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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در صفحات دیگر:
«مراگوییچهمیجوییدگرتو،
ورایروشنایی؟منچهدانم»-مولوی
ماندانا زندیان صفحه 3

فیلم مستندی
در مورد جانی کارسون
کورش سلیمانی (زم)
صفحه ۲

افزایش رویدادهای تنفر نژادی
درکالیفرنیا
رای دیوان عالی قضایی امریکا
برای حمل اسلحه در خیابانها
تغییر  Zoneدر راستای خانهسازی
در لوس آنجلس و دیگر شهرهای
جنوبکالیفرنیا
آتش سوزی در منطقه الکترا از مرز
 ۳۰۰۰اکر گذشت

تحقیق در مورد مزاحمت جنسی و
تلافی کردن در مجموعه دانشگاهی
 Cal Stateآغاز شد
حسابهایکاربریدیسنیلندهکشد
ونوشتههاینژادپرستانهمنتشرشد

زنی که با گواهی پزشکی
ساختگی از رفتن به زندان
خودداری کرده بود  ،محکوم شد
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اطالعیه مهم دادگاه ناحیه استکهلم
در ارتباط با حکم دادگاه حمید نوری

اطلاعیــه دادگاه ناحیه
اســتکهلم ســوئد که
به نقض حقوق بشــر
و مشــارکت در قتــل
حمید نوری رسیدگی
می کنــد ،در تارنمای
پــژواک ایران انتشــار
یافت .در این اطلاعیه
یادآوری شده است که
حکم حمید نوری در
روز  ۱۴جولای ۲۰۲۲
در ســاعت  ۳۰/۱۳به
وقت محلی ( ســاعت
 ۴بامداد به وقت غرب
آمریکا) با حضور قضات مسئول در یک کنفرانس
مطبوعاتی اعلام می شــود .متــن کامل اطلاعیه به
شرح زیر است :
دادگاه ناحیه اســتکهلم بعد از ظهر  ۷ژوئیه ۲۰۲۲
بیانی ه مطبوعاتی به شــرح زیر منتشر کرد که نظر به
اهمیت این اطلاعیه نســبت به انتشــار عمومی آن
ی گردد.
اقدام م 
اطلاعاتــی در رابطه با صدور حکم در مورد نقض
جدی قوانین بین المللی و قتل در ایران در ســال
۱۳۶۷منتشر شــده در  07-07-2022توسط دادگاه
ناحیهاستکهلم
پرونده19-15255 B :
در ۱۴ژوئیه  ۲۰۲۲در ساعت  ۱۳:۳۰رأی پرونده
نقض جدی قوانیــن بین المللی و قتل در ایران در
سال  ۱۳۶۷اعلام میشود که در همین رابطه ،دادگاه
ناحیه استکهلم یک کنفرانس مطبوعاتی به صورت
دیجیتالی برگزار می نماید و بیانیه مطبوعاتی منتشر
خواهد کرد.
تقاضا برای شرکت در جلسه مزبور از همین امروز
از طریق ارســال ایمیل به منشی دادگاه « آنا وستر»
میتواند صورت گیرد .کسانی که چنین سفارشی
را قبل از  ۱۴ژوئیه  ۲۰۲۲ارســال کنند ،یک لینک

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC
با رمــز عبور دریافت می نمایند تا بتوانند در زمان
اعلام حکم دادگاه به صورت دیجیتالی آن را دانلود
کنند.
یک
حکم،
اعلام
با
مستقیم
ارتباط
در
ناحیه،
دادگاه
RIA, RIA,
MBA MBA
کنفرانس مطبوعاتی دیجیتالی برگزار می نماید که
در آن قضات مســئول پرونده ،اعضای شــورای
دوران
ﻣﺎﻟﯽ را
ﻫﺎی
در راه
شهر ،توماس زاندر و آنا لیلینبرگ گولسلیو،ﻣﺎ
دوران
ﻣﺎﻟﯽدررا در
ﺣﻞ ﻫﺎی
مورد ﺣﻞﻣﺎ راه
داﻧﯿﻢ
محتوای حکم گزارش خواهند داد .این کنفرانس به ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
زبان ســوئدی و انگلیسی است و در طی برگزاری
آن ،فرصتی برای سوال وجود نخواهد داشت.
کنفرانس مطبوعاتی فقط برای رسانه ها در نظر
Think
about
Income
Life
Think
about
Income
گرفتهfor Life for
شده است که پیش ثبت نام الزامی می باشد و باید
حداکثر تا ۱۲ژوئیه  ۲۰۲۲از طریق ارســال ایمیل
به منشــی دادگاه «آنا وستر » انجام شود .ضروری
ﻣﺎدام
درآﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮای
است ،تصویری از کارت شناسایی خبرنگاری بایدﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
درآﻣﺪ
رﯾﺰی ﺑﺮای
Over
اﻟﻌﻤﺮ Over4040
با ذکر نام و رســانه ای که ارائه میشــود به برنامه
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
رﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
رﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
پیوست گردد .کســانی که متقاضی شرکت در این
Years
Yearsofof
جلسه می باشند ،یک لینک با رمز عبور دریافت میﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
Experience
کنند تا بتوانند در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت
Experience
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
رﯾﺰیرﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺶ
نمایند.
ایمیل Anna Wester :
(capital
)gains
ﺳﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
(capital
ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ)gains
ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻣﺎﻟﯿﺎت
راﻫﮑﺎرﻫﺎی

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi

stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

بیانیه اعالم موجودیت « شورای ملی تصمیم»
ایرانشهر :بیانیه اعلام موجودیت “ شورای ملی تصمیم”
که با امضــای افراد کثیری در داخــل و خارج از ایران
منتشر شــد .در این بیانیه آمده است« به عضویت این
شورا در آیید تا در ســرنگون کردن جمهوری اسلامی
ایران و تصمیمگیری برای آینــده ایران خود ما ایرانیان
سهیم باشیم نه بیگانگان » در این بیانیه اعلم شده است
که این شــورا از جمهوری خواهان و مشروطه خواهان
درون و بیرون ایران تشکیل شده است .متن کامل بیانیه
و اسامی امضا کنندگان این میثاق به شرح پیوست است:
ملت شریف ایران!
اراده و عزم راسخ برای تاسیس «شورای ملی تصمیم»
از ســوی تعدادی از اعضای بیانیه  14و مبارزان داخل
و خارج از کشــور ،پیامد این واقعیت اســت که رژیم
جمهوری اسلامی بعد از  43سال تحمیل استبداد همه
جانب ه بر میهن عزیزمــان ایران و تخریب منابع طبیعی،
اقتصــادی و علمی ،گســترش فقر و بــی خانمانی و
نادیده گرفتن حقوق زنان ،ســرکوب و کشتار مخالفان
و دگراندیشــان و پایمــال کردن آزادیهــای فردی و
اجتماعی ،دیرزمانی ست مشروعیت خود را از دست
داده است.
هموطنــان مــا در طی این ســالها نشــان دادهاند که
شایســتگی دارند ،بــا روش و منِــش دموکراتیک و با
همبســتگی و مبارزهی جمعی ،ضمن سرنگونی رژیم
جمهوری اســلامی بــه آزادی ،برابری و رفاه دســت
یابنــد و در پرتو همکاری همهی نیروهای سیاســی و
شخصیتهای اجتماعی ،فرهنگی و علمی ،یک نظام
دمکراتیک را جايگزين رژیم جمهوری اسلامی کنند و
ساختاری مدرن ،مرفه و آباد بنا کنند.
شورای ملی تصمیم همراه و همگام با مردم آگاه ایران،
برای تحقق خواستههای زیر تلاش و مبارزه میکند:

 )۱گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبشهای
اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع
مشروع)
 )۲حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز
 )۳جدایی دین از حکومت
 )۴فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
 )۵تلاش بــرای برپایی نظامــی دموکراتیک و انتخابی
(تعیین نوع حکومت با آرای مردم)
 )۶اجرای کامل اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاقهای
وابسته به آن با تاکید بر حفظ محیط زیست
این شــش مؤلفه ،وجوه هویتی و انگیزهی اصلی برای
تشکیل شورای ملی تصمیم میباشند.
ِ
اصل مهم ،اصول مترقی
بدیهی است که بر این شــش
دیگری نیز میتوان افزود ولی ما برآنیم تا با تکیه بر نقاط
اشتراک ،بیشترین نیروهای مبارز را گرد هم آوریم.

تضعیف یا حذف
اقلیــت نخواهــد
بود.
این شــورا تلاش
مــی کند بــا تکیه
بــر نقــاط توافق
واشــتراک ،امکان
تجمع وسیعترین
نیروهــای مبــارز
سیاســی ،مدنی و
اتنیکی دمکراسی
خــواه را فراهم آورد .ما بر ایــن باوریم که این تجمع
و ائتلاف بزرگ زمانی صــورت میگیرد که هر گروه و
ِ
سازمانی
شــخصیت ،ضمن حفظ تعهدات سیاسی و
ِ
ِ
اصلی دمکراتیسم،
اعتبارات
خود ،با قبول ارزشها و
در تشکیل و تقویت آن مشارکت کند.

شــورای ملی تصمیم در نظــر دارد بــا تقویت روح
همبســتگی و باور به دموکراســی در میــان نیروهای
اپوزیســیون ،ســرمایهی سیاســی ،اجتماعی بزرگ و
ِ
بازســازی ویرانیهای به
ارزشمندی ایجاد کند که در
جامانده از دوران سیاه جمهوری اسلامی نیز ایفای نقش
کند.
از نگاه شــورای ملی تصمیم کُرد ،تــرک ،عرب ،لر،
ترکمن ،بلوچ ،فارس و...شــیعه وســنی ،مسلمان و
غیرمسلمان ،دیندار و بی دین ،همه با هر ایدئولوژی و
مرامی ،به یک اندازه ایرانی هســتند و در اتخاذ تصمیم
های مهم کشوری و در کسب جایگاه سیاسی به واسطه
تفاوت ها هیچ کس برتری ندارد.
شــورای ملی تصمیم دارای یک ســاختارغیرحزبی و
غیرایدئولوژیک اســت .این شــورا عمیقا بر این باور
تاکید می کند که پیروزی اکثریت در هر مرحله به معنای

شــورای ملی تصمیم بنا دارد با تجمع همهی احزاب،
ِ
خواه
سازمانها ،گروه ها و شــخصیتهای دمکراسی
داخل و خارج کشوربرای ایجاد» پارلمانی» از مخالفان
رژیم جمهوری اسلامی تلاش کند.
«پارلمان موقــت مخالفان رژیم جمهوری اســلامی»
درراستای شــکل گیری همبستگی نیروهای دمکراسی
خواه برای برپایی حکومتی دموکرات وسکولار مبارزه
خواهد کرد .شــورای ملی تصمیم برای ایجاد پارلمان
موقت ،حضور همه احزاب ،ســازمان هــا ،گروه ها و
شخصیت های دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور
را ضروری می داند.
ما بر این باوریــم که « پارلمان موقــت مخالفان رژیم
جمهوری اســلامی» چنانچه حمایت بیشائبه مردم را
ِ
همــراه خود
به
باشــد،
داشــته
ادامه مطلب در صفحه5
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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

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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در کانون خبر:

گیج شدن پلیس نروژ در برابر ضارب نروژی ایرانی تبار
این مرد  43ساله ایرانی-نروژی که آخر هفته گذشته در مقابل چندین بار در
اســلو تیراندازی کرد ،برای پلیس مشکلات بزرگی ایجاد کرده است .او به
سؤالات پاسخ نمی دهد ،با روانپزشکان منصوب دادگاه که مسئول ارزیابی
سلامت روان او هستند ملاقات نمی کند و حتی به پلیس اجازه دسترسی به
سوابق سلامتی خود را نمی دهد.
دادســتان کریستین هاتلو به روزنامه  Aftenpostenگفت« :ما باید خود را
به آنچه در محکومیت های قبلی علیه او نوشــته شده محدود کنیم .هاتلو
به صراحت اعلام کرد که متهم به نام «زانیار متاع پور» مانع از رســیدگی به
پرونده خود شده است .باید توجه داشت که بر اساس قوانین نروژ  ،حتی
مظنونــان به ارتکاب جرم نیز این حق را دارنــد که از همکاری با پلیس و
جلوگیری از انتشار پرونده پزشکی توسط مقامات مراقبت های بهداشتی
جلوگیریکنند.

فیلم مستندی در مورد جانی کارسون
چندی پیش شبکه  P.B.Sکه به همت بذل و بخشش و پشتیبانی
مالی مردم امریکا روی پای خودش ایســتاده ،برنامه دو ساعته
جالبی در مورد جانی کارســون ،شــومن و کمدین اسطورهای
آمریکا داشت که به مدت سی ســال آزگار ،سلطان بیچون و
چرای برنامههای کمدی آخر شب بود.
یکی از موضوعهای جالب این برنامــه بازتاب واقعیت بود و
ضمن تمجید و تکریم و تقدیس این شومن پرآوازه ،از پرداختن
به کارهای منفی و ایراد و اشکالهای او هم ،برعکس مستندسازان
ایرانی ،کوتاهی نشده بود.
جانی کارسون استعداد به خصوص و استثنایی در کنترل صحنه
و بدیههگویی در هنگام خراب شدن آن یا نگرفتن لطیفه داشت و
با مهارت و ذوق فوق العاده ای آن را تغییر میداد و موجب خنده
بیشتر تماشاچیان میشد.
یکی از دلایل موفقیت او ،پر و بال دادن به کمدینهای تازهپا و
کمک به درخشش آنان در برنامه خود بود و پرسشها را طوری
مطرح میکرد که حرف خندهدار را میهمــان او بزند و پیروز و
سرحال و روسفید ،از برنامه او بیرون بیاید.
ولی همین جانی کارســون در زندگی خصوصی به همســر و
فرزندان خود آن طور که باید ،نمیرسید و شبها بعد از برنامه
خود به میخوارهگی و زنبارهگی میپرداخت و همســر اول او با
شکایت به دادگاه درخواست طلاق کرد و بیست میلیون دلاری
هم از این جدایی به او رسید که تا آن موقع سابقه نداشت.
جانی کارســون چهار بار ازدواج کرد و همیشــه طلاق یکی از
موضوعهــای خندهدار برنامههای او بود و حالا این جای قضیه
را داشته باشید تا به مستندسازان ایرانی بپردازیم.

هاتلو فکر میکند زمان تغییر قانون فرا رسیده است« :ما نمیخواهیم یک
دولت پلیسی در نروژ وجود داشته باشد ،اما شاید بتوانیم اجازه داشته باشیم
موارد تروریستی یا تیراندازیهای جمعی جدی را استثنا کنیم».

دادستانی نروژ ،متاع پور را
پس از تیراندازی های جمعی
او در بارهای اسلو ،پایتخت
نروژ بــه قتل ،اقدام به قتل و
حمله بدنی متهم کرده است.
باید توجه داشت حمله متاع
پور زمانی اتفاق افتاد که هم
جنس گرایان در جشــن های
پرایس شرکت کرده بودند و
پلیس مظنون به آن اســت که
او آنها را هدف قرار داده بود.
در نتیجه پلیس هنوز متقاعد
نشده اســت که او به تنهایی
عمل کرده اســت و مشکوک
اســت که او تحت تأثیر یک
محیط اسلامی افراطی مخالف
حقوق همجنسگرایان بوده یا حتی با آن همکاری کرده است.

افزایش رویدادهای تنفر نژادی در کالیفرنیا
راب بونتا ،دادســتان کل کالیفرنیا در کنفرانس مطبوعاتی خود از افزایش
رویدادهایی که نشانه تنفر نژادی در کالیفرنیاست سخن گفت.
او در گزارش خود اشاره نمود که سال به سال شاهد  ۳۲/۶درصد افزایش
در زمینه تنفر و جرائم ناشــی از آن هســتیم و این موضوع در سالهای
 ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱در کالیفرنیا در دوران اوجگیری کرونا دیده شــده است
جرائم تنفرآمیز نسبت به آسیاییتبارها  ۱۷۷/۵درصد افزایش داشته و به
 ۲۴۷مورد رسیده است.
تنفر از لاتین تبارها نیز با یک افزایش  ۲۹درصدی ،شاهد  ۱۹۷حمله بوده
است.
جرمهای یهودستیزانه با افزایش  ۳۲درصدی همراه بوده و به  ۱۵۲مورد
رسیده است.
بیتردید اینها آمار و عدد هســتند و نباید فراموش کرد که هر یک از این
جرمها ،حمله به یک خانواده و یا یک محله را نشان میدهد و باید از آن
پیشگیری نمود.

رای دیوان عالی قضایی امریکا برای حمل اسلحه در خیابانها
پس از گذشــت چنــد روز از رای دیوان عالی قضایــی امریکا ،در زمینه
حمل اسلحه در خیابانها از سوی دارندگان اسلحه ،قانون گذاران کالیفرنیا
محدودیتهای تازهای را در چارچوب تصمیم تازه دیوان عالی قضایی به
اجرا خواهند گذارد.
بنابر این محدودیت فردی که اسلحه حمل می کند باید  ۲۱ساله و بالاتر باشد
و هر گونه دستگیری و جرم پیشین خود را اعلام نماید که شامل محکومیت
به جرم و محدودیت میشود.
فردی که میخواهد اســلحه را آزادانه حمل کند باید درخواست خود را
همراه با نام  ۳فرد برای گواهی در اختیار شریف دپارتمان و یا پلیس بگذارد
و در مصاحبه حضوری نیز شرکت نماید تا آنها ارزیابی کنند که حضور این
فرد با اسلحه در برابر مردم ،خطرناک است یا خیر.
سناتور آنتونی پورتانتینو از دموکراتهای کالیفرنیا گفت ماهر کاری را در
چارچوب همین قانون برای محدودیت به اجرا میگذاریم.

حدود پانزده شــانزده سال پیش (یا شــانزده پانزده سال پیش)
یکی از مستندسازان ایرانی که اسم شــریفش یادم نمیآد (اگه
غلط نکنم ،دکتر بهمن مقصودلو) در باره احمد دشاملو فیلمی
ساخته بود که جوایزی هم از آن خود کرده بود ،ولی کسانی که
با آنان مصاحبه میشــد همه صاحب نظر یا شاعرانی بودند که
جزو مریدان سینه چاک شاملو به حساب میآمدند و مثلا با نادر قانونگذاران کالیفرنیا در صدد هستند که به لوس آنجلس و دیگر شهرهای
نادرپور که میانهاش با شــاملو شکراب بود ،گفت و گویی نشده جنوب کالیفرنیا مهلت بیشــتری برای تغییر  Zoneدر راستای خانهسازی
بدهند تا امکان ساخت خانههای بیشتری فراهم شود.
بود.

تغییر  Zoneدر راستای خانهسازی
در لوس آنجلس و دیگر شهرهای جنوب کالیفرنیا

در مورد بهروز وثوقی هم ویژهنامهایی توســط بیژن اسدی پور
تهیه شــده بود که البته سراســر از تعریف و تمجید و تشویق و
تکریم بود و در شــرح حال زندگی این اسطوره سینمای ایرانی
نه اشارهای به وصلت و طلاق او با گوگوش شده بود و نه به بهم
خوردن نامزدی او با پوری بنایی!
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com
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بنابر قانونی که انتظار میرود تا پایان این هفته تصویب شــود ،و در برنامه
بلندمدت رشــد منظور خواهد شــد ،لوس آنجلس تا پاییز  ۲۰۲۴مهلت
خواهد داشت تا برای ساخت  ۲۵۰هزار خانه ،زمین لازم را کنار بگذارد.
آخرین مهلت کنونی اکتبر  ۲۰۲۲بوده که تمدید خواهد شد.
بنابر این تصمیم اگر لوس انجلس نتواند به این هدف در پاییز  ۲۰۲۴برسد،
امکان دستیابی به میلیاردها دلار کمک ایالتی برای ساخت خانههای ارزان
قیمت را از دســت خواهد داد و نخواهد توانست پاسخگوی نیاز مسکن
برای افراد کم درامد باشد.
این برنامه از شــهرهای کالیفرنیا خواســتار یک برنامه  ۸ساله در راستای
ساخت خانه بوده است.

آتش سوزی در منطقه الکترا از مرز  ۳۰۰۰اکر گذشت
آتش ســوزی در منطقه الکترا از مرز  ۳۰۰۰اکر در بامداد امروز گذشت و
هنوز هیچ نشانهای از مهار آن نیست.
این آتشســوزی که نیمروز دوشــنبه آغاز شده اســت ،در مرز دو کانتی
 Amadorو  Calaverasگســترش یافته و تهدیدی برای زیرساختهای
برق در منطقه به شمار میآید.
بیش از  ۵۷۰۰مشترک شرکت گاز و برق  ،PG&Eبرقشان از بامداد امروز
قطع شده است.
روز گذشــته ،در پی این آتشسوزی  ۱۰۰نفر از کارکنان و بازدید کنندگان
از نیروگاه  Electraبه بیرون هدایت شــدند این نیروگاه در مالکیت شرکت
 PG&Eاست.
بنابر آخرین خبرها دستور تخلیه خانهها در دو سوی جاده  ۲۶ایالت کالیفرنیا
و  ۴۵۰ساختمان در  ۲کانتی یاد شده تخلیه اجباری شده است.
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«مرا گویی چه میجویی دگر تو،
ورای روشنایی؟ من چه دانم» -مولوی

وقتی آتش ُگل میشود ،باغ میشود ،ذوب میکند ،بی آنکه بیازارد ،از تن
میگذرد ،تن را رها میکند تا دل شعلهور شود و روشن کند صحنه را در
هر دو سمت و پروانه شوند تماشاگران ،مع ّلق در فضا ،و زمین ُپر شود از
پیلههای تیر ٔه تکهپاره از پوستانداختن و رهاشدن...
وقتی دریا آتش میگیرد و به آسمان میرود ،باد نور میشود ،گرم میکند و
آتش میزند نیمۀ تَ ِر باران را...
موسیقی اندا ِم شاخههای تاک رامیشکافد و شاخههای شکسته در
وقتی
ْ
باران جان میگیرند تا در آفتاب شــراب شوند؛ یک زیبایی سرریز که در
سایۀ اِکسیرش انسان به بیقراری از یادرفت ٔه «راه» میرسد...
وقتی هنر و تماشاگر مانند دو ساز که خاطرات درون یکدیگر را میشنوند،
نواخته شوند به دست هم...
حسی غریب و پاک نامتعارف زاده میشود که نام ندارد ،تعریف نمیشود،
شکل میگیرد و دیگرگون میشود ،تنها ثباتش در بودنش است ،هست،
وجوددارد ،زنده اســت ،زندگی است؛ ِ
حس به ُگل نشستن باغچه است.
ِ
شدن آفتاب است بر خاک صحنه،
پردهای نیست ،پنجرهای نیست ،برهنه
پیش چشم ما.
«وجد» است« ،وجد» از وجود میآید و از وجود است که برمیآید.
عشق َ
موهبت است ،در «راه»ی که آغازش ناپیدا و پایانش ناپدید است .عشق
«راه» است ...به شهامت زلال «راه» بپیوندیم.
***
«تابش ســرخ» ،اجرای بدیع چنین تصویری اســت ،الهامگرفته از «عقل
سرخ» ســهروردی ،آفریده در اندیشــه و عاطفه و روان و ِ
تن جمعی که
ِ
تاریخ زبان،
برگرداندن اشیا به شکل نخستینشان ،پیش از
آفرینش هنر را
ِ
ن بار جهان را کشف کرده باشند با هم ،جهانی
میدانند .انگار برای نخستی 
مفاهیم برساخته طبقهبندی نشده ،نام ندارد ،تاریخ ندارد،
که هنوز به دست
ِ
و به هر لحظه که میرسد باور دارد که تنها برای همان یکبار رخ داده است
و به هیچ چیز دیگر بر نمیگردد .همراهشان شویم در این اشراق...

شاید نخستین بار اســت که یک هنر اجرایی تجربی بر صحنههای بیرون
از جغرافیــای ایران جان میگیردِ ،
پیش چشــم ما .قــدرش بگذاریم و
پشتیبانیاش کنیم ،اگر خستهایم از غبار عادت و تکرار.
همهچیز ،از موسیقی و نورپردازی و اجرا در همراهی یک صدای خوش،
تا رقص و خوشنویسی ،در لحظه جان میگیرد ،ساروج میخورد و شعله
میکشد بر صحنه.
جمعه ،شنبه و یکشنبه ،از بیســتو دوم تا بیستو چهارم جولای ،تالار
اودیسه شهر سانتامونیکا چشمبهراه پشتیبانی ما از یک تجرب ٔه بدیع است .با
چشم دل تماشایش کنیم...
***
رسانهٔ تلاشهای فرهنگی همدیگر باشیم.
بلیط را میتوانید اینجاتهیه کنید:
https://ci.ovationtix.com/34367/production/1128122
Odyssey Theatre Ensemble
2055 S Sepulveda Blvd, Los Angeles, CA 90025
Phone: (310) 477-2055

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :نمایشنامه دروغ های بزرگ! (قسمت چهارم)
این نمایشنامه مواضع رسمی خبرگزاری ایرانشهر را منعکس نمی کند و فقط
نظرات شخصی نویسنده است .هرگونه تشابه اسمی در این نمایشنامه اصلا
تصادفی نیست و شباهت به افراد حقیقی و حقوقی کاملا عمدی می باشد!
خلاصه قسمت های گذشته :جعفر ،مامور آقای رییس جون به ایشون زنگ
زد و گفت براش یه هنرپیشه حرفه ای توی یه کشوری پیدا کرده  ...جعفر
میره به دیدن بازیگــر معروف ،و ازش می خواد برای شــروع بره و توی
انتخابات شرکت کنه و شرکت بازرگانی آقاشکارچی ،پسر رییس جون ،هم
اونجا هواشو داره و ...
یه ماموریــت دیگه و جعفر در مکان قرار ناهار کاری با گروه مذاکره کننده
کشورهای پنج و ســه صدم منهای دو و سه دهم .اعضای این گروه :دکتر
پورپــکان به عنوان رییس گروه خاورمیانــه ای مذاکره کننده ،رییس گروه
جناح شــرق دور ،رییس گروه جناح غربی مذاکره کننده و رییس کشــور
فدراتیو یخ زده عالیجناب دمپایی!
ادامه داستان:
دکتر پورپکان و آقای ژوژو از خاور دور ،دکتر واتســون از جناح غرب و
عالیجناب دمپایی زل زده بودن به جعفر تا جواب سوالاشونو بگیرن!
جعفر :دوســتان یه لحظه اجــازه بدین ،رییس جون مــی خواد خودش
تصویری باهاتون صحبت کنه!
جعفــر زوم کال رو انداخت روی مانیتور ســالن مذاکره و رییس جون در
حالیکه داشت طبق معمول چرت میزد روی صفحه ظاهر شد ...
پورپکان :الســلام نعلیکم حــاج آقارییس جون خوبین انشــاالله؟ ناهار
خوردین؟ ناهــار بهتون میدن؟  ...آقا جون مادرت این برادران ســپاهی
ما رو ،این بچه حزب اللهی ها و بســیجی های ما رو از اون لیست کوفتی

تروریســتی در بیارین  ...به خدا اینام همه زن و بچه دارن و نون با کارت
الکترونیکی میبرن خونه اشــون  ...همه مملکتمون خوابیده ،پول نداریم،
تورمه ،رکوده ،آنگوزمانه وضعمون!
رییس جون بدون اینکه چشماشو باز کنه گفت :انشاالله پورپکان خان ...
ولی فعلا مقدور نمی باشد!
پورپکان :چرا؟ مگر برادران ما چه کردن که اینجوری باس تنبیه بشن؟ مگه
نگفتی هر کاری رییس قبلیه کرده ،غلط کرده و من همشــو برمی گردونم،
خب اینم اون توی لیست تروریستی گذاشته بوده!
رییس جون :دیگه می خواستی چیکار کنن؟ هر کاری از دستشون بر اومده
کردن ،بمب گذاشتن ،موشک پروندن ،نفت کش دزدیدن ،توی اروپا و هر
جای دنیا آدم میدزدن و میکشن و  ...از لیست بیرون که نمیارم هیچی از اون
رییس قبلیه هم بیشتر فشار میدم حداکثرو تا فیها خالدون!
ژوژو :یعنی چی این حرفا؟ الان ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ همه اقتصاد
اینا به سپاه وصله و ما نمیتونیم کار و کاسبی بکنیم!
عالیجناب دمپایی :گفتم راه بیا با ما وگرنه ...
جعفر و رییس جون همزمان :وگرنه چی؟
دمپایی :وگرنه  ...الان به بچه ها زنگ میزنم ببینی چی میشه ...
دمپایی مبایلشو ورداشت و به زبون کشور یخ زده یه چیزایی گفت و ...
گوشی جعفر زنگ خورد و بعد از جواب به طرف ،رو به مانیتور و تصویر
رییس جون گفت :دیوث کار خودشو کرد  ...به گاو فنا رفتیم!
****پایان قسمت چهارم****

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
دعای حیف نون:
آرزو دارم خدا کنه ان شا الله به حق پنج تن الهی آمین
*********
ناخوانا ترين نوشته روي بسته بندي مواد غذايي ايـراني ,تاريخ انـقـضاء و قيمتـشه !
*********
غضنفر دندونش درد میکرده میره دکتر میگه :همه رو بکش بجز اونی که درد میکنه!..
دکتر میپرسه چرا؟
میگه :بذار مثل سگ تنها بمونه!!
*********
به نظر من باهوش ترین موجودات دنیا جوش ها هستن که دو روز قبل می فهمن ما دو روز
بعد قراره بریم یه جای مهم!...
*********
شما یادتون میاد:
از اول راهنمایی تا سال آخر دبیرستان مدیر هی میومد دم کلاس میگفت شما بی نظم ترین
کلاس این مدرسه اید؟؟؟
*********
شاعر ميگه :خيلي برات مهمه؟
اگه سر درست هم همين قدر سمج بودي الان دكتر مهندس شده بودي!
*********
آدم ها سه دسته اند:
دسته اول
دسته دوم
و از همه مهمتر ...
دسته سوم!
*********
ممنون ،خوبم شما چطوري؟
چه عجب يادي از ما كردي!
(طرح شرمنده سازي دوستان)
*********
گلبولهای سفیدم فدای باکتری های وجودت  ( ................پیامک پزشکی  -بهداشتی!
)
*********
نميدونم هدف اين خارجي ها از گذاشتن قطعات اضافي تو وسيله هاي برقي چيه؟؟؟؟؟؟
آخه هر وقت داداشم وسيله برقي هاي خونه رو باز ميكنه موقع بستنش با چند قطعه اضافي
مواجه ميشه كه ميگه بدرد نميخوره اضافس...
*********
ی است که نمیدانید
یکی از دوراهیهای زندگی وقت 
در شیشهای مقابلتان را باید «بکشید» یا «فشار دهید»!
*********
بدترین و عذاب آور ترین دیالوگ عید دیدنی:
مهمونا در حال رفتن هستن و یــــــــــــــــهو
بابام :حالا شام میموندین یه چیزی دور هم میزدیم ):
مهمون :نه دیگه زحمت نمیدیم ولی حالا که شما میگی بـــــــــــــاشه
*********
نذری آوردن پسر همسایه یکی از نشانه های آخر الزمان است!
*********
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﻪ ﻭﯾﺰ ﻭﯾﺰ ﮐﻨﻪ ،ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﻮﻣﺪ
ﻼ ﺳﻮﺳﮏ ﻭﯾﺰ ﻭﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﺠﺎﺱ ﺑﮑﺸﯿﻤﺶ؟
ﮐﺎﺭﺷﻮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻣﯿﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺜ ً
*********
یکی از دوستان تعریف میکرد که یه بار سر یه چارراه ،یه دونه از این وانت سبزی فروشا،
چراغ قرمزو رد کرد .پلیســه از تو بلندگوش گفــت  :وانت کجا مییرییییییییییی؟ وانت تو
بلندگوش گفت  :دارم میرم خونم!
*********
بچه ها توی کلاس داشتند سر و صدا می کردند که ناظم میاد تو با عصبانیت می گه  :اینجا
طویله است؟
یکی از بچه ها می گه  :نه آقا اشتباهی اومدید
*********
من هیچوقت نفهمیدم چرا آدما ِ
زیر پتو احساس امنیت میکنن...
حالا گیریم یه قاتل اومد توی اتاق
خواب بعد حتما ً
ِ
بکــــشمـــــــــــت ...اَه لعنتی پتو داره نمیشه!
میگه  :الان اومــــــدم
*********
اولی  :تمرین ها رو نوشتی ؟
دومی  :مگه تمرین داشیتم ؟

اولی  :آره ! ولی من که انجامش ندادم آخه داشتم واسه امتحان میخوندم !
دومی ( در حال سکته )  :مگه امتحان داریم ؟؟؟
*********
ی فرق تو با بز چیه؟
غضنفر به دوست دخترش میگه میدون 
دوست دخترش قهر میکنه میره...
اونم داد میزنه بیا بابا ...
ی ندارین !
فرق 
*********
چراغعلی پاش درد می کرده ،استامینوفن می اندازه تو جورابش محکم می بنده!
*********
چک نوشتن غضنفر:
 ۲۳۱۰۰۰رالض
معادل دو سه هزار تومان.
*********
از غضنفر پرسیدن :دیشب زلزله بیدار بودی؟
گفت :نه ،صبح فهمیدم.
 توی روزنامه خوندی یا رادیو گفت؟غضنفر  :نه ،یه هزاری تو جیبم بود ،صبح دیدم پول خورده!
*********
غضنفر خوابیده بوده ،میان بیدارش کنن می بینن پین کد ( )Pin Codeمی خواد!
*********
به غضنفر می گن مار باباتو نیش زد فوت کرد ،می گه :از پشت زدش؟ می گن آره ،می گه
مار مقصره…
*********
حماقت سه بخش است :
راهی که پدرم نرفت و دوست داشت من بروم
راهی که من رفتم و پدرم دوست نداشت بروم
راهی که من دوست دارم و پسرم باید برود !!
*********
بابات روز تولدت چی برات خرید؟
 :اون فراری قرمزه رو اون ور خیابون میبینی؟
:وااااه خووووب خوب
 :هیچی یه کراوات همون رنگی
*********
غضنفر میره آگهی فوت دادششو بده به همسایشون میگه تشریف بیارین مراسم ایشالا ما هم
تو مراسم عزاداریتون جبران میکنیم!
*********
با گران شدن قیمت شیر و مرغ ضرب المثل معروف « از شیر مرغ تا جون آدمیزاد « بیشتر
تو ذهن مردم تداعی میشود.
*********
خیلی خوب
درسته که کامپیوترم تو مسابقه شطرنج شکستم داد!
ولی تو کیک بوکسینگ هیچ شانسی در مقابلم نداشت!
*********
نصیحت دوستانه :هیچ وقت تحت هیچ شرایطی قرص خواب و قرص ضد یبوست رو با
هم تو یه شب نخورید
*********
به غضنفر ميگن:تو مني من توام،حالاتو كدومي؟ ميگه:خاك برسرتون گمم كرديد
*********
دعا کردم خدا یه موتور بهم بده
ولی از اونجا که بعدا فهمیدم خدا اونجوری دعاها رو قبول نمیکنه:
خودم یه موتور دزدیدم و دعا کردم از گناهم بگذره!!!
*********
دوست دارم خیلی راحت و بی دردسر تو خواب بمیرم ،مثل بابا بزرگم.
نه با جیغ و داد مثل مسافرای اتوبوسش.
*********
به غضنفر میگن یه ضرب المثل بگو که توش کار باشه میگه:
برو کا کن مگو چیست کار
که جان دارد و جان شیرین خوشست
غضنفر میره دندانپزشکی دکتر شروع میکنه با چوب مخصوص دهانشو وارسی کردن یهو
غضنفر میگه دکتر؟ بستنیشم میدی!
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ادامه مطلب شورای ملی تصمیم:
برای همســایگان ایران و مردم خاورمیانه و کشورهای عرب حوزه
خلیج فارس و برای همه کشــورهای دمکراتیک و دوستداران صلح
جهانی ،نویدبخش امنیت و ثبات خواهد بود.
هموطن!
میهن ما در شــرایط سرنوشت ســازی قرارگرفته است ،بیائید دست
در دســت هم با بنا نهادن « پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری
اســلامی» و حمایت از آن راه رسیدن به آزادی ،رفاه و همبستگی را
هموار کنیم .
سیزدهم تیرماه  / 1401چهارم جولای 2022
الف  -سخنگویان موقت شورای ملی تصمیم :
 -1شــهلا انتصاری( از اعضای بیانیه  ،14زندانی سیاســی سابق در
جمهوری اسلامی ،مددکار اجتماعی)
 -2کمال جعفری یزدی( از اعضای بیانیه  ،14فعلا» زندانی سیاســی
درزنــدان وکیل آباد مشــهد ،اســتاد دانشــگاه ،دکتــرای مدیریت
استراتژیک)
 -3مسعود نقره کار( کنشگر سیاســی ،نویسنده ،پژوهشگر ،پزشک
ساکن امریکا)
........
ب  -اعضای شورای ملی تصمیم در داخل کشور:
شــورای ملی تصمیم  67عضو در ایــران و در زندان های جمهوری
اسلامی دارد.
........
ج  -اعضای شورای ملی تصمیم در خارج از کشور(  104عضو)
 )1آرش آذرخش (کنشگر سیاسی ،زندانی سیاسی دهه ،۶۰هلند)
 )2خاطره آذرفر (کنشگر سیاسی ،کانادا)
 )3محمدرضا (سرهنگ) آرین (کنشگر سیاسی  ،ایتالیا)
 )4محمدرضا آشوغ (زندانی سیاسی دهه  ،۶۰هلند)
 )5امیر ابراهیمی ( کنشگر سیاسی و حقوق بشر ،کالیفرنیا)
 )6نازنین افشین جم (فعال حقوق بشر)
 )7افشین افشین جم (کنشگر وتحلیلگر سیاسی ،کانادا)
 )8منصور اُسانلو ( فعال کارگری)
 )9کیقباد اسماعیلپور (مهندس پزشکی ،فعال مدنی ،کانادا)
 )10رضا اسماعیلی ( زندانی سیاسی دهه  ،۶۰استاد دانشگاه ،هلند)
 )11نسرین اسماعیلی (کنشگر سیاسی و مدنی ،استرالیا)
 )12جمشید امیری (معلم ،فعال سیاسی ،لندن)
 )13شادی امینی (مهندس شهرسازی ،خواننده موسیقی پاپ ،ساکن
آمریکا)
 )14میترا بابک (روانکاو  ،فعال حقوق بشر ،لندن)
 )15عیسی بازیار ( نویسنده و فعال حقوق بشر ،ترکیه)
 )16گشتاسب باوند ( جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران ،کانادا)
 )17فرامرز بختیار (دبیر کل حزب لرستان و بختیاری ،آلمان)
 )18وحید بدیعی (مدیر رادیو پویا و روزنامهنگار ،کالیفرنیا)
 )19رضا برومند (فعال حقوق بشر ،سوئد)
 )20دیانا بیگلریفرد (کنشگر سیاسی ،آلمان)
 )21فرنگیس بیات (مدرس و پژوهشگر سیاسی ،فرانسه)
 )22حمید بی آزار( کنشگر سیاسی)
 )23جوما بورش (دبیر کل خیزش ملی ترکمن ،آلمان)
 )24بابک بهزادی (داروساز ،کنشگر سیاسی ،عضو حزب مشروطه
ایران ،لیبرال دمکرات)
 )25خســرو بیتاللهی (خلبان ارتش ،رایزن حزب مشروطه ایران،
لیبرال دمکرات ،ساکن آمریکا)
 )26فؤاد پاشایی (دبیرکل حزب مشــروطه ایران ،لیبرال دموکرات،
ساکن آمریکا)
 )27سعید پورعبدالله (کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر ،کالیفرنیا)
 )28شعله پاکروان (هنرمند و کنشگر سیاسی ،آلمان)
 )29مهشید پگاهی (فعال حقوق زنان ،آلمان)
 )30ونوس ترابی (نویسنده ،عضو گروه دموکراسی در ایران ،کانادا)
 )31محسن ترکمن (کنشگر سیاسی ،آلمان)
 )32علی جوانمردی (فعال سیاســی و رسانهای ،تحلیلگر سیاسی،
آمریکا)
 )33دکتر جاوید جوان ( استاد دانشگاه ،آمریکا)
 )34سپیده حجامی (نویسنده و کارگردان ،مدیر رسانه سپیدهدم)
 )35رضا حسینبر (کنشگر سیاسی و رسانهای  ،لندن)
 )36امجد حسین پناهی ( حزب کومله زحمتکشان ایران ،آلمان)
 )37ناهید حسینی (پژوهشگر امور آموزش و زنان ،لندن)
 )38عباس خرسندی (دبیر کل حزب دموکرات ایران ،آلمان)
 )39عزیز دادیار (شاعر و نویسنده ،سوئد)
 )40حامد ذاکری ( کارشناس کامپیوتر ،فعال سیاسی ،سوئیس)
 )41مهدی ذوالفقاری (تحلیلگر و تولیدکننده برنامه های سیاســی،
آمریکا)
 )42هایده روش (زندانی دهه  ،۶۰جامعهشناس ،ساکن انگلستان)
 )43نادر زاهدی (عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران ،لیبرال
دموکرات)
 )44مایا زمانی (محقق ،مترجم ،عضو عفو بینالملل ،آمریکا)
 )45فرخ زندی (استاد دانشــگاه در رشته اقتصاد و کنشگر سیاسی،
کانادا)
 )46مهیم سرخوش( فعال سیاسی بلوچ ،کارشناس اقتصادی و امنیت
سایبری ،سوئد)
 )47ساره سکوت (شاعر ،فعال حقوق پناهندگان ،کانادا)
 )48سام سلطانی (دانشجو ،کنشگر سیاسی مقیم آلمان)
 )49سهام سیاوش ( کارشناس اقتصاد و راهداری ،آمریکا)
 )50ولی شریفپور (مدیر بازرگانی ،برنامهساز تلویزیون ،سوئد)
 )51قاسم شعله سعدی (حقوقدان و کنشگر سیاسی ،فرانسه)
 )52مهناز شیرالی (نویسنده و جامعهشناس ،فرانسه)
 )53سیمین صبری (سخنگوی اتحاد دموکراتیک آذربایجان_بیرلیک،
عضو عفو بین الملل ،و حزب دموکرات نروژ)
 )54طاهره صادقی (فعال سیاسی و حقوق زنان ،برنامه ساز تلویزیون،
سوئد)
 )55ضیا صدرالاشــرافی (اســتاد دانشــگاه ،کنگره ملیتهای ایران
فدرال ،پاریس)
 )56رضا طالبی (نویسنده ،مترجم ،فعال سیاسی ،سوئد)
 )57علی طوطیان( متخصص در زمینه آموزش و پرورش -امریکا)
 )58کریم عبدیان (مسئول سازمان حقوق بشراهواز ،آمریکا)
 )59سیاوش عبقری (استاد دانشگاه رشته بانکداری ،آتلانتا)
 )60شهلا عبقری (دبیر کل حزب آزادی و رفاه ایرانیان ،آتلانتا)
 )61افشین عبداللهی ( مدیر جمعیت شیر و خورشید ،آلمان)
 )62هنگامه عباســی (روزنام ه نگار ،شــاعر ،برنامه ساز رادیو ،لس
آنجلس)
 )63محمود عاشــوری (زندانی سیاســی دهــه ،۶۰عضو جمعیت
سوسیال دموکراسی برای ایران ،آمریکا)
 )64حسین عرب (کنشگر سیاسی ،کانادا)
 )65پری عسگری (برنامهساز تلویزیون ،مدیر تلویزیون الوند ،فعال
مدنی و سیاسی ،هلند)
 )66مهوش فتحی (عضو موسس کانون معلمان در تبعید ،فعال حقوق
بشر ،کانادا)
 )67بیژن فتحی (عضو موسس کانون معلمان در تبعید ،فعال سیاسی،
کانادا)
 )68ادریس فروغی ( مدرس موسیقی ،آهنگساز ،آمریکا)
 )69رضا فرد (کنشگر سیاسی و مترجم ،آمریکا)
 )70مازیار فرزان ( عضو جنبش پیشاهنگان ایران ،اتریش)
 )71عباس فیض (کارشناس ارشد حقوق بشر  ،لندن)
 )72بیژن قبادی (زندانی سیاسی سابق ،عضو حزب کومله)
 )73مهتاب قربانی (کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر ،فرانسه)
 )74احد قربانی دهناری (نویسنده و روزنامهنگار ،سوئد)
 )75منیــره کاظمی ( فعــال اجتماعی ،مدافع حقــوق زنان و محیط
زیست ،آلمان)

 )76یوسف کر (دبیر سازمان سیاسی ترکمنصحرا ،آلمان)
)77امیر کیانی (پزشک ،فعال مدنی و سیاسی ،آلمان)
 )78محمدابراهیم کیانی (نویسنده ،خطاط ،فعال رسانهای)
 )79آرش کمانچه (زندانی سیاسی سابق ،کنشگر فرهنگی و سیاسی-
کانادا )
 )80رسول کناره فرد (کمال) ( شاعر و فعال سیاسی ،بلژیک)
 )81فرامرز کلانتری (نویســنده ،شــاعر ،کارگــردان ،دبیر تحریریه
سپیدهدم)
 )82رضا گوهــر زاد (روزنامهنگار و برنامهســاز رادیو و تلویزیون،
آمریکا)
 )83سیاوش لشگری (روزنامه نگار  ،آمریکا)
 )84ســام منتظری (فعال حقوق بشــر و حقوق پناهندگان ،تحلیلگر
سیاسی ،سوئد)
 )85هادی مهرانی (مسئول کانال تلگرامی جانبازان جنگ ،ترکیه)
 )86بهرام مشیری (نویسنده و پژوهشگر ،آمریکا)
 )87اکبر معارفی (نویسنده و مترجم ،کالیفرنیا)
 )88اسفندیار منفردزاده (موسیقیدان ،آمریکا)
 )89محمد مهدویفر (از اعضــای بیانیه  ،۱۴تخریب چی و غواص
درجنگ)
 )90بهرام معزی (کنشگر سیاسی ،آلمان)
 )91فاضل موسوی ( عضو نهاد همبستگی شورای دموکراسی ،هلند)
 )92مژگان محمدی (خبرنگار و فعال مدنی ،استرالیا)
 )93امیرهوشمند ممتاز (عضو جبهه ملی ،پزشک ،آمریکا)
 )94شیوا مقدم (عضو شورای مرکزی کنگره رهایی ایران ،آلمان)
 )95عبدالرئوف ملازهی (موسس شورای همکاری بلوچستان ،سوئد)
 )96شاپرک معدلی (لیسانس مدیریت بازرگانی،فعال مدنی ،ترکیه)
 )97اسماعیل مرادی (کنشگر سیاسی ،عضو حزب سوسیال دموکرات
آلمان)
 )98بهرام میر لاشاری( فعال سیاسی بلوچ  -نروژ)
 )99حسن نایب هاشم (پزشک و فعال حقوق بشر ،اطریش)
 )100منوچهر نامورآزاد (فعال مدنی و سیاسی ،فرانسه)
 )101احمد وحدانی ( زندانی سیاسی دهه  ،۶۰نروژ)
 )102چنگیز وندچالی ( جامعه شناس ،کنشگر چپ ،کپنهاگ)
 )103محمد حسین یحیایی( اقتصاد دان و روزنامه نگار -سوئد)
 )104علی یعقوب وند (کنشگر سیاسی ،سوئد)
.........................................
نام ها ادامه دارند
...........................................
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برنامه تحلیلی میز مطبوعات را در

کانال یوتیوب شرکت کتاب تماشا کنید
و اگر می خواهید که در جریان برنامه

های بعدی قرار بگیرید  ،مشــترک

 Subscribeشوید .

د  -حامیان « شورای ملی تصمیم»
 -1داریوش اقبالی (خواننده ،بازیگر و عضو سازمان عفو بینالملل)
 -2ایرج احرابی فرد ( پروفســور تربیت بدنی ،بهزیستی و تفریحات
سالم ،مربی شنا و والیبال -امریکا)
 -3ابراهیم احراری ( برنامه ساز تلویزیون و رادیو ،جامعه اهل سنت)
 -4سیاوش اسد پور( فعال مدنی ،دکترای فیزیک)
 -5مینوش اشرفی( فعال حقوق بشر)
 -6جلال ایجادی ( استاد جامعه شناسی – پاریس)
 -7آزیتا امینی ( نقاش ،فعال حقوق زنان)
 -8اکرم اقدامی ( فعال حقوق بشر)
 -9محمد ترابی ( کنشگر سیاسی)
 -10صدیقه تورانی( خانواده دادخوده – مادرفرهاد مجدم)
 -11عباس پهلوان ( روزنامه نگار ،سردبیر مجله فردوسی)
 -12عســل پهلوان( روزنامه نگار و برنامه ساز تلویزیون ،مدیر مجله
فردوسی)
 -13فریده پورعبدالله ( فعال حقوق بشر)
 -14سهیل ثابت راسخ ( کنشگر سیاسی)
 -15فرشته جهانگیری( خانواده دادخواه – مادر مهرزاد رضایی)
 -16محمد حسین زاده ( فعال حقوق بشر -روانپزشک)
 -17کیوان حقیقی( کنشگر سیاسی)
 -18جواد حیدری ( کنشگر سیاسی -فیلمساز)
 -19حسن خیاط باشی( بازیگر ،تحلیلگر سیاسی ،برنامه ساز رادیو
و تلویزیون)
 -20سعید دامور( خانواده دادخواه  -برادر وحید دامور)
 -21محمد دشتی( کنشگر سیاسی ،مربی فوتبال)
 -22نسا دماوندی ( طراح لباس ،گرافیست)
 -23مصطفی دهباشی زاده ( جانبا ِز جنگ)
 -24پویان درودی ( فعال حقوق بشر)
 -25حامد رحیمی ( کنشگر سیاسی)
 -26کوروش رستمی ( کنشگر سیاسی)
 -27حسن زرهی (نویسنده و روزنامهنگار ،کانادا)
 -28اردلان سرفراز (شاعر و ترانهسرا،آلمان)
 -29مهین شمسائی( فعال حقوق زنان)
 -30رضا شیرزاد( کنشگر سیاسی)
 -31احمد شیروانی( فعال کارگری)
 -32فرشته شیرازی( فعال حقوق زنان -روانپزشک)
 -33مرتضی صادقی( خوشنویس)
 -34فرید صالح ( فعال حقوق بشر)
 -35بیژن صدری ( کنشگر سیاسی)
 -36رز عسگری ( دکترای مهندسی کنترل کیفیت مواد غذایی)
 -37شهپرعسگری ( مهندسی کنترل کیفیت مواد غذایی)
 -38حسین فرجی (روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی و برنامهساز
تلویزیون،آمریکا)
 -39رضا فاطمی ( فعال کارگری)
 -40علی کلبعلی ( فعال حقوق بشر)
 -41نسترن کیانی( فعال حقوق زنان)
 -42کوروش کلهر ( کنشگر سیاسی)
 -43کوروش گلنام ( نویسنده و پژوهشگر)
 -44عاطفه گلناری( نقاش ،فعال حقوق زنان)
 -45رضا مریدی ( سیاستمدار و فیزیکدان -نماینده سابق مجلس
استانی انتاریو و وزیر کابینه کاتلین وین – کانادا)
میبدی ( شــاعر ،برنامه ســاز رادیو و تلویزیون،
 -46علیرضا ُ
تحلیلگرسیاسی)
 -47هوشنگ مینائی( کنشگر سیاسی)
 -48حمید مهدی پور ( ناشر-انتشارات فروغ -آلمان)
 -49کمال ناصری ( عکاس و گرافیست)
 -50طاهره نمازی ( پرستار ،فعال حقوق بشر)
 -51علی ناجی ( فعال کارگری)
 -52فریماه نصرتی( کنشگر سیاسی)
 -53شیده ورزگر( زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی)
 -54احمد وثوق ( کنشگر سیاسی -استرالیا)
 -55رضا هوشمند ( کنشگر سیاسی ،فعال حقوق بشر)
 -56غلام هادوی( فعال حقوق بشر)
-57عطا هودشتیان (استاد دانشــگاه در علوم سياسی ،تورنتو-
مشاور شورای ملی تصمیم)
 -58آذرهوشیار( فعال حقوق زنان -روانشناس)
 -59سهیلا همتی( فعال کارگری وحقوق بشر)
 -60مریم یعقوبی ( زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی)
..............
نام ها ادامه دارند
................
پ .ن :تاریخ آغاز رایزنی برای تشکیل « شورای ملی تصمیم»،
مرداد ماه سال .1400
برای دسترسی به اسناد شورا ( نخستین مرامنامه شورا منتشر شده در
شهریور سال  ،1400اسناد پیشــنهادی مبانی نظری و سیاسی ،سند
پیشــنهادی تعامل و ائتلاف ،اساسنامه موقت شورا ،شرح وظایف و
برنامه کمیسیون های کاری در عرصه های مختلف و )...با ایمیل زیر
تماس بگیرید:
shoramti@gmail.com
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در کانون خبر:

 IRSبه اشتباه برای مردم نامه بدهی مالیاتی فرستاد

امروز اعلام شد که  IRSبه اشتباه به بخشی از کالیفرنیاییها یک شرکت حســابداری و مالیاتی دیگر نیز در تماس با
 ،آگاهینامه 14-CPرا مبتنی بر بدهی مالیاتی از میانه ماه  IRSاز این موضوع آگاهی یافته است.
جون فرستاده است و حتی به آنها اشاره شده که میبایستی
دیر کرد و جریمه نیز بپردازند در حالی که این افراد بدهی پیشنهاد بیشترین حسابداران و حسابرسان این است که
مالیاتی برای ســال  ۲۰۲۱نداشتهاند .این نامهها به دیگر بر اساس قانون در مهلت  ۲۱روزه خود اگر نامه اصلاحی
ایالتها نیز فرستاده شده است .مؤسسه حقوقی  Speidelدریافت کردهاید و یا بدهی واقعی داشته و آن را پرداخت
که در زمینه مالیات تخصص دارد با پیگیری این موضوع ،کردهاید ،نامه را انکار نمایید در غیر این صورت نامه را
از  IRSشنیده است که این اشتباه ناشی از کامپیوتر بوده پاسخ ندهید.
ولی حاضر به اعلام رسمی آن نیستند.

آتش سوزی  ،Electraهشت هزار مشترک
را در خاموشی گذاشت

اداره جنگلبانی اعلام کرد که با افزایش شمار آتشنشانها کاهش شمار خاموشیها نداشته است.
آتشسوزی Electraکه روز  ۷جولای در  ۴۱۱۲اکر بود،
گــر چه برق در همان روز بعد برای  ۷۰۰۰نفر بازگشــته
تا  ۴۰درصد مهار شده است.
اســت ،در خاموشــی ماندن  ۸۰۰۰مشترک ،تا هنگامی
شــرکت  PG&Eنیز که روز  ۷جولای اعــلام کرده بود که مشکلات ناشی از ترانسفورمرها رفع نشده ،میتواند
 ۸۰۰۰مشترک در شــمال کالیفرنیا به سبب آتشسوزی با روشــنایی موقت در صورت پایان آتش سوزی همراه
 Electraدر خاموشی ماندهاند ،هنوز هیچ خبری مبنی بر باشد.

کمک  50میلیون دالری دولت بایدن
به فرودگاه لوس انجلس

با حضــور پیت بوتیجج وزیر راه کابینه جو بایدن
در فــرودگاه لوس آنجلس ،خط متروی کرنشــا
 Crenshawبه خط متروی  LAXگشایش یافت.

پیت بوتیجج با دســت پر به لــوس آنجلس آمده
است و از بودجه یک میلیارد دلاری دولت بایدن
برای ترمیم و گســترش فرودگاههای آمریکا۵۰ ،
میلیون دلار بــرای  LAXو  ۱۰میلیون دلار برای
فرودگاه لانگ بیچ در نظر گرفته شده است.
تلاش در راستای دسترســی مسافران به فرودگاه
از شــهرهای پیرامــون و افزایــش پارکینگ ها و
هزینه کردن کمتر بر روی ســوخت اتوموبیلها در
ترافیک فرودگاه یکــی از هدفهای کمک به زیر
ساختهای آمریکا در بودجه یک میلیارد دلاری
در طرح  ۵ساله است.

پل جدید خیابان ششم لوس آنجلس گشایش یافت
پل جدید خیابان ششــم لوس آنجلس روز  ۸جولای نرسیده و ادامه دارد ۳ .زمین فوتبال ( )Soccerدر این
گشایش یافت و با  ۳روز جشن و شادی همراه خواهد مجموعه پیش بینی شده است.
بود.
بلیتهای جشن روز شــنبه  ۹جولای که با موسیقی،
خــوراک ،آتشبازی و رقــص همــراه خواهد بود،
فروش رفته است ،اما گفته میشود که حضور ایستاده
تماشاگران ممکن است تا اندازه ای با توجه به گنجایش
محل آزاد باشد.
پل قدیمی خیابان ششــم که در سال  ۱۹۳۲بنیاد شده
بود ،پاسخگوی نیاز مردم و ترافیک برای پیوند منطقه
 Boyle Heightsبه دان تان لوس آنجلس نبود.
این پل که ســاخت آن  ۶سال به درازا انجامیده است،
 ۵۸۸میلیون دلار هزینه ساخت در بر داشته است.
هنوز ســاخت پارک و مجموعه تفریحــی کودکان و
نوجوانان در بخــش پیرامونی و زیرین منطقه به پایان
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حساب های کاربری دیسنی لند هک شد
و نوشته های نژاد پرستانه منتشر شد

دیســنی لند امــروز اعلام کرد که حســاب کاربری
ایــن مجموعه در فضای مجازی مانند فیســبوک و
اینستاگرام هک شده و در ساعت  ۴:۳۰بامداد تصاویر این عکس ها و نوشتههای منتشر شد از حسابهای
و نوشتههای نژادپرستانه و حساس منتشر شده است کاربری دیسنی پاک شده و از کسانی که آن را دیدهاند
و هکرها با این نوشته که این یک انتقامجویی است و مورد توهین قرار گرفتهاند ،پوزشخواهی شــده
به نشــر موضوعهایی چون گونه تازهای از کوید در است.
دیسنی لند ،شــعارهای ضد دگرباشان و شعارها و
تصاویر نژادپرستانه پرداختهاند.

زنی که با گواهی پزشکی ساختگی از رفتن به
زندان خودداری کرده بود  ،محکوم شد

زنی که با گواهی ساختگی پزشک به سبب اعلام ابتلا
به سرطان از رفتن به زندان خودداری کرده بود ،به ۳
برابر دوران زندان محکوم و روانه زندان شد.
این زن  ۳۸ســاله که اشــلی لین چاوز Ashleigh
 Lynnنام دارد ،به ســبب دزدی مالی از شرکتی که
کار میکرده به زندان محکوم شــده بود و با استفاده
از گواهی ساختگی ابتلا به ســرطان مجرای ادرار،
 ۳بــار زندان خــود را به عقبانداختــه و چون در

گواهی پزشــک آمده بود که او توان کار کردن ندارد
و نمیتواند پول را بازگردانــد ،از این موضوع نیز
ســرپیچی نموده بود FBI ،با یافتن این که گواهی
پزشکی و موضوع سرطان ساختگی است بار دیگر
او را در برابر قاضی قرارداد و قاضی فدرال در سن
دیه گو او را به  ۳سال زندان محکوم کرد .ناگفته نماند
که او  ۱۶۰هــزار دلار دزدیده بود و دوران زندان او
یکسال بود.

واکنش استادان دانشگاه چپمن به نقش جان
ایستمن در یورش  6ژانویه
با شــنیدن گزارشها و گفتگوهای کمیته  ۶ژانویه و
نقش جان ایســتمن  ،اســتاد بازنشسته رشته حقوق
دانشــگاه چپمن ،استدان دانشــگاه چپمن تقاضای
بررســی و تصمیم در مــورد آزادی برای تدریس و
عملکرد استادان در عرصه عمومی را نمودند.

آزادی بیان باشد.

جان ایستمن که در ژانویه  ۲۰۲۱بازنشسته شده است
از کسانی است که نقش اساسی در حرکت اعتراضی
هــواداران ترامــپ در نپذیرفتن نتیجــه انتخابات و
یورش به کنگره آمریکا را داشــته اســت .او وکیل
مدافع دانالد ترامپ بوده اســت و نام دانشگاه چپمن
را یدک میکشیده است .او در مقالهای که در آگوست
 ۲۰۲۰منتشر کرده ،بیان نموده است چون پدر و مادر
کامالا هریس در هنگام تولد کامالا در اوکلند ،شهروند
آمریکا نبودهاند ،کامالا هریس نمیتواند معاون رئیس
جمهور آمریکا باشد.
اظهار نظرهای نژادپرستانه او نمیتواند بخشی از حق

ایالت کالیفرنیا انسولین ارزان می سازد
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا اعلام کرد که ایالت
کالیفرنیــا در بودجه خود ۱۰۰ ،میلیــون دلار برای
تولید انسولین با بهای ارزان گنجانده است تا بتواند
مشکل مبتلایان دیابت را که توان مالی تهیه انسولین
را ندارنــد ،حل کند .از این بودجه ۵۰ ،میلیون دلار
برای تولید انســولین و  ۵۰میلیون دلار برای ایجاد
کارخانه تولید انســولین ارزان هزینه خواهد شد و
برای جذب کارکنان ویژه در این بخش ،با پرداخت
حقوق بالاتر ،امکان پیوستن آنها را به بخش دولتی
فراهم خواهند نمود.
ناگفته نماند که در ســنای آمریکا نیــز لایحهای دو
حزبی برای پایین آوردن بهای انســولین به بحث و
گفتگو گذاشته شده است.
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در کانون خبر:

گفتگو برای پیشگیری از اعتصاب،
کارکنان بارانداز در کرانههای غربی
برای پیشگیری از اعتصاب ،کارکنان بخشهای بارانداز
در کرانههای غربی به گفتگو و چانهزنی ادامه میدهند.
ارکنان بخش بارانداز در بندرهای کالیفرنیا و واشنگتن که
 ۲۲۰۰۰نفر هستند و برای شرکتهای باربری کشتیرانی
کار میکنند با این که قراردادشان پایان یافته ،اما به گفتگو
برای افزایش حقوق ادامه میدهند.
در شرایط کنونی اقتصادی و روند رو به افزایش تورم،
اعتصــاب کارکنان بارانــداز در کرانههای غربی که ۴۰
درصد کل کارکنان بارانداز را تشکیل میدهد میتواند به
کمبود جدی مواد مورد نیاز کارخانه ها و مردم بیانجامد
کارکنان باراندازها با اســتناد به سخن جو بایدن رئیس
جمهور آمریکا در دیدار از بارانداز بندر لوس آنجلس
گفته بود که این شرکتها در سال  ۱۹۰ ،۲۰۲۱میلیارد
دلار سود کردهاند ،درخواست خود را طرح می کنند.

گوین نیوسام از مالیات
پرورش دهندگان ماری وانا کاست
گوین نیوسام با کاستن از مالیات پرورش دهندگان ماری
وانا ،تلاش کرد تا با یاری به این بخش از تولید کنندگان
برای رشد اقتصادی آنها گام بردارد.
گرچه در ســال  ۲۰۱۶رای دهنــدگان کالیفرنیا فروش
ماری وانا به افراد بالای  ۲۱ســال را برای گذران اوقات
فراغت قانونی و آزاد نمود ،اما مشــکلات دستیابی به
پروانه فروش از یک ســو و مالیات بسیار بالا بر فروش
ماری وانا ،این بخش از خردهفروشــان را آسیب زده و
در برابر ان بازار آزاد فروش ماری وانا بدون پروانه کار و
بدون مالیات رشد کرد.
در کاهــش مالیاتی جدید به دارنــدگان پروانه فروش،
 ۱۰۰۰۰دلار بخشــش مالیاتی داده شــد و مالیات ۱۵
درصدی بر فروش مــاری وانا تــا اول جولای ۲۰۲۵
متوقف شده است.

اریک هولدر از اعضای گنگ  s’60 Rollinبه
قتل خواننده رپ ،نیپسی هاسل محکوم شد
اریک هولدر در  ۳۱مــاه مارچ ،۲۰۱۹
نیپسی هاسل را که در حال امضا در برابر
فروشگاه پوشاک بود ،با  ۱۱گلوله به قتل
رسانده بود.
هاســل که خود یکی از اعضای شناخته
شده گنگ  s’60 Rollinبود در کرنشا در
برابر فروشگاهی که خود مالک آن بوده،
با امضا برای هواداران خود میپرداخت
که اریک هولدر پــس از گفتگوی کوتاه
انجا را ترک کرده و پس از بازگشت او را
با  ۱۱گلوله به قتل رسانده است.
وکلای اریــک هولدر ،تــلاش کردند تا
دادگاه او را بــه جای قتــل عمد به جرم
کمتری محکوم کند ولی موفق نشدند.

ارواین  ،کنسرت نمایش روز باران
تهیه بلیط :
https://www.thebarclay.org/buytickets/2022-2023-events/7-17-22rumi-academy.html

مجله ماهانه جدول منتشر شد  -چاپ آمریکا

کنسرت نمایش روز باران
اثری از علی پژوهشگر بیانگر
راز های شــمس تبریزی به روایت مولانا
جلالالدیــن خواهد بود کــه با یک گروه
بــزرگ از نوازنــدگان برجســته ایرانی و
خواننــدگان و همخوانان مولانا در ارواین
در تاریخ یکشــنبه  ۱۷جولای در ســالن
بارکلی به صحنه خواهد رفت
لازم به ذکر هست در لس انجلس کنسرت
های این گروه همیشــه با استقبال فراوان
اهل فرهنگ روبرو شــده و از آثار گذشته
این گروه میتوان به «اپرای شمس و مولانا»
و «کنسرت پیر چنگی » بارها تمدید شدند
و به روی صحنه رفته اند
برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس
بگیرید:

8182900965
Kindly,
Ali. Pajooheshgar
(818)290-0965

7

8

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 322آدینه  8جولای 2022

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 322 JULY ,8 , 2022

روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 8جوالی تا  14جوالی (  10تیر تا  16تیر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
آدینه  17تیر |  8جوالی

زاد روز تورج دریایی تاریخ پژوه ایرانی آمریکایی و استاد دانشگاه

برخی از آثار مکتوب دکتر تورج دریایی در این جا قابل دسترسی است.
 1351خورشیدی( 1972میلادی)

 1326خورشیدی ( 1947میلادی)

بازداشت حسن صدر (مدیر قیام ایران) ،سیدمهدی میراشرافی (مدیر آتش) ،عباس خلیلی (مدیر اقدام) و توقیف
روزنامههایشان

درگذشت عبدالرحمن فرامرزی ،نویسنده و مدیر روزنامه کیهان

عبدالرحمن فرامرزی (زاده  ۱۲۹۰خورشــیدی در فرامرزان فارس ،روزنامهنگار و سیاستمرد ایران .او در چند

دوره نماینده مجلس و مدتی سردبیرروزنامه کیهان بود.

 1335خورشیدی ( 1956میلادی)

کتاب خاطرات عبدالرحمان فرامرزی در دو جلد در شرکت کتاب موجود است

زادروز فرشت ه ساری ،شاعر ،قصهنویس ،و مترجم

 1360خورشیدی ( 1981میلادی)

 1347خورشیدی ( 1968میلادی)

درگذشت جهانگیر قائم مقامی  -پژوهشگر

زادروز اردوان كامكار ،آهنگساز و نوازندهی سنتور

تشكیل جناح سوم به رهبری دكتر هوشنگ نهاوندی در حزب رستاخیز.

 1361خورشیدی( 1982میلادی)

درگذشت احمد نجفی زنجانی معروف به معصومی ،هنرمند و خوشنویس معاصر .خطاطی کتیبه دانشگاه تهران

یکی ا ز آثار اوست.

درگذشت فریدون ناصری ،مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران (تولد  14آبان 1309خورشیدی)

شنبه  18تیر |  9جوالی

درگذشت دكتر محمود مهران -ادیب و مؤسس مركز حفظ آثار ملی

 1386خورشیدی ( 2007میلادی)

درگذشت سورن از چهرههای دهه  1330موسیقی ایران است که به موزیک جاز معروف شد.
 1389خورشیدی ( 2010میلادی)

پژوهشهای «ایرانشناسی» از چهرههای نامآور بود.

سه شنبه  21تیر |  12جوالی

 1354خورشیدی ()1975
هوشنگ انصاری)

بروز نخســتین جنبش دانشــجویی بعد از انقلاب ،كه به وســیل ه حاكمان جمهوری اسلامی به صورتی خونین

سركوب شد ،اما خاموش نشد.

نصرتالله معینیان به ریاست انتشارات و رادیو منصوب شد

 1343خورشیدی (1964میلادی)

در کابینه مستوفیالممالک و صمصامالسلطنه وزیر تجارت و فوائد عامه بود .در دوره پنجم به نمایندگی مجلس

شــورای ملی انتخاب شد و همراه با مدرس ،تقیزاده و مصدق با خلع قاجاریه مخالفت کرد .در دوره رضاشاه

چندبار وزیر شد .در جریان وقایع آذربایجان و شکایت ایران از شوروی به شورای امنیت به عنوان سفیر ایران در

 1384خورشیدی( 2005میلادی)

درگذشت کریم امامی ،ویراستار و روزنامه نگار ایرانی.

او در سال  ۱۳۰۹در شهر شیراز متولد شد .مدتی در روزنامه انگلیسیزبان کیهان اینترنشنال کار میکرد .پس از

آن مدتی در بخش ویرایش موسسه انتشارات فرانکلین تهران فعالیت کرد.

همسر او گلی امامی و عضو شورای بازنگری در شیوه نگارش و خط فارسی بود.

آثار ترجمه کریم امامی مانند پيشگامان نقاشی معاصر ايران-نسل اول ،عاشق هميشه تنهاست (دفتری از ترجمه

انگليسی و اصل فارسی شعرهای برگزيده سهراب سپهری) ،گتسبی بزرگ ،گرگی در کمین ،محمود فرشچيان

جلد یک و جلد دوم در شرکت کتاب موجود است.

امریکا فعالیت زیادی کرد .پس از بازگشت به ایران وزیر خارجه و بعد از کشته شدن رزمآرا ،نخست وزیر شد.
در دوران نخست وزیری دکتر مصدق وزیردربار بود.
 1348خورشیدی ( 1969میلادی)

درگذشــت خلیل ملكی -از رجال سیاسی و رهبر «نیروی سوم» و از چهرههای سیاسی ایران در دهههای 1320
و  1330خورشیدی

 1359خورشیدی ( 1980میلادی)

كشف «كودتای نوژه» توسط وزارت اطلاعات رژیم اسلامی.

 1359خورشیدی ( 1980میلادی)

 1388خورشیدی( 2009میلادی)

درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده کودکان و نوجوانان

آثار او با عنوان «قصههای خوب برای بچههای خوب» درشرکت کتاب موجود است

 1397خورشیدی( 2018میلادی)

درگذشت لیلا امامی همسر امیر عباس هویدا ( نخست وزیر ایران) در سن  ۸۶سالگی در پاریس (فرانسه)

یکشنبه  19تیر |  10جوالی

درگذشت فرخ لقا هوشمند بازیگرتأتر و سینما و تلویزیون بر اثر سکته قلبی در سن  81سالگی در بیمارستانی

درتهران .وی متولد  1307در رشت بود .وی در سریال صمد نقش مادر صمد را داشت.

 1397خورشیدی ( 2018میلادی)

درگذشت عباس امیر انتظام معاون و سخنگوی دولت موقت انقلاب ( به نخست وزیری مهدی بازرگان)

چهارشنبه  22تیر |  13جوالی
 1391خورشیدی ( 2012میلادی)

 1305خورشیدی ( 1926میلادی)

درگذشت حمید ســمندریان ،کارگردان نامدار تئاتر

انتشار نخستین شماره روزنامه اطلاعات به مدیریت و سردبیری عباس مسعودی با تیراژ  500نسخه در دو صفحه

(پدر تئاتر ایران) در ســن  81ســالگی بر اثر بیماری

به بهای چهارشاهی

سرطان کبد.

 1314خورشیدی ( 1935میلادی)

زادروز احمد پژمان ،آهنگساز ،سازندهی موسیقی متن فیلمهای «شازده احتجاب» و «سایههای بلند باد»
 1320خورشیدی ( 1940میلادی)

درگذشت سیدحسن بهجتی گنابادی ،شاعر و ادیب

 1320خورشیدی ( 1941میلادی)

زادروز ناصر تقوایی ،قصه نویس و فیلمساز

شاهکار ناصر تقوایی سریال دایی جان ناپلئون به صورت

دیویدی در شرکت کتاب موجود است

 1382خورشیدی ( 2003میلادی)

قتل زهرا كاظمی  -خبرنگار ایرانی مقیم كانادا براثر شكنجه

و ایراد ضربه به سر وی ،در زندان جمهوری اسلامی

بازگشت رضاشاه از سفر تركیه

 1325خورشیدی (1946میلادی)

درگذشت حبیب سماعی -موسیقیدان و نوازنده
 1346خورشیدی (1967میلادی)

310-259-0506

درگذشت سناتور حسین علا در سن  82سالگی

 1378خورشیدی ( 1999میلادی)

 1314خورشیدی ( 1935میلادی)

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

 1335خورشیدی ( 1956میلادی)

تقســیم حزب رســتاخیز به دو «جناح ترقیخواه» (به رهبری جمشــیدآموزگار) و «لیبرال سازنده» (به رهبری

دوشنبه  20تیر |  11جوالی

ZILLOW 5 STAR AGENT

درگذشــت عنایت الله رضا ،نویسنده و پژوهشگر ایرانی در ســن  ۹۰سالگی .او در پهنه سیاست و در عرصه

 1384خورشیدی ( 2005میلادی)

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

 1361خورشیدی ( 1982میلادی)

 1357خورشیدی ( 1978میلادی)

مهرداد بحری

پنجشنبه  23تیر |  14جوالی
 1289خورشیدی( 1910میلادی)

درگذشت سید عبدالله بهبهانی مجتهد شیعه از رهبران انقلاب مشروطه در پی ترور او توسط افراد ناشناس
 1313خورشیدی( 1934میلادی)

زادروز محمود محمودی خوانساری ،خواننده

 1344خورشیدی ( 1965میلادی)

تصویب نخستین آییننام ه نظارت بر نمایش فیلم در ایران

 1346خورشیدی ( 1967میلادی)

درگذشت سیداحمدخان ملكساسانی -ادیب و مورخ

 1359خورشیدی ( 1980میلادی)

درگذشت محمدتقی مصطفوی -پژوهشگر و باستانشناس

 1379خورشیدی( 2000میلادی)

درگذشت یحیی مهدوی بنیانگذار دوره دکترای فلسفه در دانشگاه تهران.

از آثار وی :جامعه شناسی یا علم الاجتماع ،ترجمه شناخت روش علومی وفلسفه علمی (تولد 1287خورشیدی)

 1395خورشیدی ( 2016میلادی)

درگذشــت جمشید ارجمند ،منتقد سینما و مترجم ایرانی در سن  77سالگی در بیمارستان شهدای تجریش در

تهران .او بیش از  20جلد کتاب به فارسی ترجمه کرده است.

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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انتخابات

نتایج انتخابات میان دورهای کالیفرنیا آماده اعلام
پس از تعطیلات روز  ۴جولای میشــود و تا ۸
جولای اعلام رسمی خواهد شد.
در ایــن انتخابات در مورد نمایندگان کنگره که
تکلیف  ۵۲کرســی کالیفرنیا در نوامبر روشن
خواهد شد.
منطقههای  ۴۸ ،۲۳ ،۲۰ ،۵ ،۱که نامزدهای آن

به شــدت هوادار دانالد ترامپ هستند شانس
پیروزی جمهوریخواهان در نوامبر نیز نزدیک
به یقیین است.
منطقههــای  ۴۰ ،۳و  ۴۱نیــز به صورت کمی
بالاتــر از  ۵۰درصد شــانس پیــروزی برای
جمهوریخواهــان را رقــم میزنــد و به این
ترتیب ممکن است جمهوریخواهان کالیفرنیا
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نقش تغیین کنندهای برای دســتیابی به اکثریت
جمهوریخواه را داشــته باشند و ریاست خانه
نماینــدگان را به کوین مک کارتی از منطقه ۲۰
بســپارند که از هواداران بســیار نزدیک دانالد
ترامپ است.

