنسانس ،شرح قصيده ترساييه خاقانى ،فن شعر ارسطو  ،يادداشتها و انديشهها ،نه شرقى -نه
غربى -انســانى ،از چيزهاى ديگر مجموعه چند يادداشت پراكنده  ،با كاروان انديشه ،دفتر ايام-
مجموعه گفتارها -انديشهها و جستجوها ،نقش بر آب -جستجويى چند در باب شعر حافظ ،گلشن
راز -گذشته نثر فارسى و ادبيات تطبيقى ،حكايت همچنان باقى،تك درخت.
اكثر آثار شادروان زرين كوب در شركت كتاب موجود است
 .كتاب دو قرن سكوت بدون سانسور از سوى شركت كتاب تجديد چاپ شده است.

شنبه  28اسفند  19مارچ
 1390خورشيدى (  2012ميلادى)
درگذشت جلال ذوالفنون ،آهنگساز و نوازنده سه تار عصر روز يكشنبه  28اسفند 1390
در سن  74سالگى در بيمارستان البرز كرج .گزارش شده كه وى به دليل سكته قلبى و
نارسايى تنفسى ،جان سپرد.

یکشنبه  29اسفند  20مارچ
 1303خورشيدى( 1925ميلادى)
زادروزاسماعيلنوابصفا،شاعروترانهسرا
 1329خورشيدى( 1951ميلادى)
ملىشدنصنعتنفتايران
كتابهاىبیشمارىدرموردملىشدنصنعتنفت،عواقبوپيامدهاىآندرشركتكتابموجود
است.
 1360خورشيدى( 1982ميلادى)
درگذشتابراهيمسرخوش-نوازندهوموسيقيدان
 1386خورشيدى( 2008ميلادى)
درگذشتثمينباغچهبان
 1386خورشيدى( 2008ميلادى)
ترور و درگذشت منوچهر فرهنگى در شهر مادريد توسط عوامل جمهورى اسلامى .كالج بين
المللىاسپانيابههمتوىبنيانگذاشتهشد.
يادنامهمنوچهرفرهنگىبههمتدكترفرهنگمهروبانوشتارهايىازازدكترمنوچهرتهرانى،
دكترعلیاكبرجعفرى،دكترتورجدريايى،دكترشجاعالدينشفا،دكترمحمدعاصمى،مهندس
مازيارقويدلپروفسورفرهنگمهر،دكترمسعودميرشاهى،دكترعلىميرفطروستوسطشركت
كتابمنتشرشدهاست

 1397خورشيدى (  2019ميلادى)
درگذشــت محمد مطیع ،بازیگر ســینما و تلویزیون و تئاتر ایران ،در ۷۵
سالگی (زاد روز  20دی )1322در سوئد
آثار محمد مطیع مجموعههای تلویزیونی «هزاردستان»« ،سلطان و شبان»،
«امیرکبیر» و «کوچک جنگلی» و فیلمهای ســینمایی «کلاغ»« ،دایره مینا»،
«بازداشتگاه»« ،آوار»« ،گردباد» و «روزهای انتظار» .

دوشنبه 1فروردین  21مارچ
1287خورشیدی(1908میلادی)
زادروزدكترفروغشهاب-نویسندهونقاش
شرکتکتابدردهه 80میلادیکتابهایاینبانویفرهیختهراچاپومنتشرکردوباهمیاریزنده
یادایرجگرگینمجلسبزرگداشتیبرایایشاندردانشگاهیوسیالایبرگزارکرد.
1303خورشیدی(1924میلادی)
زادروزمـرضیـه،هنرمندآوازهخوان
مجموعهآثارمرضیهدرمرکزموسیقیوفیلمایرانوابستهبه
شرکتکتابموجوداست
1303خورشیدی(1924میلادی)

زادروز عباس بلوکیفــر ،نقاش قهوهخانهای
(وفات  ۷مهر )۱۳۷۹

1308خورشیدی(1929میلادی)
زادروز خاطرهپروانه،خوانندهآواز
1299خورشیدی(1920میلادی)
خودکشیکلنلفضلاللهآقاولی،افسرژاندارمریدراعتراض
بهقرارداد1919

1310خورشیدی(1931میلادی)
زادروزپرویزكلانتری،قصهنویس
شرکتکتابویژهنامهایدردوراناولیهانتشارخودبرایاینهنرمندگرامیمنتشرکرد(سالاول–
شماره 4-11خرداد)1375
آغازانتشارروزنامهالیک،قدیمیترینروزنامهارمنیدرایران
1311خورشیدی(1932میلادی)
تبدیلواحدپولایراناز«قران»به«ریال»
1314خورشیدی()1935
تغییرنامپرسوپرشیابهایرانومعرفیکشورباایننامبهسراسرجهان
1319خورشیدی()1940

بیداری

بیداری تنها نشریه ضد خرافات بزبان فارسی
در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013
bidari2@hotmail.com

زادروزاصغرسمسارزاده(معروفبهاصغرترقه)هنرپیشهسینما-تئاتر-تلویزیونوگویندهرادیو
1322خورشیدی()1943
زادروزکتایونمزداپور،زبانشناسایرانیوپژوهشگرزبانهایباستانی
1334خورشیدی(1955میلادی)
زادروزسیدعلیصالحی،شاعروقصهنویس
1334خورشیدی(1955میلادی)
محمدحجازی،ذبیحاللهصفا،وشجاعالدینشفاجایزهبهترینكتابهایسالرادریافتكردند.
1335خورشیدی(1956میلادی)
زادروزابوترابخسروی،قصهنویس
1337خورشیدی(1958میلادی)
زادروزعلیدهباشی،ژورنالیست
دوماهنامهبخارابهسردبیریعلیدهباشیبلافاصلهپسازانتشاردرتهراندرشرکتکتابدرلس
آنجلسنیزبرسرسفرهمطبوعاتقرارمیگیرد
1339خورشیدی(1960میلادی)
زادروزحسینسناپور،قصهنویس
1344خورشیدی(1965میلادی)
درگذشتمرتضیمحجوبیاستادبزرگپیانو(تولد1279:خورشیدی)
1348خورشیدی(1969میلادی)
زادروزعلیدایی،بازیکنومربیتیمملیفوتبالایران
1356خورشیدی(1977میلادی)
زادروزمحمدرضاگلزار،بازیگرسینما
1373خورشیدی(1994میلادی)
درگذشتیزدانبخشقهرمان-شاعر
1375خورشیدی(1996میلادی)
درگذشت كلارا آبكار ،نقاش و مینیاتوریست معاصر ایران .وی در سال 1294بدنیا آمد و 400اثر
ارزشــمند از خود بجای گذاشت .بر اساس روزنمای «زنان»چاپ ،1380سازمان یونسكو او را
برجستهتریننگارگرمعاصرجهانمعرفیكردهبود.
1387خورشیدی(2008میلادی)
درگذشتشمسیعصار(شوشاگاپی)نویسنده،خواننده،آهنگسازایرانی-بریتانیایی،درروزاول
فروردین،درسن 72سالگیدرمنزلمسکونیاشدرلندن.

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز
تا پایان  ،پشتیبانی می کند
CA DRE # 01035809

ZILLOW 5 STAR AGENT

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
)(As Heard on 670 AM KIRN
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile:

310-259-0506

سه شنبه  2فروردین  22مارچ
1078خورشیدی(1699میلادی)

درگذشتمحمدباقرمجلسی،فقیهاسلامیونویسندهکتاببحارالانوار
کتابدرداهلذمهبهقلمیوسفشریفیدرموردشرایطزندگیرقتباراقلیتهایایران
بدلیلفتاویودستوراتعلمایشیعهازجملهمحمدباقرمجلسیدرشرکتکتابموجود
است.
1232خورشیدی(11853میلادی)
زادروزمظفرالدینشاهقاجار
1303خورشیدی(1924میلادی)
تشكیلجلس همجلسشورایملی،برایتصویبواعلام«جمهوریت»كهدراثراعتراض
مردمدرمیدانبهارستان،بدوناخذنتیجهتعطیلشد
1307خورشیدی(1928میلادی)
وی ُلن
استاد
زادروزمحمدبهارلو،نوازندهو
ُ
1325خورشیدی(1946میلادی)
زادروزعطاءاللهامیدوار،خوانندهآواز،كارشناسآثارهنریودكتردرمعماریوشهرسازی
1359خورشیدی(1980میلادی)
آخرینسفرمحمدرضاشاهپهلویدرزندگیوورودبهکشورمصر
1364خورشیدی(2015میلادی)
درگذشــت محمود آخوندی ،حقوقدان ایرانی در سن 81سالگی .محمود آخوندی،
حقوقدانایرانیازاوبهعنوان«پدرحقوقجزاینوینایران»نامبردهمیشود.اینحقوقدان
ایرانینویسندهکتاب۱۱جلدیآییندادرسیکیفریاست.کتابیکهبهگفتهخودش«طی
سالها مطالعه در کشورهای مترقی جهان و تحقیق در روشهای دادرسی کیفری آنها و
مدتها اشتغال به امر قضا و تدریس در دانشکدههای حقوق تهیه شده است» .او شرح
زندگی خود را نیز در کتابی با عنوان «نیم قرن در دادگســتری» تدوین کرده است .آقای
آخوندیسالهااستادحقوقدانشگاههایایرانازجملهدانشگاههایتهران،شهیدبهشتیو
قمبود.ویپسازتحصیلدرمقطعکارشناسیحقوقدردانشگاهتهرانبرایادامهتحصیل
بهنوشاتلسوئیسرفتوپایاننامهدکترایخودراباموضوعحقوقجزایاسلامیوتاثیر
آن در حقوق جزای ایران نوشــت .محمود آخوندی پس از بازگشت به ایران ،در زادگاه
خود،اهر،بهعنواندادرسدادگاهشهرستانوسپسرییسدادگاهبخشمشغولفعالیت
شد .بازپرس دادسرای تبریز ،دادیار دادسراهای کرج و تهران از جمله دیگر سمتهای
قضاییآقایآخوندیبود.ویسپسبادرخواستدانشگاهملی(شهیدبهشتی)بهعنوان
استادحقوقجزایایندانشگاهمشغولبهکاروپسازمدتیمعاونآموزشیدانشگاهشد
ودرسال ۱۳۵۲بهآمریکارفت.آقایآخوندیپسازبازگشتازآمریکادردفترتحقیقات
و مطالعات دادگستری مشغول به کار و سپس مسئولیت پارلمانی دادگستری را عهده دار
شد .وی به گفته خودش در مدت کار در دادگستری همچنین دو نشریه به نام های «هفته
دادگستری»و«فصلنامهدادگستری»راهممنتشرمیکرد.
1397خورشیدی(2018میلادی)
داریوش شــایگان (زادهٔ  ۱۳بهمن  ۱۳۱۳در تبریز – درگذشتهٔ  ۲فروردین ۱۳۹۷
در تهران) هندشــناس و اندیشمند معاصر ایرانی بود .غالب آثار شایگان به زبان
فرانسه و در حوزهٔ فلسفهٔ تطبیقی بود .داریوش شایگان از جمله فیلسوفانی بود که
نثر فرانس ٔه وی در کتابهای درسی فرانسه چاپ میشود.
1397خورشیدی(2018میلادی)
درگذشت داریوش شــایگان در تهران ( متولد 13بهمن 1313در تبریز) هند شناس و
اندیشمندمعاصرایرانی

چهارشنبه  3فروردین  23مارچ
 1319خورشیدی ( 1940میلادی)
انتصاب علی منصور ،به نخست وزیری
 1344خورشیدی ( 1965میلادی)

درگذشــت عبدالعظیم قریب استاد دانشــگاه ،مؤلف کتابهای تاریخ ادبیات فارسی برای
تدریس و شخصیت برجسته فرهنگی و ادبی ایران

پنجشنبه  4فروردین  24مارچ
 690خورشیدی ( 1311میلادی)
زادروز امیرخسرو دهلوی شاعر فارسی زبان در هندوستان
 1312خورشیدی ( 1933میلادی)
ویولُن
زادروز استاد حبیب الله بدیعی آهنگساز و نوازنده ُ
 1316خورشیدی ( 1337میلادی)
زادروز عباس پهلوان نویســنده ،روزنامه نگار و سردبیر هفتهنام ه مشهور «فردوسی» در
ایران و فردوسی امروز در لوس آنجلس
 1326خورشیدی ( 1947میلادی)
درگذشت مهدی نوایی اصفهانی ،نوازنده چیره دست نی
 1328خورشیدی (1949میلادی)
چاپ و انتشار كتاب «انتقاد بر قانون اساسی ایران از نظر حقوق زن» نوشته دكتر مهرانگیز
منوچهریان ،حقوقدان و استاد دانشگاه
1330خورشیدی (1951میلادی)
ترور و درگذشت دكتر عبدالحمید زنگنه ،رئیس دانشكده حقوق
 1331خورشیدی ( 1952میلادی)
تسلیم دادخواست مجدد انگلستان علیه دولت ایران در ملی كردن نفت و خلع ید از شركت
نفت انگلیس ،به دیوان دادگستری بین المللی لاهه
1365خورشیدی (1986میلادی)
درگذشت دكترامیرحسین یزدگردی  -نویسنده و ادیب

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus
Place of work
San Fernando Valley

ketab.com@Ketab1
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در کانون خبر:

کمک  766میلیون
دالری جو بایدن
به کالیفرنیا

پیشنهاد فرستادن چک های
 400دالری به کالیفرنیایی ها
برای جبران گرانی بنزین

بــا امضای بودجه  ۱/۵تریلیون دلاری از ســوی جو
بایدن ،رئیس جمهور آمریکا ۷۶۶ ،میلیون دلار کمک
ویژه به ایالت کالیفرنیا در زمینههای نظامی ،بهداشت
و درمان و حمل و نقل به پروژهها اختصاص یافت.
این پروژهها از ســوی نماینــدگان کالیفرنیا در خانه
نمایندگان و سناتورهای کالیفرنیا در سنای آمریکا وارد
درخواستها شده بود و پس از دههها که کالیفرنیا از
این بودجههای اختصاصی محروم بود ،اکنون آن را
دریافت میکند.
در این بودجه ویژه ،افزون بر زیرساخت پایگاه نیروی
دریایی به درخواست سناتور دایان فاین استاین و ۱۵
میلیون دلار برای لایروبی کانال آبراههای که به لنگرگاه
اکســنارد میپیوندد ۱۵ ،میلیون دلار برای پاکسازی
کرانههای ساحلی در نیوپورت بیچ و  ۱۰میلیون دلار
برای ترمیم جاده ساحلی تا شهر دلمار اشاره کرد.

با پیشهاد شماری از قانونگذاران کالیفرنیا ،هر مالیات
دهندهای  ۴۰۰دلار چک کمکی بــرای هزینه بنزین
دریافت خواهد نمود.
در نامه ای که قانونگذاران به گوین نیوسام فرماندار
کالیفرنیا و آنتونی رنــدون رئیس مجلس نمایندگان
کالیفرنیا و تونی آتکینز رئیس دورهای سنای کالیفرنیا
نوشته شده درخواســت شده است از محل دریافت
 ۵۱سنت مالیات بنزین برای هر گالن ۴۰۰ ،دلار به هر
مالیات دهندهای پرداخت شود تا هزینه پرداختی برای
یکسال تامین شود .زیرا این روند بهتر است لغو ۵۱
سنتی مالیات بر هر گالن بنزین است.
این پیشــنهاد را  ۱۰نفر از قانونگذاران دموکرات از
ایالت کالیففرنیا در نامهای به فرماندار و روســای ۲
مجلسنوشتهاند.

گوین نیوسام از دیسنی
خواست کارکنان کالیفرنیا
را به فلوریدا نفرستد

درباره واکسن نوبت سوم و
چهارم شایعه پراکنی نکنید
مسئولان بهداشــت عمومی در لوس آنجلس کانتی
نگران شایعه پراکنی پیرامون تزریق واکسن نوبت سوم
در میان لوس انجلسیها هستند.
اداره بهداشــت لوس آنجلس کانتــی می گوید ۱/۷
میلیون نفر از ســاکنان این کانتی ،حتی یک نوبت هم
واکسن نزدهاند و  ۲/۷میلیون نفر از واکسینه شدگان،
نوبت سوم واکســن خود را دریافت نکردهاند و این
موضــوع در میان افراد بالای  ۶۵ســال که باید میزان
واکسینه شدگان کامل  ۹۰درصد باشد ،نشان میدهد
که تنها  ۶۳درصد آنها واکسن نوبت سوم را نیز تزریق
کرده اند.
دکتر باربارا فرر در سخنان خود تاکید نمود این شایعه
نادرست است که نوبت سوم شما را بیمار میکند زیرا
هیچ یک از واکســنها در صورت مبتلا شدن ،آن را
بسیار خفیف تجربه می کنند.

شــماری از کارکنان دیسنی لند ،روز ســه شنبه آینده در
پشتیبانی از دگرباشان جنسی دست از کار میکشند .پس
از تصویب لایحه  Don’t Say Gayدر مجلس نمایندگان
فلوریدا و اجرایی شدن آن در تفریحگاه دیسنی در فلوریدا
در اعتراض به دســتور مدیر عامل دیســنی لند ،کارکنان
دیســنی که خــود را  LBGIOمیخواننــد در فلوریدا و
کالیفرنیا روز سهشنبه دست از کار خواهند کشید و شمار
بالایی از کارکنان در پشتیبانی از این اعتراض دست از کار
خواهند کشــید .این کارکنان اعــلام کردهاند ،امضای این
قانون از سوی فرماندار فلوریدا به گونهای انتشار روند تنفر
نسبت به دگرباشان جنسی است و از دموکراتها در کنگره
و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز درخواست پشتیبانی
نمودهاند.

جا به جایی کودکان و نوجوانان روانی در زندان

مسئولان زندان نوجوانان در لوس آنجلس کانتی ،پیش
از این که بازرسان ایالت برای بازبینی شرایط زندان به
آنجا بروند ۱۴۰ ،کودک و نوجوانان زندانی که بیشترشان
دچار بیماریهای روانی بودند را به بیمارستان و زندان
دیگری منتقل کردند.
این جابه جایی ،بدون هیچگونه آگاهی رسانی پیشین،
انجام شده و کارکنان میگویند شــماری از نوجوانان

زندانی را در شــرایط بســیار بدی از نظر جسمانی و
روانی به زندان سیلمار منتقل کردهاند و حتی این جابه
جایی را به خانواده زندانی نیز اطلاع ندادهاند.
این موضوع از سوی هیلدا سولیس از اعضای شورای
ناظران لوس آنجلس کانتی مــورد پیگیری قرار گرفته
است.
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :راه تایپه از کی یف می گذرد؟ (قسمت چهارم)
 ...پیشاپیش عیدتون مبارک و شیرین کام باشید ...
میگن سیاست پدرمادر نداره و عروس هزار داماده  ...بالاخره انقدر جنگ جنگ کردن تا
شوخی شوخی جدی جدی روسیه ریخت اوکراین رو بگیره و تامام!
بنگاه خبری ایرانشــهروند که کلا غیر از دنبال کردن مذاکرات سیاسی در همه جای دنیا و
فضولی توی اطلاعات (یه مدل جاسوسی مثبت) این و اون کار دیگه ای نداره ،الان درست
مثه سایت ویکی لیکس (به فارسی :نشتی ویکی جون) می خواد دست به افشاگری بزنه!
ایرانشهروند به مدارکی دست پیدا کرده که اصل ماجراهای این چند وقتو لو میده ...
خلاصه قسمت های گذشته:
 ...متن کامل مکالمه تلفنی رییس جمهور ســابق افغانستان و کاخ سفید ،درست پیش از
سقوط حکومت افغانستان با برنامه از پیش هماهنگ شده آمریکا و طالبان و خروج دست
پاچه و شــلخته ارتش امریکا از اون کشــور  ...مذاکرات احیای برجام ،چند روز بعد از
سقوط افغانستان به دست طالبان ،تکســت بازی یه رابط از بیت رهبری و یه رابط دیگه
از موســاد که به روابط پشت پرده و سیاست بازی جمهوری اسلامی و قدرت های دیگه
جهانی و منطقه اشاره میکنن و به هم قول ادامه همکاری و مدیریت جنگ های زرگری بی
پایان رو میدن  ...متن کامل مکالمه اخیر تلفنی ابراهیم رییســی و ولادیمیر پوتین درست
ساعاتی پس از شروع حمله نظامی به اوکراین  ...از یه منبع موثق شنیدم که اونم از یه منبع
دیگه که اونم واسه خودش موثقه ،یه جایی و یه موقعی از یه منبع مستقل قابل تایید شنیده
که این داستان حمله روسیه به اوکراین از زمان انتخابات  2016ریاست جمهوری امریکا
شروع شده ...
و اینک ادامه ماجرا:
 ...بنگاه خبری ایرانشهروند به نوار مکالمات ضبط شده عید دیدنی رهبران امریکا و روسیه
و چین دست پیدا کرده که قسمتهای خاصی از اونو با اهدافی خاص برای افرادی خاص
با نیت های خاص الان منتشر میکنه تا چشم هر کی بگه این نوار دروغه ،کور بشه  ...دیگه
از دروغ های کوچیک و بزرگ این رسانه های جریان فرعی و نیمه اصلی که راست تره!
 ...مکان :کاخ ســفید ،زمان :اول فروردین  ،1401پای ســفره هفت ســین ،عید دیدنی
آقاپوتین و آقاژی جین پینگ از آقایون بایدن ...
جو با چشمای خواب آلودش به ژی :عیدت مبارک ولی این قاتل جنایتکارو واسه چی با
خودت اوردی؟ مگه نمیدونی ولادیمیر داره توی اوکراین قتل عام میکنه؟ ...
ژی :آقا شما بزرگتری ببخشش ،جوونی کرده ،نفهمی کرده ،یه کاری کرده حالا ...
جو یهو از چرت میپره و میگه :غلط کرده مرتیکه متجاوز آدمکش!
ژی :ای بابا تو هم که همش جیغ میزنی و فحش میدی ،بذار ببینیم ولاد خودش چی میگه
...
ولاد بعد از اینکه از پشــت سر ژی برای جو شکلک در اورد گفت :ببین من همون پوتینم
که تو این ســالها کلی با هم حال کردیم ،گاز و نفت بهتون دادم ،سرمایه دارای روس رو
فرستادم تا توی کشورهای غربیتون بیان و پول بریزن براتون ،حالا ما بد شدیم؟
جو :خفه شو ولاد! واسه چی حمله کردی اوکراین؟
ولاد :ای بابا ،ما که الان چند ماهه اومدیم مرز اوکراین نیرو پیاده کردیم و هی گفتیم دست
از سر اوکراین وردارین و این یه کشــور باقی مونده از اتحاد شوروی رو دیگه توی ناتو
نچپونین  ...شماها لجبازی کردین و زوری می خواین حیاط خلوت ما رو بالا بکشین!
ژی :ولاد راســت میگه ،خوبه روســیه هم بیاد توی مکزیک یا کانادا پایگاه نظامی بزنه و
دهنتونو سرویس کنه؟
جو :ولاد غلط کرده با تو دوتایی!
ولاد :خــودت غلط کردی و جــد و آبادت! فکر کردی منم ترامپم که هر فحشــی دلتون
خواست بهش بدین و بعدشم با تقلب بفرستین بره رد کارش؟ نه داداش ،ما خیلی پرروتر
از این حرفاییم  ...تا آخرش وایمیسمو و کل کل می کنیم!

جو :غلط می کنی! چنان تحریمت می کنیم که نتونی از جات تکون بخوری!
ولاد :برو بابا ،به فلانم که تحریم می کنی ،تا ژی جونم هست ،غم ندارم .همین الانم همه
آقایون بانکای روســی دارن با چین معامله میکنن و هیچ مشکلی نیست ،برو یه فکری به
حال خودتو و پسرت هانتر بکن که دیگه نمیتونین تو اوکراین کاسبی کنین .زیادیم زر زر
کنین ،شیر گاز روسیه به اروپا رو دوتا پیچ میدم و میبندم تا همه تون مثه سگ یخ بزنین!
جو :همه دنیا رو به جونتون میندازم ،میبینی که خیلی راحت متهمتون میکنیم به جنایات
جنگی و کلی خبر و تحلیل هم درست می کنیم که شماها همون ارتش نازی هیتلر هستین
که بعد از هفتاد هشتاد سال هوس کردین که اوکراینو اشغال کنین ...
ولاد :برو مشــتی ،جفنگ چرا میگی؟ ما که خودمون با ارتش نازنازی آلمان جنگیدیم و
همین اوکراین جونتون با نازی ها علیه شــوروی فعالیت می کردن ،حالا ما نازی شدیم؟
نازی خودتی جو ناناز!
ژی :بچه ها انقدر دعوا نکنین ،کی ما بریم تایوان رو بگیریم؟
ولاد :هر موقع دلت خواست ،ما که اوکی ایم و کمکتم می کنیم!
جو :شما دوتا پوفیوز اومدین عید دیدنی یا می خواین منو اذیت کنین؟ بدم با چنتا بمب اتم
کشوراتونو با خاک یکسون کنن؟
ولاد :جو باز یادت رفت با کیا داری حرف میزنی؟ ببین منم ولادیمیر و اینم ژی هستش ،اگه
یه موشک اتمی بزنی ،هزارتا جوابتو میدیم ،ما که دولت ژاپن بدبخت جنگ جهانی دوم
نیستیم که بزنین دوتا شهرشو با بمب اتم هولوکاست کنین و بفرستین رو هوا و بعدشم بگین
همینی که هست .ما میزنیم دهنتونو سرویس می کنیم!
ژی :ولادجون شما کوتاه بیا ،مگه نمیبینی جو داره چرت میزنه ...
جو :چرت بابات میزنه ،الان زنگ میزنم جین ساکی بیاد جفتتونو بندازه بیرون! نمی خوام
با کسایی که می خوان سلاح شیمیایی استفاده کنن حرف بزنم!
ولاد :سلاح شیمیایی؟ ما؟ واسه چی؟ مگه مغز خر خوردیم وسط یه کشوری که چند میلیون
روسی الاصل دارن توش زندگی میکنن و ارتش خودمونم اونجا مستقره ،شیمیایی بزنیم؟
بازم دست پیش رو گرفتی پس نیوفتی؟
ژی :ولاد راست میگه ،جو! به ما بگو داستان این لابراتوارهای نظامی بیولوژیک چیه توی
اوکراین؟ واسه چی دولت امریکا و پنتاگون دارن هزینه اشو میدن؟ دقیقا دارین اونجا چه
غلطی می کنین؟
جو :اولا که ربطی به شماها نداره و من همینجا همه چیزو تکذیب می کنم ،اینا فیک نیوزه!
دوما ما فقط توی اوکراین چنتا مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی بیولوژیک و شــیمیایی نظامی
داریم و کاری هم به کسی نداریم!
ولاد :آره؟ فیک نیوزه؟ حالا که همشونو گرفتیم و به همه دنیا نشون دادیم که دارین اونجا
چیکار می کنین ،حالت جا میاد!
جو :برو خدا روزیتو یه جا دیگه حواله کنه ،اون موقع دیگه انقدر مدیاهای ما ،شــما رو
بمب بارون تبلیغاتی میکنن که هیشکی حرفاتونو باور نمیکنه!
ژی :ولاد ولش کن این بابا رو ،آجیل و شیرینیتو بخور بریم ،باس یه سرم بریم عید دیدنی
کاخ باکینگهام ،پابوس ملکه و بعدشم یه سر بریم کاخ الیزه پیش رییس جمهور فرانسه ...
خیلی دیگه وقت نداریم ،ما هم باس تدارک حمله به تایوان رو ببینیم!
ناگهان از طرف جو صدای بلند شیشــکی اومد و گفت :نشاشیدی که شب درازه ،جرات
داری به تایوان حمله کن تا ببینی چی کارت میکنم! تحریمت می کنم ،خونه خرابت می
کنم ،بیچاره ات می کنم  ...همتون قاتلیــن  ...مادر فلانا  ...همینجوریم قارت و قارت
صدای باد معده میومد!
ژی در حالی که مثه همیشــه لبخند میزد رو به ولاد کرد و گفت :باز این جو دیشب زیادی
لوبیا خــورده و داره صدا میده ،بیا تا قبل اینکه جدی جدی مورد حمله شــیمیایی قرار
نگرفتیم بریم جاهای دیگه عید دیدنی!
 ...ادامه ماجرا در هفته آینده ...

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

حساب کردند حدود:
7549763
تنبل و بی حال در جهــان وجود دارند که حتی
حاضر نیستند این عدد 7رقمی رو بخونن!
نه دیگه فایده نداره نخون ،تو هم به جمعشــون
اضافه شدی!
منم قربانی شدم ،بفرست واسه بعدی!
***
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺍﻍ ﯾﮏ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ
ﻧﯿﺴت… .
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﺍﻟﺖ
ﺍست !
نامردا رنگها رو جابجا بستن سوختم…!
***
مناجات یه دختر با خدا
اصلا من به درک…
مامانم دلش داماد می خواد
***
رفتم ســوپر مارکت گفتم یه نوشابه زرد میخوام
گفت داداش اینجا نمایشگاه کتابه ،یه نگاه دور و
ورم کردم گفتم نوشــابه زرد اثر جلال آل احمدو

میگم .خداروشکر نداشتن
***
حیف نون لب دریا نشسته بود ,هی میگفت ماشالا
ماشالا،
ازش پرسیدن چرا هی میگی ماشالا؟
میگه :پسرم نیم ســاعت رفته زیرآب هنوز بالا
نیامده!
***
بچه بودم قرار بود عموم اینا بیان خونمون نذری
داشتیم،
بابــام گفت :عموت که اومــد میری جلوش اگه
شیرینی آورده بود ،میگی عمو خودت شیرینی
هستی ،چرا شیرینی آوردی ،اگه گل آورد ،میگی
عمو خودت گلی چرا گل آوردی…
منم گفتم باشه ،خلاصه!
عمو اومد و دیدم واسه نذری یه گوسفند آورده!
من بچه بودم میفهمی؟؟؟
بچهههههههههه
***
زندگی را از زودپز بیاموز
در حالیکه میسوزد
بیخیال نشسته و سوت میزند!..
***

اوضــاع جوریه حداقــل باید  4نفــره ازدواج
کنیم…..
یــه نفر کار کنه برا اجاره خونه ،ینفر برا خوراک،
ینفر برا تفریح،ینفر هم پس انداز برا دوا ،دکتر
***
تو مترو دعوا شد ،اون یکی گفت میزنم میکشمت
دیه ت رو میدما!
اینــوری گفت گ** نخور ،پول داشــتی با مترو
نمیومدی ...
مترو رفت ر و هوا از خنده!
***
قدیما از پنج متری گربه رد میشدیم یجوری فرار
میکرد که انگار سگ دیده
حالا امروز به گربه غذا دادم یه جوری نگاهم کرد
که انگار شیشلیک بی استخون سفارش داده بود
براش کوبیده آورده باشم!
***
یه موضوعی خیلی فکرم را مشغول کرده ...
چرا پلنگ صورتی داخل خیابان لخت قدم می
زنه اما موقعه خواب لباس خواب میپوشه؟
اصن از خواب و خوراک افتادم!!!

آب مایه حیات است اما نه برای ایرانیهای تحت سلطه جمهوری اسالمی !
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دانشگاه  UCLAو اختصاص خوابگاه برای  ۴سال نخست دانشجویان

دانشــگاه  UCLAاعلام کرد کــه توانایی در اختیار قــرار دادن اتاق و دوره لیسانس را افزوده بودند تنها برای  ۲۲۰۰۰نفر خوابگاه داشتند و
خوابگاه برای  ۴سال نخست دانشجویان جدید را خواهد داشت.
ناگزیر شدند از متلهای پیرامون دانشگاهها استفاده نمایند.
سال گذشــته بیش از  ۱۶۰۰۰دانشجوی دانشگاههای  UC، Cal stateبا این که دانشگاه  UCLAاز نظر مساحت زمین کمتری در اختیار دارد
در لیســت انتظار قرار گرفتند و به ســبب برگزار شدن کلاسها به طور اما اعلام مینماید که توانسته است به طور اجاره عمده با ۳۰درصد کمتر
مجازی ،شماری از آنها به شهرهای خود بازگشتند.
از بهای بازاراتاق اجاره نماید تا در اختیار دانشجویان قرار دهد.
از سال  ۲۰۱۵در حالی که دانشــگاههای  ۲۷۵۸۳ ،UCنفر دانشجوی
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