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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE
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فروش ماری وانا در بازار سیاه 
بیشتر از فروش در فروشگاه های 

قانونی است

مناظره نامزدهای دموکرات در 
دانشگاه الیوال

محدودیت خسارت های 
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رشد بی خانمانی در کالیفرنیا و 
انتقاد دولت ترامپ

لغو ماده 34 و
پایان دادن به ساخت 
شبه گتو در کالیفرنیا

100 بسته هدیه دزدی در یک 
تعقیب ، یافته شد
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سوء رفتار با مسیحیان ایرانی
دلیل اصلی تحریم دو قاضی جمهوری اسالمی از سوی امریکا

خبرگزاری ایرانشــهر: دو قاضی بیدادگاههای جمهوری 
اسالمی توسط دولت آمریکا مشمول تحریم شدند. این دو 
قاضی از سوی مردم، » جالدان فعلی جمهوری اسالمی« به 
جای » خلخالی جالد اوایل انقالب«، نامیده می شوند، چرا 
که احکام ضدبشری فراوانی توسط آنان صادر شده است.در 
ماه های ابتدایی سال ۲۰۱۹ »سازمان بین المللی همبستگی 
مسیحیان« )ICC( به دولت آمریکا پیشنهاد کرد که قاضی 
»محمد مقیسه« را بدلیل رفتارهای توهین آمیز مداوم علیه 
مسیحیان ایرانی تحریم کند. سابقه آزار و اذیت او شامل روند 
ویژه حقوقی در به مخاطره انداختن مجدد زندانیان مسیحی 
از یک طرف و از سوی دیگر هم سویی در سوء رفتار با آنها 

در امور پزشکی و سالمتی آنها بوده است.
این دو قاضی در شعبات دادگاه های انقالب بر محاکمه های 
نمایشی که در آن روزنامه نگاران، وکالی دادگستری ،فعاالن 
سیاســی و اعضای اقلیت های قومی و مذهبی را محاکمه 
می کردند، نظارت داشتند. آنها هر گونه تجمع  اعتراضی و 

آزادی بیان را در ایران محکوم کرده اند .
»ماتیاس پرتوال« مدیر سازمان بین المللی همبستگی مسیحیان 
در رابطه با تحریم قاضی محمد مقیســه گفت: » اقدامات 
دولت آمریکا قطعاً راه درستی است که ما از زحمات  اداره 
دارایــی های خارجی وزارت خزانــه داری ایاالت متحده 

برای پیشــبرد تحریم ها قدردانی می نماییم«. وی افزود: » 
این تصمیم برای مردم ایران به ویژه کسانی که تحت ظلم  
به اصطالح  » سیستم قضایی« رژیم جمهوری اسالمی قرار 

گرفته اند، ایجاد امید خواهد کرد«.
» ماتیاس پرتوال« تأکید کرد که ایاالت متحده باید برای تجمیع 
متحدان خود ادامه دهد و فشــار مداوم بر این حکومت را 
حفــظ کند تا آنها تغییر رویه دهند. زیرا با اعمال این گونه 
تحریم ها تمامی اموال و منافع این افراد مسدود می گردد 
و هر موسســه مالی که معامالت این دو قاضی را تسهیل 
کند، تحت مجازات های سیستم مالی ایاالت متحده قرار 

می گیرد.
»کلیر ایوانز« مدیر منطقه ای خاورمیانه در سازمان بین المللی 
همبستگی مسیحیان نیز اظهار داشت: »مجازات قاضی دادگاه 
انقالب اسالمی ایران پیام قدرتمندی برای حاکمان جمهوری 
اسالمی است . این امر نشان می دهد ناقضان حقوق بشر باید 
پاسخگو باشند و نمی توانند در پشت سازمان های دولتی 
پنهان شوند. وی خاطرنشان کرد که تحریم این دو قاضی، 
نشان می دهد که مسیحیانی که در ایران زندگی می کنند و 
تحت فشارهای این حکومت می باشند را فراموش نمی کنیم 

و ما برای آزادی آنها در تالش هستیم.«

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

به گزارش لس آنجلس تایمز در حالی که مقامات ایرانی 
به منظور ســرکوب کردن اعتراضات خیابانی هفته های 
اخیر قطع تقریباً مطلق اینترنت را در ایران به مرحله اجرا 
درمی آوردند، نیما فاطمی تکنسین بارز ایرانی مقیم آمریکا 
دســت به اقدامی عملی زد. هرچند علی رغم زحمات 
شبانه روزی و بدون وقفه، نیما به همراه بیست نفر دیگر از 
دستیارانش برای اولین بار موفق به ترمیم جریان اینترنت 

نشدند.
قطــع اینترنت در نوامبری که گذشــت نه فقط منجر به 
پیشگیری ناراضیان از تشکیل اجتماعات شد، بلکه مخابره 
وقایع مرگبار نیز به خارج از کشور در زمان وقوع به طور 

کلی مختل شد. قطعی اینترنت و بی خبری تظاهر کنندگان 
منجر به کشته شدن بیش از 3۰۰ نفر)عفو بین الملل (  و به 
قولی ۱5۰۰ نفر )خبرگزاری رویتر( از فعاالن این حرکت 

به دست قوای ضدشورش دولتی گردید.
جمهوری اسالمی به منظور به حداقل رساندن وابستگی افراد 
به شبکه اینترنت جهانی، اقدام به برقراری یک شبکه داخلی 
نموده است و با ارائه قیمت های فوق العاده نازل میلیون ها 

ایرانی را تشویق به استفاده از این شبکه نموده اند.
علیرغم قیمت های پایینتر این شبکه های داخلی مردم استقبال 
چندانی از این شبکه ها به دلیل احتمال استراق سمع های 

دستگاه های امنیتی جمهوری اسالمی ایران، ننموده اند.

پس از لغو قرارداد اتمی برجام توسط پرزیدنت ترامپ در 
سال گذشته، و برقراری مجدد تحریم ها از سوی امریکا 
 Google App Engine، کمپانی ها بزرگ به ماننــد
Digital.com و Git Lab قراردادهــای خــود را با 
ایران لغو کردند. این لغو قراردادها باعث شــد که فعاالن 
حقوق بشــری ایرانی که در امور اینترنتی خبره هستند 

نتوانند ارتباط مردم ایران را با اینترنت ممکن کنند.
ایرانشهر: متاسفانه دولت امریکا به جای این که معافیت 
برای کشورهای دوست خود را در معامالت نفتی آنها با 
ایران برقرار کند می بایست معافیت از تحریم ها را برای 

کمپانی های بزرگ اینترنتی برقرار می کرد.

دولت آمریکا می بایست غولهای اینترنتی را از تحریم معاف می کرد
 نه کشورهای خریدار نفت از ایران را !

صرافی فردوسی با 14 سال سابقه 
درخشان در جابجایی انواع ارزها

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

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

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

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

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

ferdowsimoneyexchange.com

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
https://www.heidarilawgroup.com/
http://www.ketab.com/
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ستار
خواننده سرشناس موسیقی پاپ و سنتی ایرانی

شماری از قوانین راهنمایی و رانندگی سال2020
پلیس راه کالیفرنیا امروز با انتشار آگاهینامه، توجه رانندگان را به شماری از قوانین که 

از روز اول ژانویه ۲۰۲۰ اجرایی می شود، جلب نمود. 
۱ – به موجب الیحه AB1266، موتورسواران و دوچرخه سواران مجاز خواهند 
بود که اگرترافیک اجازه دهد، در مسیرهای گردش به چپ و یا گردش به راست به 

طور مستقیم به ادامه مسیر خود بپردازند. 
۲ – به موجب الیحه AB1820 از این پس مســافران در اتوموبیل های شخصی، 
تاکســی، اتوبوس، کمپر و هر وسیله نقلیه ای ،حق استفاده از ماری وانا را نخواهند 

داشت، در حالی که هنوز می توانند به عنوان مسافر، به نوشیدن الکل بپردازند. 
3 – بر اســاس الیحه SB395 رانندگان اجازه خواهند داشت حیواناتی را که در 
اثر تصادف با اتوموبیلی جان خود را از دســت داده و بر جاده افتاده اند، را بردارند 

و آن را بخورند )البته حیواناتی که خوردن گوشت آنان برای خوراک آزاد است(.
4 – به موجب الیحه AB47 که از اول جوالی ۲۰۲۱ اجرایی می شود رانندگانی که 

در حین رانندگی، تلفن در دست داشته باشند، افزون بر جریمه، در رکورد رانندگی 
آنان یک امتیاز منفی نیز ثبت می شود که برای مدت 3 سال باقی خواهد ماند. 

فروش ماری وانا در بازار سیاه بیشتر 
از فروش در فروشگاه های

 قانونی است

کمیته مشــورتی نظارت بر فروش ماری وانا در کالیفرنیا در گزارش ســاالنه 
خود به گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا و قانون گذاران کالیفرنیا هشدار داد 
که مالیات زیاد و شــماری از مقررات شهری و منطقه ای، مشکالت زیادی را 
بر فروشــندگان قانونی ماری وانا که دارای پروانه کار هستند، تحمیل می کند 

و همین موضوع موجب گســترش بازار سیاه می شود. 
در این گزارش آمده اســت که از 6۰۰۰ پروانه فروش که صادر شده است، 
تنها 8۰۰ پروانه کار فعال اســت و درآمد ایالــت کالیفرنیا از محل مالیات بر 
فروش، یک ســوم میزان پیش بینی شده اســت. از این روی، کمیته پیشنهاد 
می کند که ایــن الیحه و قوانین و مقررات آن بازنویســی و به رای عمومی 
گذاشــته شــود. قرار بود در ســال ۲۰۱۹، یک میلیارد دالر مالیات دریافت 

شود. 
این گزارش نشــان می دهد که هنوز 8۰ درصد، فــروش ماری وانا در بازار 
ســیاه انجام می شــود و فروش ماری وانا برای مصارف پزشکی نیز در این 

میان قربانی فروش برای مصرف اوقات فراغت شــده است. 

www.anahitac.com
www.cbsautobody.com
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مناظره نامزدهای دموکرات در دانشگاه الیوال
پنجشنبه گذشته مناظره نامزدهای حزب دموکرات برای ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ 
با حضور 7 نفر از نامزدهایی که شرایط حضور را داشتند در دانشگاه الیوال در لوس 
آنجلس برگزار شد و تالش همه نامزدها بر این بود که خود را به عنوان تنها کسی که 
می تواند خواسته رای دهندگان را در شکست دادن ترامپ قطعی نماید،  معرفی کنند 
ولی این مناظره نیز از حمله به یکدیگر در امان نماند، نکته ای که به دانالد ترامپ در 

مناظره سال آینده در برابر نامزد انتخابی حزب دموکرات کمک خواهد کرد. 
برنی ســاندرز و الیزابت وارن در نقش نامزدهای پیشــرو و رادیکال در زمینه رفاه 
و عدالــت اجتماعی تالش کردند برتری خویش را بر دیگران نشــان دهند و جو 
بایدن، امی کولباچار و پیت بوتیجج سه نامزد میانه روی بودند که تالش کردند امکان 
انتخاب خود را در جذب رای دهندگان جمهوریخواه و دموکرات نشــان دهند که 
بی تردید جو بایدن به عنوان یک سیاســتمدار میانه رو و عملگرا ، پیروز این میدان 
مبارزه بود. اندروینگ و تام اســتایر دو نامزد ثروتمندی بودند که تالش کردند نگاه 

بیرون از سیاست رایج در واشنگتن را نشان دهند. 

رشد بی خانمانی در کالیفرنیا و 
انتقاد دولت ترامپ

وزارت مسکن و شهرسازی دولت فدرال آمریکا،  گزارش ساالنه بی خانمانی را منتشر 
کرد که در آن به ۲/7 درصد رشد و افزایش بی خانمانی در سطح آمریکا اشاره شده 
است،  همین گزارش، رشد کالیفرنیا در زمینه بی خانمانی را ۱6/4 درصد نشان می دهد 

که حکایت از یک بحران بزرگ دارد. 
رابرت ماربوت  ، مدیر اجرایی و هماهنگ کننده دولت فدرال در زمینه بی خانمانی، با 
انتقاد از عملکرد کالیفرنیا، گفته است که در پنچ سال گذشته، کالیفرنیا کمترین رتبه را 
در حل مشکل بی خانمانی داشته است و به جای کاهش با افزایش روبرو بوده است، 

پس شما نمی توانید به من بگویید که برنامه شما کار می کند. 
ناگفته نماند که پــس از دیدار دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از لوس آنجلس 
و سان فرانسیسکو و انتقاد او از شرایط بی خانمان ها در این ۲ شهر بزرگ کالیفرنیا، 
انتقادها موجب نظارت بیشــتر دولت فدرال بوده و مسئوالن کالیفرنیا درخواست 

بودجه بیشتر فدرال برای حل مشکل را داشته اند. 

شکایت به دادگاه فدرال
 برای پیشگیری از پیوند دو غول ارتباطات

 )FCC( همزمان با ارائه نظر وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون ارتباطات فدرال
به دادگاه در مورد پیوستن دو شرکت T-Mobile و Sprint به یکدیگر، کالیفرنیا 
و نیویورک همراه با ۲۲ ایالت دیگر،  شــکایتی را در نیویورک به دادگاه فدرال ارائه 
کردند تا از پیوســتن دو غول بزرگ ارتباطات که رتبه ســوم و چهارم را دارند و 

سرمایه ای در حدود ۲6 میلیارد را به معامله می گذارند، پیشگیری شود.

این ایالت ها در شکایت خود طرح پیوستن این دو شرکت به یکدیگر، سبب افزایش 
بهای تلفن های همراه مشــترکان خواهد شــد و به زیان مصرف کنندگان است. در 
برابر این ادعا، وزارت دادگستری و کمیسیون ارتباطات فدرال می گویند تالش این 
ایالت ها برای نابود کردن این پیوند موجب می شود که روستاها و مناطق دور افتاده 

از داشتن تکنولوژی 5G محروم شوند.

http://www.apcenters.com/
http://08global.net/
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  20

داوود رحمانی
داوود رحمانی معروف بــه حاج داوود، 
متولد سال 1324 در خیابان شهباز )هفده 
شــهریور( در شرق تهران است. او که در 
حوالی همان محل تولد خود به آهنگري 

اشتغال داشــت پس از انقالب وارد کمیته انقالب شد و سپس به 
واسطه آشنایی با الجوردي، دادستان وقت تهران، به ریاست زندان 
قزل حصار رســید. وي در تابســتان 6 و پس از برکناري اسداهلل 
الجوردي در اثر فشــارهاي سیاسی مختلف برکنار شد و بعدها به 
کار سابق خود در بازار تهران بازگشت؛ برخی از شنیده هاي تأیید 
نشده حاکی از این است که وي به دلیل بیماري در حال حاضر خانه 

نشین است.

مسئولیت ها:
- رئیس زندان قزل حصار کرج از تابستان ۱36۰ تا تیر ۱363

برخی از موارد نقض حقوق بشر
حاج داوود رحمانی به عنوان رئیس زندان قزل حصار در اوایل دهه 6۰ در اعدام،

حبس و شکنجه زندانیان نقش موثري داشته است..

2. شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان زن

پروانه علیزاده در شهادتش می گوید: »حاج داوود از من خیلی بدش می آمد. 
همیشه جزء کسانی که می آمد و انتخاب می کرد براي شکنجه، می گفت بیا

برویم، بیا برویم، براي ای نکه زهر چشم بگیرد، من بودم. علتش هم چشمان من
بود. از چش مهاي ســبز خیلی بدش می آمد. به من می گفت تو بچه شیطان 
هستی.شــما از زادگان شیطان هســتید. یعنی اگر حاج داوود می آمد من حق 
نداشــتم توي چش مهاێ حاج داوود نگاه کنم، سرم باید پایین بود، متنفر بود 

چشمان من را ببیند. یک دشمنی خاصی با این رنگ داشت.
یکی از شــکنجه هایی که در زندان قزل حصار عمومیت داشت، واردآوردن 

ضربه به
اندام تناســلی زنان زندانی بوده است. حاج داوود که زندانیان زن او را فردي 
درشت هیکل با دس تها و پاهاي بزرگ توصیف کرد هاند، خود شخصاً و نیز 

به طور جمعی
با کارکنان مرد زندان قزل حصار کراراً و همراه با شــکنجه ها و آزارهاي دیگر 
از جمله آزارهاي کالمی به اندام هاي تناسلی زنان زندانی ضربه وارد می کرده 

است.

در شهریور سال 1360 ، یکی دو ماه پس از آغاز دستگیر یهاي گسترده فعاالن 
سیاسی در سرتاسر ایران، از آن جایی که بیشتر شهرستان هاي کوچک زندانی 
براي زنان نداشتند، زنان زندانی را از این شهرستان ها به زندان قزل حصار در 
حومه شهر کرج و نزدیک تهران منتقل کردند. بیشتر این زنان در شهرهاي خود 
محاکمه و محکوم به حبس شــده بودند و براي گذراندن دوران حبس خود از 
بازداشــتگاه هاي سپاه و کمیته در شهرستان ها به زندان قزل حصار منتقل می 

شدند.
فرزانه زلفی در شــهادتش نزد عدالت براي ایران می گوید: » شهریور 60 بود، 
ما بچه هاي شهرستان را تازه برده بودند آنجا. حدود سه چهار هزار نفر بودیم. 
راهروي طویلی بود که بندها را از هم جدا می کرد. آنقدر دراز بود که خودشان 
با دوچرخه از اول تا آخر آن می رفتند. ما را بردند آنجا و گفتند باید این مسیر را 
سینه خیز بروید... ما بینمان مادرهاي مسن داشتیم که ناراحتی قلبی داشتند. یک 
دختر نه ساله به اسم فاطمه بین ما بود. خالصه گفتند باید سینه خیز بروید و هی 
چکس هم مستثنی نیست. می گفتند باید تمام مسیر را سینه خیز بروید و برگردید. 
بعد همانطور که می رفتیم و دیگر انرژي نداشتیم، مرتب هفت هشت تا پاسدار با

پوتینشــان می زدند وسط پاي ما. خود من خونریزي کردم. بچه هاي دیگر هم 
همینطور. اصاًل دیگر نوار بهداشتی به همه بچه ها نمی رسید. فاطمه آنجا براي 
اولی نبار پریود شــد... هنوز االن هم که دارم صحبت می کنم درد رو در بدنم 
احساسمی کنم... یعنی تصور کن بیشتر از 300 تا زن با چادر و چش مبند دارند 
توي یک راهرو سینه خیز می روند و به آ نها که آخر می مانند لگد می زنند و 
می گویند باید بروي جلو. مدام با پوتینشان می زدند وسط پاي ما و می گفتند: 
ســلیطه! یا فحش هایی مثل این. من اولین بار بود که این جور فحش ها را می 
شنیدم. حاج احمد، معاون حاج داوود، یکی از کسانی بود که فحش می داد. باید 
این قدر سریع می رفتیم که به اول صف برسیم چون اگر آخر می ماندیم دوباره 
بهمان می زدند. اون مادري که گفتم و خیلی از بچه هاي دیگر قلبشان گرفت «

فرزانه زلفی همچنین به یاد می آورد که یکی از کسانی که در سینه خیزها و بعد 
از آن بسیار کتک خورد، مینا توده روستا بود که چند روز بعد از آن اعدام شده 
فرداي آن روز ما را ســر پا نگه داشتند و بی خوابی دادند. بی خوابی یکی از « 
: اســت کارهاي خیلی متداول شان بود و واقعاً تأثیر می گذاشت. بچه ها همه 
دچار حال تهاي روانی شــده بودند... حاج داوود به بعضی ها گیر می داد. آن 
روز هم آمد و به مینا توده روستا و یک نفر دیگر گیر داد. ما یک سري این طرف 
بند و یک سري آن طرف بند، کنار سلول ها، ایستاده نگه داشته شده بودیم. حاج 
داوود مینا توده روســتا را صدا کرد و آوردش وسط و شروع کرد به پشتش و 
توي باســنش لگدزدن؛ باسن مینا توده روستا کمی از روي مانتو برجسته بود » 
چون توي بند بودیم « شــنیدیم که اعدام شد، در حالی که فقط یک سال حکم 
داشــت... آن یکی هم که آن روز حاج داوود خیلی به باسنش زد، صورت و 
هیکل بسیار زیبایی داشت و جزو کسانی بود که حاج داوود به خاطر زیباییشان 

رویشان حساس بود و آزارشان می داد « 
مینا توده روستا، هوادار سازمان مجاهدین خلق، در هنگام دستگیري 21 ساله و

در یکی از روستاهاي کرج معلم بوده است. فرزانه زلفی او را دختري بسیار آرام 

و متین توصیف می کند. بر اساس اطالعات منتشرشده در سایت بنیاد برومند، 
وي در 12 شــهریور 1360 در کرج تیرباران شده است. از جزئیات محاکمه و 

حکم وي اطالع دقیقی در دست نیست.
ســینه خیزبردن و واردآوردن ضربه به اندام هاي تناسلی در زندان قزل حصار 
محدود به همان یک بار نبوده اســت. نیلوفر شیرزادي در شهادتش نزد عدالت 
براي ایران می گوید: » به هر بابایی اون بیرون سوء قصد می شد، می دونستیم 
اون شب می آیند سراغمون. بچه ها هر چی روسري و پارچه اضافی داشتند می 
بستند اینجاشون » به زیر شکم اشاره می کند « می دونستیم که » حاج داوود « 
ما رو می بره سینه خیز و از پشت می زنه. اینجاها مجدداً به زیر شکم اشاره می 
کند رو می زنه. طول واحد روتا زیر هشت ما چش مبسته سینه خیز می رفتیم و 
با همه چیز کتک می خوردیم. با زنجیر، قنداق تفنگ، چوب، کابل، لگد. حتی 
بعضی از پاسدارها پاشون رو می گذاشتند روي پاي ما که ما رو متوقف کنند 
بعد می زدند که چرا عقب موندي. یک ســري از بچه ها که به خاطر توانایی 
فیزیکی شون نمی تونستند با بقیه پیش برند بیشتر از همه کتک می خورند... خود 
من رو چندین بار از پشت زدند... مجبور بودي براي این که نخوري از دوست 
بغ لدســتی ات جلو بزنی، بعد می دونستی اگر جلو بزنی، اون می خوره... این 
قدر این اتفاق »ضربه به اندام هاي تناســلی« همراه با شکنجه هاي دیگه بود، 
این قدر در هم گره خورده بود که خود ما، به خاطر دردش، به خاطر اســترس 
وحشتناکی که روي ما بود و فقط سعی می کردیم که تحمل کنیم که نشکنیم، 

قادر به تفکیک نبودیم...«
هما نطور که گفته شد یکی از تنبیهات دیگر رایج در زندان قزل حصار ایستادن
با چادر و چش مبند رو به دیوار و بی خوابی دادن بوده اســت. سودابه اردوان 
که در ســال 1360 از اوین به قزل حصار برده شد »شبهاي بی نهایت« زندان 
قزل حصار به عنوان یکی از مــوارد بی خوابی دادن و کتک زدن زندانیان زن 
یاد می کند. او در : مصاحبه با عدالت براي ایران می گوید: »شبهاي بی نهایت 
اصطالحی بود که خود حاجی »داوود رحمانی« استفاده می کرد. قضیه از این 
قرار بود که بچه ها چیزهایی مثل کاردســتی ها یا وسائل شخصی شان که بر 
اساس گزارشی که توابی به اسم سهیال حاجی زاده که مسئول بند 8 زندان قزل 
حصار بود داده بود، ضبط شده بود را از اتاق سهیال برداشته بودند. حاجی هم 
آمد و پرسید: کی این کار رو کرده و طبیعتاً کسی چیزي نگفت. حاجی هم همه 
را بــرد توي راهروي درازي که بندها را به هم وصل می کرد و رو به دیوار، با 
چش مبند و چادر ایستادند و با چند پاسدار دیگر شروع کرد به کتک زدن ما. با 
هر چیزي که دستشان می آمد می زدند. حاجی می گفت این ش بها تا بی نهایت 
ادامه داره و همی نطور فحش می دادند و می زدند تا ای نکه 3 و 4 بعد از نیمه 
شب که دیگر آنقدر زده بودند که از نفس افتاده بودند می رفتند. ما هم هما نجا 
از شدت درد و خستگی توي راهروي خیلی سرد، روي زمین ولو می شدیم... 
این تنبیه ده شــب طول کشید تا ای نکه خود زندانبانان خسته شدند« بر اساس 
شهادت برخی از زندانیان، بی خوابی دادن و کتک زدن در زندان قزل حصار با
واردآوردن ضربه به اندام هاي تناسلی همراه بوده است. زندانیان در این حالت،

ساعت هاي متوالی، بی خوابی داده می شدند و حق نداشتند براي رفع خستگی 
به دیوار نزدیک شوند.

ادامه از شماره قبل 

www.plumingaccess.com
http://www.kamimo.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21161&Status=2
https://eliteimplantdentist.com/
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آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه اکثر بیماری هاست
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی به راه حلهای مناسب 

بدون ورزشهای سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای سالمتر و زیبا تر دلخواه 

خود قدم بگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

An Excessive Amount of Weight is the Root of 
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health

Take a New Step Into a Happier and Healthier 
Life by Contacting Us for a Free Consultation! 

(310) 854-9535

آدینه 6 دی   |  27 دسامبر

1325 خورشیدى ) 1946 میالدى(
زادروز رضا رویگرى، بازیگر تآتر، سینما، تلویزیون 

ایرانی
1343 خورشیدى ) 1964 میالدى(

گشایش مراسم یكهزار و صدمین سال تولد محمدبن 
زكریاى رازى پزشك و فیلسوف در تاالر ابن سیناى 

دانشگاه تهران
1352 خورشیدى ) 1973 میالدى(

تصویب قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار 
صوتی در مجلس شوراى ملی ایران

1375 خورشیدى ) 1996 میالدى(
و  مترجم  نویسنده،  پور-  رى  بهرام  درگذشت 

كارگردان سینما

شنبه 7 دی  |  28 دسامبر

1335 خورشیدى ) 1956 میالدى(
زادروز رامین جهانبگلو، مترجم و پژوهشگر فلسفه

1355 خورشیدى ) 1976 میالدى(
درگذشت اشرف احمدى )سناتور(

1357 خورشیدى ) 1978 میالدى(
پیشنهاد  بختیار  شاپور  دكتر  به  شاه  محمدرضا 

نخست وزیرى كرد
1386 خورشیدى ) 2007 میالدى(

بهمن  )زاده 16  بهرامی  نیكخواه  آیدین  درگذشت 
1360 ( یكی از اعضاى تیم ملی بسكتبال ایران و 
باشگاه صبا باطرى بود. او نقش بزرگی در قهرمانی 
قهرمانی  تهاى  رقاب  در  ایران  بسكتبال  ملی  تیم 

آسیا داشت
1388 خورشیدى ) 2009 میالدى(

تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشورا و كشت و 
كشتار تظاهر كنندگان توسط ماموران دولتی و لباس 

شخصی هاى مامور شده از طرف رهبر)خامنه اى(

یکشنبه 8 دی   |   29 دسامبر

1321 خورشیدى ) 1942 میالدى(
درگذشت حسن وحید دستگردى- شاعر، ادیب و 

دانشمند
1351 خورشیدى ) 1972 میالدى(

اردشیر زاهدى به سمت سفیركبیر ایران در آمریكا 
منصوب شد

1353 خورشیدى ) 1974 میالدى(
خلع ناصر عامرى دبیركل حزب مردم از كلیه 

عناوین حزبی به اتهام سهل انگارى 
1356 خورشیدى ) 1977 میالدى(

انفجار در ساختمان انجمن ایران و آمریكا - 
مسئولیت این انفجار را سازمان چریكهاى فدایی 

خلق برعهده گرفتند
1383 خورشیدى ) 2004 میالدى(

درگذشت احمد نفیسی رجل سیاسی روزنامه نگار، 
شاعروسیاستمدار وشهردارتهران در دوران نخست 

وزیرى اسداهلل علم

دوشنبه 9  دی   |  30 دسامبر

1300 خورشیدى ) 1921 میالدى(
قانون عضویت ایران در جامعه ملل متحد به 

تصویب مجلس شوراى ملی رسید
1357 خورشیدى ) 1978 میالدى(

قبول پیشنهاد نخست وزیرى از طرف دكتر شاپور 
بختیار آخرین نخست وزیر

محمدرضا شاه پهلوى در آخرین ماه هاى سلطنت 
خاندان پهلوى

1358 خورشیدى ) 1979 میالدى(
درگذشت اسماعیل رایین - نویسنده و پژوهشگر

1367 خورشیدى ) 1988 میالدى(
درگذشت عزت اهلل مقبلی - بازیگر تئاتر، سینما و 

رادیو
1372 خورشیدى ) 1993 میالدى(

درگذشت محسن فرید - بازیگر تئاتر و گوینده 
رادیو در لس آنجلس

1385 خورشیدى ) 2006 میالدى(
اعدام صدام حسین دیكتاتور عراق و متجاوز به 

خاك ایران
1388 خورشیدى ) 2009 میالدى(

درگذشت خسرو فرشیدورد، ادیب، نویسنده و 
متخصص در دستور زبان ونگارش فارسی در سن 

80 سالگی در تهران. غزل معروف این خانه قشنگ 
است ولی خانه من نیست. از سرود ه هاى اوست 
كه بین مردم به ویژه ایرانیانی كه پس از انقالب 

ترك دیار كرده اند و ساكن خارج كشور هستند از 
معروفیت خاصی برخوردار است. او همچنین دو 

مجموعه اشعار با عنوان »حماسه انقالب« و » صالي 
عشق« از خود به جاي گذاشته است.
1395 خورشیدى )2016 میالدى(

درگذشت پوران فرخزاد، نویسنده و خواهر فروغ 
فرخزاد در بیمارستان ایرانمهر بر اثر ایست قلبی 

در تهران. وى  مدتی را در كما بسر برده بود. وى 
متولد سال 1312 بود. از جمله آثار او می توان به 

»زن از كتیبه تا تاریخ«، »اوهام سرخ شقایق«، 
»كسی كه مثل هیچكس نیست« و.... نام برد.

 
سه شنبه 10 دی   |  31 دسامبر 

1304 خورشیدى ) 1925 میالدى(
زادروز علی تابش، گوینده  رادیو، كمدین و بازیگر

1329 خورشیدى ) 1950 میالدى(
زادروز ناصر چشم آذر، آهنگساز و تنظیم كننده 

موسیقی ایرانی.

1341 خورشیدى ) 1962 میالدى(
درگذشت سناتور سیدمهدى فاطمی معروف به 
عمادالسلطنه كه در دوران قاجار و پهلوى كراراً 

وزیر، والی، وكیل و سناتور بود
1349 خورشیدى ) 1970 میالدى(

زادروز ناصر عبدالهی، )درگذشت خورشیدى 
1385 ( خواننده ایرانی

1356 خورشیدى ) 1977 میالدى(
سفر رسمی جیمی كارتر رییس جمهور آمریكا و 

همسرش به ایران
1357 خورشیدى ) 1978 میالدى(

در جلسه مشترك مجلسین رأى تمایل به دولت 
شاپور بختیار داده شد

1358 خورشیدى ) 1979 میالدى(
درگذشت سید جواد بدیع زاده، هنرمند آواز و 

مبتكر موسیقي آواز »رپ« در ایران 

چهارشنبه 11 دی  |   1 ژانویه
 

1348 خورشیدى ) 1970 میالدى(
محمدرضا شاه و فرح پهلوى وارد دهلی شدند.

1348 خورشیدى ) 1970 میالدى(
تصویب قانــون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و 

هنرمندان در مجلس شوراى ملی ایران
1384 خورشیدى ) 2006 میالدى(

درگذشــت مهین اسكویی هنرمند برجسته تئاتر و 
نخســتین كارگردان زن در ایران )متولد 1309 در 

تهران(
1384 خورشیدى ) 2006 میالدى(

درگذشت ناصر خدایار، روزنامه نگار و نویسنده در ایران

پنجشنبه 12 دی   |   2 ژانویه

۱3۱6 خورشیدی ) ۱۹38 میالدی(
درگذشت اعتصام الملک- روزنامه نگار، نویسنده 

و مترجم، پدر پروین اعتصامی
۱3۲۱ خورشیدی ) ۱۹43 میالدی(

اعالم انتزاع دانشــگاه تهران از وزارت فرهنگ، و 
استقالل آن به عنوان یک واحد مستقل فرهنگی با 

شرایط خاص خود
۱356 خورشیدی ) ۱۹78 میالدی(

ژنرال ضیاءالحق رییس حکومت نظامی پاکســتان 
وارد ایران شد.

۱384 خورشیدی ) ۲۰۰6 میالدی(
درگذشــت شــاعر توانای معاصر ترانه خلعتبری، 

خواهر سیمین بهبهانی.
۱3۹4 خورشیدی )۲۰۱5 میالدی(

ذرگذشــت محمدعلــی اینانلو، طبیعت شــناس، 
مستندساز، کارشناس و مفسر والیبال بر اثر بیماری 

در بیمارستان آتیه در تهران.

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

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
27 دسامبر تا  26 دسامبر )29 آذر تا  5 دی(

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://www.la-pianos.com/
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE
دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

حکایات بازار بین الخبرین
این هفته ســتون حکایات بازار بین الخبرین همراه با همه مردم ایران 
در پنجم دی ماه 13۹8 برای چهلم گل های پرپر شده در پاییز مرگبار 
آبــان ۹8، عزاداری می کند. روان همه درگذشــتگان و جانباختگان 
خشــونت بی حد نیروهای نظامی و انتظامی والیت فقیه در آرامش 
ابدی و به امید روزی نو و روزگاری نو بدون دیکتاتور و اســتبداد 

دینی در ایران زمین بزودی ...
مهم ترین خبر هفته ای که گذشــت، مقاومت جانانه پدر و مادر پویا 
بختیاری، جوان کشــته شــده در کرج، در آبان خونین ۹8، در برابر 
وزارت اطالعات جمهوری اســالمی بود که از آنان خواســتار لغو 
دعوت مراســم چهلم پسرشان شــده بودند و از آنها خواسته بودند 
تا مراســم چهلم پویا را در یک مکان سربسته و قابل کنترل برگزار 
کنند که با رد درخواســت اطالعاتی هــا، همه اعضای خانواده پویا 
دستگیر شــدند تا از مراسم چهلم شــهید بختیاری جلوگیری کرده 
باشند. اینترنت ها را قطع یا مختل کردند و ...؛ هنوز یادمون نرفته که 
آقایون مســئول مصاحبه پشت مصاحبه که اینترنت دیگه قطع نمیشه 
و باید مصوبه مجلس باشــه و کلی اهن و تلپ که یهویی با یه جمله 
ســخنگوی وزارت ارتباطات )و قطعی ها!( همــه چیز لو رفت: »تا 
االن به ما هیچ دستور یا حکم قضایی مربوط به قطع اینترنت نرسیده 
اســت!« این یعنی اگه دســتور و حکم قضایی بیاد که قطع کنید، ما 
مجبوریم و این همه حرف و ســخن دوست و دشمن در مورد قطعی 

اینترنت ایران پشمی بیش نیست!
یکــی دیگه از خبرهای مهم این هفتــه ایران، ادامه دعوای عدم و یا 
تصویب لوایح FATF یا همون به زبون ســاده مقررات جلوگیری 
از پولشــویی بود. دولت برای اینکه بتونه آخرین کورســوی تبادل 
اقتصادی با دنیای خارج رو زیر ســایه تحریم ها داشــته باشه برای 
تصویب اون دایم در حال هشدار دادن، تهدید کردن و حتی التماس 
به مجمع تشــخیص مصلحت و خایه مالی اونهاس ولی آخرین خبر 
اینه که احتماال نظر آقا بر اینه که حاال که داریم زیر تحریمای آمریکا 
و احتماال بزودی بعد از خروج از برجــام، تحریمای بین المللی به 
گا میریم، دیگه با تصویب FATF خودمونو ضایع نکنیم و بیخودی 

اون یکی خایه مونو هم ندیم دست دژمن!
یکی از بزرگترین بحران هایی که این هفته گریبان سران نظام مقدس 
رو ســفت گرفته بود، اعالم آمار کشته شدگان و بازداشتی های آبان 
خونین ۹8 هست. بخصوص بعد از گزارش ویژه خبرگزاری رویترز 
که با اســتفاده از اخبار افراد درون وزارت کشور و بیت رهبری تهیه 
شده بود و اعالم کرد که حداقل 1۵00 نفر در حوادث آبان در عرض 
کمتر از یک هفته قتل عام شــدن و دستور مستقیم کشتار هم توسط 

رهبر چالق و تا حدی االغ داده شــده ...؛ دیوثــا همزمان با نگفتن 
آمار، همــه آمارهای دیگه رو هم رد میکنن و هی در مورد کشــته 
سازی و آمارسازی برای خدشه انداختن به چهره پاک )!( جمهوری 
اسالمی زر میزنن! آخه شــما پدرسوخته ها انقدر آدم کشتین و همه 
جا کثافتکاری کردین که اصال هیچجوری نمیشــه روش ماله کشید. 
االن هم که انقدر دارن اعالم آمارهــا رو لفتش میدن بخاطر اینه که 
ببینن واکنش افکار عمومی در قبال تعداد کشــته ها تا چه حده! االن 
که رویترز عدد 1۵00 تا رو اعالم کــرده، بهترین فرصت برای این 
حرومزاده هاســت تا با یه صفر کم کردن از اون، عدد 1۵0 کشته رو 
اعــالم کنن و بگن، رویترز قبال عــدد 1۵0 ما رو دزیده تا با اضاف 

کردن یه صفر، باالی هزارتا کشته سازی و آمارسازی کنه!
و اما این هفته همه ما از نگرانی در اومدیم چون حضرت آقای طول 
عمر، جنتی علیه العنته باالخره بعد از مدت ها ســکوت، صداش در 
اومــد و گفت به دقت درحال نظارت و تحقیق در مورد کاندیداهای 
انتخابات مجلس است، خیلی ســاده یعنی داریم خوار مادر هر کیو 

حال نمی کنیم به صلوات میدیم!

داستان کوتاه:
یارو میره ساندویچی، صاحب مغازه خواست اذیتش کنه بهش گفت :اگر 

تونستی بیست تا ساندویچ بخوري! مهمون منی!
یارو یکم مکث کرد و گفت: من برم و نیم ساعت دیگه بیام بخورم؟

خالصه رفت نیم ساعت بعد اومد بیست تا ساندویچو خورد!
صاحب ساندویچی که از تعجب شاخ در اورده بود بهش گفت: مهمونه 

خودمی فقط بگو ببینم او نیم ساعت کجا رفتی؟
یارو گفت: ریسک نکردم، اول رفتم ساندویچیه کناري 20تا ساندویچ 

خوردم ببینم میتونم یا نه بعد اومدم اینجا شرط بستم!  

کوتاه ولی خنده دار:

•   تقریبا اگه تا سر ماه دوس دختر پیدا نکنم دیگه میرم عضو بسیج میشم الاقل گیر بدم به 
بچه ها و بتونم اونا رو از هم جدا کنم!

•   اگه اسم دخترتونو میذارین »پرستش« پس اسم پسرتونو بذارین »عبادت« و اسم نوه هاتونم  
بذارین »نماز«، »روزه« و »زکات«!

•  دوست دختر اونه که این موقع و توی این هوای سرد باهات بیاد از دستفروش کنار خیابون 
نفری دو سیخ دل جیگر بزنین! وگرنه رستورانو که همه میان ...

•  امروز میخواستم سر کالس دانشگاه بگم لیزر روی موهای ضخیم بیشتر جواب میده، 
گفتم: »اتفاقاً کلفت بهتره، ولی دردش یه کم بیشتره!« و سکوت همه جا رو فرا گرفت!

•  خیلی فکر کردم، آخر سر به این نتیجه رسیدم تنها راه سحر خیز شدنم اینه که ساعت 
شروع کار همه جای دنیا بشه ۱۲ شب یعنی میشه که بشه؟

•  یه سوال داشتم: داغون تر از دختری که تو ماشین الکچری دوس پسرش از خودش فیلم 
میگیره و لب میزنه، تازه اینستاگرامم میذاره داریم؟ 

•  قابل توجه آقا پسری که تو این هوای سرد، تی شرت آستین کوتاه چسبون نازک میپوشه: 
اگه قرار بود کسی به خاطر اون هیکل گوهت باهات دوس بشه، تو تابستون شده بود ...! برو 

گمشو کاپشن بپوش!
•  دوس دختر سابقم می گفت: کیو بیشتر از همه دوس داری؟

گفتم: مادرم!
گفت: بعدش؟
گفتم: خواهرم!

گفت: یعنی منو دوس نداری؟
گفتم: تو که نگفتی عاشق کی هستی.

دوس دختر سابقم با لبخند گفت: خب عاشق کی هستی عشقم؟
گفتم: منچستریونایتد!

سالهاست که دوس دختر بی جنبه ام ترکم کرده و رفته ...

زنی از خدا گالیه کرد که چرا دیه زن ها کمتر از مردهاست؟ مگر زن ها چه گناهی کردن؟ 
از عرش خداوندی ندا آمد: ای بیچاره، من طرفدار شما زنان هستم! اگر تو بمیری ۱۱۰ میلیون 
به شوهرت میرسه ولی اگه اون بمیره ۲۲۰ میلیون به تو میرسه و میتونی بری کلی خرید کنی! 

بعد از این وحی منزل، من االن قشنگ قانع شدم، شما رو نمیدونم!

حــکایـت:
تالش دولت روحانی برای تصویب 

:FATF لوایح

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

بسته های ظاهری هدیه برای به 
دام انداختن دزدان

پلیس چوالویستا در سن دیه گه کانتی در همکاری با شرکت Ring سازنده زنگ های 
درب با دوربین امنیتی از مردم درخواست کرد که برای پیشگیری از دزدی بسته های 
هدیه در تعطیالت کریسمس و سال نو، آیا حاضر هستند با گذاشتن بسته های ساختگی 

به عنوان تله، دزدها را به دام بیاندازند. 
این دوربین های تلویزیونی تعبیه شــده در زنگ تلفن،  از راه اینترنت، به تلفن همراه 
صاحب خانه، فیلم زنده فردی را که پشت درب است ضبط می کند و یا در تماس با 
او قــرار می دهد تا به عنوان یک ابزار ایمنی مورد بهره برداری قرار گیرد و فیلم ضبط 
شده، می تواند برای شناسایی دزدان مورد استفاده قرار گیرد. این درخواست با ایمیل به 

مشترکان شرکت رینگ فرستاده شده است.
شرکت های رقیب رینگ، این همکاری را به گونه ای ایجاد وحشت برای فروش بیشتر 

ارزیابی کرده اند.

پرداخت 27 میلیون دالر خسارت به 
خانواده دختر 12 ساله  پس از ضربه مغزی

کانتی ساکرامنتو توافق کرد که ۲7 میلیون دالر خسارت به خانواده دختر ۱۲ ساله ای 
بپردازد که در ۱4 جوالی ۲۰۱7 )در ده ســالگی( همراه با خانواده اش در تصادف با 
اتوموبیل گشــت شریف دپارتمان کانتی ساکرامنتو،  دچار آسیب مغزی دائمی شده 

است،  بپردازد.
در تصادف ۱4 جوالی ۲۰۱7، افسران شریف دپارتمان کانتی ساکرامنتو در حالی که 
برای ماموریت پشتیبانی،  رانندگی می کردند، با سرعت حرکت کرده و بدون روشن 
کردن چراغ های خطر و به صدا درآوردن آژیر،  از چهار راه گذشته و با اتوموبیل این 
خانواده برخورد کرده و موجب مجروح شــدن دختر ۱۰ ساله،  پدر و مادر و ۲ نفر 
دیگر از خواهر و برادران شده اند. وکیل این خانواده در دادگاه گفت که این کودک 
برای تمامی عمر خود از زندگی و حس ارتباطی با زندگی عادی محروم شده است.

پشتیبانی صدها نفر از 
باورمندان اونجلیست

 در جنوب کالیفرنیا از 
دانالد ترامپ

روز یکشنبه گذشته صدها نفر از باورمندان کلیسای اونجلیست در جنوب کالیفرنیا 
در شهر ریورساید در یکی از کلیساهای بزرگ اونجلیست ها گردآمدند تا پشتیبانی 
خود را از دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنار درخت کریســمس و جشن 

میالد حضرت مسیح نشان دهند. 
پس از آن که در روز چهارشنبه،  مجلس نمایندگان آمریکا به الیحه استیضاح رئیس 
جمهور ترامپ رای داد، پنجشنبه، یکی از دبیران نشریه اونجلیست ها در مقاله ای، 
تقاضای برکناری دانالد ترامپ را طرح کرد و شــخصیت او را خطر اخالقی برای 

کاخ سفید بیان نمود. 
بیدرنگ، پس از انتشار مقاله، فرانکلین گرام،  پسر بیلی گرام کشیش اونجلیست و 
بنیانگذار نشریه، علیه مقاله و نویسنده آن صحبت کرد و او را متهم به سوء استفاده 
از نام پدرش بیلی گرام نمود و اشــاره کرد که در تاریخ مدرن امروز، دانالد ترامپ 

یکی از وفادارترین روسای جمهور به مسیحیت است. 

پشتیبانی تونی کاردناس نماینده دموکرات لوس آنجلس 
از جو بایدن نامزد پیشتاز دموکرات ها برای انتخابات 2020

تونــی کاردناس ، نماینده دموکرات لوس آنجلس در خانه نمایندگان و رئیس 
شــاخه التین تبارهای کنگره آمریکا،  امروز به طور رسمی از جو بایدن معاون 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا و نامزد پیشــتاز دموکرات هــا برای انتخابات 

۲۰۲۰، پشتیبانی کرد. 
تونی کاردناس کــه رئیس هیئت مدیره Bold Pak، یعنی بازوی سیاســی 
التین تبارها در کنگره آمریکاســت، درست یک روز پس از آن که الکساندریا 

اوکازیو کورتز نماینده جوان و دموکرات نیویورک و چهره نمایندگان رادیکال 
در پشتیبانی از برنی ساندرز در گردهم آیی یکشنبه ظاهر می شود تا رای التین 

تبارها را جذب کمپین برنی ساندرز نماید، روی می دهد. 
ناگفتــه نماند که نامــزد دموکرات ها برای به دســت آوردن نامزد انتخابی در 
همایش ۲۰۲۰ نیاز به جلب آرای التین تبارها و سیاهپوســتان دارند و تاکنون 

جو بایدن در این زمینه پیشتاز است. 

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
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جدول و سرگرمی: 

شرح ها:
۱- یکی از مهم ترین گردشگاه های شهر تبریز است که  در زمان آق قویونلوها ایجاد شده و

     در دوره صفویان گسترش یافته است.
۲-  جشنی باستانی در ایران بود که در خرداد روز )ششم(  تیرماه برگزار می شد

3-  دربند و اسیر
4- بازی و تفریح

5- از عناصر موجود در آب
6- یار نعلبکی

7- سال گذشته
8- پایتخت ترکیه

۹- هر یک از اعضای یک تیم ورزشی
۱۰- شاعر و نویسنده طنزپرداز فارسی زبان قرن هشتم هجری با نام کوچک عبید

۱۱- مجموعه آثار مکتوب منظوم یا منثور که بیانگر عواطف است
۱۲- یک نژاد نسبتًا جدید دورگه  گربه

۱3- نقاش و تندیس گر فرانسوی و یکی از مهمترین چهره های سبک پسادریافتگری بود.
۱4- کنایه از شخص گرفتار و درمانده.

۱5- نوعی مبل راحتی
۱6- آسمانی

۱7- بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون با نام کوچک جمشید
۱8- نوعی ماشین حساب یا ساعت

۱۹- ترکیب هایی با ساختار و وزن مولکولی یکسان که حداقل در
        یکی از خواص فیزیکی یا شیمیایی با همدیگر اختالف دارند.

۲۰- خنک کننده

کندو
توضیح: تمام پاسخ های این جدول شش حرفی  می باشند و طریقه نوشتن جواب ها در 
جدول بدین صورت می باشد که حرف اول پاسخ در خانه ای که با فلش مشخص شده 
اســت ) سمت راست اعداد( نوشته می شود و بقیه حروف در جهت گردش عقربه های 

ساعت به دور اعداد نوشته می شوند.

حل جدول  شماره قبل 
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کنشگران اجتماعی – سیاسی در تالش هستند تا با گردآوری مالی و گردآوری امضا، 
الیحــه ای را در نوامبر ۲۰۲۰ به رای مردم در کالیفرنیا بگذارند که به موجب آن در 
صورت تصویب،  پرداخت خســارت برای اشتباه های پزشکی، به ۱/۲ میلیون دالر 
محدود شده و برای آن هر سال افزایشی بر اساس رشد تورم در نظر خواهند گرفت. 
در انتخابات پیشین الیحه مشابهی به عنوان الیحه پیشنهادی شماره 46، با رای 67 

درصد در برابر 33 درصد شکست خورد. 
پزشکان و شرکت های بیمه در مخالفت با این الیحه و الیحه جدید پیشنهادی تالش 
خود را بر محور این که می تواند به افزایش حق بیمه بیانجامد برای به رای گذاردن 
این الیحه، گردآوری 6۲3۰۰۰ امضا ضروری است. این گروه که تاکنون 4۰ میلیون 

دالر گردآوری مالی کرده اند ، نیاز به گردآوری ۱۰۰ میلیون دالر خواهد داشت.

در کانون خبر:

محدودیت خسارت های 
اشتباه پزشکی در کالیفرنیا

لغو ماده 34 و
پایان دادن به ساخت 
شبه گتو در کالیفرنیا

کنشــگران اجتماعی در کالیفرنیا در نظر دارند با فشــار به خانه نمایندگان 
کالیفرنیــا الیحــه SCA-۱ را بــه تصویب برســانند و ســپس آن را در 
برگه هــای انتخاباتی کالیفرنیــا به رای عمومی بگذارند تــا ماده 34 قانون 

کنند. لغو  را  کالیفرنیا  اساسی 
این الیحه که از تصویب ســنای کالیفرنیا در ســال جاری گذشته است،  در 
خانه نمایندگان کالیفرنیا دســت نخورده مانده اســت. کنشــگران مدنی و 
ســناتور بن الن و سناتور اسکات وینر نگارندگان این الیحه، باور دارند که 
ماده 34 قانون اساســی کالیفرنیا، موجب جدایی و تبعیض در خانه ســازی 
داده اســت که احســاس جدایی را معنا می بخشــد و فقرا را به محله هایی 
می کشــاند که در آنجا پروژه های خانه ســازی برای جداسازی شکل گرفته 
است. ناگفته نماند که طرح لغو ماده 34 قانون اساسی کالیفرنیا در سال های 

۱۹74، ۱۹8۰ و ۱۹۹3 گذاشــته شده و رد شده است.

https://911rugservices.com/
www.RustinOffice.com
www.iajf.org
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 27 دسامبر 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

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

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

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

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

www.andishehlive.com

سحر امانی

حسن اعتمادی

مهدی آقازمانی

آسوریا امروز

احمدرضا بهارلو

رضا علوی

منصور اسانلو

ایران آکادمیا

رضا گوهرزاد

عسل پهلوان

آیین بهایی

بیژن خلیلی

ساسان کمالی

پریسا ساعد

محمد امینی

راه کارگر

سیروس مشکی

نهضت فرنودی

داریوش اقبالی

نوین تی وی

تلفن: 4201 791 818
فکس:  5303792828

استودیو:  4202 791 818

20501Ventura Blvd. Suite 147 

Woodland Hills, CA 91364

info@andisheh.tv 

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

http://www.andisheh.tv/
https://www.iraniticket.com/faskarad/tickets/rumi-shams-187186?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://www.eventbrite.com/e/the-electric-oud-trio-concert-persian-flavored-world-jazz-tickets-83402572339
https://www.iajf.org/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر:

4 زندانبان در کالیفرنیا مجروح شدند
اداره زندان ها، اصالح و بازپروری کالیفرنیا امروز اعالم کرد که روز شنبه، 4 نفر 
از زندانبانان زندان کرن ولی )Kern Valley( در هنگام تالش برای برقراری 

نظم، از سوی یکی از زندانیان که چاقوداشته، مجروح شده اند. 
به این صورت که هنگام جستجوی بدنی یکی از زندانیان به نام ال رادر برونینگ 
)Elrader Browning( که 3۹ سال دارد، ناگهان او با بیرون کشیدن چاقوی 
خود، یکــی از زندانبانان را مجروح می نماید و به صورت و گردن او آســیب 
می زند و دســت یک زندانبان دیگر را می شکند و زندانبان سوم را از ناحیه زانو 
محروح می کند و او دچار در رفتگی ناحیه زانو می شــود و مچ زندانبان چهارم 

را نیز جابه جا می کند. 
این زندانی که از ســال ۲۰۰۱ به جرم قتل درجه ۲ با استفاده از اسلحه 4۱ سال 
زندان محکوم شــده و در دوران زندان خود نیز در سال ۲۰۰3 به یک فقره قتل 

درجه ۲ دیگر محکوم می شود. اکنون با محاکمه دیگری روبرو خواهد شد. 

100 بسته هدیه دزدی در یک 
تعقیب ، یافته شد

پلیس شــهر روزویل کالیفرنیا کــه از روز جمعه تحقیق در مورد یافتن یک پرونده 
دزدی بود، با گزارش شــاهدان و کسانی که به گونه ای اتوموبیل فردی را در حال 
سرقت تعقیب کرده بودند به یک دزدی دیگر بسته های هدیه دست یافت. پلیس با 
در دســت داشتن مشخصات یک اتوموبیل ون، آن را متوقف و از درون آن نزدیک 
به ۱۰۰ بسته دزدی شده را می یابد که مربوط به دزدی بسته ها از جلوی درب منازل 

بوده است. 
این دو نفر دزد  که موزس درمیشــیان  3۰ ســاله و جیکوب بوث 3۹ ساله هستند 
با گشــت زنی در محله ها به شناســایی خانه هایی می پردازند که پس از ساعت ها، 
بســته های حمل شده از ســوی FedEx یا UPS هنوز در پشت در است و به 
سرعت از اتوموبیل ون پیاده شده و بسته را می ربایند. این افراد از دور به نظر می رسد 

که خودشان برای یک شرکت حمل و نقل بسته های هدیه سال نو کار می کنند. 

پلیس آناهایم گردانندگان یک شبکه 
قاچاق زنان برای روسپیگری را 

دستگیر کردند
پلیس آناهایم اعالم نمود که با ســرنخی که از یک پرونده قاچاق انسان در روز ۱5 
دســامبر بر روی شبکه های اجتماعی به دست آورده، یک زن و یک دختر نوجوان 
را که قربانیان قاچاق انســان برای شبکه های روسپیگری بوده اند را نجات داده و در 
این رابطه کایلین ملندز ۲۰ ســاله و کارلی باراهاس ۱۹ ساله را دستگیر و سپس در 
۱۹ دســامبر ۲۰۱۹، توانسته است مردی به نام کندل موریس 3۰ ساله را که پیشینه 
دســتگیری در فراهم سازی امکان روسپیگری داشــته را دستگیر و این 3 نفر را به 
جرم قاچاق انســان، ایجاد امکان روسپیگری برای یک زن و یک دختر نوجوان به 

دادگاه سپرده است.

رای دیوان عالی قضایی کالیفرنیا 
برای منع گزارش پورنوگرافی 

کودکان
پس از درخواســت روان درمانگران در مورد رعایت حریم خصوصی مراجعاتی که 
اقرار می کنند از منابع پورنوگرافی کودکان استفاده کرده اند و متمم قانونی سال ۲۰۱4 
آنان را ناگزیر به گزارش به پلیس و معرفی آنان می کند، دیوان عالی قضایی کالیفرنیا، 
امروز در یک رای گیری 3-4 رای به توقف این متمم قانونی داد، لیکن اشــاره کرد 
که این رای به مفهوم رفع مســئولیت از روان درمانگر نیست، بلکه اجبار قانونی در 
مورد رعایت نکردن حریم خصوصی را از دوش آنان برمی دارد و هنوز ممکن است 

بستگی به هر پرونده ای موضوع به دادگاه ها ارائه شود. 
گودیون لیو قاضی دیوان عالی کالیفرنیا در یادداشت خود از سوی اکثریت نوشت: 
این به مفهوم این اســت که وظیفه قانونی از دوش روان درمانگر برداشته شده و بر 

دوش ایالت کالیفرنیا خواهد بود. 

سه دانشگاه سن دیه گو و چراغ 
زرد برای آزادی بیان

 Foundation for Individual Rights( بنیاد حقوق فردی برای آمــوزش
 FIRE که مرکز آن در فیالدلفیا می باشــد و به طور اختصاری )in Education
خوانده می شــود، در ارزیابی ساالنه خود، سیاســت های 3 دانشگاه سن دیه گو را 
برای آزادی بیان که اصل نخست متمم قانون اساسی آمریکا می باشد، با چراغ زرد، 
رتبه بندی کرد و گفت بر اســاس این ارزیابی، این 3 دانشــگاه دارای سیاست های 
اجرایی هستند که گردانندگان و مسئوالن دانشگاه ها به سادگی می توانند، آزادی بیان 

را به خطر بیاندازد. 
ایــن بنیاد که 47۱ دانشــگاه و کالج را مورد ارزیابی قرار داده، دانشــگاه هایی را با 
سیاســت 64 درصد در رتبه چراغ زرد قرار داده و دانشــگاه ها بــا ۲5 درصد را با 
 UC ،چراغ قرمز در پایین ترین رتبه قرار داده اســت. این سه دانشگاه سن دیه گو
 San Diego State  و San Diego ، Cal state san Marcos

University هستند .



Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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نجات یک بی خانمان از زیر تنه درخت تنومند

مأموران آتش نشانی لس آنجلس در ساعت 7/5۰ بامداد به یاری یک بی خانمان در 
منطقه اکوپارک شتافتند که در زیر یک درخت تنومند در چادر زندگی می کرده و این 
درخت در اثر باران و باد از جای کنده شده و واژگون بر زمین به گونه ای افتاده بود 

که چادر این فرد بی خانمان در زیر آن بوده است. 
در حدود 3۰ دقیقه ماموران آتش نشــانی توانستند این مرد را از زیر این درخت 5۰ 
تنی نجات داده و به ســبب جراحت جزئی برای مداوا به بیمارســتان بفرستند این 

درخت تنومند،  افزون بر این، بگه سیم های برق که به یک خانه دو طبقه می رسید نیز 
آسیب زده موجب قطع برق شده بود، در اثر اتصال و اختالل برق، ساختمان ۲ طبقه 

یاد شده نیز آسیب جدی خورده است. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104441&title=shah%20abbas:%20emperor%20of%20persia%20(%201587-1629)&author=nahavandi,%20houchang%20/%20bomati,%20yves
http://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=33610&Status=2
https://citycapitalrealty.com/

