
وزارت خزانــه داری امریــکا ، محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی را روز ۴ شنبه 
۳۱ جــوالی ۲۰۱۹ تحریم کرد. ظریف در برابر ادعا 
کــرد مال و اموالی در خارج از ایران ندارد و تحریم 
برای او مشــکلی ایجــاد نمی کند. از ســوی دیگر 
ظریــف در بازار مجــازی به عنوان مالــه کش اعظم 

معرفی شده است. 
خبرگزاری ایرانشــهر: باگی هســت به نام »فرهنگ 
پرواز « که از داخل جمهوری اســامی ایران و زیر 
عکس آخوند خامنه ای مطالبش را منتشــر می کند. 

به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ برابر با ۱۸ اپریل ۲۰۱۶ 
مطلبی را منتشــر کرده اســت با عنوان  »چگونه ماله 
کش خوبی شــویم«  که خواننده بهتر اســت به واژه 

های » دیپلمات « و » ظریف« دقت بیشــتری بنماید
“اصا مهم نیست شما بدانید ماله چیست ،اصا مهم 
نیســت که بدانید ماله چه فوایدی دارد،یا حتی اصا 
مهم نیســت که بدانید باید دقیقا ماله را کجا بکشــید 

یا بدانید جنس ماله چیست!
مهم این است که ماله کار خوبی باشیم، شاید با خود 
بگویید که این طرز نوشــتن هم خودش ماله باشد! یا 

موسسه بین الملل مطالعات ایرانی با عنوان » رسانه«، نهمین شماره نشریه خود را منتشر 
کرد. در نسخه انگلیسی این نشریه، مطالعات بین الملل که شامل چهار قسمت می باشد، 

به بررسی موضوعات مختلف مربوط به ایران پرداخته است.
اولین تحقیق تحت عنوان » برنامه مشترک جامع عملیاتی: پیشروی جایگزین و پیامدهای 
آن بر درک عمومی مردم ایران « است. این مطالعه با هدف بررسی راههای مختلفی که 
دولت ایران می تواند در پیشبرد توافق تسلیحات هسته ای یا برنامه جامع عملیاتی انتخاب 

کند و این که چگونه ممکن است در عرصه ادراک عمومی تفهیم شود، می باشد.
دومین تحقیق تحت عنوان » تأثیر و نفوذ روسیه در لبنان و پیامدهای آن برای ایران« است 
که در آن پژوهشگر شاخص های نقش و تغییر سیاست های روسیه در رابطه با لبنان و 
انگیزه های این کشور را برای روابط نزدیک با بیروت و نیز پیامدهای سیاست های روسیه 

برای نقش ایران و متحدانش حزب اهلل در لبنان را مورد بررسی قرار می دهد.
تحقیق و پژوهش سوم، »اقتصاد سیاسی فساد در ایران«، است که در آن محقق، فساد در 
ایران را مرور می کند و انواع فساد را به صورت اجتماعی و عینی طبقه بندی می کند، نه 
در حالت اخاقی یا انتزاعی آن. همچنین فساد را از منظر اقتصاد سیاسی به صورت کمی 

و کیفی تحلیل و بررسی می نماید.
چهارمین تحقیق با عنوان  » ســینمای ایران و هنر انتقاد «،  با بررســی دو فیلم با عنوان 
»مارمولک« و »دســت نوشته ها از بین نمی روند« تاش می کند جنبه های جامعه ی 

معاصر ایران را که در سینمای ایران به تصویر کشیده شده است ، با چشم انداز شناختی، 
معنوی و هنری از طریق بررســی عقاید برخی از پیشگامان سینمای ایران بر وضعیت 

سیاسی و اندیشه های مذهبی پس از انقاب اسامی ارائه نماید.
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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

ضارب شهرگیلروی خود را درفضای 
مجازی ایتالیایی- ایرانی معرفی کرد

برگزاری دور دوم مناظره های 
انتخابات ریاست جمهوری

 کاندیداهای حزب دموکرات

کانون وکالی ایالت کالیفرنیا، ارسال 
ایمیل مقاله های آزمون را اتفاقی 

اعالم کرد

الیحه SB27 در انتظار اظهارنظر 
فرماندار کالیفرنیا

 ،AB1076 با تصویب الیحه
رکورد جرم 8 میلیون نفر 
کالیفرنیایی پاک می شود

پایان یک آدم ربایی در لوس 
انجلس

آیا به کمک کالیفرنیا ، مردم 
سرانجام برگه های مالیاتی دانالد 

ترامپ را خواهند دید؟

در صفحات دیگر:

179

ادامه مطلب در صفحه 2

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 9

معرفی کتاب: درصفحه 10

ماله کش اعظم ، محمد جواد ظریف تحریم شد

نهمین نشریه رسانه با تمرکز بر پژوهش ها و مطالعات ایران منتشر شد

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
www.doctorheydari.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
https://www.laort.edu/
https://www.yadidi.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

شاپور بختیار
سیاست مدار ایرانی، دبیرکل سابقحزب ایران،]۱[ عضو اخراج شده جبهه ملی 
ایران،]۲[ بنیان گذار نهضت مقاومت ملی ایران )در سال ۱۳۵۹( و آخرین نخست وزیر 
ایران، پیش از انقالب ۱۳۵۷ ایران بود.شاپور بختیار در سال۱۳۷۰توسط آدم کشان 

حکومت جمهوری اسالمی ایران ترور شد و به قتل رسید

ادامه مطلب از صفحه 1

ضارب شهرگیلروی خود را درفضای مجازی 
ایتالیایی- ایرانی معرفی کرد

جوان ۱۹ ســاله ای به نام » ســانتیو ویلیام لگان « روز یکشنبه ۲۸ جوالی، با ورود به 
جشنواره سیر در شهر گیلروی در شمال کالیفرنیا مردم را به رگبار گلوله بست و پیش 
از آن که به دست پلیس کشته شود، موجب مرگ ۳ نفر و مجروح شدن ۱۲ نفر شد. 

یکی از کشته شدگان کودک ۶ ساله ای است که مادرش نیز مجروح شده است. 
این فاجعه در ساعت ۵:۳۰ پس از نیمروز یکشنبه روی داده است و پلیس در جستجوی 
فرد دومی برای مشارکت در تیراندازی بوده است. شهر گیلروی در ۳۰ کیلومتری شمال 

سن خوزه قرار دارد و شهری کوچک با جمعیت ۵۰ هزار نفر است. 
پلیس در جســتجو از خانه مسکونی او، هنوز سرنخی درمورد علت تیراندازی نیافته 

است، لیکن در فضای مجازی او خود را یک ایتالیایی- ایرانی معرفی کرده است. 
دانالد ترامپ، رئیس جمهورآمریکا با بیان تســلیت به خانواده کشته شدگان، آرزوی 

بهبودی برای مجروحان نمود. 

حتی با خود بگویید ذهن نویسنده هم در اثر  ماله کشیدن های زیاد دوستان، 
مالیده شده باشد یا حتی با خود بگویید خودتان که این ماله  لغاات را دارید 

میخوانید دارید ماله کشی می شوید...
اما مهم تر این  است که که بدانید حتی می شود پشت تلفن و از آن ور دنیا 

هم مردم این ور دنیا را ماله کشی کرد.
یا حتی بهتر است بدانید که می شود در جلوی میلیون ها بیننده ی تلوزیونی 

هم از پشــت دوربین های فول اچ دی هم مالی کشی کرد...
یــا حتی بدانید یک توافق هیچ گاه نقض نمی شــود،بلکه از ماله ایی به ماله 

ایی دیگر،کشیده می شود...!
یا حتی بدانید ماله کش ها اصوال کسانی نیستند که شلوارشان گچی و خاکی 
و کارگری باشــد، ماله کش های می توانند به خودی خود، یک کت وشلوار 
پوش ریش انکارد کرده ی اتو کشــیده ی دیپلمات باشند که شاید مغز های 

باشند. داشته  گچی 
ماله کش ها همگی میتوانند از یک نژاد باشــند، میتوانند به اشکال استوانه تا 

گرد و ظریف ... باشند...
مالــه کش ها می تواننــد همه چیز را تعطیــل و پلمب و اکســید کنند، اما 

نشوند... مالیده  خودشان 
ماله کش ها حتی می توانند کاندید شــوند! بله کاندید...!

کاندیــد های ماله کش مــی توانند عامه یا حتی  آقازاده باشند...شــاید هم 
برخی هایشــان هفت تیر کش خوبی باشــند.. پس سعی کنید هیچگاه با یک 
ماله کش آقازده ی هفت تیر کش در نزدیکی خانه شان تصادف نکنید! چون 

کاما مالیده می شوید...
پس یاد گرفیتم که با شــناخت ماله کش ها چگونه ماله کش شویم...

پس همگی یک ســامی به ماله کش ها میکنیم:
سام ماله کش...

همین
http://farhangeparvaz.blog.ir/1395/01/30/male111: منبع

www.cbsautobody.com
www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
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برگزاری دور دوم مناظره های انتخابات ریاست جمهوری
 کاندیداهای حزب دموکرات

در دور دوم مناظره های انتخاباتی دموکرات ها برای ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ 
که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ جوالی برگزار می شود و برگزار 
 ،CNN خواهد بود، این مناظره افزون بر شبکه عمومی CNN کننده آن، شبکه
به طور مســتقیم از شبکه های بین المللی و اســپانیایی زبان CNN نیز پخش 

خواهد کرد. شرکت کنندگان در روز سه شنبه عبارت هستند از : 
برنی ســاندرز، الیزابت وارن، پیت بوتیجج، بتو ارورک، امی کولباچر، تیم رایان، 

جان هیکن لوپر، ماریان ویلیامسون، جان دی لی نی و استیو بوالک.
و شرکت کنندگان روز چهارشنبه این گروه می باشند:

جو بایــدن، کاماال هریس، کــوری بوکر، اندرو یانگ، تولســی گبارد، جولیان 
کاسترو، کریستن گیل برند، مایکل بنت، جی اینسلی، بیل د الزیو. 

تمامــی کاندیداهای تاش دارند دیدار با مردم از دیدگاه های تازه خود پیش از 
مناظره ها سخن بگویند. 

کانون وکالی ایالت کالیفرنیا، ارسال ایمیل مقاله های آزمون را 
اتفاقی اعالم کرد

کانــون وکای ایالت کالیفرنیا که بر آزمون های صدور پروانه وکالت نظارت 
دارد پس از آن که در ایمیلی موضوع های مقاله های مورد آزمون به شرکت 
کنندگان آزمون روزســه شنبه رسیده اســت، در یک ایمیل جداگانه در روز 
یکشــنبه به شــرکت کنندگان از اتفاقی بودن آن خبر داد و اشــاره کرد که 
مشــغول رفع مشکل هســتند و هیچگونه دســتکاری و تقلب ناشی از هک 

کردن وجود نداشــته است و ایمیل نخست را واقعی خواند. 
ناگفته نماند به هر شــکل که این موضوع ها به اطاع شرکت کنندگان رسیده 
باشــد کارآزمون دهندگان و آزمون گیرندگان را بــرای طرح موضوع های 

جدید و برگزاری آزمون در روز ســه شنبه با دشواری روبرو می نماید. 

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره 4

حسن بابایی
مدیر کل طرح و برنامه معاونت

راهبردي قوه قضائیه
 

حسن بابایی دکتراي حقوق بینالملل دارد

: مسئولیتها
 قاضی تحقیق دادگاه انقاب ســنندج در اوایل دهه ۸۰

 قاضی شــعبه یک دادگاه عمومی و انقاب سنندج دستکم از سال ۱۳۸7
معاون اجتماعی و پیشــگیري از وقوع جرم دادگستري استان کردستان از ۱۶
اســفند ۱۳۸۹ تا کنون عضو ثابت شــوراي معاونت اجتماعی و پیشگیري از 

وقوع جرم قوه قضائیه
 مشــاور فرهنگی رئیس کل دادگستري استان کردستان

تهران تجدیدنظر  دادگاه  مستشار 
مدیــر کل طرح و برنامه معاونت راهبردي قوه قضائیه از یکم دیماه ۱۳۹7 تا

کنون برخی از موارد نقض حقوق بشر
محاکمه فعاالن سیاســی و مدنی کردستان و محکومیت آنها به احکام سنگین
حبس، تبعید و اعدام از جمله برخی از موارد نقض حقوق بشر توسط حسن 
بابایی به عنوان قاضی شــعبه یک دادگاه عمومی و انقاب ســنندج است. بر 
اساس شــهادت زندانیان سیاسی، بابایی در بســیاري از دادگاهها از حضور 
وکاي متهمان در جلســات محاکمه ممانعت میکرد و احکام ســنگین حبس 
اغلب طی جلســات کوتاه و پس از چند ســوال مختصر صادر شــده است. 
بســیاري از افرادي که از ســوي حسن بابایی محاکمه شــدهاند طی فرایند 
بازپرسی زیر شکنجه بودند و مجبور به اعتراف علیه خود شدهاند. بیتوجهی 
قاضی دادگاه به این مســئله و صدور راي بر اســاس این اعترافات از دیگر 
موارد نقض حقوق زندانیان از ســوي اوســت. بر اساس همین موارد حسن 

بابایی به ســبب نقض حقوق بشر فعاالن مدنی و سیاسی مسئول است.
۱ .صدور احکام اعدام و حبس براي فعاالن مدنی و سیاســی

صدور حکم اعدام براي فعاالن سیاســی از جمله انور حسینپناهی و حبیبااهلل
لطیفی، صدور حکم ۳۰ ســال زندان و تبعید به زندان شهر کاشمر در استان
خراسان رضوي براي شاکر باقی به اتهام محاربه و عضویت در حزب پژاک،
محکومیت فعانی چون حبیبااهلل لطیفی، احســان فتاحیان، لطفااهلل لطیفپور،

یاســر گلی، امیر احمدي، صفیه صادقی و فعاالن فرهنگی و محیط زیســت 
کردســتان نمونههایی از نقض حقوق بشر توسط حسن بابایی هستند.

لطیفی .پرونده حبیبااهلل   ۱,۱

حسن بابایی در ۱۰ تیرماه ۱۳۸7 طی یک دادگاه چنددقیقهاي حبیبااهلل لطیفی
،عضو انجمنهاي »ژیانه وه«، »شــاهو« و ســازمان محیط زیســتی »جمعیت 

کردستان
سبز«، را به اتهام عضویت در پژاک محارب دانست و او را به اعدام محکوم 
کرد. بر اســاس گفته خواهر این زندانی سیاسی از او زیر شکنجه اقرار گرفته 
شــد و او دردادگاه تمامــی اعترافاتــش را رد کرد. با این حــال دادگاه این 
مسأله را نپذیرفت و عاوه بر رســیدگینکردن به شکنجه این زندانی سیاسی 

اعترافــات اجباري او را مبناي صدور حکم اعدام قرار داد.
.پرونده احسان فتاحیان  ۲,۱

احســان فتاحیان، عضو حزب کومهله کردســتان کــه ۲۰ آبان ۱۳۸۸ به دار 
آویخته

شــد، یکی از زندانیانی بود که قضاوت پروندهاش را حسن بابایی بر عهده 
داشــت. احســان فتاحیان طی مدت زمان بازداشــت در بازداشــتگاه اداره 
اطاعات ســنندج، براي اخذ اعترافات تلویزیونی، به شــدت تحت فشــار 
بود و به او گفته شــده بود که »اگر ایــن کار را نکنی اعدامت میکنیم« او در 
نامهاي که قبل از اعدامش نوشــت گفته بود که پس از بازداشت به مدت سه 

ماه کتک خورده و »شــکنجه طاقتفرسا« را تحمل کرده است.
حســن بابایی این زندانی سیاسی را به اتهام »محاربه از طریق اقدام مسلحانه 
علیه امنیت ملی کشــور« به ۱۰ ســال حبس تعزیري توأم با تبعید در شــهر 
رامهرمز واقع در اســتان خوزســتان محکوم کرد. اما ایــن حکم در دادگاه 

به اعدام تبدیل شد. تجدیدنظر 
حســن بابایی به دلیل نقض حقوق بشر، اجبار به اعتراف از طریق شکنجه و

صدور حکم محاربه براي احســان فتاحیان مسئول است.
۳,۱ .پرونــده لطفــااهلل لطفااللهپور لطفــااهلل لطفااللهپور که در ســال ۱۳۸7 
همراه با احســان فتاحیان به اتهام همکاري با کومهله دستگیر، و طی سه ماه 
بازداشــت در سنندج شکنجه شد، در نهایت ازسوي حسن بابایی به ۱۶ سال 
زندان محکوم شــد. او در مصاحبهاي با سازمان اسناد حقوق بشر ایران گفته 
اســت که کل دادگاه او ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول کشــید، بدون وکیل در دادگاه 
حاضر شــد و قاضی دادگاه فقط سه سوال از او پرسید که اجازه پاسخگویی 

به آنها و دفاع را نیز به متهم نداد.
۴,۱ .پرونده یاسر گلی

یاســر گلی، از فعاالن دانشجویی سنندج، از دیگر زندانیان سیاسی بوده است 
که حســن بابایی بهعنوان قاضی پرونده از حضور وکیلش در دادگاه ممانعت 

کرده است.
۵,۱ .پرونده صفیه صادقی

حســن بابایی همچنین صفیه صادقی را، که ســال ۱۳۸۹ بازداشت شده بود، 

در یکجلســه چنددقیقهایی به اتهام محاربه از طریق عضویت در پژاک به ۱۵ 
ســال زندان محکوم کرد. صفیه صادقی طی پروســه محاکمه از حق داشتن 

وکیل تعیینی محروم بود و در دوران بازداشــت شکنجه شده بود.
۶,۱ .پرونده امیر احمدي

امیر احمدي، از اعضاي ســازمان کومهله، نیز گفته اســت که حســن بابایی 
اجازه

حضور وکیل آنها در جلسه دادگاه را نداده است و پس از سوال و جوابهاي
کوتاهی آنها را به احکام ســنگین محکوم کرده است.

۲ .محاکمه فعاالن فرهنگی و محیط زیســت کردستان صدور احکام سنگین 
و ناعادالنــه بــراي فعاالن فرهنگی و محیط زیســت در کردســتان و تحت 
فشــار قراردادن آنها براي اعتراف اجباري برخی دیگر از موارد نقض حقوق 
بشــر از سوي حسن بابایی است. او ســه تن از اعضا این گروه را، که آبان 
۱۳۹۰ بازداشت شــده بودند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط 
با احزاب مخالف جمهوري اســامی به حبس تعزیري محکوم کرد. حســن 
بابایی طی اینحکم، وریا خســروي را به چهار سال زندان، اکبر گویلی را به 

دو ســال زندان و کامرانرحیمی را به سه سال زندان محکوم کرد .
کانال خبري انگلیســیزبان پرس تیوي، متعلق به جمهوري اسامی، چند ماه 
پس از بازداشت این سه زندانی سیاسی با پخش اعترافات آنان اعام کرد که 
این افراد به جرم حمل بمب و بمبگذاري بازداشــت شــدهاند. این در حالی 
است که خبر شکنجه و تحت فشار قرارداشتن این افراد براي اخذ اعترافات 

اجباري منتشر شده بود.

شعبه ی جدید LA PIANOS افتتاح شد
در دان تاون لس آنجلس

تمامی پیانوها با جابجایی و کوک رایگان، گارانتی 
سرویس یکساله و تخفیف ۱۰٪ برای ایرانیان 

عرضه می شوند. 
به عالوه کمپانی ال ای پیانو به هم وطنان گرامی مشاوره 

رایگان پیش از خرید پیانو را توصیه می کند.

www.la-pianos.com                   La-pianos@hotmail.com

مشـــاوره رایــــگان

https://www.la-pianos.com/
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در کانون خبر:

شرکت کتاب
KETAB CORP.

ketab.net
(310)

477-7477
12701 Van Nuys Blvd., 

Suite H 
Pacoima CA 91331

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

Iranian Information
Center

08Global.net
(818)9-08 08 08

الیحه SB27 در انتظار 
اظهارنظر فرماندار کالیفرنیا

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیــا برای امضای الیحــه SB27 تنها تا روز ۳۰ 
جــوالی وقت دارد تا توافق یا مخالفت و یــا تقاضای اصاح آن را برای قانون 

گذاران بفرستد.
الیحه SB27 که در دو مجلس کالیفرنیا به تصویب رســیده اســت، نامزدهای 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ را موظف می نماید، برگه های مالیاتی خود را در 
اختیار عموم قرار دهند تا نامشان در برگه های انتخاباتی درج شود. در میان رأی 
دهنــدگان، موافقان آن را راهی برای دیدن رکــورد پنهان مالیاتی رئیس جمهور 
آمریکا دانالد ترامپ می دانند و مخالفان، آن را برخاف قانون اساســی ارزیابی 

می نمایند. 
ناگفته نماند که این  قانون تنها برای انتخابات مقدماتی در کالیفرنیا می باشــد و 
براســاس قوانین، ایالت کالیفرنیا حق دارد مقررات خود را به اجرا بگذارد و این 

الیحه ربطی به انتخابات عمومی ماه نوامبر ندارد.

 ،AB1076 با تصویب الیحه
رکورد جرم 8 میلیون نفر 
کالیفرنیایی پاک می شود

براســاس الیحه AB1076 که از تصویب خانــه نمایندگان کالیفرنیا با رأی 
۲۱-۵۲ گذشته اســت، رکورد جرایم جنجه ۸ میلیون نفر از کالیفرنیایی ها، 
به طور خودکار پاک خواهد شــد و به این ترتیب این افراد می توانند بدون 
مشــکل در جستجوی کار باشــند و یا آپارتمان اجاره کنند و نیازی ندارند 

که تقاضایی برای پاک کردن پیشــینه، خود تسلیم دادگاه نمایند.
ایــن الیحه که از ســوی نماینده دموکرات ســان فرانسیســتکو، فیل تینگ 
نوشته شده است، از ســوی اتحادیه های مأموران انتظامی، پلیس و شریف 

بود.  گرفته  قرار  مخالفت  مورد 
این الیحه نیاز به تصویب درســنای کالیفرنیا دارد که روز ۱۲ آگوســت به 

کرد.  آن رسیدگی خواهد 
الزم به یادآوری اســت که کمیته ایمنی جامعه در ســنای کالیفرنیا آن را با 

رأی ۱-۴ پذیرفته و آماده ارائه به ســنای کالیفرنیا نموده است. 

http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
http://08global.net/
http://navarenew.com/
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 جمعه 11 مرداد  /    2 آِگست

۱۳۰۵ خورشیدی )۱۹۲6 میالدی(
زادروز محمد زهری، شاعر

۱۳8۵ خورشیدی )۲۰۰6 میالدی(
درگذشت هوشنگ شهابی، شاعر، آهنگ ساز، 

ترانه سرا و مترجم و همسر خانم مهین شهابی، 
هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما در لندن.

شنبه 12 مرداد  /   3 آِگست

۱۲8۵ خورشیدی )۱۹۰6 میالدی(
صدورفرمان مشروطیت در ایران، توسط مظفرالدین 

شاه پنجمین شاه قاجار

یکشنبه 13 مرداد  /     4 آِگست

۱۲8۵ خورشیدی ) ۱۹۰6 میالدی(
صدورفرمان مشروطیت در ایران، توسط مظفرالدین 

شاه پنجمین شاه قاجار

دوشنبه 14 مرداد /     5 آِگست

۱۲8۵ خورشیدی )۱۹۰6میالدی(
سالگرد انقالب مشروطیت 

 کتابچه قانون اساسی مشروطیت در شرکت کتاب 
موجود است 

۱۳۱۰ خورشیدی )۱۹۳۱ میالدی(
زادروز  جالل ستاری، مترجم

۱۳۱۵ خورشیدی )۱۹۳6 میالدی(
درگذشت شیخ خزعل، از حاکمان پیشین خوزستان 

)زاده ۱۲۴۲(

۱۳۳8 خورشیدی )۱۹۵۹ میالدی(
درگذشت قمرالملوك وزیری هنرمندآوازه خوان 
قمرالملوك در تاکستان قزوین زاده شد. هنگام 

تولد پدر نداشت و در ۱8 ماهگی مادرش هم مرد 
و از این زمان تحت سرپرستی مادربزرگش که 

روضه خوان زنانه حرم ناصرالدین شاه بود قرار گرفت. 
او در جایی گفته است: »من مدیون تربیت اولیه 

خودم هستم. چرا که همان پامنبری کردن ها به من 

جرأت خوانندگی داد.«
 در جوانی پس از آشنائـی با استاد مرتضی نی داود 

با ردیف موسیقی ملی آشنا شد و راهش را برای 
کسب تجربیات از استادان دیگر هموار ساخت. 

کار پیشرفت قمر در مدتی کوتاه به آنجا رسید که 
کمپانی »هیز ماسترز ویس« به خاطر ضبط صدای 
او دستگاه صفحه پر کنی به تهران آورد. بعد از آن 
کمپانی »پولیفون« هم آمد. به گفته ساسان سپنتا 

۲۰۰ صفحه از قمر ضبط شده است.
 قمر نخستین کنسرت خود را در سال ۱۳۰۳ 

برگزار کرد. روز بعد نظمیه از او تعهد گرفت که 
بی حجاب کنسرت ندهد. قمر عواید کنسرت را به 
امورخیریه اختصاص داد. قمر در سفر خراسان در 

مشهد کنسرت داد و عواید آن را صرف آرامگاه 
فردوسی نمود. در همدان در سال ۱۳۱۰ کنسرت 

داد و ترانه هایی از عارف خواند. وقتی نیرالدوله والی 
خراسان چند گلدان نقره به او هدیه کرد آن را به 
عارف پیشکش نمود. با این که عارف مورد غضب 
والی و دستگاه رضاشاه بود. در سال ۱۳۰8 به نفع 
شیر و خورشید سرخ کنسرت داد و عواید آن به 

بچه های یتیم اختصاص داده شد.
 گشایش رادیو ایران در سال ۱۳۱۹ صدای قمر 

را به عموم مردم رساند. عارف قزوینی و ایرج میرزا 
و تیمورتاش وزیر دربار، شیفته او شده بودند. با 

اینهمه قمر از گردآوری زر و سیم پرهیز می کرد 
و درآمدهای بزرگ و هدایای گران را به فقرا و 

محتاجان می داد.
 قمرالملوك وزیری در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۳8 در 

شمیران، در فقر و تنگدستی مطلق به سکته مغزی 
درگذشت. وی در گورستان ظهیرالدوله به خاك 

سپرده شده است.
 آثار قمرالملوك وزیری در مرکزموسیقی و فیلم 

ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است 
۱۳۵۹خورشیدی )۱۹8۰میالدی(

زادروز ترانه مکرم، ترانه سرا 
۱۳6۲خورشیدی )۱۹8۳میالدی(

زادروزلیال اوتادی، بازیگر سینما و تلویزیون
۱۳۷8خورشیدی )۱۹۹۹میالدی(

درگذشت پرویز شاپور، طنزپرداز
۱۳۷8 خورشیدی )۱۹۹۹میالدی(

درگذشت  نورالدین کیانوری، دبیر کل  حزب توده 
ایران از سال ۱۳۵۷تا سال ۱۳6۲

  کتاب خاطرات نورالدین کیانوری در شرکت کتاب 
موجود است 

 سه شنبه 15 مرداد   /  6 آِگست

۱۳۳۳ خورشیدی )۱۹۵۴ میالدی(
زادروز عطاءاهلل مهاجرانی، منتقد و محقق، وزیر 

ارشاد در دوران محمد خاتمی، از سال ۱۳88 و 
سرکوب جنبش سبز به خارج از کشور گریخته 

است.
۱۳۳۴ خورشیدی )۱۹۵۵ میالدی(

زادروز بیژن الهی، شاعر
۱۳۷۱ خورشیدی )۱۹۹۲ میالدی(

ترور و قتل فریدون فرخزاد، شاعر، بازیگر، و خواننده
 خنیاگر در خون - در شناخت و بزرگداشت فریدون 

فرخ زاد از انتشارت شرکت کتاب به نگارش میرزا 
عسگری مانی منتشر شده است.

۱۳8۳ خورشیدی )۲۰۰۴ میالدی(
درگذشت حسین پناهی شاعر و بازیگر تئاتر و 

سینما و تلویزیون،  در تهران
۱۳۹۷ خورشیدی )۲۰۱8 میالدی(

درگذشت مجید مددی پژوهشگر و مترجم آثار 
فلسفی و ادبی در تهران )متولد ۱۳۱۴ قزوین(  .
آثار: ترجمه:  »فلسفه هنر از دیدگاه مارکس: با 

جستارهایی دربارهٔ تأثیر ایدئولوژی بر هنر« نوشته 
میخائیل لیف شیتز، »از خودبیگانگی انسان مدرن« 

نوشته فریتس پاپنهایم و »مارکسیسم و اخالق« 
نوشته یوجین کامنکا .

 چهارشنبه 16 مرداد  /    7 آِگست

۱۳۴۹ خورشیدی )۱۹۷۰ میالدی(
 ترور و قتل تیمور بختیار، اولین رئیس ســاواك در 

حکومت پهلوی، در کشور عراق 
۱۳۷۰ خورشیدی )۱۹۹۱ میالدی(

تــرور و قتل فجیع دکتر شــاپور بختیــار، آخرین 
نخســت وزیر ایران در دوران محمد رضاشاه پهلوی و 
ســروش کتیبه، منشی مخصوص شاپور بختیار و از 
اعضای جبهه ملی توسط مامورین جمهوری اسالمی 

در پاریس 

پنجشنبه 17 مرداد   /  8 آِگست

۱۳۲۰ خورشیدی )۱۹۴۱ میالدی(
زادروز اسداهلل ملك، آهنگساز و نوازنده  ویلون

 

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

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

حکایات بازار بین الخبرین

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
2 آگست تا  8 آگست )11 مرداد تا 16 مرداد(

این هفته ای که گذشــت، بیشــتر خبرها در مورد تحریم ماله کش اعظم 
نظام جمهوری اســامی بود، محمد جواد ظریف ...

• در ادامــه تحریم هــای آمریکا علیه مقامات عالی جمهوری اســامی، 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در فهرست تحریم ها قرار گرفت!
آخی، دلم واســه این طفلکی ســوخت، حیوونکی شــده چوب دو سر 
گهــی! از اونور توی ایران، ســپاه و رهبری و حزب اللهی ها دهنشــو 

ســرویس کردن و از بیرونم آمریکایی ها.
• روحانی، رییس جمهور اســامی،  در دفاع از وزیر خارجه اش گفت 

که اقدام آمریکا در تحریم ظریف کار کودکانه ای بوده اســت.
نمیدونــم چرا این چند وقته دو طرف به جای اینکه عمل بکنن و کار رو 
یه ســره کنن، زیپ دهنو کشیدن و مثه دوتا بچه مدرسه ای که همدیگه 
رو فحــش میدن، هی به هم میگن بچه، کودک، چاقال و ...، بابا خجالت 

خرا! نره  بکشین 
• وزارت خارجه آمریکا با انتشــار یک توییــت کنایه آمیز، دلیل تحریم 

کردن ظریف را »ماله کش اعظم خامنه ای« بودن عنوان کرده اســت.
آقاجــان دیدن این رفتارها برای بچه های مردم بده! میبینن، انوقت هرجا 
ظریف رو ببینن، هی فان کش بهمان کشــش میکنن. البته اســمش بده 

ولی درآمد خوبی داره!
• اتحادیه اروپا اعام کرد: علی رغم تحریم های آمریکا علیه محمدجواد 

ظریــف، به همکاری با او ادامه خواهند داد.
بی خود نیســت بریتانیــا داره از اتحادیه اروپا میــاد بیرون، از بس که 
اینا فان مالی جمهوری اســامی رو میکنن تا ســنار سه شاهی گیرشون 
بیــاد وگرنه دیپلماتای اروپایی بهتــر از من و تو میدونن داره چه اتفاقی 

. میوفته
• یــک مقام آمریکایــی در مصاحبه ای تلفنی گفــت: ظریف که از یک 
ســریال تلویزیونی به رهبر شکایت می کند، طرف مناسبی برای گفت وگو 

نیست! 
ترور شــخصیتی هم حدی داره دیگه بابا. نمودیــن این ظریف بدبختو. 

بیچاره نمیدونه جواب چیزشــعرای رادیوتلویزیون داخلی رو بده که ازش 
یه آدم خیانتکار ســاختن یا جواب آمریکایی ها رو بده که تحریمش کردن 

تحقیر! هم  و 
• خبرگزاری رویترز اعام کرد: فرانســه با اقدام آمریــکا در تحریم وزیر 

کرد! مخالفت  اسامی  جمهوری  خارجه 
کرد! غلط  فرانسه 

• خبرگزاری تســنیم که بوق خبری زامبی های ضداطاعات سپاهه گفت: 
با اعام فرمانده ناجا )نیروی افتضاحی جمهوری اســامی(، بزودی با افراد 
بدحجاب برخورد شــدیدتری خواهد شــد! حفظ حجاب برای بانوان جزو 

است! نظام  قرمز  خطوط 
یادش بخیر، یاد اون یارو ســردار زارعی فرمانده ســابق پلیس تهران افتادم 
که میگن مخترع گشت ارشاد بود و چند وقت بعدش در حال به جا اوردن 
نماز جماعت شــب با چنتا خانوم لخت مادرزاد، دســتگیر شــد. اگه حفظ 
خطوط قرمز نظام مقدس با ســکس گروپ ممکنه پــس چطور با چنتا تار 

میره؟ فان  به  مملکت،  خانومای  موی 

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.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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در کانون خبر:

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

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

پایان یک آدم ربایی در لوس انجلس

پس از ۵ ســاعت مقاومت، ســرانجام تیم قدرتمند پلیس لوس آنجلس در رویارویی 
با مردی که دوســت دختر خود را ربوده و به گروگان گرفته بود ، با بهره گیری از گاز 

اشک آوراو را مجبور به تسلیم نماید. 
پلیس شهر مانروویا  که از روز دوشنبه در مورد یک شکایت خشونت خانوادگی و آدم 
ربایی و گروگان گیری تحقیق خود را آغاز کرده بود ، موضوع را به شــریف دپارتمان 
کانتی لوس آنجلس خبر می دهد و در ساعت ۳ بامداد روز سه شنبه پلیس مونروویا به 

پلیس لوس آنجلس آگاهی می دهد که رابرت آنتونی کامو ۲7 ساله که دوست دختر ۳۱ 
ساله خود را ربوده و گروگان گرفته است در یک اتوموبیل تویوتای خاکستری رنگ در 
نزدیکی خیابان هیل جنوبی و تقاطع با خیابان سوم پارک شده است و با این شناسایی 
Swat Team پلیس لوس آنجلس وارد عملیات شده و در ساعت ۸ بامداد موفق می 

شود با شلیک گاز اشک آور او را تسلیم و دستگیرنماید. 

آیا به کمک کالیفرنیا ، مردم 
سرانجام برگه های مالیاتی دانالد 

ترامپ را خواهند دید؟
سرانجام گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، الیحه ای را امضا کرد که از تصویب دو 
مجلس ایالتی گذشــته و به موجب آن، رییس جمهور ترامپ برای آن که نامش 
در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در برگه های رای قرار بگیرد، 

باید برگه های مالیاتی خود را در اختیار ایالت کالیفرنیا قرار دهد. 
این الیحه که در آخرین مهلت قانونی به امضای فرماندار کالیفرنیا می رســد، تنها 
برای انتخابات مقدماتی اســت و در انتخابات عمومی ریاست جمهوری در ماه 
نوامبــر قابل اجرا نخواهد بود لیکن در انتخابات مقدماتی ماه مارچ از حضور نام 
دانالد ترامپ در برگه های انتخاباتی پیشگیری می نماید گفته می شود دولت فدرال 
برای هماهنگی در انتخابات، ممکن اســت ایــن الیحه را به دیوان عالی قضایی 

آمریکا بکشاند. 

متوقف شدن پروژه ترن پرشتاب و 
تقسیم بودجه پیش از المپیک 2028

پس از متوقف شدن پروژه ترن پرشتاب که شمال کالیفرنیا را به جنوب کالیفرنیا پیوند 
می داد، قانگذاران در اندیشه تقسیم بودجه برای بخش های متفاوت کالیفرنیا و توسعه 

امکانات خط آهن و مترو پیش از برگزاری المپیک ۲۰۲۸ هستند. 
گر چه فرماندار کالیفرنیا درخواســت کرده است که ۲۰/۵ میلیارد دالر را برای خط 
آهن بین بیکرز فیلد و مرســد اختصاص دهند، لیکن قانون گذاران از گسترش خط 
آهن بین شــهرهای بربنک و آناهایم سخن می گویند که می تواند از ترافیک انبوه و 
انباشته بزرگراه ۵ بکاهد و با تقسیم بندی بودجه بین مرکز کالیفرنیا و جنوب کالیفرنیا 
چندین پروژه کوچکتر را در زمینه خط آهن و مترو در فاصله کمتر از ۶ سال به پایان 

ببرند و آماده بهره برداری نمایند. 

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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افقی:
  ۱ - وسیله ای به صورت پارچه چندالیه که هنگام پخت غذا بر روی قابلمه می گذارند 

- کاخی قدیمی در حیدرآباد هند
 ۲ - اصطاحی در علم آمار - بازگشت صدا - تباه  شدن

 ۳ - شامل شدن - خمیازه - سازی زهی و آرشه ای - چاشنی گوجه ای
 ۴ - دروغ نیست - ورزشی درون استخر- دل درد از پری معده

 ۵ - میدانی در تهران - هویدا - هوانورد
 ۶ - یاری کردن - اطاعت چشم بسته!

 7 - اشــاره به مکان نزدیک - قالی های بافت این شهر استان کرمان شهرت جهانی 
دارند - سیاه شاعران!

 ۸ - نغمه و غنا - شناساننده - آزاد شده - پسوند ساینده
 ۹ - پوشش و پرده - قشر و پوسته - غذای قلقلی!

 ۱۰ - اثری از ابوالفضل دکنی - عضو مرغ
 ۱۱ - گوشه ها - گوشت کبابی - فیلمی از جال مهربان
 ۱۲ -پایتخت مالدیو - از درختان همیشه سبز - آمیخته

 ۱۳ - میوه مربا! - محل درس خواندن - پسوند ساخت صفت - تاب و توان
 ۱۴ - همدم و دوست - خاطر و ذهن - جانور اهلی شده

 ۱۵ - سریالی به کارگردانی سروش صحت  - کنایه از الغر و ضعیف

عمودی:
 ۱ - فیلمی از داود موثقی با حضور دانیال عبادی و افسانه پاکرو- بنای تاریخی هفت تپه

 ۲ - مادر خودمانی - گنجینه اسناد - یار هوی!
 ۳ - بزرگترین رودخانه فارس - اقامت - دوران - خاکی در خدمت صنعت

 ۴ - اهداف و مقاصد - دلبر و معشوق زیبا - غاف شمشیر

 ۵ - گلی سفید و خوشبو - اثر تاریخی ورامین
 ۶ - توزیع کننده - نام قدیم این شهر ایران، سلطان آباد بود - وحشت و ترس
 7 - سخن چینی کردن - طعم دهنده غذا - تخته نازک - جشن باستانی ایران

 ۸ - قدر و قیمت - مترسک
 ۹ - نظر - ساکت و یواش - توانگری و فراخ دستی - بیماری

 ۱۰ - اندیشمند - جوش چرکین - کوچکترین کشور شمال آفریقا
 ۱۱ - بچه ترسان خیالی - ذره بنیادین

 ۱۲ - روانشناس بنام اتریشی با نام آلفرد - خلوص و یکرنگی- صفت روباه!
 ۱۳ - یادداشت - تن پوش - غرش ابر - مقابل جزر

 ۱۴ - مزه ترش و شیرین - زن همنشین - حاال
 ۱۵ - اثری از ژان دوالفونتن فرانسوی - فیلمی به کارگردانی غامرضا رمضانی

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

DJ SHAD

دي جي شاد

310.261.0333

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
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فروش در شرکت کتاب

ketab.net
(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H 

Pacoima CA 91331

خبر بیزینسی

کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

به منظور حمایت و پشتیبانی از مراکز پژوهشی درمان سرطان، سومین سال گاردن پارتی 
در روز شنبه ۱۴ سپتامبر رأس ساعت 7 بعدازظهر در منزل شخصی واقع در بورلی هیلز 

برگزار می گردد.
 در این مراسم برنامه های هنری شها ساروخانی، شاهین یوسف زمانی به همراه گروه 
دف نوازان لس آنجلس و با مجری گری حسن خیاط باشی اجرا می گردد. این میهمانی، 

به صرف شام و واین تستینگ می باشد. 
با شرکت در این ضیافت شبانه، شما نیز در یافتن سریع درمان انواع سرطان سهیم باشید.
www.  بهای بلیت این مراســم ۱۵۰ دالر اســت که می توانید با مراجعه به ســایت

persian4cure.org   آن را تهیه فرمایید. 

برگزاری مراسم سومین سال گاردن پارتی

فرار بزرگترین شرکت آسیایی 
صادرات آلومنیوم از تعرفه گمرکی

نماینده دادســتان کل آمریکا در لس آنجلس اعام کرد، یک شــرکت چینی 
به نام »چاینا ژونگ ونگ« که بزرگترین شــرکت آســیایی صادرات آلومنیوم 
اســت، با قاچاق میزان انبوهی از آلومنیوم بــه بندرلس آنجلس تاش کرده 

اســت از پرداخت ۱,۸ میلیارد دالر تعرفه گمرکی فرار کند. 
گفته می شــود که مدیرعامل این شرکت، یک میلیاردر چینی به نام » ژونگ 
ونگ« اســت. وی این میزان آلومنیوم را که بیش از ۲,۲ میلیارد پالت اســت 
بین ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ وارد آمریکا کرده اســت در حالی که هرگز 
به این میزان مشــتری برای فروش در اختیار نداشــته اســت، لیکن آنها را 
درانبارهــای جنــوب کالیفرنیا نگه داری کرده اســت تــا درآینده به فروش 

برساند. 
گفتنی اســت که ۲۴ فقره اتهام به فرد و شــرکت او در ماه می، رد شده بود 

که دوباره مطرح شده است. 

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
http://mihancompany.com/
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* عنوان کتاب:  امتناع تفکر در فرهنگ دینی   
نویسنده : آرامش دوستدار  

انتشارات: فروغ)آلمان(- خاوران ) فرانسه (
تعداد صفحات: 431

قیمت : 32 دالر

درباره نویســنده: » آرامش دوســتدار« در سال ۱۳۱۰ خورشــیدی در تهران در 
خانواده ای بهایی متولد شــد. او در ســال ۱۳۳7 خورشیدی برای تحصیل فلسفه 
به آلمان رفت و در ســال ۱۳۵۰ خورشیدی مدرک دکترا در رشته اصلی فلسفه و 
رشته های جنبی روانشناسی و دین شناسی تطبیقی را از دانشگاه بن دریافت کرد. 
عنوان رســاله دکتری دوستدار » رابطه اخاق و اراده سلطه گرا در آثار نیچه« بود. 
وی از ســال ۱۳۵۱ خورشیدی تا ۱۳۵۸ خورشیدی به عنوان استاد به تدریس در 
گروه فلسفه دانشــگاه تهران پرداخت و در پی بسته شدن دانشگاه ها؛ موسوم به 

انقاب فرهنگی ایران از دانشگاه اخراج شد و دیگر بار به آلمان مهاجرت کرد.
شــهرت دوستدار به خاطر نظریات انتقادی معروفش درباره دین و فرهنگ دینی 
در جامعه ایران است. وی بر این باور است که فرهنگ ایرانی، فرهنگی »دین خو« 
اســت و از این روی قدرت اندیشــیدن ندارد. دیدگاهی که با نقد دیگران روبرو 
شده است. این نویسنده در مشهورترین اثر خود با عنوان » امتناع تفکر در فرهنگ 
دینی« ، این پندار را که فرهنگ ایران اندیشنده و پرسنده است؛ به چالش و پرسش 

کشیده  است. 
برگرفته از کتاب: 

صادقانه ترین وقایع نگاری یا تاریخ نگاری رویدادهای اســامی در همان دوره 
آغازین پدید آمده اســت. اینها پر ارزش ترین مواد و مدارک خام برای شناختن 
اســام و چگونگی گسترش آن هستند. سببش طبیعتا این است که وقایع نگاران 
هرچه به سود یا زیان اسام روی می داده ثبت می کرده اند. اولی را به سبب این 
که حقانیت اسامی داشــته و دومی را به این دلیل که این حقانیت را پایمال می 
کرده اســت. از همین رو کشتن دشــمنان و مخالفان به دست مسلمانان را، چون 
حادثه ای ســودمند و پســندیده بوده و اســام را تقویت میکرده، وقایع نویسان 
مشروحا می نگاشتند. اشــکال اخص دین اسام با هنر و موسیقی در بی تمدنی 
محضش نیز هست. از دینی که هنر نداشته و ندیده چگونه می توان انتظار حس 
استتیک داشت. این که اسام نمی توانسته بویی از هنر برده باشد و به جوانه های 
آفرینندگی بر سر راه و در قلمروی خود با بدویت سلطه طلب و تنگدستی جبلی 

اش آسیب نرساند، از طبیعت بی فرهنگش بر میخیزد.

* عنوان کتاب: پس لرزه های پیر  
نویسنده : بهارک  اسدی 

انتشارات: آنوشا مهر  
تعداد صفحات: 620

قیمت : 28 دالر

درباره نویسنده:   » بهارک اسدی«  نویسنده رمان« پس لرزه¬های پیر« آبان ماه« 
۱۳۵۳ در شــهر تبریز دیده به جهان گشوده و برای همیشه تنها فرزند مادری از 

آذربایجان استوار و پدری از گیان همیشه سر سبز و زیبایی باقی ماند. 
او خود می¬گوید: شــاید لذت بردن از شعر و داستان را از بدو تولد به همراه 
داشتم که تمام کودکیهایم با کتاب گذشت. در آغازین روزهای دبیرستانم بدلیل 
عدم عاقه به رشــته¬ی تحصیلی¬ام بیشتر جذب نوشــتن شدم و شاید تنها 
عاقه¬ی زندگانی¬ام را در مســیری خاف آنچه پیــش رویم بود در وجود 
پروراندم و بال و پر دادم. چند کتابی را نوشــته و کنار هم گذاشــتم و در سال 
۱۳7۶ ازدواجم با همسری مهربان و همراه و دو سال بعد تولد تنها فرزندم باعث 
شــد تا در تجربه¬ی احساس جدید همسری و مادری با نوشتن قدری فاصله 
بگیرم. در دوران خردســالی پسرم، » پس لرزه¬های پیر« در ذهنم جان گرفت 
ولی تنها چند ســطری از آن بروی کاغذ آمد و شــاید ده سالی بایگانی شد اما 
فراموش نه! و سرانجام با هجوم ناگهانی اشتیاق گذشته و ذوق پیشین با عشقی 
که شــاید در کلمه به کلمه¬ی پس لرزه¬ها جاری شد، آنرا به اتمام رسانده و 
هم اکنون در اختیار شما خوبان قرار داده است. امید که استقبال شما انگیزه¬ای 

باشد برای ارائه¬ی دیگر نوشته-هایش.. 
برگرفته  از کتاب:

... از همان لحظه خروج پدر در انتظار رســیدن خبری بودم و تلویزیون مقابلم 
برای لحظه ای هم خاموش نمی شد و هیچکدام از اخبار را از دست نمی دادم. 
صحنه های دلخراش آوار کشته ها و زخمی ها، کودکان و بی خانمان ها، عارف 
را در ذهنم تداعی می نمود ولی هر بار یاد حرف هایش می افتادم که می گفت 

: بخاطر تو زنده می مانم پروانه ! 
و آیا می توانســت از این بای آسمانی هم بخاطر من جان سالم به در برد؟ آه 
که اگر فقط یک بار دیگر روبرویم بایســتد، اگر فقط یکبار » پروانه ام » بگوید، 

اگر فقط یکبار دیگر ببنمش ...!

* عنوان کتاب: رفیق آیت اهلل   
نویسنده : امیرعباس فخرآور 

انتشارات: شرکت کتاب
تعداد صفحات: 700
قیمت : 43.98 دالر

بیوگرافی نویســنده:  » امیر عباس فخرآور«  امیرعباس فخرآور )ســیاوش( در 
پانزدهم تیرماه ۱۳۵۴ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدر بزرگ وی خواهرزاده 
رضاشاه کبیر و پدر وی افســر نیروی هوایی ارتش بود. مبارزات آزادیخواهانه 
وی در نوجوانی آغاز شــد و در نوزده ســالگی با ورود به دانشــکده پزشکی 
ارومیه در ســال ۱۳7۳ خورشــیدی اوج گرفت. وی از پیشگامان نسل جدید 
جنبش دانشــجویی ایران بود که ده ســال پس از انقاب فرهنگی آغاز شــد و 
رژیم جمهوری اســامی را به چالش کشــید. در سال ۱۳7۵ خورشیدی توسط 
شعبه چهار دادگاه انقاب ارومیه به سه سال زندان و تبعید از ارومیه به دانشگاه 
علوم پزشــکی بوشهر محکوم شد. در ســال ۱۳7۶ نخستین کتاب وی با عنوان 
»ســبزترین چشم زمین« منتشر شد که در مقدمه آن، دوازده سال پیش از شروع 
جنبش ســبز در ایران، وقوع آنرا پیش بینی کرده بود. امیرعباس در سال ۱۳۸۰ 
خورشــیدی از ســوی شــعبه ۲۶ دادگاه انقاب تهران به هشت سال زندان به 
واسطه نقش داشتن در اعتراضات دانشجویی هجدهم تیرماه ۱۳7۸ خورشیدی 
و همچنین دومین کتابش با عنوان اینجا چاه نیســت محکوم شــد این رمان که 
پیش از آن کاندیدای دریافت جایزه ادبی پائولو کوئیلو شــده بود، مورد تشویق 
انجمن جهانی قلم قرار گرفت و امیرعباس فخرآور به عنوان جوانترین نویسنده 
ایرانی در ۲۶ سالگی عضو افتخاری انجمن قلم کانادا و انگلستان شد. همچنین 
انجمــن جهانی قلم روز پانزدهم نوامبر ســال ۲۰۰۴ میــادی را به عنوان روز 
نویســنده زندانی به بررســی آثار وی اختصاص داد. فخــرآور در طول دوران 
زندان، تحصیات خود در دانشکده حقوق را به پایان رساند و در نهایت پس از 
پنج سال حبس، موفق به فرار از زندان اوین شد و به ایاالت متحده آمریکا رفت. 
در ســال ۲۰۰7 میادی، جایزه آنی تیلور را به واســطه شهامت و ایستادگی در 
مبارزه با دیکتاتوری از بنیاد آزادی هاروویتز دریافت کرد. تاســیس نسل جدید 
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، انستیتوی آزادی ایرانیان و کنگره ملی ایرانیان و 
پیشــنهاد طرح تحریم نفت ایران از جمله موفقیت های بزرگ وی در طول یک 
دهه اقامت وی در آمریکا بوده اســت. فخــرآور در این مدت در کنگره ایاالت 
متحده، پارلمان کانادا، پارلمان انگستان، پارلمان فناند و پارلمان اسرائیل با ایراد 
ســخنرانی به افشای جنایات جمهوری اســامی و دفاع از حق مردم آزادیخواه 

ایران پرداخته اســت. امیــر عباس فخرآور از ســال ۲۰۱۰ میادی تدریس در 
دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشینگتن را آغاز کرد

معرفی کتاب :   
کتاب رفیق آیت اهلل در ده فصل و 7۰۰صفحه، به بررســی اسناد مربوط به نقش 
کلیدی ســازمان امنیت شــوروی در طراحی و اجرای انقاب اسامی در بهمن 
۱۳۵7 خورشیدی می پردازد. این کتاب همچنین از کمک های آشکار و پنهان این 
سازمان مخوف برای رسیدن سید علی خامنه ای به مقام ولی مطلقه فقیه در ایران، 
پــرده بر می دارد. در هر یک از فصل هــای ده گانه این کتاب با یکی از رازهای 
ســر به مهر و معما های ترسناک در تاریخ انقاب اسامی مواجه خواهید بود که 
عاوه بر رمز گشایی از آنها تاش شده است تا امکان تحقیق مستقل و موضوعی 
برای پژوهشگران در آن زمینه خاص نیز فراهم گردد. طرح گسترده سازمان امنیت 
شــوروی برای استفاده از روحانیون شیعه برای مقابله با ایاالت متحده و اسرائیل، 
برنامه ریزی برای انقاب اســامی و ایجاد آشــوب و خرابکاری وسیع در ایران 
برای روشــن کردن آتش انقاب و سرنگونی حکومت شاه از جمله فاجعه آتش 
زدن ســینما ها و کشتارهای ســاختگی که مربوط به فعالیت این سازمان پیش از 
انقاب بوده است، در چهار فصل نخست کتاب رفیق آیت اهلل برای نخستین بار 

به صورت مدون افشا شده است. 
در فصل های پنجم و ششم این کتاب به نقش سازمان امنیت شوروی و ماموران 
این ســازمان همچون ســید علی خامنه ای و سید محمد موسوی خویینی ها در 
تاســیس سپاه پاسداران، اشغال ســفارت ایاالت متحده در تهران، کشف و خنثی 
ســازی کودتای نوژه و توطئه برای برکناری نخستین رییس جمهور ایران اشاره 
می شــود. در فصل های هفتم و هشــتم کتاب رفیق آیت اهلل، انفجارهای خونین 
تابســتان سال ۱۳۶۰ خورشیدی که به کشته شدن بســیاری از مقامات طراز اول 
جمهوری اسامی منجر شد، بررسی و اثبات شده است که سازمان امنیت شوروی 
بــا همکاری خامنــه ای و یک تیم وفادار به وی در طراحــی و اجرای تمام این 
عملیات های تروریستی نقش مستقیم داشته اند. کشته شدن دکتر چمران، آیت اهلل 
بهشتی، رییس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر توسط خامنه ای، راه را برای 
رســیدن وی به قدرت هموار کرد. در فصل پایانی کتاب به کمک های ســازمان 

امنیت شوروی پس از به قدرت رساندن خامنه ای پرداخته شده است.

ارزشمند  گنجینه   - شاهنامه  کتاب:  *عنوان 
ادبیات فارسی- جلد اول

بازآفرینی : زینت السادات طباطبایی 
انتشارات: موسسه فرهنگی هنری طاهر  

تعداد صفحات: 148
قیمت : 14 دالر

درباره نویســنده:   » بهارک اسدی«  نویسنده رمان« پس لرزه¬های پیر« آبان 
ماه« ۱۳۵۳ در شــهر تبریز دیده به جهان گشــوده و برای همیشه تنها فرزند 
مادری از آذربایجان اســتوار و پدری از گیان همیشه سر سبز و زیبایی باقی 

ماند. 
او خود می¬گوید: شــاید لذت بردن از شــعر و داســتان را از بدو تولد به 
همــراه داشــتم که تمام کودکیهایــم با کتاب گذشــت. در آغازین روزهای 
دبیرســتانم بدلیل عدم عاقه به رشــته¬ی تحصیلی¬ام بیشتر جذب نوشتن 
شــدم و شــاید تنها عاقه¬ی زندگانی¬ام را در مسیری خاف آنچه پیش 
رویــم بود در وجود پروراندم و بال و پر دادم. چند کتابی را نوشــته و کنار 
هم گذاشتم و در سال ۱۳7۶ ازدواجم با همسری مهربان و همراه و دو سال 
بعد تولد تنها فرزندم باعث شــد تا در تجربه¬ی احســاس جدید همسری 
و مادری با نوشــتن قدری فاصله بگیرم. در دوران خردســالی پسرم، » پس 
لرزه¬هــای پیر« در ذهنم جــان گرفت ولی تنها چند ســطری از آن بروی 
کاغذ آمد و شاید ده ســالی بایگانی شد اما فراموش نه! و سرانجام با هجوم 
ناگهانی اشتیاق گذشته و ذوق پیشین با عشقی که شاید در کلمه به کلمه¬ی 
پس لرزه¬ها جاری شــد، آنرا به اتمام رســانده و هم اکنون در اختیار شما 
خوبان قرار داده اســت. امید که استقبال شما انگیزه¬ای باشد برای ارائه¬ی 

نوشته-هایش..  دیگر 
برگرفته  از کتاب:

... از همــان لحظه خروج پدر در انتظار رســیدن خبری بــودم و تلویزیون 
مقابلم برای لحظه ای هم خاموش نمی شــد و هیچکدام از اخبار را از دست 
نمی دادم. صحنه های دلخراش آوار کشــته هــا و زخمی ها، کودکان و بی 
خانمــان ها، عارف را در ذهنم تداعی می نمود ولی هر بار یاد حرف هایش 

مــی افتادم که می گفت : بخاطر تو زنده می مانم پروانه ! 
و آیا می توانســت از این بای آسمانی هم بخاطر من جان سالم به در برد؟ 
آه کــه اگر فقط یک بار دیگر روبرویم بایســتد، اگر فقط یکبار » پروانه ام » 

!... بگوید، اگر فقط یکبار دیگر ببنمش 

معرفی کتاب های هفته اول:                                                                                              

شرکت کتاب در نظر دارد، به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی و آشنایی بیشتر عالقمندان به کتاب، هر هفته کتاب های 
پرفروش را به همراه مشخصات و چکیده ای از آنها به فارسی زبانان بویژه هموطنان گرامی معرفی نماید.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=107800&title=%D9%BE%D8%B3%20%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B1&author=%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=12529&title=%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AF%D9%8A%D9%86%DB%8C&author=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=99337&title=%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%DA%AF%20%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C-&author=%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=91971&title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%20%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C(%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84)
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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 2 آگست 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

رویدادهای ایرانی
Iranian Events
برای اطالعات بیشتر

www.08global.net/08event

اخباربیزینسی
خبرگزاری ایرانشهر

iranshahrnewsagency.com/
ServiceDetails

https://www.08tickets.com/tickets/aref-168794#buy
http://www.08global.net/08event/
http://www.08global.net/08event/
http://www.andisheh.tv/
https://www.axs.com/events/376262/moein-live-in-concert-tickets?fbclid=IwAR0Zjw6k-5CrrCk6PcoeJBl5DwSOGFtyJ4kYAyGelM3s7lHzvzQY6vfo8NY
https://jsma.uoregon.edu/naeemeh
http://navarenew.com/
https://www.flameinternational.com/
http://iranshahrnewsagency.com/ServiceDetails.aspx?ItemId=20249#.XN87ahRKiM8
http://iranshahrnewsagency.com/ServiceDetails.aspx?ItemId=20249#.XN87ahRKiM8
http://www.ketab.com/


IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 179 AUGUST, 2 , 2019 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره179- آدینه 2آگست 2019 

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

179

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، پس ازفاجعه تیراندازی در جشنواره 
شهر گیلروی ، از جمهوریخواهان انتقاد کرد

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، پس از تیراندازی در جشنواره شهر گیلروی، که به 
کشته شدن ۲ کودک و یک جوان و مجروح شدن ۱۲ نفر انجامیده بود، از فرصت 
بهره گرفته و بار دیگر حمله خود را متوجه حزب جمهوریخواه کرد و آنان را حزبی 
با ورشکستگی اخاقی خواند و این فاجعه را نتیجه نبودن مقررات مورد نیاز برای 

فروش اسلحه خواند که اسلحه های جنگی در اختیار مردم قرار می گیرد. 
او با اشاره به اسلحه AK-۴7 که در اختیار تیرانداز فاجعه بوده، اشاره کرد که این ها،  
اسلحه کشتار همگانی هستند و گفت هواداران آزادی این گونه اسلحه ها، می خواهند 

به ایالت ما و کشور ما آسیب برسانند. 
گوین نیوسام با اشاره به کشته شدن استفان رومرو ۶ ساله، کی ال ساالزار ۱۲ ساله 
گفت نمی دانم به خانواده های این کودکان چه بگویم جز این که متاسفم. خداوند 

نگه دار شما باشد.
خشم و اندوه در صدای گوین نیوسام پژواک انتقاد او به آزادی اسلحه بود. 

فرماندار کالیفرنیا و تقاضای کمک 
مالی برای کارزار انتخاباتی 

سناتور کاماال هریس
سخنگوی دفتر سیاسی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، تایید کرد که فرماندار کالیفرنیا 
از دوستان و یاران قدرتمند مالی خود در کالیفرنیا خواسته است که به کارزار انتخاباتی 

سناتور کاماال هریس، نامزد ریاست جمهوری ۲۰۲۰ کمک کند. 
گوین نیوسام با پشتیبانی از کاماال هریس در ماه می ۲۰۱۹ در یک گردهم آیی ۳۰۰ هزار 
دالر کمک مالی گردآوری کرده است و از سوی دیگر رکورد نیوسام برای انتخابات 
فرمانداری در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد که او توانسته است از یاران خود، ۵۰ میلیون 
دالر برای کارزار انتخاباتی خود گردآوری نماید و همین گروه می تواند کمک بزرگی 

برای سناتور کاماالهریس باشد. 

ناگفته نماند که رکورد سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ برای گردآوری مالی با ۲۴/۸ میلیون 
دالر در دست بوتیجیج است و پس از او جو بایدن با ۲۱/۵ میلیون دالر، سناتور وارن 
با ۱۹ میلیون، سناتور ساندرز با ۱۸ میلیون و سناتور کاماال هریس با ۱۲ میلیون دالر 

قرار دارند. 

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/
http://talaitutor.org/
https://www.flameinternational.com/

