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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

ورود 300 آمریکایی ازچین
 به کالیفرنیا

 ICE قاضی فدرال از مسئوالن
 خواست سیاست جدید رابطه با 

پلیس را تهیه کنند

 PIMCO  مدیر عامل پیشین
محکوم به زندان شد

هلی کوپتر کوبی برایانت بدون 
نقص فنی بوده است

حضور متخصص حافظه در
 دادگاه هاروی واینستین

تقاضا برای مسلح کردن 
نگهبانان پارکها

HBO شرکت های
 Apple, Amazon 
 به کالور سیتی می آیند
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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

دو ایرانی تبار در قرنطینه ژاپن

وزارت بهداشــت ژاپن اعالم کرد که شــمار کســانی که در کشــتی تفریحی 
Diamond Princess پــس از قرنطینه در بندر یوکوهاما، نشــانه بیماری 
کرونا را نشان داده اند به 175 نفر رسیده است و به بیمارستان فرستاده شده اند. 
در میان آخرین گروه 40 نفره ای که نشــانه های ویروس کرونا را داشــته اند و 
راهی بیمارســتان شــده اند یک آمریکایی ایرانی تبار به نام محمد توتونچیان از 

ســاکنان تارزانا است. که به بیمارستانی در ژاپن فرستاده شده است. 
همســر او، فرح توتونچیان که در کشتی تفریحی در میان قرنطینه شدگان است 
در گفتگوی تلفنی با نشــریه رجیســتر ارنج کانتی این موضوع را اعالم نموده 
است. این زن و شوهر برای گذراندن یک سفر تفریحی با این کشتی عازم چین 

شده بودند. 

اطالعیه زیر از سوی  خانم نازیال گلستان نماینده ویژه 
حقوق بشر شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد به دفتر 

خبرگزاری ایرانشهر واصل شد. 
پس از گذشــت چهل و یک سال از استقرار جمهوری 
اسالمی در ایران، در آستانه دوران گذر از حکومتی قرار 
داریم که همه شیرازه های کشورمان را نابود کرده است. 
با وجود اینکه در روز ۲۲ بهمن جمهوری اسالمی تمام 
توان خود را به میدان آورد تا با پول مردم ایران پروپاگاندا 
کند و جشن سالگرد انقالب برگزار کند تا از ریز نیروهای 
خودش جلوگیری کند، این روز برای ما بسیار سمبلیک 
است. از آن جهت که روزی است که در حافظه تاریخی 
ایران از سیاهی و برقراری حکومت جهل و جنایتکار یاد 

خواهد شد.
پس از استقرار جمهور والیی در ایران، کشور ما به انزوای 
جهانی کشیده شــد و به نام دشمنی با کشورهای دیگر 
و خدشــه دار کردن روابط دیپلماتیک به ویژه با ایاالت 
متحده آمریکا و اســراییل، بر همه زمینه های سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی کشورمان تاثیر مخرب گذاشت.
پس از وقوع انقالب اسالمی بسیاری از هم میهنان ما بار 
سفر بستند و اواره سراسر جهان شدند، بیشتر جمعیت 

مهاجر ایرانی به آمریکا رفت و در ان کشور ساکن شد، 
کشوری که حکومت ایران 41 سال طبل دشمنی کوبید و 

مرگ بر آن فرستاد.
بیســت و دوم بهمن امسال، طی مراسمی این افتخار را 
داشتیم که با سفیر آمریکا خانم جیمی مک کورت دیدار 
داشته باشیم، از انجایی که امکان برگزاری این مراسم در 
بیرون از سفارت ممکن نشد، بنا بر پروتکل دفتر سفیر، 

قرار بر آن شد تا تعدادی محدود به دیدار سفیر برویم.
در این نشست، ما پیام صلح و دوستی را به مردم و دولت 
آمریکا رســاندیم. همچنین با ارائه نامه ای که خانم سفیر 
قبول زحمت کردند تا آن را به شــخص رییس جمهور 
برسانند، یادآور شدیم که جمهوری اسالمی با مردم خود 
سر جنگ و ستیز دارد و همواره به دنبال تنش و برپایی یک 
جنگ با آمریکا است و نباید به آنها این فرصت داده شود. 
اشاره ای هم به وضعیت معیشتی و شرایط دشوار مردم 
داشتیم. آنچه در ماه های اخیر بر مردم گذشت. در آبان 
ماه 1500 نفر از معترضین را به شــکل وحشــیانه ای 
کشتند. 17۶ نفر از هم میهنان ما توسط موشک های سپاه 
در هواپیمای مسافربری اوکراینی کشته می شوند. حتی 
جمعیتی را که برای مراسم تدفین قاسم سلیمانی اوردند 

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/
https://ferdowsimoneyexchange.com/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                    ژاک فراست

ادامه مطلب خبر اول از صفحه 1

دکتر هومن سرشار
گرداننده جلسه یادمان سلیمان حییم

ورود 300 آمریکایی
 از چین به کالیفرنیا

وزارت دفاع آمریکا شب گذشته اعالم کرد که نزدیک به 300 نفر را از ووهان چین با دو 
هواپیمای اجاره به سوی آمریکا پرواز داده است. 

نخستین هواپیما در ساعت 9 بامداد آدینه در فرودگاه پایگاه نظامی تفنگداران دریایی در 
میرامار سن دیه گو به زمین نشست. 

هواپیمای دوم که عازم اُماها در نبراسکا بود، نخست در فرودگاه نیروی هوایی در ساکرامنتو 
سوخت گیری کرد و سپس به سوی پایگاه نیروی هوایی در تگزاس پرواز کرد. اعالم شده 
است مسافران هر دو هواپیما، نخست در قرنطینه 14 روز خواهند بود که از سوی اداره 
کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیردار،  با همکاری پایگاه های نظامی آماده شده است، 

خواهند بود و سپس به سوی مقصدهای خود خواهند رفت. 

قاضی فدرال از مسئوالن ICE  خواست سیاست جدید رابطه با پلیس را تهیه کنند
 ســرانجام قاضی فدرال در لوس آنجلس شــیوه ارتباط ICE )اداره مهاجرت و 
گمرک( را با اداره های پلیس و برای بهره برداری از اطالعات روشــن کرد و آن را 

برای وکالی اداره مهاجرت فرستاد. 
سال گذشته وکالی ACLU )اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا( در شکایت خود 
اعالم کرده بودند که ماموران ICE با دستیابی به اطالعات کامل نشده اداره پلیس، 
به دســتگیری می پردازند و یا به پلیس فشــار می آورند و افرادی را که در زندان 

هستند و مشکل مهاجرتی نیز دارند تحویل دهند. 
اکنون قاضی فدرال از مســئوالن ICE می خواهد سیاســت جدیدی را همراه با 
شــواهد کافی در اختیار او بگذارند. قاضی اســتفاده از زندان های کالیفرنیا برای 
بازداشت دو روزه را نیز با مقررات و دستور کارکردی تازه ای همراه کرده است 

و در نهایت ماموران ICE نمی توانند به پلیس محلی دستور بازداشت یا نگهداری 
متهم را صادر نمایند. اداره ICE از هر گونه اظهار نظری خودداری کرده است.

را نتوانستند مدیریت کنند، تعدادی زیر دست 
و پا کشته می شوند و در صدور گواهی فوت 
به کرامت انسانی انهاتوهین می کنند و علت مرگ را »واکنش های حیوانی« خطاب 

می کنند.
مردم ایران 41 سال زیر ستم و جنایات این حکومت همچنان سربلند زنده و به دنبال 
صلح و دوستی با جهان هستند. نه به دنبال مرگ کشوری هستند و از توهین به پرچم 

آمریکا و اسراییل نیز دوری می کنند. 
 ما ضمن ابراز سپاســگزاری از همراهی دولــت امریکا با مردم ایران برای محکوم 
کردن مستمر نقض سیستماتیک حقوق بشــر توسط جمهوری اسالمی، خواستار 
پشتیبانی های بیشتر از مردم ایران شدیم و باردیگر یاداور شدیم که جنگ تنها خواسته 

حکومت جمهوری اسالمی است که مخرب ترین راه برای مردم ایران است. 
تنها راه همراهی با مردم ایران و پشتیبانی از آنان است. در این دیدار با امید به دستیابی 
به آزادی و دموکراسی الییک برای ایران، گفتیم که امیدواریم دوباره سفارت آمریکا 

در ایران باز شود و روابط دیپلماتیک دوستانه ای با ایران برقرار شود. 
در این دیدار خانم سفیر جیمی مک کورت از عالقه های شخصی اش به هنر و به 
ویژه هنر ایران برای ما گفتند. در پایان برای ما بازدیدی از سفارت آمریکا گذاشتند 
که تاریخ ساخت ســاختمان و معرفی سفرای آمریکا در فرانسه، این که سه تن از 
سفرای آمریکا در فرانسه بعدتر به مقام ریاست جمهوری می رسند و سفیر آمریکا 
در فرانسه یک نقش ویژه و تاریخی برای آن کشور دارد. تاریخچه هرکدام به ویژه 
شیوه های دیپلماسی دو کشور آمریکا و فرانسه در هر دوره و نقش سفرا در این میان 

بسیار برای ما آموزنده و جالب بود. 
آنچه برای من بسیار جالب بود، در سالن بزرگی که نگاره های سفرای امریکا از اول 
تا اخر بر دیوار اویزان بود، تنها چهره یک زن دیده می شد و سفیر کنونی دومین سفیر 
زن آمریکا در فرانسه است. با آرزوی برابری و حضور زنان در عرصه های مدیریتی 

و سیاسی در سراسر جهان و ایران عزیزمان این دیدار به پایان رسید.

www.anahitac.com
www.cbsautobody.com
https://persiantix.com/the-tale-of-nowruz-told-like-never-before-san-francisco/?uid=1579722364
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در کانون خبر:

مدیر عامل پیشین  PIMCO محکوم به زندان شد
قاضی دادگاه فدرال ناتانیال گورتــون امروز حکم زندان برای داگالس هاج، مدیر 
عامل پیشین PIMCO صادر کرد. داگالس هاج که ۶۲ ساله است مبلغ 850000 
دالر برای راهیابی 4 فرزندش به دانشــگاه های مهم به ریک سنگر در نیوپورت بیچ 
به عنوان رشــوه پرداخت کرده و ریک سینگر با تقلب در آزمون و ساختن پرونده 
ورزشی قالبی، مسیر فرزندان او را با رشوه، آسان کرده بود. قاضی فدرال افزود بر 9 
ماه محکومیت در زندان، 750000 دالر جریمه و 500 ساعت خدمات عمومی و ۲ 

سال زیر نظر بودن برای او تعیین کرد. 
ناگفته نماند که شــرکت PIMCO یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری 
است که دفتر مرکزی آن در کالیفرنیا می باشد. داگالس هاج ساکن الگونا بیچ تا سال 

۲01۶ مدیر عامل آن بوده است. 

هلی کوپتر کوبی برایانت بدون 
نقص فنی بوده است

در حالی کــه کارآگاهان اداره فدرال به تحقیق خود در مورد ســقوط هلی 
کوتــر کوبــی برایانت ادامه می دهنــد، اداره ملی ترابــری و ایمنی گزارش 
دیگری را امروز منتشــر نمود که به موجب آن، هلی کوپتر هیچگونه نقص 

فنی در موتور نداشته است. 
این هلی کوپتر که از نوع Sikorosky s-7۶ است در سال 1991 ساخته 

شده و سیستم هشــدار دهنده را نداشته که سیستم پیشنهادی است. 
هنــوز در گزارش ها به موضوعی بیش از هــوای مه آلود و نبودن دید کافی 

برای اســتفاده از مسیریابی از راه چشم توسط خلبان، اشاره نشده است. 

حضور متخصص حافظه در دادگاه هاروی واینستین
بنابر درخواست وکالی هاروی واینستین، یکی از پروفسورهای نامدار روانشناسی 
دانشگاه ارواین کالیفرنیا امروز در جایگاه شهود به عنوان کارشناس ویژه سخن گفت. 
او کــه الیزابت لوفتوس نام دارد و تاکنون در بیش از 300 دادگاه حضور داشــته و 
شهادت داده اســت که می توان به دادگاه او جی سیسمون، رادنی کینگ بیل کازبی، 
 مایکل جکســون و تد باندی اشــاره کرد، او بر نظریه ای که در گذر زمان حافظه 
می تواند تحریف شود تاکید دارد. گر چه به او اجازه داده نشد در زمینه دخالت رابطه 
جنسی در حافظه سخن بگوید، لیکن به عوامل گوناگونی که به ضعیف شدن حافظه 
در زمینه موضوع های ممنوعه منجر شود، پرداخت که روان درمانی، بازپرسی پلیس 

و پوشش های رسانه ای از مهم ترین آنها در جا به جا شدن حافظه است. 

یکی از کارکنان امنیت فرودگاه )TSA( در فرودگاه LAX دستگیر شد

حاویر بسرا، دادستان کل کالیفرنیا در بیانیه ای اعالم داشت که یکی از کارکنان امنیت 
فرودگاه )TSA( را که در فرودگاه LAX کار می کرده، بر اساس شکایت بازداشت 

و در برابر 50 هزار دالر وثیقه زندانی کرده اند تا در دادگاه حاضر شود. 
او که جاناتان لوملی نام دارد و ۲۲ ساله است، متهم است که در هنگام بازرسی بدنی 
از یک زن خواســته است برای بازرسی دقیق به اتاق بازرسی خصوصی بیاید و با 

حقه بازی و فریب مشکوک بودن، ۲ بار از زن خواسته که پیراهن خود را باال بزند و 
سینه های خود را نمایان کند زیرا ممکن است چیزی را در کرست خود پنهان کرده 
باشد و حتی از او خواسته تا جلوی شلوارش از بدنش فاصله بدهد تا او درون آن را 
ببیند. این مامور از سوی FBI از کار در فرودگاه منع شده بود. حاویر بسرا در بیانیه 

خود گفته است که هیچگونه بهانه ای را برای این گونه رفتارها نداریم. 

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  26

حسن روحانی
رئیس جمهور

متولد ۲1 آبان 13۲7 در شهر سرخه  )از توابع استان سمنان( 
است. وي تحصیالت حوزوي، لیسانس حقوق قضایی از 
دانشگاه تهران و دکتراي حقوق اساسی از دانشگاه کلدونیان 
گالســکو دارد؛ و عضو کانون وکالي  دادگســتري مرکز 

است

مسئولیت ها

- نماینده پنج دوره مجلس شوراي اسالمی از سال 1359 تا 1379
- عضو شوراي سرپرستی سازمان صدا و سیما از سال 1359 تا 13۶۲

- عضویت در شوراي عالی دفاع از سال 13۶1 تا 13۶7
- عضویت در شوراي عالی پشتیبانی جنگ و رئیس کمیسیون اجرایی آن از 

سال 13۶5 تا 13۶7
- معاونت فرماندهی جنگ از سال 13۶۲ تا 13۶4

- ریاست ستاد قرارگاه مرکزي خات ماالنبیا از سال 13۶4 تا 13۶۶
- فرماندهی پدافند هوایی کل کشور از سال 13۶4 تا 1370
- معاون جانشین فرماندهی کل قوا از سال 13۶7 تا 13۶8

- دبیر شوراي عالی امنیت ملی از سال 13۶8 تا 1384
- نماینده سید علی خامنه اي در شوراي عالی امنیت ملی از سال 13۶8 تا 

1384
- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1370 تا کنون

- عضو مجلس خبرگان رهبري از سال 1379 تا کنون
- ریاست کمیسیون سیاسی- اجتماعی مجلس خبرگان از سال 1380 تا 1385 

و از سال 139۲ تا کنون
- رئیس جمهور از مرداد 139۲ تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
حســن روحانی به عنوان دبیر شوراي امنیت ملی در سرکوب اعتراضات 
دانشــجویی در 18 تیرماه 1378 نقش مهمی داشــت. او بیســت و سوم 
تیرمــاه 1378 در نماز جمعــه تهران گفت: » دیروز نســبت به برخورد 
این عناصر دســتور قاطع داده شــد، دیروز غروب دســتور قاطع صادر 
شــد تا هر گونه حرکت ایــن عناصر فرص تطلب، هر کجا که باشــد با 

شــدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند. « 
در 18 تیرماه 1378 ، پس از اعتراض دانشــجویان بــه توقیف روزنامه 

» ســالم « مأموران نیــروي انتظامی و نیروهاي امنیتی موســوم به لباس 
شــخصی ها با حمله به خوابگاه دانشــجویان در کوي دانشــگاه تهران، 
دانشــجویان را مورد ضرب و شــتم قرار دادند. برخوردهاي خشــون 
 1378 ۲3 تیرماه  تآمیز با اعتراضات خیابانی و بازداشــت دانشجویان تا 
ادامــه یافت. طــی این حوادث دس تکم 300 دانشــجو دســتگیر و بر 

اســاس گزارش هاي سازمان هاي حقوق بشــري 7 نفر کشته شدند.

3. مســئولیت در نقض حقوق بشر توسط وزارت اطالعات
139۲ تا کنون، حســن روحانی به عنــوان رئیس جمهور  از مردادمــاه 

متعدد موارد  در 
نقض حقوق بشــر انجام شــده توســط وزارت اطالعات، که از اجزاي 

اوست، دولت 
مسئول اســت. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1396 ماه  اعتراضات دي  . سرکوب   3,1
اعتراضات سراســري در هفتم د یماه 139۶ در مشــهد آغاز شــد و به 
ســرعت به دیگر مناطق ایران ســرایت کرد. ایــن اعتراضات به صورت 
گســترده در شــهرهاي مختلف تا هفدهم د یماه ادامه یافت و به شــکل 
خشــون تباري سرکوب شد. بر اساس منابع رســمی در این اعتراضات 
حدود 4000 نفر دســتگیر و د هها تن از ســوي پلیس و نیروهاي بسیج 

شدند. کشته 
در میانــه اعتراضــات د یماه 139۶ ، حســن روحانی در ســخنانی این 
اعتراضات را ناشــی از تحری کهاي کشورهاي خارجی دانست و وعده 
برخــورد با معترضان را داد. در زمان رو یدادن این اعتراضات، وزارت 
اطالعات معترضان، دانشــجویان و افرادي که تصاویر این اعتراضات را 

رســانه اي می کردند دستگیر کرد.

3,2 . بازداشــت و نقض حقوق اقلیت هاي مذهبی
وزارت اطالعــات دولــت روحانــی بازداشــت هاي وســیع دراویش 
گنابادي و شــهروندان بهائی را به دلیل باور مذهبی آنان در دســتور کار 
خود داشــته است. از جمله این بازداشــت ها می توان به بازداشت 17 
شــهروند بهایی در سه شهر بهارستان، شــیراز و کرج در ظرف کمتر از 

کرد.  اشاره  ماه  یک 
همچنین در پی ســرکوب خونبــار اعتراضات دراویش گنابادي که براي 
روزها در بهمن ماه 139۶ در خیابان گلســتان هفتم پاســداران تهران که 
خانه قطب دراویش، نورعلی تابنده، در آن اســت، ادامه داشــت صدها 

نفر از معترضان دســتگیر شدند. مأموران وزارت اطالعات امر بازجویی 
و شــکنجه آ نها را بر عهده گرفتند.

محمــد ثــالث متهم بود کــه روز 30 بهمن 139۶ ه مزمــان با درگیري 
و خشــونت مأمــوران پلیس با دراویــش گنابادي در محــدوده خیابان 
پاســداران تهران، با اتوبوس به ســمت گروهی از مأموران رانده و سه 
نفر از آ نها را کشــته اســت. او روز ۲8 خرداد در زندان رجایی شــهر 

کرج، با آن که اتهاماتش را نپذیرفته بود، اعدام شــد.
در پرونده محمد ثالث ناروشــنی ها و ابهامات بســیاري وجود داشت 
از جملــه ای نکــه در بخشــی از کیفرخواســت دارا بــودن گواهینامه 
رانندگــی پایه یک به عنوان » ادله بزه انتســابی « ذکر شــده اســت که 
در تناقض آشــکار با » اصل برائت « اســت، موضــوع معرفی و حضور 
وکیل تســخیري و تعیینی رعایت نشــده اســت، هیچ مالقاتی بین وکیل 
تســخیري و متهم وجود نداشــته اســت و بازســازي صحنه جرم بدون 
حضــور متهــم و وکیل او در محــل آگاهی تهران و نــه در محل وقوع 

است. شده  انجام  جرم 

3,3 . بازداشــت و شکنجه کارگران معترض و فعاالن مدنی

مأموران وزارت اطالعات، تحت امر حســن روحانی، بازداشت، شکنجه 
و اعتــر ف گیري اجباري از کارگــران معترض، فعاالن مدنی و زندانیان 
سیاســی متعلق به گرو ههــاي اتنیکی را به طوري جدي پیگیري و اجرا 
کــرد هاند. از آن میان می توان به طور نمونه به پروند ههاي اســماعیل 
بخشــی، نماینده ســندیکاي کارگران هف تتپه، راحله راحمی پور، فعال 
دادخواهــی از جنای تهاي دهه شــصت و فعاالن عرب اهوازي اشــاره 

کرد.

3,4 . حذف مخالفان سیاســی در خارج از کشور

در دولت روحانی، وزارت اطالعات ترور مخالفان در خارج از کشــور 
را از ســر گرفته است. ترورهاي انجام شــده در کشورهاي دانمارک و 
هلند و برنامه ریزي براي انجام عملیات تروریســتی در خاک فرانســه، 
اتحادیه اروپا را بر آن داشــت تا بخشــی از وزارت اطالعات و دو تن 
از کارکنــان این وزارتخانه، از جمله ســعید هاشــمی مقــدم ) معاونت 

وزارت اطالعات( را در فهرســت » گرو ههاي تروریستی« قرار دهد.

ادامه از شماره قبل 

در کانون خبر:

کنترل افزایش اجاره بها در لوس انجلس

مایک بونین نماینده شورای شــهر لوس آنجلس طرحی را 
برای کنترل افزایش اجاره بها به شــورا ارائه داده است تا در 

صورت تصویب از افزایش اجاره بها پیشگیری نماید. 
بنابر مقرراتی کــه در لوس آنجلس وجــود دارد، صاحبان 
آپارتمان ها و خانه های اجاره ای می توانند 3 درصد افزایش را 
به میزان درصد تورم بیافزایند و میزان افزایش را تا حداکثر 8 
درصد در سال به مستاجرها تحمیل کنند، در حالی که دستمزد 

و درآمد آنها باال نرفته است. 
بنابر طرح پیشنهاد مایک بونین که مورد پذیرش شماری دیگر 
از نمایندگان شورای شهر نیز هست و از پشتیبانی کنشگران 
و سازمان های غیرانتفاعی مستاجران نیز برخوردار است، هیچ 
خانه ای نمی تواند خالی بماند و ایجاد کمبود بنماید و از همه 
مهم تر در شــرایطی که تورم بســیار ناچیز و پایین است، از 

افزایش اجاره بها برای ۶00 هزار مستاجر پیشگیری نماید. 

اقامت مسئوالن کالیفرنیا در هتل ترامپ 
محدود می شود

پس از آن که در ســال ۲017، حاویر بسرا دادستان 
کل کالیفرنیــا،  ســفر نمایندگان ایالتــی و کارکنان را 
بــه ایالت های تگــزاس، آالباما داکوتــای جنوبی و 
ایالت ها علیه دگرباشان  تبعیض آن  به ســبب  کنتاکی 
جنســی محــدود نمود، ایــوان لو، نماینــده مجلس 
ایالتــی کالیفرنیا، الیحه ای را بــه مجلس ارائه نموده 
که در صورت تصویــب، نمایندگان و کارکنان ایالت 

کالیفرنیــا را از اقامت در هتل ترامپ در واشــنگتن 
می کند.  منع 

گر چه این الیحه، به طور مشخص نامی از پرزیدنت 
ترامپ و هتل او در واشــنگتن نمی برد، لیکن می گوید 
هتلــی که در بــالک 1۶00 خیابــان پنســیلوانیا در 
واشــنگتن قرار دارد و اشاره ای اســت غیرمستقیم به 

تنها هتل آن منطقه، که هتل ترامپ اســت. 

www.plumingaccess.com
http://www.kamimo.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  25 بهمن  |   14 فوریه

1332 خورشيدى ) 1954 ميالدى(
زادروز قشنگ كامكار، نوازنده و مدرس سه تار
آثار گروه كامكارها در شركت كتاب موجودند

1356 خورشيدى ) 1978 ميالدى(
درگذشت فخرالدين مزارعى - شاعر و استاد دانشگاه

1367 خورشيدى ) 1989 ميالدى(
صدور فتواى روحاهلل خمينى مبنى بر ارتداد سلمان رشدى 

نويسنده كتاب آيات شيطانى
1387 خورشيدى ) 2009 ميالدى(

درگذشت ناصر آهنييان آهنگساز قديمى، كه آهنگهاى زيادى 
خصوصا براى آغاسى و خانم سوسن و... ساختند و همچنين 

برادر هنرمند فقيد افشين بودند بر اثر سكته مغزى در ايران.
1389 خورشيدى ) 2011 ميالدى(

اعتراضات جنبش سبز در تهران و شهرستانها

شنبه 26 بهمن  |    15 فوریه

1311 خورشيدى ) 1933 ميالدى(
درگذشت حاج حسين آقا امين الضرب - نماينده مجلس و 

رييس اتاق تجارت
1335 خورشيدى ) 1957 ميالدى(

زادروز شهريار مندنى پور، شاعر، منتقد ادبى، و سردبير نشري 
هى ادبى/هنرِى » عصر پنجشنبه » در  تهران

1340 خورشيدى ) 1962 ميالدى(
درگذشت سيدعلى نصر - بنيانگذار تئاتر در ايران، در سن 

66 سالگى
1357 خورشيدى ) 1979 ميالدى(

هوانيروز،  فرمانده  منوچهر خسروداد،  تيرباران: سرلشكر 
سرلشكر رضا ناجى )سرلشكر(، فرماندار نظامى اصفهان، 
ارتشبد نعم تاهلل نصيرى، سومين رئيس ساواك وسپهبد 

مهدى رحيمى، فرماندار نظامى تهران
1358 خورشيدى ) 1980 ميالدى(

سميرا مخملباف، كارگردان ايرانى
1368 خورشيدى ) 1990 ميالدى(

زادروز نسيم خسروى هنرمند ونويسنده در كرمانشاه
1386 خورشيدى ) 2008 ميالدى(

درگذشت پروفسور امنون نتصر بر اثر بيمارى در بيمارستانى 
در لوس آنجلس. پروفسور نتصر استاد ممتاز دانشگاه عبرى 
اورشليم، مبتكر مركزايرانشناسى دركشور اسرائيل، بنيا 
نگذار بخش فارسى راديو اسرائيل، دارنده مدارك متعدد از 
دانشگاه هاى آمريكا، مؤلف كتب معتبر درباره ايران و يهوديان 

ايران و مورد احترام در جوامع علمى جهان بوده اند.
كتا بهاى پادياوند 3 جلدى - اين كتا بها كه به همت » 
بنياد جامعه دانشوران » و با سردبيري شادروان امنون نتصر 
به دو زبان فارسى و انگليسى در لو سآنجلس منتشر شده، 
پژوهش هايى است در تاريخ و فرهنگ يهوديان ايرانى، كه 
به محدوده ى جغرافيايى كنونى كشور ايران منحصر نيست، 
و شامل تمام سرزمين هايي است كه در قلمرو فرهنگ ايرانى 

بوده است – موجود در شركت كتاب
 يادنامه پروفسور امنون نتصر)همراه با سى دى(- موجود در 

شركت كتاب
كتاب انديشه ها، خاطره ها و نامه ها )مجموع هاى از مقاالت 

پروفسور امنون نتصر( جلد اول از انتشارات شركت كتاب

یکشنبه 27 بهمن  |   16 فوریه

1343 خورشيدى ) 1965 ميالدى(
عزيمت محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى معاينات پزشكى 

و استراحت به اتريش
1344 خورشيدى ) 1966 ميالدى(

درگذشت اسماعيل اميرخيزى - نويسنده و از مجاهدين 
نهضت مشروطيت

1349 خورشيدى ) 1971 ميالدى(
پرويز راجى به سمت سفير ايران در بريتانياى كبير منصوب 

شد.
يادداشتها و خاطرات پرويز راجى با عنوان  » خاطرات 

آخرين سفير شاه در لندن » چاپ نخست در سال 1983 
بزودى در شركت كتاب

1325 خورشيدى ) 1947 ميالدى(
زادروز غزاله عليزاده، نويسنده

آثار غزاله عليزاده در شركت كتاب

1339 خورشيدى ) 1961 ميالدى(
درگذشت مهوش خواننده

1371 خورشيدى ) 1993 ميالدى(
درگذشت پرويز اوصياء، شاعر، بازيگر، و خواننده

1381 خورشيدى ) 2003 ميالدى(
رضا ژيان، بازيگر، كارگردان و فيلمنامه نويس سينما، 

تلويزيون و تئاتر ايرانى
1397خورشيدى ) 2019 ميالدى(

فرنگيس حبيبى، روزنامه نگار ايرانى ساكن فرانسه، پس از 
يک دوره بيمارى در هفتاد و دوسالگى درگذشت. 

او در رشته جامعه شناسى تحصيل كرده بود و سال ها رياست 
بخش فارسى راديو بين المللى فرانسه را برعهده داشت.

دوشنبه 28 بهمن   |   17 فوریه

1281 ميالدى ) 1903 ميالدى(
زادروز صادق هدايت - نويسنده معاصر

كتا بهاى صادق هدايت چاپ پيش و پس از انقالب در 
شركت كتاب موجود است.

1297 ميالدى ) 1919 ميالدى(
زادروز اميرعباس هويدا نخست وزير در دوران پهلوى

كتاب معماى هويدا چاپ آمريكا نوشته دكتر عباس ميالنى 
در شركت كتاب موجود است.

1300 خورشيدى ) 1922 ميالدى(
دكتر محمد مصدق از طرف مشيرالدوله، والى آذربايجان 

شد.
1324 خورشيدى) 1945 ميالدى(
زادروز شهرنوش پارسى پور، نويسنده

كتا بهاى شهرنوش پارسى پور چاپ خارج از ايران در 
شركت كتاب موجود است

1349 خورشيدى) 1971 ميالدى(
زادروز آرش حجازى، نويسنده، مترجم

كتا بهاى پائولو كوليو با ترجمه آرش حجازى در شركت 
كتاب موجود است.

1374 خورشيدى ) 1996 ميالدى(
درگذشت محمدجعفر محجوب - نويسنده و پژوهشگر 

معاصر
كتا بهاى ديوان ايرج ميرزا و صد خطابه)از انتشارات شركت 

كتاب(- ادبيات عاميانه  ايران، خاكستر هستى با مقدمه 
بزرگ علوى، كليات عبيد زاكانى سى قصه از شاهنامه 

)آفرين فردوسى(داستا نهاى شاهنام هى فردوسى ) 16 سى 
دى( داستانى از شاهنام هى فردوسى: رستم و سهراب ) 6 
سى دى( ، حافظ ) 4 سى دى(، مثنوى مولوى. ) 2 سى 

دى( در شركت كتاب موجود است
1375 خورشيدى ) 1997 ميالدى(

درگذشت بزرگ علوى - نويسنده معاصر
1383 خورشيدى ) 2004 ميالدى(

درگذشت عماد خراسانى -شاعر و غزلسراى معاصر
ديوان عماد خراسانى در شركت كتاب موجوداست .

  سه شنبه 29 بهمن  |   18 فوریه 

1352 خورشيدى ) 1974 ميالدى(
اعدام خسرو گلسرخى شاعر و نويسنده ماركسيست 

تاليفات: اى سرزمين من، بيشه بيدار و خسته تر 
ازهميشه)مجموعه آثار( در شركت كتاب موجود است.

1379 خورشيدى ) 2000 ميالدى(
درگذشت نادرنادرپور شاعر برجسته معاصر در لس آنجلس
شركت كتاب مجموعه كامل اشعار نادرپور را دردو جلد در 

بيش از 1600 صفحه منتشر كرده است.

 چهارشنبه 30 بهمن  |   19 فوریه

1328 خورشيدى ) 1950 ميالدى(

زاد روز محمد شيرى، بازيگر سينما
نقش آفرينى در فيــل مهاى، حلقههاى ازدواج ) 1388 
(،تالفى ) 1386 (،شــبى درتهــران ) 1386 (،ملودى 
) 1386 (،دم صبــح ) 1384 (،شــمعى در باد ) 1382 
(،باالتراز خطر ) 1375 (،آخرين مهلت ) 1368 (،دخترم 

سحر ) 1368 (،سامان ) 1364 ( وسريال ش بهاى برره.
برخى از اين آثار در شركت كتاب موجود است.

1329 خورشيدى ) 1951 ميالدى(
زادروز شهرام ناظرى- خواننده معاصر موسيقى سنتى در 

كرمانشاه
مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب مجموعه 

كامل سى دى هاى اصل شهرام ناظرى را دراختيار دارد.
1338 خورشيدى ) 1960 ميالدى(
سفر محمدرضاشاه پهلوى به پاكستان
1341 خورشيدى ) 1963 ميالدى(

درگذشت حسين خيرخواه - بازيگر تئاتر در برلين
1356 خورشيدى ) 1978 ميالدى(

سپهبد اسكندر آزموده استاندار آذربايجان بركنار شد و ارتشبد 
جعفر شفقت قائم مقام ستاد بزرگ به استاندارى آذربايجان 

منصوب شد.
1367خورشيدى ) 1989 ميالدى(

فيروز شيروانلو )متولد شهريور 1317، مشهد ( مترجم، مؤلف 
و از مديران فرهنگى دورهدرگذشت  پهلوى دوم در تهران. 
عضو كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانى خارج از 
كشور ، متهم به نقش داشتن در ترور محمدرضاشاه پهلوى 
در كاخ مرمــر ) 21 فروردين 1344 خورشــيدى(. پس از 
آزادى از زندان ) روز 5 آبان 1345 (  از كارهاى شــاخص او 
مى توان به نقش .تأثيرگذارش در گسترش فعاليت هايكانون 

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اشاره كرد
1387 خورشيدى ) 2009 ميالدى(

درگذشت فاطمه مورموزنيا معروف به مهرى مهرنيا، بازيگر با 
سابقه تلويزيون و تاتر و سينماى ايران در سن 82 سالگى در 
بيمارستان باهر تهران. وى متولد 1306 در آالشت سوادكوه 
مازندران بود. وى در بيش از 40 اثر سينمايى حضور داشته 
اســت. از جمله: كاله قرمزى و پسرخاله، شازده احتجاب، 

ازدواج به سبک ايرانى، اتوبوس، روسرى آبى، مادر و....

 پنجشنبه  1 اسفند   |  20 فوریه

1313 خورشیدی ) 1935 میالدی(
زادروز اسماعیل فصیح، نویسنده

آثار او شامل: تالیفات: استادان داستان، اسیر زمان، باده کهن، 
بازگشت به درخونگاه، پناه بر حافظ، تراژدی/کمدی ارس، 
تلخ کام، داستان جاوید، درد سیاوش،دل کور، زمستان ۶۲ 
، شراب خام، شهباز و جغدان، فرار فروهر، گردابی چنین 
هایل و الله برافروخت و ترجمه ها: بازیها، خودشناسی با 
روش یونگ، رستم نامه، وضعیت آخر و ماندن در وضعیت 

آخر –موجود در شرکت کتاب
1337 خورشیدی ) 1959 میالدی(

 آخرین » تجلیــل » از قمرالملوک وزیری در رادیو تهران 
برگزار شد

صدای قمر در مجموع های با عنوان از قمر تا .....در مرکز 
موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است

1393 خورشیدی )۲015 میالدی(
درگذشت زاون قوکاسیان، منتقد، مدرس و فیلمساز ایرانی،  
در سن ۶4 سالگی در پی ابتال به سرطان معده، در زادگاهش 
در اصفهان درگذشــت.  او عالوه بر نگارش یادداشــت 
و نقدهای سینمایی چندین عنوان کتاب در حوزه سینما 
و ســینماگران تالیف کرد و در چند دوره از جشنواره های 
ســینمایی در ایران، اتریش و ارمنستان جزو هیٔت مدیره 
داوران بود. وی متولد 13۲9 در اصفهان بود و فارغ التحصیل 

رشته شیمی.

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
14 فوریه تا  19 فوریه )25 بهمن تا  30 بهمن(

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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OFFICE
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دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
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حکایات بازار بین الخبرین
اندر حکایات بازار بین الخبرین این هفته آمده است که:

َتِه امور
این روزا جمهوری اسالمی گذاشته پشتش و همه رقمه و همه جانبه مشغول تبلیغات 
برای آوردن مردم پای صندوق های رای مجلســه و از خود آقا تا بقیه رجال دارن 
حسابی زور میزنن غافل از اینکه: بابا زور نزن، یُبسی بم بم جان، زیادی زور بزنین، 

کانتان پاره می َشد! از ما گفتن بود!
حضرت آقا که اصن انگار نه انگار که توی دو سه ماه گذشته، فرمانده و آمر کشتار 
صدها هموطن بی گناه بوده می فرمایند: »حتی اگر کســی از بنده حقیر خوشــش 
نمی آید، اگر ایران را دوســت دارد، باید به پــای صندوق رأی بیاید!« در مورد بنده 
قدرت و حقیر بودن ایشون که ما نمیتونیم نظری بدیم ولی می تونیم فکر کنیم که 
اتفاقا اگه مردم ایران به کشورشون کوچکترین عالقه ای داشته باشن، نباس حتی تف 
هم توی صندوق رای جنابعالی و نظام تخمی تون بندازن چه برسه به رای! اصوال ما 
شنیده بودیم آخوندا پررو هستن ولی نه دیگه انقدر! یارو )آقا( زده ملت رو ترکونده، 
هر بالیی دلش خواسته سر ملت آورده، حاالم پررو پررو، بر و بر تو چشمای ملت 
زل میزنه و میگه اگه مملکتو دوس دارین بیاین پای صندوق رای من و نظام تخمیم! 

بابا تو دیگه کی هستی، پررویی جلوی تو کم میاره!
حضرت آقا در ادامه چیزشعرهاشــون فرمودند: »... انتخابات در جمهوری اسالمی 
ایران جزو سالم ترین انتخابات در جهان است ...، ... در انتخابات مجلس بارها بعضی 
افراد نامه دادند که تقلب شده یا اشکال دارد، بنده نیز هیأت هایی تعیین کردم که با 
دقت رسیدگی کردند و بعد معلوم شد این گزارش ها و نامه ها درست نبوده است« 
فقط در باب تذکر به شما خواننده عزیز بگم که قسمت اول سخنان آقا کامال درسته، 
انتخابات نظام اسالمی جزو سالم ترین انتخابات تخمی دنیاست و این رو قبال هم 
ثابت کرده بودن بخصوص با انتخابات بســیار سالمی که در سال 1388 برگزار شد 
و منجر به ظهور جنبش سبز و سرویس شدن دهن آقا و نظام شد! آقا انقدر بلندنظر 
و مدبر هستند که حتی می فرمایند جواب نامه هایی رو هم که از نظارت استصوابی 
و تقلب شورای نگهبان شکایت کردن رو به خود شورای نگهبان سپرده تا به دقت 
به تخلف های احتمالی شورای نگهبان در شورای نگهبان و توسط شورای نگهبان 

رسیدگی شود، به این میگن عدل اسالمی!
حضرت آقا در ادامه چیزشعرپراکنی هاش گفت: »بعضی ها بوسیله انتخابات به جایی 
رســیده اند اما انتخابات را زیر سؤال می برند که باعث تعجب است ... چگونه است 
که انتخابات وقتی به نفع شما است صحیح و متقن است اما وقتی به نفع شما نیست 
انتخابات خراب است؟ ... از دشمن نمی شود گالیه کرد اما فالن نویسنده، مرتبطین با 
فضای مجازی، نماینده مجلس و فالن مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و اینجور 
نشود که بگوییم مردم شرکت کنید اما در عین حال، به غلط، جوری حرف بزنیم که 
مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند« اینجا آقا دقیقا منظورش حسن روحانیه که 
با همین نظارت استصوابی و انتخابات تخمی رییس جمهور شده و حاال دلقک بازی 
در میاره که انتخابات خرابه و فالن و بهمان. آقا با تمام خریتش اینو راست میگه ولی 
یه چیزی رو هم فاش کرد و اونم اینه که همه حرفای حســن کیلیدساز چیزشعری 
بیش نیست و دیگه االن همه فهمیدن که توی این شیش سال ریاست جمهوریش یه 
کله دروغ گفته و یه جنگ زرگری با آقا و سپاه راه انداخته تا مردم فکر کنن که حسن 
آقا با بقیه نظام فرق داره و دلسوز مردمه. یکی نیست بگه مرد حسابی اگه واقعا فکر 
میکنی انتخابات مشکل داره، خایه داری برگزارش نکن! مگه نه این که طبق قانون 
اساسی رییس جمهور نگهبان قانون اساسیه پس یا استعفا بده یا محکم وایسا و بگو 
انتخابات ناسالم برگزار نمیکنم، ببینم خایه اشو داری یا فقط زر میزنی. البته حسن آقا 
یکی به نعل میزنه و یکی به میخ. بعد همه این حرفای قشنگ در مورد انتخابات آزاد 
و سالم یهویی میرینه تو همه کاسه کوزه هاشو و میگه: »خب حاال ملت با صندوق 
های رای قهر نکنن و بیان رای بدن!« جل الخالق! یعنی از این احمقانه تر هم داریم 
که از یه چیزی کلی ایراد بگیریم و بعدش مردم رو تشویق بکنیم که بیاین این کار 
اشتباهی رو که دایم داریم روی خرابیش تاکید می کنیم رو انجام بدین! معلوم نیست 
کدوم االغی توی دانشــگاه گالسکو اسکاتلند به این مرتیکه مدرک دکترا داده. بازم 

کار کار انگلیساس!

دکتر علفی اسالمی
هیچوقت فکرشــم نمیکردیم که توی قرن ۲1 و با این همه پیشرفت دنیا بازم یه 
مشت گوسفند توی مملکتمون پیدا بشن که درست مثه دادگاه های انگیزاسیون 
کلیسا توی قرون وســطی با علم و دانش برخورد چکشی داشته باشن و کتاب 
ســوزانی کنن و بعدشم با کمال پررویی حکم شکنجه برای دانشمندای مملکت 

صادر کنن. 
چند روز پیش یه آخوندک توی مشــهد به اسم عباس تبریزیان بعنوان پدر طب 

اســالمی که مادر پزشــکی رو به صلوات داده، کتاب مرجع پزشکی هریسون 
رو جلوی گوســفندهاش )هــواداراش( آتیش زد و فیلمش رو هــم با افتخار 
تــوی اینترنت پخش کرد. این رفتار احمقانه این آخوند دکتر علفی اســالمی و 
طرفداراش باعث شد صدای همه حتی وزیر بهداشت جمهوری اسالمی هم در 
بیاد. تا اینجای کار، اوکی، یه خری یه گوهی خورد اما بدترین قســمت داستان 
اینه که عباس آقا تبریزیان، دکتر علفی اســالمی، اعالم کرده که از ســه پزشک 
بخاطر توهین بهش به دادگاه مشهد شکایت کرده و قاضی دادگاه هم که احتماال 
یکی از مشــتری های عباس آقا بوده، حکم شالق برای سه پزشک صادر کرده! 
شــهروند ایرانشهر بعد از این که شــاهد بود قوه قضاییه مملکت انقدر سریع و 
دقیق به شــکایات وارده رسیدگی میکنه و عدل اسالمی رو میکنه تو کون ملت 
تا دســته فرو، به همه چیز نظام جمهوری اســالمی ایمان آورده حتی به عباس 
تبریزیان و طب اسالمی تخمیش. اصن اون دکترهایی که به ساحت مقدس دکتر 

علفی اسالمی توهین کردن، مفسد فی االرض هستن و باید اعدامشون کرد! 

انتگرال و دیفرانسیل دشمن
در راســتای مبارزه با شبیخون فرهنگی غرب و دشــمن امریکایی، چند سالیه 
حضرت آقا دستور دادن تا در کتاب های درسی بازنگری بشه و منویات )همون 
تفکرات تخمی – تخیلی پای منقل تریاک( ایشــون مثه ترکمون وســط کتابای 
آموزشــی بچه های مردم زده بشه. از حذف اسم پادشاهان و تاریخ ایران باستان 
و دســتکاری و دروغ پردازی در تاریخ معاصر شروع کردن و با برداشتن درس 
زبان انگلیســی از مدارس راهنمایی و اضافه کردن زبان چینی )!( به سبد درسی 
مدارس ادامه دادن. میشــه تا حدی فهمید که دلیل این کثافتکاری فرهنگی چیه 
ولی دیگه حذف درس انتگرال و دیفرانســیل از کتاب ریاضیات دبیرســتان رو 
نمی فهمم. یعنی دژمن های آقای خامنه ای از ریاضیات هم برای نفوذ و حمله 
به نظام استفاده میکنن؟ حاال چرا فقط انتگرال؟ مثال دژمن نمیتونه از سینوس و 
کسینوس استفاده کنه؟ پیشنهادی برای ولی فقیه دارم، بیاید کال علم و دانش رو 
توی ایران تعطیل کنین چون به نظر میاد بزرگترین دژمن شما امریکا نیست بلکه 

آگاهی و دانایی مردم خطرناکترین دژمن والیت آقاست!

نیاز انقالبی
حسن کیلیدســاز رییس جمهوری اسالمی در سیرک حکومتی جشن ۲۲ بهمن 
فرمودن: »انقالب بر مبنای آن بود که درب انتخابات بسته شده بود ... اگر رژیم 
گذشــته به مردم اجازه انتخاب می داد نیازی به انقالب نبود! ... اگر رژیم گذشته 
مردم را آزاد می گذاشــت تا در نوع حکومــت، حکومت را برگزینند و انتخاب 
کنند. در نوع قانون اساســی، قانون اساسی مورد نظر خود را انتخاب کنند. بین 
اســتقالل و وابستگی مردم اســتقالل را انتخاب کنند. اگر رژیم گذشته به یک 
انتخابات ســالم و آزاد ملی تن می داد انقالبی نمی شد! ... انسداد درب انتخابات 
در دوره حکومت پهلوی باعث شد که مردم انقالب کنند تا راه را برای انتخابات 
بــاز کنند ...« اوکی، االن ما همه کامال قانع شــدیم که اگر زمان شــاه انتخابات 
برگزار می شــد )که البته می شــد(، نیازی به انقالب نبود و ملت سال 57 فقط 
برای انتخابات انقالب کردن و اصن وعده و وعیدهای خمینی دروغگوی گور به 
گور شده و کثافتکاری خارجی ها و گول خوردن مردم اصن دالیل انقالب نبود. 
البته حسن آقا به نظر میرسه یه جورایی هم داره به حضرت آقا متلک میندازه که 
اگه انتخابات ســالم نباشه، ممکنه مردم دوباره نیاز انقالبی شون عود کنه و بزنن 

خوار و مادر نظام و آقا رو با هم به صلوات بدن بره پی کارش!

کارتون های هفته:

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

گزارش مقدماتی از سقوط
 هلی کوپتر کوبی  و همراهان

پس از 11 روز، گزارش مقدماتی سازمان ملی ایمنی ترابری، به شماری از پرسش ها 
در مورد سقوط هلی کوپتر کوبی برایانت و همراهان پاسخی ندارد.

در این گزارش به هوای مه گرفته منطقه اشاره شده و این که به همین سبب ، خلبان 
از شــیوه پرواز VFR )ویژه  پروازهای در ارتفاع 1000 فوتی( نبودن دید کافی،که  

یافتن مسیر را با چشم به خلبان واگذار می کند، پرواز کرده است. 
خلبان با توجه به شرایط هوا، اخطار دریافت کرده و سپس رابطه او با برج اکنترل و 
مراقبت قطع شده است و هلی کوپتر، دارای سیستم هشدار دهنده نبوده و در پرواز 
۲300 فوتی ارتباط خود را از دست داده است. گزارش از هوا به عنوان احتمال علت 

سقوط بهره گرفته و آن را با قاطعیت اعالم نکرده است. 
سازمان NTSB، 1۶ سال پیش داشتن سیستم هشدار دهنده را پیشنهاد کرده است 

و هلی کوپتر آن را نداشته است.

4 نفر مبتال به سرخک  و هشدار 
کانتی لوس انجلس

اداره بهداشت عمومی کانتی لوس انجلس در مورد مسافرت به کشورهایی که در آن، 
سرخک ریشه کن نشده است، هشدار داد. 

با ثبت چهارمین بیمار مبتال به سرخک، در سال جاری، اداره بهداشت عمومی کانتی 
لوس آنجلس، با اشاره به تب، سرفه، آبریزش چشمان و سرانجام خارش و نمایان 
شدن دانه های سرخ بر روی بدن به عنوان نشانه های بیماری سرخک، از مسافرانی 
که به بیرون آمریکا ســفر کرده اند و در آن کشورها سرخک ریشه کن نشده است، 
درخواست کرد که افراد در صورت مشاهده این عالئم به بیمارستان مراجعه کنند و 

از تماس با دیگران برای پیشگیری از گسترش بیماری خودداری نمایند. 
ناگفته نماند که در سال ۲019، در کانتی لوس آنجلس 30 مورد مشاهده شده بود که 

14 نفر آنان به کشورهای دیگر سفر کرده بودند.

توافق پرداخت 31000 دالر به کارمند شاکی و اخراجی  سنای کالیفرنیا

سنای کالیفرنیا توافق کرد به کارمند پیشین دفتر سناتور پیشین تونی مندوزا به خاطر 
اخراج تالفی جویانه 310000 دالر بپردازد. 

او کــه ادریانان روالس نام دارد، پس از جنبش MeToo گزارش کرد که ســناتور 
پیشــین تونی مندوزا یکی از همکاران او را، مورد مزاحمت جنسی قرار داده است. 
این اقدام او، آغازگر شــکایت های دیگر شد و ســناتور مندوزا او را اخراح کرد  و 
پس از آن خود نیز برکنار شــد، این گزارش ها، سبب شد، سنای کالیفرنیا مقررات 

اصالحی در سنای کالیفرنیا در زمینه مزاحمت جنسی کارمندان و سناتورها شد. لیکن 
آدریانان روالس که بیدرنگ به خاطر افشاگری اخراج شده بود، شکایتی را طرح کرد 
و درخواســت خسارت نمود و اکنون سنای کالیفرنیا از بودجه ویژه، 310000 دالر 

خواهد پرداخت. 
او به فصل تاریک قدرت نمایی مردان در سنا پایان داد. 

بخشودگی یکی از یاران مارتین لوتر کینگ
پس از گذشــت دهه ها، بیارد راستین از رهبران جنبش مدنی و از کنشگران حقوق 
دگرباشان جنسی، از سوی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا مورد بخشش قانونی قرار 
گرفت. گوین نیوســام اعالم کرد، امیدوار است که این تصمیم او، از سوی دیگران 

نیز، پیروی شود. 
او که در ســال 1953 در پاسادنای کالیفرنیا به سبب رابطه جنسی با یک مرد دیگر 
دستگیر شده بود و در سال 19۶3 یکی از مشاوران مارتین لوترکینگ در سازماندهی 
راهپیمایی بزرگ در واشنگتن بوده که در آن یک میلیون نفر حضور داشتند و مارتین 

لوترکینگ، سخنرانی معروف خود، »من یک رویا دارم« را ایراد کرده است:
بیارد راستین، سالها به خاطر موضوع رابطه جنسی با یک مرد که در آن زمان ممنوع 
بوده اســت، سالها از حضور در جنبشی که خود از رهبران آن بوده، دوری گزید و 

فعالیت نکرد و مورد تبعیض در زمینه های گوناگون قرار گرفت. 

http://www.ketab.com/
http://alikrealtor.com/
https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر:

جدال سیاسی ، اقتصادی و حقوقی
 بین کالیفرنیا و تگزاس

کن پاکســتون )Paxton( دادســتان کل ایالت تگزاس، از 
دیوان عالی قضایی آمریکا خواست که به لغو قانونی بپردازد 
که ایالت کالیفرنیا تصویب کرده و به موجب آن، سفر کارکنان 
ایالتی برای شــرکت در کنفرانس ها و نمایشگاه ها با هزینه 
مالیات دهندگان به ایالت هایی چون تگزاس ممنوع می شود. 
این قانون کالیفرنیا، پس از آن که ایالت تگزاس از اداره دولتی 
ویژه فرزند خواندگی خواست از دادن این حق به دگرباشان 

خودداری نماید تصویب و اجرایی شده است. زیرا این رفتار 
ایالت تگزاس را تبعیض آمیز می داند. 

کن پاکستون، دادســتان کل تگزاس، این ممنوعیت قانونی 
در کالیفرنیا را جنگ اقتصادی و تنبیه کســانی دانســت که 
در تصمیم در مــورد آینده یک کودک، از وجدان خود بهره 
می گیرند. و این تصمیم کالیفرنیا را نوعی مخالفت سیاســی 

دانست که به شکست دموکراسی می انجامد. 

تقاضا برای مسلح کردن نگهبانان پارکها

جو بوســکاینو )Buscaino( نماینده شــورای شهر لوس 
آنجلس، پیشــنهادی را برای بحث و رای به شــورا ارائه کرده 
است تا به موجب آن ماموران نگهبانی پارک ها، مسلح باشند زیرا 
هنگامی که در پارک به نقاط دور از دسترس می روند برایشان 
خطر وجود دارد و آنها هم چون مامور مراقبت از مردم و برقراری 
نظم هستند باید مانند پلیس و دیگر نیروها، دارای اسلحه باشند. 
زیرا آنها نیز مانند پلیس سوگند یاد کرده اند و آموزش اسلحه و 

نظامی دیده اند. 
این پیشــنهاد از سوی کنشگران مدنی و آنهایی که خود را در 
خدمت همکاری با بی خانمان ها می دانند، مورد اعتراض قرار 
گرفته است و می گویند این پیشنهاد خطرناکی است و زندگی 

بی خانمان ها را به گونه ای تهدید می کند. 
اداره پارک های لوس آنجلس از این پیشنهاد، پشتیبانی کرده است.

آتش سوزی در یک مجموعه آپارتمانی 
در شهر تاستین ارنج کانتی

آتش سوزی در یک مجموعه آپارتمانی در شهر تاستین ارنج 
کانتی، در ساعت 3 پس از نیمه شب، ماموران آتش نشانی 
را به بالک 15700 در خیابان ویلیامز کشــاند و تا ساعت 
3:30 دقیقه که ســقف مجموعه فــرو ریخت، 1۲0 مامور 
آتش نشــانی،  تالش کردند تمامی نزدیک بــه 100 نفر از 

ساکنان آپارتمان ها را بیروی بیاورند. 

مسئوالن آتش نشــانی اعالم کردند که هیچیک از ماموران، 
آسیب ندیده اند و تصور می کنند که همه ساکنان ساختمان 
را ترک کرده باشند و کسی در میان شعله های آتش و دود 
غلیظ نمانده باشد و تنها ۲ نفر به سبب مشکالت تنفسی به 
بیمارستان منتقل شده اند. آتش سوزی از یکی از آپارتمان های 

طبقه زیرین آغاز و به طبقه باال رسیده بود. 

پیشینه جرم 66000 نفر در کانتی 
لوس انجلس پاک می شود

جکی لی سی، دادستان کل کانتی لوس آنجلس اعالم کرد 
که درخواست او از قاضی دادگاه عالی مبنی بر بخشودگی 
جرائم ۶۶000 نفر که رکود جرم و جنجه برای در اختیار 
داشتن ماری وانا در پرونده آنان ثبت شده است، با قانونی 
شدن اســتفاده از ماری وانا، رکورد آنان پاکسازی شود و 
با پذیر و دســتور قاضی، جرم جنایی افراد از سال 19۶1 
تاکنــون در زمینه ماری وانا و 4000 نفر با جرم جنجه در 

همین زمینه مشمول پاکسازی رکورد می شوند.

در این شمارش، 3۲ درصد را سیاه پوستان، 45 درصد را 
التین تبارها و ۲0 درصد را سفیدپوستان تشکیل می دهند. 
پس از تصویب الیحه ۶4 که مصرف ماری وانا برای افراد 
باالی ۲1 سال را برای گذران اوقات فراغت آزاد می کرد، 
قانون گذاران کالیفرنیا در ســال ۲018 از دادســتان های 
کالیفرنیا خواستند که به طور اتوماتیک تا جوالی امسال به 

پاکسازی رکورد افراد بپردازند. 

خیابان برادوی Broadway در دان تاون لوس آنجلس منطقه بدون اتوموبیل
Broadway در دان تــاون لوس آنجلس ممکن  خیابان برادوی 
است نخســتین خیابانی باشــد که در این منطقه ورود اتوموبیل به 

شد.  خواهد  ممنوع  آن 
بنابر پیشــنهادی که از ســوی هوزه هویزار، نماینده شورای شهر، 
بــرای ایجاد منطقــه بدون اتوموبیل پیشــنهاد شــده و به بحث و 
رای گذاشــته می شــود، خیابان برادوی در فاصله خیابانهای یکم 
تا دوازدهم بر روی اتوموبیل ها بســته می شــود و ایــن خیابان به 
عنــوان نمادی از مرکز فرهنگی کشــور، منطقه ای برای قدم زدن و 
پیاده راه رفتن و خرید در داون تاون می شــود و می تواند به رشد 

و گسترش مشــاغل و اقتصاد بهتر بیانجامد. 
ناگفتــه نمانــد که دو ســر این خیابان بســته نخواهد شــد تا در 
موارد اضطراری ماشــین های پلیس، آتش نشانی و آمبوالنس از آن 
عبــور کنند و نکته نهایی این که ایــن خیابان بدون دود، تنفس و 

پیاده روی برای خرید را آســان تر  می کند.

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21161&Status=2
www.ticketjustice.net
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فرستادن پرستار به خانه های مسافران چینی 
برای پیشگیری ار ویروس کرونا

اداره بهداشــت عمومی کانتی لوس آنجلس اعالم کرد برای پیشگیری از احتمال 
سرایت بیماری با ویروس کرونا، از کسانی که به چین سفر کرده و به لوس آنجلس 
آمده اند و در معاینه مقدماتی در فرودگاه نشــانه ای از بیماری نداشته اند، خواسته 
است 14 روز در خانه بمانند و با کسی تماس نگیرند و برای معاینه آنها، شماری از 

پرستاران را مامور رسیدگی به آنها در خانه هایشان کرده است. 
این موضوع را باربارا فرر )Ferrer( مدیر اجرایی اداره بهداشــت عمومی کانتی 

لــوس آنجلس در دیدار با هیئت مدیره ناظران کانتی لوس آنجلس اعالم نموده و 
گزارش داده است. 

اداره بهداشــت از کسانی که به چین ســفر کرده و بازگشته اند و در فرودگاه مورد 
معاینه قرار نگرفته اند درخواست کرد در صورت نیاز با تلفن ۲11 تماس بگیرند تا 

برای آنها پرستار و کمک پزشکی برای معاینه فرستاده شود. 

بیش از دوسوم دانش آموزان کالیفرنیا در
 آزمون استاندار علوم رد شده اند

انتشار نتیجه نمرات آزمون استانداردهای آموزشی در کالیفرنیا برای سال ۲019 
نشــان می دهد که دانش آموزان روز به روز، از نظر آموزشــی عقب می افتند و 
تنها 30 درصد)دو ســوم( دانش آموزان در زمینه علوم،  توانسته اند پاسخگوی 
پرســش ها باشــند. دانش آموزان کالس پنجم در 31/7 درصد، دانش آموزان 
کالس هشــتم در 30/8 درصــد و دانش آمــوزان کالس یازدهم ۲7/7 درصد 
بوده انــد که میانگین کالیفرنیا را در ۲9/9 درصــد قرار می دهد.  دانش آموزان 
آســیایی در زبان انگلیسی، ریاضی و علوم به ترتیب با 75 درصد، 70 درصد و 

54 درصد قرار گرفته اند. 
دانش آموزان سفیدپوســت در زبان انگلیســی، ریاضی و علوم به ترتیب با ۶5 

درصد، 54 درصد و 44 درصد بوده اند. 
رتبه بومیان آمریکا با 38 درصد، ۲7 درصد و ۲1 درصد ثبت شــده است. 

التین تبارها نیز 41 درصد، ۲8 درصد و 19 درصد را به خود اختصاص داده اند. 
سیاه پوستان با 33 درصد در زبان انگلیسی، ۲1 درصد در ریاضی و 14 درصد 

در علوم در آخر جدول استاندارد آموزشی قرار گرفته اند. 

 HBO, Apple, Amazon شرکت های
به کالور سیتی می آیند

شرکت های HBO, Apple, Amazon دفترهای تولید 
و و نمایش فیلم را به کالورســیتی در جنوب کالیفرنیا منتقل 
می کنند تا بتوانند با شــرکت نمایش فیلــم Netflix رقابت 

بیشتری بنمایند. 
همین موضوع نه تنها موجب اســتخدام بیشــتر در این شهر 
جنوب کالیفرنیا خواهد شد،  شرکتهای توسعه و مقاطعه کاری 
میلیاردها دالر را روانه خرید زمین و ســاختمان های اداری و 

تجاری در این شهر نموده اند. 
شرکت آمازون، یک مجموعه 7۲0000 فوت مربع را اجاره کرده 
و شــرکت اپل، قرارداد اجاره مجموعه 1۲0000 فوت مربع را 
 At&t که بخشی از شرکت HBO به امضا رسانده و شرکت

است، مرکزی را با ۲40000 فوت مربع در اجاره خود دارد. 
تمامی این شــرکت ها،  در آمد بخش نمایشی خود را همانند 

Netflix از راه عضویت به دست خواهند آورد.

توبیخ نماینده لوس انجلس در مجلس به خاطر 
بوسیدن کارمند خود

نتونی رندون رئیس و سخنگوی مجلس نمایندگان ایالت 
کالیفرنیــا در نامه به وندی کاریو نماینده لوس آنجلس در 
مجلس و رئیس دفتر او، جرج اســپارزا را به سبب رفتار 

ناشایست آن در محیط کار، سرزنش کرد. 
وندی کاریو نماینده لوس آنجلس در دو دیدار، همکاران 
را در آغوش گرفته و بوسه ای بر گونه های آنها زده است 
و رئیس دفتر او نیز متهم است که در تعریف از این ارتباط 

و بوسه، عبارت های جنسی را به زبان آورده است. 

این موضوع نسبت به ۲ کارمند دفتر او رخ داده است  ، از 
ســال ۲01۶ و به ویژه پس از جنبش Me-too، مواردی 
از برخوردهــا و رابطه های نماینــدگان و کارمندان مورد 
تحقیق قرار گرفته و مقررات دشوارتری وضع شده است.
ناگفته نماند وندی کاریو که زاده الســالوادور است و 39 
ســال دارد،  در کودکی به آمریکا آمده و در ســال ۲019 

همراه با گوین نیوسام از السالوادور دیدار کرد. 

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
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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 14 فوریه 2020
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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

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

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

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

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

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

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

www.andishehlive.com

سحر امانی

حسن اعتمادی

مهدی آقازمانی

آسوریا امروز

احمدرضا بهارلو

رضا علوی

منصور اسانلو

ایران آکادمیا

رضا گوهرزاد

عسل پهلوان

آیین بهایی

بیژن خلیلی

ساسان کمالی

پریسا ساعد

محمد امینی

راه کارگر

سیروس مشکی

نهضت فرنودی

داریوش اقبالی

نوین تی وی

تلفن: 4201 791 818
فکس:  5303792828

استودیو:  4202 791 818

20501Ventura Blvd. Suite 147 

Woodland Hills, CA 91364

info@andisheh.tv 

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

http://www.andisheh.tv/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
https://www.eventbrite.com/e/born-in-1361-a-play-by-asiyeh-ziaei-tickets-81634680527
http://www.frenchtuesdays.com/
https://www.uscpacsa.org/
https://tickets.kodoom.com/select?id=84781
https://www.iraniticket.com/clubs/tickets/norouz-mega-bash-eden-sunset-189272?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=57e384c5-4708-4d3f-86b7-490aef3bdbf5
https://farhang.org/
https://www1.ticketmaster.com/darya-dadvar/event/0B005831DE6A3D3B
https://farhang.org/events/nowruz/annual-celebration-of-nowruz-in-orange-county-2020
https://farhang.org/events/nowruz/12th-annual-celebration-of-nowruz-at-ucla


Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

207

کارل گولدمن، صاحب ایستگاه 
رادیویی KHTS  در قرنطینه ژاپن

کارل گولدمن، صاحب ایستگاه رادیویی KHTS که از سانتاکالریتا در کالیفرنیا پخش 
می شــود، همراه همسرش جری سراتی گولدمن که در سفر 1۶ روزه هستند در میان 
۲500 مسافر کشتی تفریحی هستند که در بندر یوکوهاما در ژاپن برای قرنطینه 14 روزه 

پهلو گرفته است. 
کارل گولدمن که گزارش این سفر همراه با قرنطینه را در وب سایت ایستگاه رادیویی خود 
منتشر کرده، نوشته است که روز یکشنبه ۶4 نفر از مسافران قرنطینه شده،  به بیمارستان 
منتقل شده اند که 1۲ نفر آنان شهروند آمریکا هستند. قرنطینه این کشتی مسافری بزرگ، 

 تا روز 14 فوریه خواهد بود. 
ناگفته نماند که این سفر دریایی 1۶ روزه، هدیه تولد و کریسمس به همسرش بوده است. 

17 دانشجو در سانتا کروز 
دستگیر شدند

در اعتصاب دانشجویان دوره های دکترا و فوق  لیسانس دانشگاه UC در سانتاکروز، 
17 نفر تاکنون دستگیر شده اند. 

این تظاهرات و اعتصاب که روز سوم خود را گذرانده است در پاسخ به فراخوان 
اتحادیه دانشجویانی که کار می کنند، برپا شده است. 

در این تظاهرات و اعتصاب که روز گذشــته با مسدود کردن دو خیابان ورودی به 
دانشگاه همراه شد، پلیس زیر عنوان اختالل در نظم عمومی به دستگیری دانشجویان 

پرداخت.
دانشجویان می گویند در حالی که اجاره خانه برای دانشجویان رد پیرامون دانشگاه 

باال می رود، آنها هنوز باید با حقوق اندک به تدریس بپردازند. 

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
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=57e384c5-4708-4d3f-86b7-490aef3bdbf5
https://911rugservices.com/
www.RustinOffice.com

