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

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE
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کشف تونل زیرزمینی در مرز 
مکزیک تا سن دیه گو

تابلوهای بزرگراه ها ، تعمیر جاده ها

از شیراز با عشق

جو بایدن، معاون رئیس جمهور 
پیشین آمریکا در دانشگاه فولرتن

تالش جمهوریخواهان کالیفرنیا 
برای حفظ کرسی های خود

آتش سوزی در کلیسایی در 
یونیورسیتی پارک در لوس آنجلس

28 سال زندان برای شوگ نایت 
خواننده رپ

 رانندگی در حال مستِی هنرپیشه 
سریال ری دانوون

در صفحات دیگر:

روز شمار

رژه بزرگ ایرانیان برون مرز در روز جهانی 
کوروش بزرگ و در پشتیبانی از جنبش ملت ایران

روز یکشــنبه  28 اکتبر روز رژه بزرگ ایرانیان در لس 
آنجلس به مناسبت روز جهانی کوروش بزرگ و پشتیبانی 
از جنبش بزرگ مردم ایران است. از این نظر شهرداری 
لس آنجلس با برگزاری این رژه در مســیر اعالم شــده 
فوق موافقت کرد. هم چنین انجمن شــهر ناحیه 11 به 
سرپرستی مایک بانین )Mike Bonin( اجازه حضور 
مردم و جمع شــدن آنها در محوطه شهرداری ناحیه 11 

را صادر کرد. در این محوطه اســتیج بزرگی وجود دارد 
که هنرمندان ملی و میهنی برنامه های هنری را تا پاسی 
از شب اجرا خواهند کرد. الزم به یادآوری است که در 
زمانی که ایرانیان برونمرز در حال راهپیمایی و یا گرد هم 
ایی در محوطه شــهرداری هستند ایرانیان درون مرز در 
تدارک رفتن به پاسارگاد و یا حضور در پاسارگاد هستند 

) 7 آبان برابر با 29 اکتبر 2018 (

قتل در زمان شیوع وبا در یمن
»ما هر بهائی را به قتل خواهیم رساند« رندی دابز

کشور یمن از ابتدای بهار عربی دچار دوزخی از جنگ داخلی، قحطی و شیوع بی امان 
بیماری وبا گشته است. یمن فقیرترین کشور خاورمیانه است که در جنوب شبه جزیرۀ 
عربستان قرار دارد و از جنبۀ استراتژیک در سطح جهانی از اهمیّتی بسیار برخوردار است. 
بخش عظیمی از نفت عالم از تنگه ای باریک بنام باب المندب عبور می کند تنگه ای که 

دریای سرخ را از طریق خلیج عدن در جنوب به غرب متصل می کند.
یمن سابقه ای طوالنی از نزاع و ستیز دارد ولی بحران کنونی این کشور از سال 2011 و 
هنگامی آغاز می شود که ریاست جمهوری آن زمان آقای عبداهلل صالح سعی کرد قانون 
اساسی کشور را به نحوی اصالح کند که ریاست جمهوری اش بتواند مادام العمر بشود 
ولی یک ســال بعد وقتی که صالح مجبور به کناره گیری شد معاون ریاست جمهوری 
آقای عبدالربوه منصور هادی در انتخابات سال 2012 به ریاست جمهوری برگزیده شد 
ولی خود او نیز 3 سال بعد از صنعاء پایتخت کشور مجبور به فرار گردید و عدن، شهر 
محّل زندگی خود را به عنوان پایتخت موقت کشور برگزید ولی مجدداً متواری گشته و 

این بار به گشور همسایه خود عربستان سعودی پناهنده شد. 
در قلب آشوب و اغتشاش سیاسی و تجزیه آفرین یمن ، خصومت و عناد شدید قبیله ای 
و فرقه ای وجود دارد. اگر چه اکثریّت اهالی یمن مسلمان سنی هستند ولی برای هزاران 
سال کشور توسط رهبران مسلمان شیعه اداره می شده است. ائتالفی از قبیلۀ حوثی شیعه 

برای کسب سهم خود از قدرت سیاسی بر علیه دولت قانونی هادی که سنی و مورد 
شناســائی بین المللی بود دست به شورش زدند. در عین حال هر دو طرف درگیر 
جنگ داخلی یمن، نقش و بخشی از جنگ نیابتی بین دو کشور همجوار عربستان 
سعودی و ایران هستند. کشور عربستان با ساکنان اکثراً سنی مذهب مرزهایی طویل 
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

صادق هدایت
داستان نویس، مترجم و روشنفکر ایرانی بود.

و نفوذ پذیر با یمن دارد در حالی که ایران شیعه مذهب در شمال شرقی شبه جزیره 
در حاشیۀ خلیج فارس گسترده است. 

آنچه که بی اندازه موضع یمن را بغرنج و پیچیده می کند حضور نمایندگی انحصاری 
القاعده )الکایدا( اســت که در مغرب زمین با عنوان الکایدای شبه جزیرۀ عربستان 
ملحوظ می گردد که هدفش ســرنگون کردن هر دو حکومت هادی و شورشیان 

حوثی و تأسیس یک خالفت اسالمی است.
در میان این جنگ داخلی دوهزار نفر پیروان یمنی آئین بهائی گرفتار هستند که صرفًا 
بدلیل اعتقاد به دیانتی دیگر مواجه با زجر و آزاری بی سابقه بوده و از جانب هر دو 

گروه شیعه و سنی مرتد خوانده می شوند.
عبدالملک حوثی رهبر قبیله طی یک سخنرانی آتشین در اوایل امسال از شهروندان 
یمنی خود مصرانه خواست که از کشور خود در مقابل اعضای دیانت بهائی دفاع 
کنند و بهائیان را کفار و منکران دیانت اســالم توصیــف کرد. به یک معنا اعمال 
خشونت آتشین و هیجان زده نسبت به بهائیان موردی است که هر سه جناح درگیر 

در جنگ داخلی یمن می توانند درباره آن به توافق برسند.

کمی بعد از ســخنرانی آتشین عبدالمالک حوثی سایت های خبری حمالت علیه 
بهائیان را تکرار نموده و یکی از نویســندگان و استراتجیست های برجستۀ حوثی 
بنام احمد احمد در ضمن شرحی در رسانه اجتماعی چنین گفت » ما هر بهائی را 
به قتل خواهیم رساند« یک چنین اظهاراتی توسط مراجع مذهبی در عاصمه یمن نیز 
ابراز گردید از جمله توسط شمس الدین محّمد شرف الدیّن یک رهبر مذهبی تعلیم 

دیده در ایران که سال گذشته از طرف حوثی ها بعنوان مفتی یمن برگزیده شد.
در حال حاضر شش نفر بهائی به دلیل اعتقادات دینیشان زندانی هستند و در میان 
آنان حامد بن حیدر می باشــد که از ســال 2013 بازداشت و در ماه ژانویه بعد از 
یک محاکمۀ طوالنی و به اتهام عضویّت دیانت بهائی محکوم به اعدام در مألء عام 

گردید. 
آژانس های بین المللی به تجهیز کمک های انســانی  اولویّت های درمانی  برای 
مبارزه با قحطی و شیوع وبا پرداخته اند در حالیکه سازمان های مدافع حقوق بشر 
مصراً از رهبران قبیله خواسته اند افرادی را که به  ناحق بر اساس اعتقاد دینی شان 
به زندان انداخته اند آزاد کنند. در همین حال احوال دنیا با نگرانی ناظر اســت به 

تخریب و تباهی انچه که از یمن باقی مانده است.

ادامه مطلب »ما هر بهائی را به قتل خواهیم رساند«  از صفحه 1

هیئت مدیره ناظران کانتی لوس آنجلس در آخرین نشست خود، تصمیم گرفت تا از 
ادامه دریافت بدهی های زندانیان نوجوان که پیش از سال 2009 در زندان بوده اند ، 
خودداری نماید و هزینه های دادگاه و زندان را از خانواده های این نوجوانان دریافت 
ننمایــد  و افزون بر آن با آغاز ژانویه 2019 نیز هیــچ هزینه ای را متوجه خانواده 

نوجوانان بزهکار نکند. 

گر چه ایالت کالیفرنیا پیش از این، دریافت این هزینه ها را متوقف کرده بود، لیکن 
شماری از کانتی ها هنوز آن را دریافت می کردند و کانتی لوس آنجلس یکی از آنها 

بوده که با این تصمیم، به آن پایان می دهد. 
برآورد شده است که این تصویب، دریافت در مجموع 90 میلیون دالر هزینه عقب 

افتاده و دریافت شدنی را پایان می دهد و با کسری بودجه روبرو می نماید. 

خودداری از ادامه دریافت بدهی های زندانیان نوجوان
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اداره راه کالیفرنیا اعالم کرد که تابلوهای بزرگراه ها که می گوید پول مالیات شما به 
کار گرفته می شود که در مورد تعمیر جاده ها سخن می گوید، تغییر خواهد داد زیرا 
هواداران الیحه 6 انتخابات نوامبر 2018 که علیه مالیات بنزین است آن را در راستای 

مخالفت با الیحه خود می بینند. 
پس از آن که در دو مجلس کالیفرنیا الیحه ای برای افزایش مالیات بنزین به تصویب 

و امضای فرماندار رسید تا 5/2 میلیارد دالر برای تعمیر جاده ها تامین نماید، مخالفان 
این الیحه، از جان کاکس نامزد فرمانداری کالیفرنیا از حزب جمهوریخواه تا شماری 
از کنشگران جمهوریخواه، علیه آن حرکت کرده و اکنون الیحه 6 را به رای عمومی 

می گذارند. 

تابلوهای بزرگراه ها ، تعمیر جاده ها

اداره مرزبانی مکزیک و ماموران تحقیق اداره امنیت داخلی آمریکا و مرزبانان آمریکا 
اعالم کردند که در یک تالش مشــترک، توانســته اند یک تونل زیرزمینی را در مرز 
مکزیک از شــهرک Jacume تا سن دیه گو بیابند که مجهز به خط ریل آهن برای 
حمل و نقل بوده اســت. ورودی این تونل به عمق 31 فوت در خاک مکزیک است 
و ایــن تونل کــه درازای آن 336 فوت در خاک کالیفرنیا ادامه دارد به به درازای 627 

فوت در خاک مکزیک قرار دارد و ارتفاع آن 3 فوت و عرض آن 2/5 فوت است این 
نخستین کشف در سال 2019 – 2018 تلقی می شود و در سال گذشته 2 تونل مشابه 
دیگر در منطقه مرزی مکزیک و سن دیه گو یافته شدند که مواد مخدر را به انباری در 

سن دیه گو می رساند.

کشف تونل زیرزمینی در مرز مکزیک تا سن دیه گو

http://www.thelawyersgroupinc.com/
https://www.08tickets.com/tickets/bazme-arefan-143325#buy
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مقاله خبری:

نصب یک بیلبورد تبلیغاتی مزین به تصویر سربازان ارتش اسراییل در یکی از خیابان 
های شــهر شیراز به مناسبت بزرگداشت شهیدان هفته دفاع مقدس )جنگ 8 ساله 
ایران و عراق که منجر به کشــته شــدن حدود نیم میلیون نفر ایرانی و عراقی شد!( 

جنجالی شده و بحث های داغی در شبکه های اجتماعی به راه انداخته است.
هر ســاله در آستانه سی و یکم شهریورماه، سالگشت حمله عراق به ایران در سال 
1359 خورشیدی، حکومت جمهوری اسالمی مراسمی را در سراسر کشور برگزار 
می کند که به هفته دفاع مقدس معروف است. در این ایام پرچم، پوستر و بیلبورد در 

همه شهر و روستاها با مضمون دفاع مقدس نصب می شود. 
هفته دفاع مقدس امســال اما در شهر شیراز با بحث و جنجال های فراوانی همراه 
بود. نصب یک بیلبورد با تصویر سربازان دشمن دیرین جمهوری اسالمی، اسراییل، 
در بزرگداشت شهدای جنگ ایران و عراق و با بیت شعری از یک شاعر با نام علی 
معلم دامغانی با مضمون »شدند و خیره هنوز آن شکوه میبینم ... سواد سایه شان را به 
کوه میبینم«، دردسر بزرگی برای شهرداری و شورای شهر شیراز بوجود آورده است. 
در طراحی بیلبورد مذکور از عکس سه سرباز با یونیفورم نظامی اسراییل که بر باالی 
بلندی ایستاده اند و نظاره گر ابرهای آسمان هستند استفاده شده است. این تصویر 
در اصل با چهار سرباز بوده که نفر چهارم که یک سرباز زن اسراییلی است، از طرح 

بیلبورد شیراز حذف شده است.
مدت کوتاهی پس از نصب این بیلبورد، واکنش ها به آن آغاز شــد و مســئوالن 

شهرداری شیراز را وادار کرد تا در نخستین فرصت، بیلبورد را جمع آوری کنند اما 
انتقادها از ســوی هواداران جمهوری اسالمی همچنان ادامه دارد تا جایی که رییس 
شــورای شهر شیراز اعالم کرد، این شورا در حال تحقیق درباره چگونگی راهیابی 

تصویر سربازان اسراییلی به بیلبورد هفته دفاع مقدس است.
واکنش کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی درباره این اشتباه مسئوالن شهری شیراز 
گاه همراه با شوخی و طنز نیز بوده است. یک کاربر توییتر با انتشار تصویر اصلی و 
طراحی شده، توییت کرد: »شهرداری شیراز در اقدامی انقالبی برای بزرگداشت هفته 
دفاع مقدس، بنر بزرگی با عکس سه سرباز ارتش اسرائیل نصب کرد!« حتی حساب 
کاربری توییتر فارسی وزارت امورخارجه اسراییل هم ضمن نمایش تصاویر بیلبورد 
و عکس اصلی به شــوخی نوشت: »اســراییل تو بنیاد حفظ نشر آثار دفاع مقدس 
هم آدم داره« اما شــاید بامزه ترین شوخی از یک حساب کاربری توییتری بود که 
خود را منتســب به موساد، سازمان اطالعات و امنیت اسراییل، کرده است؛ در متن 
توییت به انگلیسی نوشته شده: »ماموریت انجام شد، شیراز، ایران. به یادبود شهدای 
جنگ. تصویر سربازان ارتش اسراییل« و در پاسخ این توییت به فارسی نوشته شده: 

»متشکرم!«
این بیلبورد، روز 26 سپتامبر گذشته از سوی شهرداری شیراز برچیده شد.

امیر رنجبر

از شیراز با عشق
)مامور ۰۰۷ اسراییل در شیراز!(

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87
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جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشــین آمریکا، با حضور امروز خود در دانشــگاه 
فولرتن تالش کرد تا 5 نامزد دموکرات در ارنج کانتی را برای دستیابی به کرسی کنگره 
آمریکا یاری دهد و به همراه آن، دموکرات ها بتوانند به دست آوردن اکثریت در کنگره 
آمریکا را داشته باشند. بلیت های ورودی رایگان و تنها برای دانشجویان بوده و همانند 
همان گردهم آیی خواهد بود که در ماه گذشــته از سوی باراک اوباما رئیس جمهور 

آمریکا در آناهایم برگزار شد. در شامگاه روز پنج شنبه نیز جو بایدن در یک گردآوری 
مالی خصوصی در لوس آنجلس شرکت می نماید تا برای دموکرات ها برای کمیته های 

اجرایی گردآوری مالی نماید.
از جو بایدن به عنوان یکی از شانس های نامزدی ریاست جمهوری از حزب دموکرات 

برای سال 2020 یاد می شود. 

درکانون خبر:

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا در دانشگاه فولرتن

32 روز به انتخابات 6 نوامبر مانده است و تالش جمهوریخواهان کالیفرنیا برای حفظ 
کرسی های خود و دموکرات ها برای به دست آوردن کرسی های جمهوریخواهان کنگره 

افزایش می یابد. 
آندرو جنز، دادستان دموکرات از منطقه توالر کالیفرنیا در تالش است که با هزینه کردن 
4/3 میلیون دالر به رقابت با دوین نونز جمهوریخواه از منطقه 22 بپردازد که 6 میلیون دالر 

بودجه برای هزینه کردن دارد.

در منطقه 10 کنگره آمریکا در تورالک، جاش هاردر از حزب دموکرات در تالش است 
تا کرسی جف دن هم نماینده جمهوریخواه کنگره را به خود اختصاص دهد. جف دن 
هم 2/4 میلیون بودجه تا پایان ماه جون در صندوق انتخاباتی خود برای هزینه کردن دارد. 
از ســوی دیگر با کنهر گیری دارل آیســا، رقابت در این منطقه 49، بین دایان هارکی 
جمهوریخواه و مایک لوین از حزب دموکرات است که از کنشگران محیط زیست است 

و 2/2 میلیون دالر برای هزینه کردن در کیسه انتخاباتی خود دارد. 

تالش جمهوریخواهان کالیفرنیا برای حفظ کرسی های خود

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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آدینه 20 مهر  / 12 اکتبر

1289 خورشیدی ) 1910 میالدی(
میرزا  توسط  نوبهار«   « روزنامه  انتشار 
آستان  الشعرای  ملک   - خان  محمدتقی 

قدس رضوی در مشهد

1313 خورشیدی ) 1934 میالدی(
گشایش آرامگاه فردوسی با نطق رضاشاه 

پهلوی
1350 خورشیدی ) 1971 میالدی(

محمدرضاشاه پهلوی در مراسم جشن های 
 « گفت:  کورش  آرامگاه  در  ساله   2500

کوروش ، آسوده بخواب که ما بیداریم »
1356 خورشیدی ) 1977 میالدی(

اعتصاب مطبوعات
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

نگار  روزنامه  حائری،  صفا  درگذشت 
سرشناس  ایرانی در جنوب فرانسه .

 شنبه 21 مهر   /  13 اکتبر

1305 خورشیدی ) 1926 میالدی(
به  معروف  محمدتقی  حاج  درگذشت 

شوریده شیرازی- شاعر دوره قاجار
1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(

آغاز محاکمه 12 تن از افسران دسته دوم 
صدورحکم  و  توده  حزب  نظامی  سازمان 

اعدام برای آنان
1358 خورشیدی ) 1979 میالدی(

درگذشت غالمحسین مصاحب - نویسنده 
و پژوهنده

1389 خورشیدی ) 2010 میالدی(
ایرانی  شهیر  خواننده  مرضیه،  درگذشت 

اکتبر در سن 85  ظهر روز چهارشنبه 13 
سرطان  دلیل  به  پاریس  شهر  در  سالگی 
استخوان. وی از مدتی پیش در بیمارستان 
آمریکایی شهر پاریس بستری بود. مرضیه 
مرتضایی،  السادات  اشرف  واقعی  نام  با 
متولد سال 1304 در شهر تهران بود. او با 
آهنگسازان و ترانه سرایانی چون تجویدی، 
خرم، یاحقی، خالقی، رهی معیری و معینی 
کرمانشاهی کار کرد و د ه ها تصنیف و ترانه 
ماندگار از خود به یادگار گذاشت. وي ایران 
را در سال 1373 ترک کرده و با پیوستن به 
» شوراي مقاومت ملي » در پاریس اقامت 

گزیده بود .
آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود 

است

یکشنبه 22 مهر /   14 اکتبر

1316 خورشیدی ) 1937 میالدی(
آهن  ذوب  کارخانه  بنای  سنگ  نخستین 

در پشت کوه بی بی شهربانو نصب شد

1317 خورشیدی ) 1938 میالدی(
زادروز شهبانو فرح پهلوی

1328 خورشیدی ) 1949 میالدی(
تحصن دکتر محمد مصدق و تنی چند از 

هم فکرانش برابر کاخ شاه
1342 خورشیدی ) 1963(

و  رضایی   حاج   طیب  اعدام  حکم  صدور 
اسماعیل رضایی

دوشنبه 23 مهر   /  15 اکتبر

1314 خورشیدی ) 1935 میالدی(
تأسیس کانون بانوان ایران

1339 خورشیدی ) 1960 میالدی(
پشتوانه  عنوان  به  سلطنتی  جواهرات 
ایران  مرکزی  بانک  خزانه  به  اسکناس 

تحویل داده شد
1374 خورشیدی ) 1995 میالدی(

امضاي  با  نویسنده ایم«  »ما  متن  قرائت 

آتورمیلر،  توسط  ایرانی،  نویسنده   134
در انجمن قلم آمریکا و پخش این خبر در 
سراسر جهان، که یکی از انگیزه های شتاب 
نویسندگان  کشتار  در  اسالمی  جمهوری 

ایرانی شد .
سه شنبه 24 مهر /   16 اکتبر

1287 خورشیدی ) 1908 میالدی(
تشکیل نخستین گروه سوسیال دمکرات 

در تبریز
1320 خورشیدی ) 1941 میالدی(

تصویب قانون عفو زندانیان سیاسی
1331 خورشیدی ) 1952 میالدی(

قطع مناسبات سیاسی ایران با انگلیس

1368 خورشیدی ) 1989 میالدی(
درگذشت مرتضی حنانه - موسیقیدان و 

آهنگساز
1384 خورشیدی ) 2005 ( میالدی

درگذشت هادی حقوقی - روزنامه نگار و 
ناشر نشریه خواندنیها در لوس آنجلس

چهارشنبه 25 مهر  /  17 اکتبر

1318 خورشیدی ) 1939 میالدی(
روزنامه نگار  و  شاعر  یزدی  فرخی  قتل 
آزادیخواه در زندان قصر ) توسط » آمپول 

هوا »ی پزشک احمدی (
1344 خورشیدی ) 1965 میالدی(

پهلوی  کتابخانه  تشکیل  فرمان  صدور 
اسناد  و  خطی  کتب  کلیه  تمرکز  برای 

تاریخی

پنجشنبه 26 مهر  /   18 اکتبر

1286 خورشیدی ) 1907 میالدی(
مدیریت  به   « مساوات   « روزنامه  انتشار 

سیدمحمدرضا شیرازي 
1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(

استعفای مهدوی کنی از نخست وزیری

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
12 اکتبر تا 18 اکتبر )20 مهر تا 26 مهر(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

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

خبر اول – علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با اشاره به لوایح ارائه 
شده از سوی دولت به مجلس برای راه نیافتن جمهوری اسالمی به فهرست سیاه 
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشــویی )اف ای تی اف(، از شورای نگهبان خواست 

مصوبه اخیر مجلس را در این زمینه رد کند.
معلوم نیست تو اون نظام خرتوخر چه خبره! یکی میاد هی میگه حضرت امام گفته 
نظامیون نباس در سیاست دخالت کنند و یه الشخور جنگی ام مثه این یارو حرفای 
امام به فالنشم نیست و خیلی شیک میاد به شورای نگهبانی دستور میده که خودش 
نزده میرقصه و پایه ریدن تو قوانین تک و توک درست مجلسه! بیچاره حتی گفته 
اگه اینو قبول کنیم، همه چیزمونو تو عراق و سوریه و یمن و بقیه جاها به فالن دادیم 
رفته پی کارش. حاال باس ببینیم نظر حضرت نوح و جنتی و بقیه فسیل های شورای 

نگهبان چیه یعنی آغا چی دستور میده! 
خبر دوم - میرمحمود موســوی از دیپلمات های سابق جمهوری اسالمی و برادر 
میرحســین موســوی محصور، با ابراز ناامیدی درباره اصالح طلبــان گفت، آنها 
توانایی کاری بیشتر از آنچه در دو دهه اخیر انجام شده ندارند و دیگر توی ماشین 

اصالح طلبان نمی شود نشست.
اینجانب شــرلوک هولمز ایرانشهر حدس میزنم اگه حرف آق میرمحمود از زبون 
داداشــش گفته شده باشــه یعنی این که اونا هم دارن از االن برای حکومت بعدی 
خودشونو آماده میکنن و از این جماعت اصالح طلب فرصت طلب تبری میکنن و 

از ماشین پیاده شدن و منتظر یه خر مرادن که روش سوار شن و برن حالشو ببرن. 
خبر سوم - عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل جمهوری اسالمی، از ادامه 
فعالیت اینســتاگرام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت، این شــبکه اجتماعی بدون 
محدودیت قانونی مشغول تهاجم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی علیه مردم و 
نظام جمهوری اسالمی است. او که درضمن دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای 

مجرمانه اینترنت )مسئول اعمال محدودیت های گسترده در اینترنت ایران( است که به 
کمیته فیلترینگ شهرت یافته گفت، اینستاگرام بر خالف قانون اساسی، صوت و تصویر 

فراگیر را از انحصار سازمان صدا و سیما خارج کرده است.
این آقای معاون شاد و خرم همچین از اینستاگرام بدجور گفت که من فکر کردم مادر 
و خواهرش مورد تجاوز این اپلیکیشن قرار گرفتن. آخه عبدالفالن خرم آبادی یعنی 
انقدر صدا و سیما بدبخت شده که انحصارش با یه اپلیکیشن فزرتی که حتی رو قسمت 
تکستش نمیشه لینک گذاشت، به فالن میره؟ یعنی این همه شبکه های رادیو تلویزیونی 
ماهواره ای و کلی رسانه های دیگه پشم شدن و فقط اینستاگرام مونده که فیلترش کنی؟  
خبر چهارم - در روزهای گذشته احضاریه هایی از سوی قوه قضاییه و نیروی انتظامی 
به دست چند نفر از چهره های معروف و مشهور کشور که در جمع آوری کمک های 

مردمی برای آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه نقش داشتند، رسیده است!
بیچاره بعضی از این سلبریتی ها اومدن ثواب کنن، کبابشون دارن میکنن. این قوه قضاییه 
که هنوز تکلیف حسابای بانکی خودش معلوم نیست چی میگه این وسط. الریجانی، 
دیوث، قرمســاق، ...، فالن فالن شده، اولین احضاریه باس واسه خودت و همه کس 
و کارت بیاد که معلوم نیست با این همه پول ملت چه غلطی دارین میکنین، نه برای 
بروبچ هنرمند و ورزشکار و ... که حداقل برای حفظ محبوبیتشون هم که شده مثه شما 

حرومزاده ها دزدی نمیکنن!

http://www.08.net/08bus/
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.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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مجموعه مقاالت  پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفار نیویورک 

افقی: 
1- غنی ترین موزه هنر اروپایی در مسکو است- جانشین

2-  پاسخی پیچیده و عمدتاً ناخوشایند به انزوا یا کمبود هم صحبتی است- ویتامین 
موجود در گوجه فرنگی- امتداد

3- ثبات و پایداری در کاری که اراده شده- مادر وطن- تندرستي
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https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E%20%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%20(%20%3C0627%3E%3C0646%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E%3C0634%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%3C060C%3E%20%3C062E%3E%3C0627%3E%3C0637%3E%3C0631%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%20%3C0648%3E%20%3C0646%3E%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E)%202%20%3C062C%3E%3C0644%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E&author=%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%3C060C%3E%20%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
http://alikrealtor.com/


8IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 138 - OCTOBER,12 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره  138  - آدینه  12  اکتبر  2018

آتش سوزی در کلیسایی در یونیورسیتی پارک در لوس آنجلس در ساعت 6/23 بامداد روز پنج شنبه ، ماموران آتش نشانی را به 
منطقه کشاند. 

این آتش ســوزی که در کلیســایی در شماره 720 بلوار واشــنگتن و در نزدیکی بزرگراه های 10 و 110 روی داد، 133 مامور 

آتش نشــانی را در ساعت 7/30 بامداد برای به کنترل درآوردن این کلیسای دو طبقه به تالش کشاند. این کلیسا در سال 1924 
ساخته شده است و بنابر گفته ماموران آتش نشانی هنوز علت آتش سوزی روشن نیست که آیا خوابیدن بی خانمان ها در منطقه و 

کلیسا موجب آتش سوزی شده است یا خیر. لیکن آنچه روشن است در این آتش سوزی هیچ کس مجروح نشده است. 

در کانون خبر:

قاضی دادگاه عالی جنایی لوس آنجلس، شوگ نایت خواننده رپ را که نام واقعی او ماریون نایت و 53 ساله است را به 
جرم تصادف منجر به مرگ و گریز از منطقه در 29 ژانویه سال 2015 به 28 سال زندان محکوم کرد. 

قاضی پیش از اعالم محکومیت خطاب به خانواده قربانی تصادف گفت »بگذارید بگویم که قلب من همراه شماست«.
در این تصادف، شوگ نایت از روی مرد 55 ساله ای به نام تری کارتر دو بار گذشته بود. 

 Straight شــوگ نایت که زاده و بزرگ شــده کامپتون است، یک کمپانی بزرگ موســیقی و تولید و توزیع را داشته و
Outta Compton را کارگردانی کرده اســت. دادســتان دو جرم پیشین او در سال 2014 برای سرقت را نیز در همین 

دوران محکومیت گنجانیده است. 
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 شهر آناهایم 
 ابالغ کاندیداها برای دفتر عمویم

 و لوایح برگه رأی
 شده اند:  دا یشود، کاند برگزار یم ۲۰۱۸نوامبر  ۶ روز سه شنبه،که در   میدر شهر آناها یشهردار  قابل انتصاب در انتخابات عمویم ی   دفاتر مع یبرا لیکه اشخاص ذ  شودیاطالع داده م لهیوس نیبد

 یک نفر رأی بدهیدبه  -برای شهردار 
 اشیل ایتکن
 سینتیا وارد

 رابرت ویلیامز
 تون  دی. مارتی   
 اچ. فوجر شیورا

 هری سیدو
 لوری گالووی
 رودی گائونا

 
 به یک نفر رأی بدهید – 2برای عضو شورای شهر ، ناحیه 

 دوین رابرتز
 لتیدرک وندرب مز یج

 بلیرابرت ترم
 جوردن برندمن
 دونالد برونز

 
 به یک نفر رأی بدهید – 3شهر ، ناحیه برای عضو شورای 

 کالدول  چیم
 رابرت آر.نلسون
 خوزه اف. مورنو

 
 به یک نفر رأی بدهید – 6برای عضو شورای شهر ، ناحیه 

 گرانت هنینگر
 تراور ُانیل 

 گانر   پت  
 
ند  شود،  برگزار یم ۲۰۱۸نوامبر  ۶روز سه شنبه که در   میدر شهر آناها یشهردار  در انتخابات عمویم باید  لیذ لوایحکه   شودیاطالع داده م لهیوس نیبد ی قرار گب   : مورد رأی گب 

ی:   لوایح مورد رأی گتر
 Jالیحه 

حق یک  و  د ینما یم د ییموافقتنامه توسعه را تا کیشهر که  یشورا ۶۳۷۶فرمان شماره  ا یآ. ۲۰۱۶ – ۰۰۰۰۱موافقتنامه توسعه شماره.  د ییتا یبرا حهیال  همه پریس
ساله موافقتنامه توسعه طبق  5اس هاربر در طول دوره  1700بلوار در  واقع تیدر مالکچهار الماس را که  اتاق   580هتل هشت طبقه و  کیساخت  یرارا باعطا شده 

 شود؟ بیتصو  ارائه یم کند، توسط شهر  یمقرر  یو کمک ها دولت   یها هیدییتا

 آری

 خب  
 

 Kالیحه 
حق یک و  د ینما یم د ییموافقتنامه توسعه را تا کیشهر که  یشورا ۶۳۷۶فرمان شماره  ا یآ. ۲۰۱۶ –۰۰۰۰۲موافقتنامه توسعه شماره.  د ییتا یبرا حهیال  همه پریس
مه توسعه طبق ساله موافقتنا 5در طول دوره  دبلیو. کاتل  1030خیابان در  واقع تیچهار الماس در مالک اتاق   634 هتل هشت طبقه و  کیساخت  یبرارا اعطا شده 

 شود؟ بیتصو  ارائه یم کند، توسط شهر  یمقرر  یو کمک ها دولت   یها هیدییتا

 آری

 خب  

 
 Lالیحه 

ل دستمزد قابل حداق شیافزا یفرمان مبتکرانه برا ا یآ – یصنعت مهمان نواز  انیکارفرما  حداقل دستمزد قابل پرداخت توسط بعض   شیافزا یفرمان مبتکرانه برا
با شهر بوده و  ان  یمال فیتخف ینامه هاموافقت یلند که دارا زن  ید ا ی میآناها یحیتفر  ژهیطرح و  در نواج مستقر  یصنعت مهمان نواز  انیپرداخت که توسط کارفرما
 شود؟ بیبه طور کامل به کارمندان پرداخت شود، تصو  ان  یکارفرما  ی   شده توسط چن لیتحم خدمان   یها نهیخواستار آن است که هز 

 آری

 خب  
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 شده اند:  دا یشود، کاند برگزار یم ۲۰۱۸نوامبر  ۶ روز سه شنبه،که در   میدر شهر آناها یشهردار  قابل انتصاب در انتخابات عمویم ی   دفاتر مع یبرا لیکه اشخاص ذ  شودیاطالع داده م لهیوس نیبد

 یک نفر رأی بدهیدبه  -برای شهردار 
 اشیل ایتکن
 سینتیا وارد

 رابرت ویلیامز
 تون  دی. مارتی   
 اچ. فوجر شیورا

 هری سیدو
 لوری گالووی
 رودی گائونا

 
 به یک نفر رأی بدهید – 2برای عضو شورای شهر ، ناحیه 

 دوین رابرتز
 لتیدرک وندرب مز یج

 بلیرابرت ترم
 جوردن برندمن
 دونالد برونز

 
 به یک نفر رأی بدهید – 3شهر ، ناحیه برای عضو شورای 

 کالدول  چیم
 رابرت آر.نلسون
 خوزه اف. مورنو

 
 به یک نفر رأی بدهید – 6برای عضو شورای شهر ، ناحیه 

 گرانت هنینگر
 تراور ُانیل 

 گانر   پت  
 
ند  شود،  برگزار یم ۲۰۱۸نوامبر  ۶روز سه شنبه که در   میدر شهر آناها یشهردار  در انتخابات عمویم باید  لیذ لوایحکه   شودیاطالع داده م لهیوس نیبد ی قرار گب   : مورد رأی گب 

ی:   لوایح مورد رأی گتر
 Jالیحه 

حق یک  و  د ینما یم د ییموافقتنامه توسعه را تا کیشهر که  یشورا ۶۳۷۶فرمان شماره  ا یآ. ۲۰۱۶ – ۰۰۰۰۱موافقتنامه توسعه شماره.  د ییتا یبرا حهیال  همه پریس
ساله موافقتنامه توسعه طبق  5اس هاربر در طول دوره  1700بلوار در  واقع تیدر مالکچهار الماس را که  اتاق   580هتل هشت طبقه و  کیساخت  یرارا باعطا شده 

 شود؟ بیتصو  ارائه یم کند، توسط شهر  یمقرر  یو کمک ها دولت   یها هیدییتا

 آری

 خب  
 

 Kالیحه 
حق یک و  د ینما یم د ییموافقتنامه توسعه را تا کیشهر که  یشورا ۶۳۷۶فرمان شماره  ا یآ. ۲۰۱۶ –۰۰۰۰۲موافقتنامه توسعه شماره.  د ییتا یبرا حهیال  همه پریس
مه توسعه طبق ساله موافقتنا 5در طول دوره  دبلیو. کاتل  1030خیابان در  واقع تیچهار الماس در مالک اتاق   634 هتل هشت طبقه و  کیساخت  یبرارا اعطا شده 

 شود؟ بیتصو  ارائه یم کند، توسط شهر  یمقرر  یو کمک ها دولت   یها هیدییتا

 آری

 خب  

 
 Lالیحه 

ل دستمزد قابل حداق شیافزا یفرمان مبتکرانه برا ا یآ – یصنعت مهمان نواز  انیکارفرما  حداقل دستمزد قابل پرداخت توسط بعض   شیافزا یفرمان مبتکرانه برا
با شهر بوده و  ان  یمال فیتخف ینامه هاموافقت یلند که دارا زن  ید ا ی میآناها یحیتفر  ژهیطرح و  در نواج مستقر  یصنعت مهمان نواز  انیپرداخت که توسط کارفرما
 شود؟ بیبه طور کامل به کارمندان پرداخت شود، تصو  ان  یکارفرما  ی   شده توسط چن لیتحم خدمان   یها نهیخواستار آن است که هز 

 آری

 خب  
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28 سال زندان برای شوگ نایت خواننده رپ

آتش سوزی در کلیسایی در یونیورسیتی پارک در لوس آنجلس

https://maryamofbeverlyhills.com/
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در کانون خبر:

رمان قو 
داستانی خواندنی و پر کشش 
برای همه کسانی که به ادبیات 

فارسی عالقه دارند  

از انتشارات شرکت کتاب
www.ketab.net
310-477-7477

 1-800-For-Iran
1-800-367-4726 

خدمات و سرویس
 Paralegal Services and

Collection Services

PARALEGAL 
GROUP CENTER

به مدیریت 
جمشید گودرزی

714-418-7146
310-272-5097
949-679-1888

www.ucclaagroup.com
universallaw2@yahoo.com

ماریون پوچ هال هنرپیشه 44 ساله فیلم های تلویزیونی که در سریال شبکه شوتایم 
به عنوان ری دانوون )Ray Donovan( شناخته می شود، شب گذشته در ساعت 
7/30 در شهر بربنک به سبب رانندگی در حال مستی و به خطر انداختن جان یک 
کودک دستگیر شد. این دستگیری پس از تصادفی روی داد که در شماره 200 شمال 

خیابان بیونا ویستای شمالی داشته و در حالی این تصادف روی داده که او کودک را 
روی زانوی خود نشانده بوده و همراه با کودک، فرمان اتوموبیل را در دست داشته 
اســت. او پس از دستگیری با پرداخت 100000 دالر وثیقه آزاد شده است و بامداد 

امروز راهی خانه خود شده است.

 رانندگی در حال مستِی هنرپیشه سریال ری دانوون

در فاصله 4 هفته به انتخابات نوامبر 2018، هواداران الیحه 6 مبنی بر توقف افزایش 
مالیات بنزین، حمله خود را متوجه اداره راه کالیفرنیا کرده و از حقوق های 6 رقمی 
در ایــن اداره انتقاد کردند. گر چه الیحه افزایش بنزین بودجه 5/2 میلیارد دالری را 
در 5 ســال تامین خواهد کرد، لیکن در یک حرکت تبلیغاتی، کارل دمایو که رییس 
کارزار توقف افزایش مالیات بنزین و یکی از جمهوریخواهان رادیکال است امروز 
در برابر ســاختمان اداره راه کالیفرنیا به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی دســت زد تا 

بگوید برای راهسازی و نیاز به بودجه، از پرداخت حقوق های باال خودداری کنید. او 
می گوید اداره راه کالیفرنیا 9705 کارمند با حقوق باالی 100000 دالر دارد و اداره راه 
لوس آنجلس بزرگ، 1406 کارمند با حقوق باالی 100000 دالر دارد و رئیس اداره 
راه لوس آنجلس،  فلیپ واشنگتن حقوق 425016 دالر در سال دریافت می کند. او 
می گوید با کاستن از حقوق این افراد نیازی به پرداخت مالیات اضافی بر بنزین برای 

تامین بودجه تعمیر جاده ها نخواهد بود.

حمله به اداره راه کالیفرنیا

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=
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Iranian 
Information

Center

08Global.net

(818)

9-08 08 08

شرکت کتاب

KETAB CORP.
ketab.net

(310)
477-7477

12701 Van Nuys Blvd., 
Suite H 

Pacoima CA 91331

در کانون خبر:

شب سه شنبه، زنان بنیانگذار ســازمان Time’s up با گردهم ایی در هالیوود، 
مدیر عامل و رئیس اجرای ســازمان را به رســانه ها معرفی کردند. این مهم در 

سالگشت جنبش Me too روی داد.
لیزا بوردرز )Lisa Borders( که در 3 سال گذشته رئیس اتحادیه ملی بسکتبال 
زنان بوده اســت با کناره گیری از شــغل خود، از این پس در مقام رهبری یکی 
از قدرتمندترین ســازمان های زنان که در ژانویه 2018 بنیانگذاری شده است، 

خدمت خواهد کرد. 
این سازمان که پس از افشای رسوایی تعرض و تجاوز جنسی هاروی واینستین 
به زنان و آغاز جنبش MeToo شــکل گرفته اســت، تالش دارد با گردآوری 
کمک مالی از زنان تاثیرگذار و کنشــگر هالیوود، امــکان مالی دفاع حقوقی از 
زنانــی را برآورده نماید که در محیــط کار و زندگی، قربانی مزاحمت و تعرض 

جنسی از سوی قدرتمندان معروف قرار می گیرند و نیاز به دادخواهی دارند.

نشســت سه شنبه شب ، شورای شهر آناهایم با حضور اعتراضی شماری از کارکنان 
دیسنی لند و صاحبان مشاغل دچار اغتشاش و انتقاد شدید حاضران شد، از سوی وکیل 
شهر آناهایم در این نشست مطرح شده بود که الیحه L که در انتخابات ماه نوامبر به 
رای گذاشته می شود در صورت تصویب نیز شامل مشاغل بزرگ از جمله دیسنی لند 
نمی شود و تنها شرکت های کوچک را پرداخت ساعتی 15 دالر به عنوان حداقل دست 

مزد شامل خواهد شــد و دیسنی لند با 30000 کارمند و کارگر مجبور به اجرای آن 
نخواهد بود. بر اساس این الیحه حداقل دستمزد 15 دالر خواهد بود و از اول ژانویه 
2019 سالی یک دالر به حداقل دستمزد افزوده باید شود تا در سال 2022 به 18 دالر در 
ساعت دست یابند این نظر شورای شهر آناهایم از یک سو مورد اعتراض دیگر صاحبان 

مشاغل است و از سوی دیگر مورد اعتراض کارکنان دیسنی لند.

Time’s up معرفی مدیر عامل زنان بنیانگذار سازمان

دستمزد 15 دالری برای کارمندان دیسنی لند

http://08global.net/
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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 12 اکتبر 2018
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

http://www.ketab.net
https://www.08tickets.com/tickets/bazme-arefan-143325#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

138

درکانون خبر:

روزنامه نیویورک تایمز »کتاب اشپزی در ایران«  را به عنوان 19 کتاب برگزیده 
آشپزی سال انتخاب کرده است .

خانم نجمیه باتمانقلیچ  از سال 1979 تا کنون 8 جلد کتاب در امریکا در مورد 
آشــپزی مدرن و باستانی ایران نوشته  اســت.  کشوری که او تا  در آنجا بدنیا 
امده و بزگ شــده است ، نوشته است. کتاب جدیدش “ آشپزی در ایران” - از 
انتشارت موسسه میج که به بهای 65 دالر عرضه شده است- ،این  کتاب جدید 
نجمیه یکی از شــاهکار های اوست.. این نخستین کتابی است که پس از سالها 
دوری از وطن  توانســته آزادانه به تمام نقاط ایران با دفتر یادداشت و دوربین 
ســفر کرده و آن را  تالیف کند. . نتیجه  این سیر و سیاحت کتابی است مجلل 
و زیبــا  از ایران مــدرن  که غذا ها  و 
مردمانش را در بر می گیرد. ازبازار های 
ماهی در شمال کشور گرفته که انباشته 
از ماهی های آزاد است تا کشتزارهایی 
انار  پسته و زعفران و ادویه های هندی 
در منطقه خلیج فارس، زیبایی های ویژه 
ای را در معرض دید خواننده  قرار می 
دهد. کتاب »آشــپزی در ایران« با 400 
دستورالعمل آشــپزی ، تاریخ  پخت و 
پز، قوم شناســی و تفحصی عمیق در 
اجزای ترکیبی غذاها مانند برنج دودی 
و زرشک است. کتابی  جدید و اساسی 
برای شــناخت فرهنــگ غذایی و قوم 

شناسی ایران است.

کتاب »آشپزی  در ایران« تالیف  نجمیه باتمانقلیچ 
درمیان  19 کتاب آشپزی برگزیده سال 2018

http://iranshahrnewsagency.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
https://www.flameinternational.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82

