ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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واکنش جالب واشنگتنپست در پشتیبانی از
منتقد سعودی

در صفحات دیگر:

لطف اهلل حی نماینده ایرانیان
یهودی در مجلس شورای ملی
در لس آنجلس دیده از جهان
فروبست
افزایش سهام شرکت تسال
پیشگیری از ایجاد مراکز قانونی و
امن تزریق مواد مخدر
استفاده خصوصی از کرانههای
ساحلی سن متهئو کانتی
کارکنان بارانداز بندرهای النگ بیچ و
لوسآنجلس دست به اعتصاب زدند
دولت دانالد ترامپ ،از ایالت
کالیفرنیا شکایت مینماید
کارکنان فرودگاه بینالمللی لوس
آنجلس در تظاهرات همبستگی

روزنامه واشنگتن پست در پشتیبانی از نویسنده منتقد
ســعودی که اخیرا به هنگام مراجعه به کنســولگری
عربســتان ناپدید شد ،ستون خالی چاپ کرد .روزنامه
واشــنگتن پست در شــماره روز جمعه  5اکتبر یک
ســتون خالی را در همبستگی با نویسنده ناپدید شده
عربستان ســعودی منتشــر کرد و عنوان آن ستون را
«صدای مفقود» انتخاب کرد.

جمال خاشوقجی ،نویسنده  59ساله سعودی است که
روز سه شنبه گذشته به هنگام مراجعه به کنسولگری
عربســتان در اســتانبول ناپدید شــد که این موضوع
بــه نگرانیها درباره امنیت وی دامن زده اســت .این
نویسنده ســعودی برای انجام کار اداری در خصوص
ازدواج با نامــزد ترکیهای خود به کنســولگری رفته
بود .کنسولگری عربستان مدعی است که خاشوقجی

ادامه مطلب در صفحه 2

تقدیر شهرداری لس انجلس از یک فعال اجتماعی ایرانی تبار
شــهرداری لس انجلس در تقدیرنامه ای که به امضای  ۳رییس انجمن شــهر لس انجلس
رسیده است از خانم الهام یعقوبیان فعال اجتماعی برای یاری هایش به اهالی لس انجلس
قدر دانی شــده اســت .در متن تقدیر نامه آمده اســت «این تقدیرنامه معیاری است برای
فــداکاری های شــما در خدمت به مردم که همانا تخصیص قلب و دســت به نیازهای
دوستان ،همسایگان و اعضای جامعه لس انجلس است».
خانم یعقوبیان حدود دو دهه پیش از ایران به لس انجلس مهاجرت کرده است .او نویسنده
کتاب های رمان پر مخاطب در ایران و امریکا با عنوانهای « تندباد سرنوشت » « اشک شمع»
« دریای خاموش» می باشد.ایشان یکی از بنیاد گذاران حزب « مرز گهر » است که با رژیم
استبدادی جمهوری اسالمی در مبارزه است .ایشان همکاری با نهادهای فرهنگی از جمله
شرکت کتاب و هم چنین با نهاد های خدمات اجتماعی مانند فدراسیون یهودیان امریکایی
و هم چنین فدراسیون یهودیان ایرانی در امریکا را در کارنامه دارد .ایشان هم چنین به عنوان
یک کوشــنده سیاسی برای رفع هرگونه تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی ایران که
توسط حکومت استبدادی جمهوری اسالمی اعمال می شود چه در داخل و چه در خارج
از ایران فعالیت مستمر داشته و دارد.

روز شمار

2

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 137آدینه  5اکتبر 2018

تصویر هفته:

ژاک فراست

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 137 - OCTOBER,5 , 2018

در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 1
ساختمان کنسولگری را ترک کرده است ،اما مقامات ترکیهای می گویند که نویسنده
سعودی همچنان آنجاست .ترکیه روز پنجشنبه سفیر عربستان را به دلیل ناپدید شدن
خاشوقجی احضار کرد.
شورای سردبیری واشنگتن پســت همچنین از محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی
خواســت که در زمینه آزادی و ادامه کار این نویسنده سعودی اطمینان بخشی کند.
خاشــوقجی یادداشــتهایی را در این روزنامه آمریکایی در انتقاد از سیاستهای

پادشاهی و خاندان سعودی منتشر کرده بود.
واشنگتن پست نوشت :انتقاد خاشوقجی طی سال گذشته متوجه محمد بن سلمان
بوده است که سال گذشته کمپینی را برای ساکت کردن مخالفان انجام داد .در میان
کسانی که به دالیل اظهارات سیاسی در زندان او هستند ،روحانیون ،وبالگنویسها،
خبرنگاران و فعاالن دیده می شوند .

افزایش سهام شرکت تسال
شارل آزناوور

خواننده ،تصنیفساز و بازیگر مشهور فرانسوی-ارمنی بود.

با توافق ایالن ماســک مدیر عامل و بنیانگذار شرکت تسال ،با کمیسیون نظارت بر
مبادله اوراق بهادار امریکا ( )SECمبنی بر رسیدگی توافقی نسبت به اعالم جرم آنها
در مورد رفتار خالف و تقلب گونه ایالن ماسک ،بامداد دوشنبه پس از گشایش بازار
سهام ،آمریکا ،سهام شرکت تسال روز را با افزایش  16/7درصد و با ارزش ۳08/89
دالر برای هر سهم آغاز کرد و در پایان روز به  17/۳5درصد افزایش رسید و سهام

در ۳10/70دالر به جبران کاهش روز جمعه پرداخت.
البته ناگفته نماند که هنوز سهام تسال نتوانسته است به میزان بهای خود در آگوست
 6بازگردد.
ایالن ماسک و شرکت تسال در روز شنبه توافق کردند  40میلیون دالر در مجموع به
عنوان جریمه توافقی بپردازند.
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پیشگیری از ایجاد مراکز قانونی و امن تزریق مواد مخدر

3

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات
تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

Auto Accidents
Motorcycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites

جری براون فرماندار کالیفرنیا با وتوی الیحه  AB186از ایجاد مراکز قانونی و امن
تزریق مواد مخدر پیشگیری کرد و علت آن را فازایش احتمالی مصرف کنندگان مواد
مخدر تزریقی اعالم نمود.
این الیحه که از ســوی سوزان تاالمانتس اگ من  ،نوشته و در مجلس به تصویب
رسیده است ،امکان ایجاد مراکزی را در سان فرانسیسکو به طور موقت و آزمایشی

فراهم میکرد تا معتادان تزریقی با مراجعه به آن محل ،با اســتفاده از سرنگ تمیز و
پاک کار تزریق خود را انجام دهند و سرنگ را در همان محل تحویل دهند .از این
گونه مراکز در  10شهر بزرگ دنیا وجود دارد و از انتقال بیماریها به سبب استفاده
دوباره از سرنگها پیشگیری شده است و امکان مصرف بیش از اندازه از مواد مخدر
را نیز از بین میبرد.

استفاده خصوصی از کرانههای ساحلی سن متهئو کانتی

www.ThelawyersGroupInc.com

714-418-7146
خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

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

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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دیوان عالی قضایی آمریکا با رد کردن تقاضای استیناف از میلیاردر معروف سیلیکون ساحل استفاده کنند ،دادگاههای ایالتی کالیفرنیا در بیش از ده سال گذشته تقاضای او
ولی نسبت به استفاده خصوصی از کرانههای ساحلی ملک خود در مارتین بیچ ،در را رد کردهاند و او این پرونده را به دیوان عالی قضایی در زمینه مالکیت خصوصی
کشانده است و رد تقاضای او در دیوان عالی قضایی کشور به عنوان باالترین مرجع
سن متهئو کانتی ،پیروزی بزرگی را به مردم در کالیفرنیا پیشکش کرد.
وینود خوســال  ،میلیاردر معروف سالها در تالش است که بخش ساحلی در برابر دادخواهی ،پایانی برای درخواست او و پیروزی برای کالیفرنیا میباشد.
ملک خود را محدود نماید تا افراد نتوانند در آن منطقه زیبای کرانه اقیانوس آرام از

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
و هم آن را چاپ نموده و بخوانید

Los Angeles, CA, USA
Te l : 8 1 8 9 0 8 0 8 0 8
fax:818 908 1457
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t
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در کانون خبر:

کارکنان بارانداز بندرهای النگ بیچ و لوسآنجلس دست به اعتصاب زدند

از ساعت  7بامداد امروز ،کارکنان بارانداز بندرهای النگ بیچ و لوسآنجلس دست به ساعت  7/40به مناطقی که انبارهای تویوتا ،پوما و آمازون قرار دارد ،گسترش یافت این
اعتصاب زدند و اعتراض آنان این است که نمیتوان رانندگان را به عنوان مقاطعهکاران اعتصاب که گفته میشود تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت ،شانزدهمین اعتصاب
مستقل از نظر قانون کار طبقهبندی کرد و از منافع بیمه و دیگر قوانین کار محروم نمود .کامیونداران در  5سال گذشته است .اتحادیه کامیونداران بر این باور هستند که نباید
این اعتصاب که در ساعت  7بامداد در برابر ساختمان  XPO Logisticآغاز شد در کامیونداران به عنوان مقاطعه کار مستقل طبقهبندی شوند.

دولت دانالد ترامپ ،از ایالت کالیفرنیا شکایت مینماید

دولت دانالد ترامپ ،از ایالت کالیفرنیا شکایت مینماید تا بتواند الیحه بیطرفی اینترنت آمریکا به عهده دارد اعالم نمود که از ایالت کالیفرنیا در این زمینه شکایتی را طرح کرده
است تا بتواند کالیفرنیا را متوقف نماید .گرچه وزارت دادگستری نباید در این زمینهها
در کالیفرنیا را متوقف نماید.
پس از البیگری شــرکتهای  ،AT&Tآمازون ،کامکســت ،و ورایزون و تهدید به وقت و هزینه بنماید ،لیکن اعالم کرده است که وظیفه خود میداند که در خدمت به قانون
درخواســت از کنگره برای تصویب الیحهای علیه ایالت کالیفرنیا در زمینه اینترنت و اساسی آمریکا ،در این راستا شکایت خود را طرح نماید.
خدمات ارتباطی ،وزارت دادگســتری آمریکا که رهبری آن را جف سشن دادستان کل
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کارکنان فرودگاه بینالمللی لوس آنجلس در تظاهرات همبستگی

بخشی از کارکنان فرودگاه بینالمللی لوس آنجلس ( )LAXاز ساعت  11/۳0بامداد این تظاهرات در فرودگاههای بوســتون ،ســیاتل ،بالتیمور در آمریکا و در اروپا در
روز سه شنبه در برابر ترمینال  4فرودگاه بخش پروازها به سوی خارج و از خارج به فرانکفورت و آمستردام نیز انجام شده است .کارکنان فرودگاهها میگویند الهامبخش
آنان فوردگاههای  JFKو نیوآرک و الگواردیا در نیویورک بودهاند که به  19دالر در
لوس آنجلس دست به تظاهرات زدند.
ایــن تظاهرات در همبســتگی و هماهنگی با کارکنان  40فــرودگاه بینالمللی در ساعت برای حداقل دستمزد دست یافتهاند.
دستیابی به دستمزد باالتر از سوی اتحادیه کارکنان فرودگاهها سامان داده شده بود.

اتهام دست کاری جنسی و رفتار ناشایست یکی از پزشکان پاسادنا

یکی از پزشکان زنان و زایمان در پاسادنا برای پنجمین بار مورد اتهام دست کاری جنسی گر چه او به انکار این اتهام پرداخته است لیکن هیئت مدیره نظام پزشکی کالیفرنیا ،با توجه
به شمار شکایتها ،اتهام او را برای بررسی و به احتمالی در صورت اثبات ،منجر به باطل
و رفتار ناشایست قرار میگیرد و ممکن است پروانه پزشکی خود را از دست بدهد.
دکتر پاتریک ساتون متهم شده است که در شیوه معاینه بیش از معمول به اندام جنسی بیمار شدن پروانه پزشکی او میداند .این پزشک  64ساله که از سال  1989به طبابت در زمینه
زن دست زده است ،در گفتگو با او به زندگی خصوصی زناشویی او نیز پرداخته است .زنان و زایمان پرداخته  ،بیش از  6000کودک را به دنیا آورده است.

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
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 5اکتبر تا  11اکتبر ( 13مهر تا  19مهر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  13مهر  5 /اکتبر

 1274خورشیدی (  1895میالدی)
زادروز نیما یوشیج  -شاعر و تئوریسین
شعر نوی فارسی
مجموعه اشعار و کتا بهای دیگر این شاعر
بزرگ در شرکت کتاب موجودند
 1344خورشیدی (  1965میالدی)
امضای موافقتنامه ایران و شوروی مبنی
بر تأسیس کارخانههای ذوب آهن وماشین
سازی ،وصادرات گاز به شوروی
 1357خورشیدی (  1978میالدی)
ورود خمینی از عراق به پاریس (نوف
للوشاتو)
 1380خورشیدی (  2001میالدی)
درگذشت فریدون فروغی ،آهنگساز،
نوازنده (گیتار ،پیانو ،درام) ،شاعر و خواننده
ایراني (زاده  9بهمن )1329
 1390خورشیدی (  2011میالدی)
مهرداد مشایخی ،فعال سیاسی و استاد
جامعهشناسی در دانشگاه جورج تاون
(واشنگتن) درگذشت.
مهرداد مشایخی  16مرداد سال  1332به
دنیا آمد و کودکی را در پاریس و تهران
گذراند .او پس از گرفتن دیپلم دبیرستان،
در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران
به تحصیل پرداخت ،اما یك سال بعد برای
ادامه تحصیل راهی امریکا شد.
او تحت تأثیر دایی خود ،امیرحسین
سیاسی
اقتصاد
رشته
آریانپور،
وجامعهشناسی را انتخاب کرد و در دانشگاه
آمریکن در واشنگتن به تحصیالت خود
تا دکترا ادامه داد.
مهرداد مشایخی پس از انقالب سال 1357
به امید کار علمی و فعالیت دانشگاهی به
ایران برگشت ،اما پس از مدت کوتاهی ،به
خاطر شرایط ناهموار به امریکا برگشت .او
در کنار کار علمی و دانشگاهی به تالشهای
اجتماعی و سیاسی نیز فعال بود.
آقای مشایخی به ویژه در سا لهای اخیر
در پیریزی شالودههای نظری برای
مبارزه مسالمتجویانه در راه بسط آزادی
و عدالت اجتماعی ،تقویت جامعه مدنی
ونهادینهسازی دموکراسی در ایران تالش
میکرد.
مهرداد مشایخی پس از ماهها مبارزه با
بیماری سرطان لوزالمعده در واشنگتن
ازدنیا رفت.

شنبه  14مهر 6 /اکتبر
 1285خورشیدی (  1906میالدی)
گشایش نخستین جلسه مجلس شورای
ملی درکاخ گلستان با نطق مظفرالدین شاه
 1330خورشیدی (  1951میالدی)
ورود دکتر محمد مصدق در رأس هیئتی
به آمریکا (نیویورك) به منظور شرکت در
جلسه شورای امنیت
 1385خورشیدی (  2006میالدی)
درگذشت دکتر فریدون کشاورز از رهبران

حزب توده در سن  99سالگی در سوئیس .اوستا ،زرتشت را ُکرد میدانست
وی در جوانی از مبارزان برجسته جنبش
سه شنبه  17مهر  9 /اکتبر
جنگل در گیالن بود.
کتاب من متهم ميکنم ،کمیته مرکزی
حزب توده را -به قلم فریدون کشاورز از  1266خورشیدی (  1887میالدی)
زادروز علینقی وزیری ،موسیقیدان
انتشارات شرکت کتاب
 1318خورشیدی (  1939میالدی)
 1391خورشیدي ( 2012میالدي)
درگذشت ابوالقاسم پرتو ،نویسنده و زادروز گلی ترقی ،داستا ننویس و
رماننویس
پژوهشگر درجنوب کالیفرنیا
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود
است
است

یکشنبه  15مهر  7 /اکتبر
 1289خورشیدی (  1910میالدی)
انتشار روزنامه «شفق» به مدیریت میرزا
رضاخان رضازاده در تبریز
درپي لغو امتیاز روزنامه «شرق» روزنامه
«برق» به مدیریت سیدضیا الدین منتشر
شد

 1307خورشیدی (  1928میالدی)
زادروز سهراب سپهری  -شاعر و نقاش
آثار این نویسنده و در باره او و آثارش در
شرکت کتاب موجود است
 1315خورشیدی (  1936میالدی)
زادروز فریدون فرخزاد ،خواننده معترض
به رژیم جمهوری اسالمی ،بازیگر و شاعر
(مرگ )1371
کتاب خنیاگر در خون نوشته میرزا
آقاعسگری مانی از انتشارات شرکت کتاب
 1333خورشیدی (  1954میالدی)
عضویت دولت ایران در شورای امنیت
سازمان ملل
 1336خورشیدی (  1957میالدی)
تأسیس سازمان دفاع غیرنظامی در وزارت
کشور
 1357خورشیدی (  1978میالدی)
در پی اعتصاب غذای عدهای از روحانیون
در پاریس ،تظاهراتی در صحن حضرت
عبدالعظیم در حمایت از آخوند خمینی و
آزادی زندانیان سیاسی و سانسورمطبوعات
صورت گرفت .پیام نهضت آزادی در حمایت
از آخوند خمینی منتشر شد .ادامه اعتصاب
در کارخانهها ،بانكها و مؤسسات اعالم
عزای ملی به مناسبت چهلم کشته شدگان
 17شهریور

دوشنبه  16مهر  8 /اکتبر
 1304خورشیدی (  1925میالدی)
زادروز ایرج افشار ،پژوهشگر و متن شناس
کتا بهای شادروان استاد ایرج افشار در
شرکت کتاب موجودند
 1305خورشیدی (  1926میالدی)
تشکیل «اتاق تجارت» به ریاست حاج
حسین آقا مهدوي ( امین الضرب)
 1370خورشیدی (  1991میالدی)
دولتشاهی،
عمادالدین
درگذشت
اوستاشناس ُکرد ،که بنا به مدارك خود

چهارشنبه  18مهر  10 /اکتبر
 1323خورشیدی (  1944میالدی)
زادروز مهرانگیز کار ،حقوقدان ،روزنامه
نگار ،فعال سیاسی
آثار این نویسنده چاپ داخل و خارج از
ایران درشرکت کتاب موجود است
 1356خورشیدی (  1977میالدی)
برگزاري شبهاي شعر  -معروف « ده شب
شعر» در باشگاه انجمن فرهنگي ایران و
آلمان
 1360خورشیدی (  1981میالدی)
تنفیذ حکم ریاست جمهوری آخوند
خامنهای از سوی آخوند خمینی
 1387خورشیدی (  2008میالدی)
درگذشت اردشیر محصص ،یکی از نام
آوران عرصه کاریکاتور و هنرهای تجسمی،
بر اثر بیماری درسن  70سالگی در شهر
نیویورك .وی متولد  18شهریور  1317در
رشت بود.

پنجشنبه  19مهر  11 /اکتبر

 1319خورشیدی (  1940میالدی)
زادروز پوری بنایی ،بازیگر تئاتر ،سینما و
تلویزیون
فیلمهای این هنرپیشه در مرکز موسیقی و
فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود
است
 1329خورشیدی (  1950میالدی)
برگزاری مراسم نامزدی محمدرضاشاه
پهلوی و ثریا اسفندیاری درکاخ مرمر
 1331خورشیدی (  1952میالدی)
انتخاب دکتر حسین فاطمی  -مدیر
روزنامه باختر امروز و نماینده مجلس  -به
سمت وزیر امور خارجه ایران
 1334خورشیدی (  1955میالدی)
پیوستن ایران به پیمان «ستنو»
 1363خورشیدی (  1984میالدی)
درگذشت امیری فیروزکوهی  -شاعر
 1373خورشیدی (  1994میالدی)
درگذشت حسن گلنراقی ،خواننده ایرانی
(زاده )1300
سی دی مرا ببوس از آثار جاویدان موسیقی
ایران و صدای شادروان گلنراقی در مرکز
موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت
کتاب موجود است

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول  -رئیس سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسالمی اعالم کرد بزودی از
سردیس سرباز هخامنشی رونمایی خواهد شد .این قطعه باستانی ارزشمند پس از
 80سال اخیرا از آمریکا به ایران منتقل شده است .دادگاهی در ایاالت متحده حکم
به بازگرداندن سردیس به ایران را صادر کرده است.
شهروند ایرانشهر یه جای این داســتان رو نفهمید و اونم اینه که مگه جمهوری
اســالمی انقدر از تحریما جیغ و داد نمیکنه پس چطور نمیگه دادگستری ایاالت
متحده در مواردی به نفع ملت ایران (چون میراث فرهنگی یک موضوع ملیه) رای
میده و مام عینهو حیوون راه میریم و فقط فحششون میدیم!
خبر دوم  -حسین نوری همدانی از مراجع تقلید حکومتی مستقر در حوزه علمیه
قم از مسئوالن جمهوری اسالمی خواست نسبت به قبول توصیههای گروه ویژه
اقدام مالی علیه پولشویی ( )FATFمراقب باشند زیرا عبری ،عربی و غربی است.
اوهدف این قرارداد را جلوگیری از پیشرفت نظام اسالمی اعالم کرد و گفت« :مبادا
 FATFمانند برجام شود!»
جون حاجی بگو این جفنگیات رو از کجات در اوردی؟ ما که هرجور حســاب
کردیــم ،هیچ موجودی وجود نداره که در آن واحد هم عبری باشــه هم عربی و
غربی باشه و هم ربطی به اف ای تی اف داشته باشه و درضمن از پیشرفت نظام
اســالمی هم جلوگیری کنه و با برجام هم در ارتباط باشه! فقط میتونم برای اون
بدبختایی که از امثال تو تقلید میکنن از صمیم قلب متاسف باشم و باهاشون ابراز
همدردی کنم!
خبر ســوم  -مهدی حاجتی ،عضو شورای شهر شیراز هفته گذشته پس از انتشار
پســتی در توییتر درباره پیگیری وضعیت بازداشت شــهروندان بهایی در شیراز،
بازداشت شد.
بله دیگه چی میشه گفت ،یه بابایی میشه رییس موسسه سکه ثامن که بعد اعالم
ورشکستگی خیلی شیک دست زنشو میگیره و از کشور خارج میشه و یکی دیگه

هم یه آدم بخت برگشــته ای میشــه که می خواد از حق همشهریاش بدون در نظر
گرفتن عقیده و قوم و نژاد دفاع کنه که میره هلفدونی! ای وسط اون عدل اسالمیتون
صلوات! (این دفعه مودب بود که بعدا نگن یارو کافر بود و از اینجور خزعبالت که
هر وقت کم میارن میگن)
خبر چهارم  -براســاس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جمهوری
اســالمی و با حضور سران سه قوه ،اتباع خارجی در صورت سرمایهگذاری حداقل
 ۲50هزار دالر ،میتوانند اقامت  5ساله ایران دریافت کنند.
میگن این آخوندا یه چیزی پررو هســتن ،پر بی راهم نمیگن .یعنی این وســط که
مملکت داره به فالن میره ،سران سه قوه میشینن و تصویب می کنن که یه مغز خر
خورده ای پیدا شه و بهشون ۲50تا بده تا بیاد تو اون خراب شده مقیم بشه ،خودشون
و خونواده هاشــون همه تو اروپا و آمریکا اقامت دارن و اونوقت میخوان خارجی
هایی که همه دارن از اونجا میزنن بیرون ،بیان و بخوان پول بدن ایران بمونن .البت
ممکنه من مغز خر خورده باشم که این خبر مهم رو بازتاب دادم!
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جدول و سرگرمی

افقی:

 -4میدانی در شهر تهران -از رشتههای ورزش کشتی -عالمت مصدرجعلی -یاری

 -1یکی از معروف ترین پل قوسی در بوسنی و هرزگووین -کتابی از سعدی شیرازی

 -5پایتخت کرهجنوبی -حرف نازیها -زمان تولد

 -۲از کشورهای اروپایی به پایتختی ریگا -بزرگترین رود فرانسه -درخت سایهگستر

 -6اثری از آرتور سی کالرک -هدف تیراندازی

 -۳مشک آب -کشوری در آمریکای شمالی -سپاسگزاری -باالی فرنگی

 -7بهجز -گرداگرد لب و دهان -قلمه گیاه -مادربزرگ

 -4از حروف الفبای فارسی -نت ششم موسیقی -کاراته نمایشی -علت ها

 -8مایه پیشرفت بعضی ها! -محل برگزاری اپراهای شهر پاریس از سال  1875تا

 -5اشاره به دور -بی نیازی -هر لحظه

 1989میالدی با  1600صندلی بودهاست -پس ندانی خسیس!

 -6کتابی از محمدحجازی -رفت و آمد به شتاب

 -9پــدر آذری -مدت زمان قانونی بازی فوتبال -حرارت باالی  ۳7درجه بدن -راه

 -7خانم متعجب میگوید -پسوند شباهت -سایت جستجوگر معروف -جسم و پیکر

فاضالب

 -8واحد شــمارش کتاب -در دستور زبان ،کسی که خوانده شده است -تظاهر به

 -10کباب شده -به تبهکاران آمریکا گفته میشد

نیکی

 -11ائتالف -یکی از دو جنس -خدمتکاران

 -9از جهات اصلی -بین پیچ و مهره -گهواره بچه -رنج و زحمت

 -1۲پرنده آش سردکن -صدمه و آسیب -کلهپز -دانه نهانزایان

 -10در شیرینی میریزند -مبحثی در ریاضیات

 -1۳حرارت و گرمی -قرمز تیره -رعشه -ماه دهم سال خورشیدی

 -11از گازهای آلی -خشک مزاج -زین ساز

 -14دریاچهای در آسیای میانه -زیر پای رانندهاست -به شک انداختن

 -1۲باالی پا -از وسایل جنگی قدیم -عصارهکنجد -صندلی سوارکاری

 -15جهانگشای معروف تاریخ فرانسه -از آثار تاریخی همدان

 -1۳پنبه پاکنشده -گیاهی یکساله با گلهای آبی یا سفید و ساقههای بلند و باریک-
کنجد کوبیده -از نشانههای جمعفارسی

حل جدول شماره گذشته

 -14اهرم -از حیوانات دریایی -همیشه
 -15پایتخت دولت سلوکیان -موزه هنرهای آسیایی واقع در پاریس فرانسه
عمودي :
 -1از آثار تاریخی اصفهان که بر روی رودخانه زایندهرود در شرق سی وسه پل قرار
دارد -یکی از عجایب هفتگانه قدیم جهان
 -۲سدی در استانتهران -به جریان انداختن -پهلوان رویین تن یونانی
 -۳روییدنی سر  -پول نقد -کشوری آسیایی -میدهند تا رسوا کنند

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفار نیویورک
در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
ازانتشارات شرکت کتاب

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

7

8

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 137آدینه  5اکتبر 2018

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 137 - OCTOBER,5 , 2018

مقاله خبری:

آگاهی قدرت است!

نوشته :امیر رنجبر ،محقق و نویسنده

چه بسا بسیاری از اعتقادات و ایدئولوژی هایی که از گذشته تا هنوز بین انسان
ها تفرقه و جنگ ایجــاد کرده ،محصول ناآگاهی یا کم اطالعی توده مردم بوده
اســت .چه بسیار نســل کشــی ها ،تجاوز ،قتل و غارت نتیجه باورها و افکار
موهومی اســت که قدرت های مسلط بعنوان اطالعات درست در اختیار عموم
گذاشــته اند و یا با استفاده از هر ابزاری ،از آگاهی مردم درباره ریشه و حقایق
آن عقاید جلوگیری به عمل آورده اند.
بعنوان نمونه می توان از پیشرفت های دانش بزشکی نام برد .شاید یک بیماری
که اکنون درمان ســاده ای دارد و با مصرف دارو رفع می شود ،در گذشته های
نه چندان دور باعث مرگ و میر انســان ها می شــد .در آن دوران کم اطالعی
و ناآگاهی ،صاحبان عقیده و دین با ســو اســتفاده از احساسات پاک (که البته
نویســنده ترجیح می دهد اصطالح ناآگاه و ساده دل را برای ایشان به کار برد!)
تــوده مردم بوســیله نیرنگ هایی مانند ادای نذر ،دعانویســی ،جادو ،فال و در
نهایت نســخه های ظاهرا طبی که معموال فاقد ارزش علمی و کاربردی بودند،
آنچه می خواســتند را بدست می آوردند (و اکنون نیز بدست می آورند!) و بر
دوش عوام مسلط بودند (و اکنون نیز مسلط هستند!).
اینکه افراد برای خود عقیده و چارچوبی را بپذیرند و به آن عمل کنند به خودی
خود خطا نیســت ،فاجعه از آنجایی شروع می شــود که این اشخاص عمل به
این آیین ها را اجباری دانســته و تالش می کنند تا با یارکشی و تقابل با عقاید
دیگر ،خود را به دیگری تحمیل کنند .این تجاوز عقیدتی هیچ حد و مرزی برای
خود متصور نیست و با پوشش تقدســی که باز هم محصول ناآگاهی و کمبود
اطالعات توده مردم اســت ،در همه انســان ها و متاسفانه حتی نسل های آینده
ریشه می کند .اینگونه است که حتی در یک خانواده ،اختالف عقیدتی دیده می
شــود و افراد را در برابر یکدیگر قرار می دهد .نگاهی به تاریخچه قدرت طلبی
ایدئولوژیک ،این واقعیت تلخ را آشکار می کند که انسان های بسیاری از گذشته
تاکنون فرماندهی اندیشــه خود را به آیین و اعتقاداتی داده اند که حتی زندگی
بشریت را به خطر می اندازد .شاید برخی منتقدان بگویند کیش و ادیانی هستند
که هرگونه خشــونت را نفی و از پیروان شــان می خواهند تا با دیگری مهربان
باشند و  ...اما همین نمایش عشق و محبت نیز برای جذب افراد است و نگاهی
به تاریخ آنها نشان می دهد در گذشته خالف امروز عمل کرده اند و یا به اندازه
کافی قدرتمند نبوده اند تا بتوانند قوانین خود را به دیگران تحمیل کنند.

اعالم نمودن نام کشیشهای
کتولیک در پنسیلوانیا که در
آزار جنسی کودکان و نوجوانان
دست داشتهاند
پس از آن که هیئت منصفه دادگاه عالی در پنسیلوانیا نام کشیشهای کتولیک را که
در آزار جنســی و مزاحمت جنسی نسبت به کودکان و نوجوانان دست داشتهاند
و در میان ماه سپتامبر نیز اسقف کاتولیک سن دیه گو ،نام شماری از کشیشها را
اعالم نمود که در فاصله سالهای  ۲008تا  ۲016در آزار نوجوانان و رابطه جنسی
در ارنج کانتی ،سن برناردینو کانتی و سن حوزه دست داشتهاند ،و در مجموع نام
بیش از  1000نوجوان در سراســر کشور به عنوان قربانی این آزارها مطرح شد،
در لوس آنجلس یک دادخواســت از ســوی تام ایمنز علیه کلیسای کاتولیک در
جنوب کالیفرنیا به دادگاه عالی به سبب آزار جنسی که در گذشته داشته مطرح شد
و گفته میشــود که این دادخواست برای تقاضای مالی نیست و برای محکومیت
کشیشهای کاتولیک است.

با گذشت زمان و ورود به دوران معاصر که عصر تبادل اطالعات و آگاه سازی

اما در مورد اکثریت خاموش جامعه ایران که گاه در عقاید مذهبی خود متعصب

انسان مدرن است ،امید بر این بود که ریشه های جهل و نادانی به مرور خشکیده

نیز هستند و در برزخ بین جهل و دانایی گرفتار شده اند می توان امیدوار بود که

شود اما صاحبان قدرت و فرصت طلبان عقیدتی که حیات خود را در خطر می

در صورت برخورد علمی و فرهنگی رسانه های آزاد ،قابلیت پی بردن به بخش

دیدند (و می بینند!) با حیله های گوناگون توانســته اند کماکان به ســو استفاده های نادرست عقاید ایشان (یعنی همان نقطه ضعف مردم ایران زمین) و رفع آنها
های خود از ناآگاهی توده های مردم در نقاط مختلف جهان ادامه دهند .متاسفانه

وجود دارد همانگونه که اکنون تعداد افراد آگاه جامعه رو به افزایش است .البته

هنوز چه بسیارند آنان که بخاطر طمع به بهشت موعود یا ترس از دوزخ افسانه

متاسفانه بخش بزرگی از توده های مردم هنوز تحت تاثیر عقایدشان قرار داشته

ای و انتقام آفریدگاری که علی القاعده و بصورت منطقی اگر وجود داشت ،باید و به گونه ای عمل می کنند که کار آگاه ســازی و اطالع رسانی شفاف را بسیار
به گونه دیگری خدایی می کرد ،لگام اندیشه خود را بدست صاحبان ایدئولوژی

ســخت کرده اســت .تنها راه برون رفت از این بن بست استفاده از روش های

می دهند و بدون اینکه کوچکترین شــکی نسبت به داستان های دیکته شده بر

علمی و مستند اطالع رســانی بی طرفانه ،صادقانه و بدون سانسور درباره همه

تفکر خود داشته باشند همچون رایانه ای برنامه ریزی شده دستورهای آن کیش

ادیان و عقاید است .با هوش و ذکاوت بشر امروزی می توان امیدوار بود ،ایشان

را انجــام می دهند و دیگران را نیز به آنها تشــویق کرده و هر کس هم با آنان

بتوانند راه درســت را پیدا کنند اما بطور قطع باید فناوری اطالعات در خدمت

همراه نشــود تکفیر کرده و حتی اگر به وی آسیب نرسانند حداقل وی را طرد آگاه ســازی منطقی و صحیح باشد .این همان نوری است که بر تاریکی جهالت
کرده و زندگی را بر او سخت خواهند کرد.

خواهــد تابید و توده مردم را آگاه خواهد ســاخت و در نتیجه آنگونه قدرتمند

در نفی این عقاید و خطراتی که مردم را تهدید می کند می توان به موارد بسیار

خواهند شــد که دیگر نه اســتبداد دینی و نه هیچ ایدئولوژی زورگوی دیگری

زیاد دیگری اشــاره کرد اما هدف این مطلــب تنها معرفی زیان های ناآگاهی و

یارای مقابله با روشنایی آگاهی را نخواهد داشت زیرا «آگاهی قدرت است!»

کمبود اطالعات در نزد توده ها نیســت زیرا با پیشرفت های سالیان اخیر ،تبادل

در پایان ،جان کالم قرن ها پیش از زبان حماسه سرای بزرگ تاریخ ایران زمین،

و انتشــار اطالعات بین انسان ها ،روند آگاه سازی شتاب زیادی گرفته است و

حکیم توس ،فردوسی بزرگ گفته شد

در این میان رســانه ها بعنوان پیشــتاز در فناوری اطالعات نقش عمده ای در

:

شفاف سازی امور دارند اما متاسفانه چه بسیارند صاحبان قدرت که برای اعمال
خواسته های خود از رســانه ها بهره برداری کرده و باز همان ایدئولوژی های
اســتبدادی مبتنی بر جهل و خرافه را تبلیغ می کنند .گذشت زمان و نسل های
آینده دیگر این موهومات و افسانه ها را بر نخواهد تابید و رنسانس جهانی برای
عبور از ادیان و عقاید غیرانسانی (منظور آسمانی و متافیزیکی است!) حداقل تا
یک قرن آینده رخ خواهد داد اما روی ســخن با ارباب رسانه هایی است که به
ظاهر در جبهه آگاهی سازی و اطالع رسانی فعالیت می کنند و متاسفانه عمدا یا
سهوا در برابر دیالوگ های نمادین و یا برگزاری مراسم عقیدتی سکوت اختیار
کرده و حتی در برخی موارد مشارکت و تبلیغ هم می کنند.
این به ظاهر روشــنفکران همان افرادی هســتند که دین را در کنار فعالیت های
شــان قرار داده و برخالف آنچه شــعار می دهند ،کامال به نفع ایدئولوژی های
قدرتمند عمل می کنند ،آنچنان که نتیجه اش شد یکی از عوامل پیروزی انقالب
اســالمی در سال  1۳57خورشیدی! اکنون باید موضع ایشان مشخص شود ،در
جبهــه نور و آگاهی قرار دارند یا دنباله روی نادانی و خرافه اند؟ چه بســا که
اگر همه گروه های این اپوزســیون دم از مبارزه با استبداد دینی بزنند اما همراه
نمادهای آن شــوند و یا سکوت اختیار کنند هیچگونه شانسی برای مبارزه با آن
نخواهند داشت زیرا خود به عوامل اصحاب قدرت مذهبی تبدیل شده اند.

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود
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بررسی برای یافتن راههای مقابله کابینه دانالد ترامپ و اداره مهاجرت

9

رمان قو

داستانی خواندنی و پر کشش
برای همه کسانی که به ادبیات
فارسی عالقه دارند

پــس از این که کابینــه دانالد ترامپ و اداره مهاجرت دولــت فدرال اعالم کرد که
مهاجرانی که از کمکهای دولتی و مالی و درمانی اســتفاده کنند ،احتمال دارد که
اقامت دائم و شهروندی آنان انکار شود و نتوانند به طور قانونی به شهروندی آمریکا
درآیند ،هیئت مدیره ناظران کانتی لوسآنجلس ،بررســی برای یافتن راههای مقابله
با آن را در دستور کار خود قرار دادند و اعالم کردند که این الیحه میتواند آسیب

بســیاری به زندگی مهاجران وارد نماید و در جستجوی راههای قانونی و مقررات
حقوقی هســتند که به مقابله با این دســتور دولت فدرال بپردازد .در بیانیه هیئت
ناظران کانتی لوس آنجلس آمده است که محور اصلی ماموریت ما ،حفظ دستیابی
مهاجران به تمامی امکانات بهداشت و درمان و نیازهای زندگی است و در این راه
کوشش خواهیم کرد.

اداره آموزش کالیفرنیا راه دشواری پیش رو دارد

از انتشارات شرکت کتاب

بیش از  ۳میلیون دانشآموز کالسهای ســوم ،هشــتم و یازدهــم در کالیفرنیا،
آزمونهای استاندارد آموزشــی در بهار  ۲018را پشت سر گذاشتند و نتیجه تنها
اندکی بهتر از سال گذشته بود و نشان از پیشرفتی قابل مالحظه را به همراه نداشت.
در ایــن آزمونهــا تنها نیمی از دانشامــوزان در زمینه زبان انگلیســی در حد
استاندارد مورد پذیرش بودند و در زمینه ریاضی 4 ،دهم از دانش آموزان به حد

نصاب استاندارد دست یافتند.
شگفت این که رشد آموزشی تنها در دانش آموزان کالس سوم دبستان به میزان
 4/۳درصد و در میان دانشآموزان کالس چهارم  ۳/6درصد دیده شــده است.
این آزمون نشان میدهد که اداره آموزش کالیفرنیا راه دشواری پیش رو دارد.

آزمایشدندانپزشکیبرایتشخیصسنیکنوجوانمهاجرگواتماالیی

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

یک نوجوان مهاجر گواتماالیی که در اکتبر ســال گذشته با عبور از مرز کالیفرنیا و
ورود به آمریکا دســتگیر و به زندان نوجوانان در ارنج کانتی فرستاده شده بود ،پس
از آزمایش دندانپزشکی و مشاهده میزان رشد دندان عقل ،بزرگسال و باالی  18سال
تشخیص داده شده و به زندان بزرگساالن فرستاده شد.

لیندزی توکزی لوسکی ،مدیر عالی مرکز حقوقی دفاع از مهاجران گفت ،این که یک
نوجوان را به میان زندانیان بزرگسال بفرستیم ،یک خطر و آسیب برای نوجوان است
و آزمایش دندانپزشکی برای تشخیص سن او کافی نیست.

نام برندگان جایزه نوبل  2018در رشته شیمی اعالم شد

714-418-7146
310-272-5097
949-679-1888
کمیته آکادمی علوم سوئد ،چهارشنبه نام برندگان جایزه نوبل  ۲018در رشته شیمی را محیط زیست ،کشاورزی ،سوخت و مواد شیمیایی کمک میکند و آسیبرسان نیست
اعالم کرد و در میان سه نفر برنده مشترک نام پروفسور فرانسیس آرنولد پژوهشگر رشته و به او اهدا شده است .نیم دیگر جایزه به پروفسور جرج اسمیت از دانشگاه میسوری
مهندسی بیوشیمی از دانشگاه  Caltechدیده میشود .نیمی از جایزه نقدی که  1/01در کلمبیا و جرج وینتر از البراتوار شیمی ملکولی بیوشیمی در کمبریج انگلستان به طور
میلیون دالر است سهم این دانشمند از جایزه نوبل شیمی است که به سبب پژوهشهای مشترک اهدا شد.
او از سال  199۳تاکنون برای یافتن و آفرینش راههای دستیابی به داروهایی است که به

www.ucclaagroup.com
universallaw2@yahoo.com
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ریزش سیالب و گل و الی در مناطق ارنج کانتی و ریورساید کانتی

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

در حالی که سیستم کمفشار هوا راه خود را به سوی مناطق کوهستانی و کرانههای
اقیانوس در جنوب کالیفرنیا میپیماید ،اداره هواشناســی ملی آمریکا اعالم کرد که
در مناطق ارنج کانتی و ریورساید کانتی که در آتشسوزی  Holyدر پارک ملی و
جنگلی کلیولند بوتهزارهای خود را در دست دادهاند ،بارندگی میتواند در بامداد پنج

شنبه ،ریزش سیالب و گل و الی را به همراه داشته باشند .با آغاز نخستین طوفان و
باران پاییزی در ریورساید کانتی ،هشدار تخلیه مناطق مسکونی به صورت داوطلبانه
برای ساکنان الگونا ،ال کاریسو ،آموروز ،ویدروا ،البرهیلز ،هورس تیف  ،گلن رادن،
گرس ،میتری و گلناو وی را صادر کردهاند.

افزایش میزان اجاره بها در کالیفرنیا

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331

Iranian
Information
Center
08Global.net

)(818
9-08 08 08

در آستانه انتخابات نوامبر  ،۲018انتشار گزارش میزان اجاره بها در کالیفرنیا میتواند
نقش اساســی در رای به الیحه  10داشــته باشد که در صورت تصویب به شهرها و
کانتیها در ایالت کالیفرنیا اجازه میدهد تا مقررات کنترل اجاره بها را گسترش دهند
و بــه اجرا بگذارند .گر چه مخالفان الیحه میگویند که تصویب این الیحه میتواند
از خانهسازی برای اجاره پیشگیری کند لیکن از سوی دیگر افزایش اجاره در مناطق

گوناگون به جابه جایی بیشتر و یا تراکم ترافیک در جادهها انجامیده است.
گزارش نشــان میدهد که  54/4درصد اجارهنشینهای کالیفرنیا ،بیش از  ۳0درصد
درآمد خود را صرف اجاره میکنند در حالی که میانگین اجاره در آمریکا  1۲00دالر
اســت ،در کالیفرنیا  ۲019دالر و در لوسآنجلس  ۲۳70دالر و در سان فرانسیسکو
 ۳681دالر است.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

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.

رویدادهای هفته:

از آدینه  5اکتبر 2018

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی
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درکانون خبر:

لطف اهلل حی نماینده ایرانیان یهودی در مجلس شورای ملی
در لس آنجلس دیده از جهان فروبست

لطف اهلل حی نماینده ایرانیان یهودی در دوره مجلس شورای ملی در سالهای 1۳46
تا  1۳54جمعه شب  ۲8سپتامبر در لس آنجلس دیده از جهان فروبست و در ۳0
سپتامبر در همین شهر در آرامگاه عدن مموریال به خاک سپرده شد .لطف اهلل حی
در سال  1۲16خورشیدی (  1917میالدی) در محله عود الجان تهران متولد شد و
در آستانه انقالب  1۳57خورشیدی (  1979میالدی) با خانواده به آمریکا مهاجرت
کرد و در لس آنجلس مقیم شد .در مدت اقامت در لس انجلس هم چنان به کارهای

اجتماعی و فرهنگی و کمک به سازمانهای مختلف را ادامه داد .از کارهای ماندگار
او اعتراض به نشریه ایران تایمز و قطع اشتراک چندین ساله اش برای عدم اعالم
اعیاد و مناسبتهای اقلیتهای مذهبی ایران بود .او از پشتیبانان جدی بر افراشته بودن
پرچم شیر و خورشید نشان ایران در همه مراسم به عنوان هویت ایرانی بود .لطف
اهلل حی عضو ارشــد گراند لژ فراماسونری جهانی بود که از اعتبار ویژه ای از این
نظر در سطح بین المللی برخوردار بود.

