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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

135

در صفحات دیگر:

اقتصاد ماِل خر است! آیا؟

وتو کردن الیحه جریمه فروش
 ماری وانا به افراد زیر سن قانونی

کنترل افزایش بهای اجاره در
 دستور کار کانتی لوس آنجلس

ترک اجباری ساکنان بخش هایی از 
کانتی شستا

استفاده بیش از حد مواد مخدر علت 
مرگ خواننده رپ

شکایت رای دهندگان کالیفرنیا 
پس از گذشت 13 ماه

عروس آمریکایی، عروسی ایرانی

ادامه مطلب در صفحه 2

یک دختر ۱۸ ســاله ایرانی تبار مقیم انگلستان بدلیل پی 
بردن والدین مذهبی اش به رابطه مخفیانه او و دوســت 
پسرش توسط پدر به مرگ تهدید شد. پیش از این حادثه، 
مــادر این دختر وی را مجبور کرده بود تا تن به آزمایش 

پزشکی تایید باکرگی دهد.
به گزارش روزنامه دیلی میل، »میترا عیدیانی« ۴۲ ســاله 
و »علی ســفرایی« ۵۶ ســاله والدین ایرانی تبار »سوفیا 
ســفرایی«، ســاکن جنوب لندن، پس از آگاهی از رابطه 
مخفیانه دخترشــان، او را مجبور بــه دادن آزمایش پرده 

بکارت کردند و سپس سوفیا و دوست پسرش را تهدید 
بــه قتل کردند. انگیزه پدر و مادر ســوفیا عقاید افراطی 

مذهبی ایشان اعالم شده است.
بر اساس بیانیه دادگاه کینگستون کراون، این زوج مسلمان 
ایرانی تبار هنگامی که دختر ۱۸ ساله شان را به اجبار برای 
آزمایش بکارت نزد خانم دکتر هلن لوییس بردند، برای 
متقاعد کردن او به انجام تست، از تفاوت های فرهنگی 

و اعتقادی ایرانیان مسلمان و انگلیسی ها سخن گفتند. 
خانم دکتر لوییس با حضور در دادگاه گفت، او فرهنگ و 

تهدید به قتل دختر ایرانی تبار 
توسط پدر به جرم داشتن دوست پسر

جــری براون فرماندار کالیفرنیا در آســتانه برگزاری همایش زیســت محیطی در 
ســان فرانسیسکو که از چهارشــنبه به مدت 3 روز تشکیل خواهد شد در گفتگو 
بــا لوس آنجلس تایمز، دانالد ترامپ رییس جمهــور آمریکا را بزرگترین خرابکار 
در دســتیابی به اتوموبیل های الکترونیکی خواند و اشــاره کرد که او قصد دارد با 
پرداخت سوبسید برای صنایع ذغال ســنگ صنعت اتوموبیل سازی الکترونیک را 

نابود کند. 
جــری براون فرماندار کالیفرنیا اشــاره کرد ، در حالی کــه دانالد ترامپ بر روی 
سوخت فسیلی تمرکز کرده است، چین به بزرگترین پیروزی در زمینه اتوموبیل های 

الکترونیک دست خواهد یافت. 
جری براون اشــاره کرد که اگر دانالد ترامپ به همین روال ادامه دهد و برای دور 
دوم نیز انتخاب شــود، پیش بینی من این است که چین پیشتاز تولید اتوموبیل های 
الکترونیکی در جهان شود زیرا چین میلیاردها دالر در زمینه باطری های الکترونیک 

برای اتوموبیل هزینه می کند. 

دانالد ترامپ بزرگترین خرابکار در 
دستیابی به اتوموبیل های الکترونیکی

http://iranshahrnewsagency.com/Default.aspx
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
https://www.amazon.com/King-Universe-Persian-Mohammad-Goshayeshi/dp/1722475250/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1533679595&sr=1-1&keywords=goshayeshi
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

ادامه مطلب از صفحه 1

 Fantastic Sams آرایشگاه زنجیره ای

برای فروش
این آرایشگاه در بهترین منطقه 

Manhattan Beach واقع است و به 
دلیل جابجایی و مسافرت به ایالت دیگر با 

قیمت بسیار مناسب  به فروش می رسد.

713-277-5687

محمدرضا شجریان

منزلی 3 خوابه  
دو حمام در منطقه زیبای Lake Balboa با استخر  
کامال" نوسازی )Remodel(  شده برای اجاره

310-928-5062

اعتقادات زوج ایرانی تبار را درک نکرده و از طرفی سوفیا نیز نمی خواسته تا آزمایش 
شــود. علی سفرایی )پدر(، پزشک را تهدید کرده بود که اگر آزمایش سالمت پرده 

بکارت دخترش را انجام ندهد به پلیس مراجعه خواهد کرد.
سوفیا در محضر دادگاه گفت که والدینش، وی را تهدید کردند که به ایران بازگردانده 
خواهد شد تا با پسرعمویش ازدواج کند، در حالی که او با یکی از همکالسی های 
کالج محل تحصیلش به نام »بیلی مارشال تلفر« )۱۸ ساله( رابطه عاشقانه ای را آغاز 

کرده بود.
ماجرا از جایی آغاز شــد که مادر ســوفیا بصورت اتفاقی متوجه شد، او و دوست 
پسرش در خانه شان با یکدیگر مالقات داشته اند. خانم عیدیانی که سرزده به منزل 
آمده بود پس از این دیدار غیرمنتظره به محل کار بیلی رفته و به او هشدار داده بود 
که دیگر به دخترش نزدیک نشود زیرا آنها مسلمان هستند و در این مورد سختگیر 
و خطرناک! حتی خانم عیدیانی )مادر( به مارشال تلفر گفته بود، مگر شما در اخبار 
ندیده اید که مردم ما چه می کنند؟ پس از ده - پانزده دقیقه علی ســفرایی بســیار 
عصبانی و پرخاشگر به همسرش پیوست و به بیلی گفت، »آیا تو همان کسی هستی 

که در خانه من بوده است؟« مارشال تلفر به دادگاه گفت، »من اشتباه کردم و از پدر 
ســوفیا عذرخواهی کردم ولی او نه تنها معذرت خواهی مرا نپذیرفت بلکه به من 
گفت، با دختر من چه کرده ای؟ ما دوربین مداربسته در خانه داریم. من حدس زدم 
که او احتماال یک دســتی به من می زند بنابراین آنچه بین من و سوفیا اتفاق افتاده 
بود را برایش شرح دادم. او به من گفت که باز خواهد گشت و در یک زمان و مکان 

مناسب مرا خواهد کشت!«  
سوفیا در دادگاه گفت، زمانی که مادرش بطور غیرمنتظره وارد خانه شد و او و بیلی 
را دید، شروع به تهدید کرد و مارشال تلفر مجبور شد از پنجره منزل فرار کند. پس 
از اینکه پدر سوفیا به خانه آمد، با تحریک مادر کارد آشپزخانه و قیچی را برداشته و 
دخترک را به مرگ تهدید کرد. آنها سوفیا را فاحشه نامیدند و از وی خواستند تا با 

مراجعه به پزشک، باکره بودنش را ثابت کند. 
جلسه دادگاه درباره اتهامات والدین سوفیا همچنان در لندن ادامه دارد.

جری براون فرماندار کالیفرنیا الیحه جریمه فروش ماری وانا به افراد زیر سن قانونی 
را وتو کرد. او در دلیل وتوی این الیحه نوشت: این الیحه ضروری نیست، زیرا اداره 
نظارت بر فــروش ماری وانا، الیحه و مقررات الزم و توانایی اجرای مقررات الزم 
را در صورت خطای فروشندگان دارد و این الیحه به گونه ای تکرار همان الیحه و 

مقررات است. 

این الیحه از سوی سناتور جمهوریخواه جین فولر از بیکرز فیلد تهیه و ارائه شده بود 
و فروشندگان را در صورت فروش به افراد در زیر سن قانونی، با تعلیق پروانه کار به 
مدت 3 سال روبرو می کرد. از هنگام تصویب الیحه ۶۴ در نوامبر ۲0۱۶ که فروش 
ماری وانا را به افراد باالی ۲۱ ســال برای گذران اوقات فراغت در اندیشه مقررات 

تازه برای محدودسازی بوده اند. 

وتو کردن الیحه جریمه فروش ماری وانا به افراد زیر سن قانونی

 موسیقی دان، آهنگ ساز، خواننده و خوشنویس اهل ایران و نامزد ۲ جایزه گرمی است

www.cbsautobody.com
http://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
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هیئت مدیره ناظران کانتی لوس آنجلس، کنترل افزایش بهای اجاره را در دستور کار 
خود قرار دادکه به طور موقت خواهد بود. شــیال کوئل یکی از اعضای این هیئت 
مدیره طرحی را به کانتی ارائه کرده است که در صورت تصویب افزایش اجاره بها 
از 3 درصد بیشتر نباشد. بنابر پژوهش بنیاد غیرانتفاعی مشارکت در زمینه خانه سازی 
کالیفرنیا، در حالی که درآمد مردم از ســال ۲000 تا ۲0۱۵ کاهش یافته اســت در 
مجموع 3۲ درصد به بهای اجاره افزوده شده است و فشار زیادی بر افراد اجاره نشین 
دارد. بنابر گزارش UCLA، بســیاری از مردم نیمــی از درآمد خود را برای اجاره 

آپارتمان می پردازند. 
تمام تالش این الیحه از ســوی شــیال کوئل ، کنترل اجاره بها برای به ویژه افراد 
کهنسال است زیرا آنها درآمد ثابت بازنشستگی دریافت می کنند و به مرور به سوی 
بی خانمانی می روند. هیئت مدیره از امروز ۶0 روز برای رســیدگی به این الیحه و 
تصویب آن می تواند به گفتگو بپردازد. بســیاری بر این باورند که ممکن است این 

الیحه به سرعت تصویب شود.

کنترل افزایش بهای اجاره در دستور کار کانتی لوس آنجلس 

آتش ســوزی دلتا هم اکنون بیش از ۵3000 اکر از منطقه شستا کانتی را نابود کرده 
است. این آتش سوزی که چهارشنبه گذشته آغاز شده است، تاکنون ۵ درصد آن به 
کنترل درآمده اســت و میزانی که در آتش سوزی به سوی نابودی می رود در حدود 

۸3 مایل مربع است. 
ترک اجباری خانه ها نه تنها ساکنان بخش هایی از کانتی شستا را به همراه داشته است، 
بلکه بخش هایی از تری نیتی کانتی نیز به آن افزوده شده و از مردم خواسته شده به 

اقامتــگاه موقت در منطقه Mercy Oaks بروند که در بخشــی از منطقه ردینگ 
قرار دارد. گارد ملی آمریکا در منطقه مانت شستا، اقامتگاه دیگری را برای آنانی که 
خانه های خود را ترک کرده اند، تدارک دیده اســت. با وجود بازگشایی بزرگراه ۵، 
هنوز تراکم در این جاده به گســتره ۵0 مایل وجود دارد و از رانندگان خواسته شده 

از بزرگراه ۲99 استفاده کنند. 

ترک اجباری ساکنان بخش هایی از کانتی شستا

http://www.thelawyersgroupinc.com/
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در کانون خبر:

پزشکی قانونی لوس آنجلس اعالم کرد که مرگ خواننده رپ، مک میلر که روز 
جمعه در آپارتمان خود در استودیو سیتی یافته شده است، ممکن است به سبب 
استفاده بیش از حد مواد مخدر باشد، لیکن تا دریافت نتیجه آزمایش میزان مواد 

در خون او، نمی توان به طور قطعی نظر داد. 
مک میلر که ۲۶ سال داشــت و نام واقعی او مالکوم جیمز مک کورمیک است 
در دستشویی آپارتمان خود، با ایست قلبی یافته شده و هنگام رسیدن مسئوالن 

مرده بوده است. 
سارا اردالنی سخنگوی پزشکی قانونی لوس آنجلس گفت تمام نمونه برداری ها 
برای تعیین علت مرگ کامل شــده است لیکن اعالم قطعی علت مرگ، نیاز به 
زمان معین برای بررسی مواد مسموم در بدن او دارد و در حدود ۶ هفته ممکن 

است به طول بیانجامد. 

استفاده بیش از حد مواد مخدر 
علت مرگ خواننده رپ

پس از گذشت ۱3 ماه از شکایت ۴۵000 نفر از رای دهندگان کالیفرنیا در سال ۲0۱۶ 
که ادعا می کنند به سبب مخدوش بودن امضای آنان روی پاکت های رای های غیابی، 
رای آنان محاسبه نشده است و به این سبب از مسئوالن ایالت و کانتی ها شکایت رسمی 
نموده اند، قانون گذاران به این نتیجه رســیدند که قانون مشخصی در این زمینه وجود 
ندارد و هیچ اجباری در آگاه ساختن رای دهندگان وجود نداشته که باید امضای آنان 

روشن و خوانا باشد. 
بر این اســاس قانون از تصویب مجلس گذشــته و به امضای جری براون فرماندار 

کالیفرنیا رسیده است، لیکن در انتخابات نوامبر ۲0۱۸ این قانون اجرایی نخواهد بود 
و در انتخابات ۲0۲0 به طور رسمی به اجرا درمی آید، لیکن مسئوالن انتخابات برای 

پیشگیری از مشکالت و شکایت های اینده، آن را به آگاهی می رسانند. 
انتخابات فلوریدا در ســال ۲000، آغازگر توجه به این مشــکالت بوده است. گفته 
می شود در کالیفرنیا ۶۱ درصد رای دهندگان پیش از انتخابات نوامبر ۲0۱۸، پاکت های 

رای غیابی را دریافت خواهند نمود. 

شکایت رای دهندگان کالیفرنیا پس از گذشت 13 ماه

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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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

مت جانســون، عضو غیرنظامی کمیسیون پلیس لوس آنجلس که تالش در اصالح 
سیســتم مدیریتی پلیس لوس آنجلس و شــیوه رفتار ماموران پلیس در رویارویی با 

حوادث بود، ناگزیر به استعفا شد. 
پس از سال ۲0۱۴ و باال گرفتن کشته شدن سیاه پوستان به دست پلیبس و شکل گیری 
جنبش جان سیاهان نیز اهمیت دارد، بسیاری از اداره های پلیس در سراسر امریکا در 

مناطقی که خشونت های پلیس نسبت به سیاهپوستان، منجر به تظاهرات اعتراضی جامعه 
شده است، این اصالحات ضروری بوده است، لیکن بخشی از میارزان سیاه پوست و 
فعاالت مدنی با اســتفاده از عبارت تحقیرآمیز »سیاه خانگی« House Negro او را 
هدف حمله های خود قرار دادند و او نیز که یک سیاهپوســت است، از ادامه کار در 

کمیسیون پلیس استعفا داده است. 

 استعفای مت جانسون، عضو غیرنظامی کمیسیون پلیس لوس آنجلس

بنــدرگاه لوس انجلس با کمک ۴۱ میلیون دالری هیئــت مدیره منابع هوای کالیفرنیا، 
)CARB( پروژه رساندن آلودگی هوا به ۴ درجه صفر را در دستور کار خود قرار داد.

در این مرحله، پروژه صفر برای آلودگی هوای ناشی از کامیون های بارگیری و انبارهای 
نگهداری را که ZANZEFF خوانده می شود و هزینه آن ۸۲۵۸۸۸7۲ دالر است را با 
دریافت ۵۲/۲ درصد و یا ۴۱۴۴۶۶۱۲ دالر و تامین بقیه ان از منابع دیگر به کار خواهد 

افتاد و هزینه  آن از راه Cap& Trade می تواند جایگزین شود. 
در این طرح تالش بر این اســت با کاهش ۴۶۵ متر تن مکعب از گازهای گلخانه ای و 
0/7۲ تُن از میزان NOx و ROG و PM۱0 در هوای منطقه بندرگاه میزان آلودگی را 
به نزدیک صفر خواهند رساند انباره های کهنه و کامیون های گازوئیل سوز قدیمی بیشترین 

تولید کننده گازهای آلوده در هوای بندرگاه هستند.

طرح بندرگاه لوس آنجلس با کمک هیئت مدیره منافع هوای کالیفرنیا

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  30 شهریور/    21 سپتامبر

1305  خورشیدی )1926میالدی(
زادروز فریدون مشیری – شاعر

  آثار شادروان مشیری از جمله مجموعه اشعار 
او با عنوان نفس صبحدمان در دو جلد در شرکت 

کتاب موجود هستند
 1320 خورشیدی )1941 میالدی(

تشکیل دو وزارت خانه ی جدید: »بهداری« و 
»کشاورزی«

1354 خورشیدی )1975 میالدی(
استعفای امیرعباس هویدا از نخست وزیری و 

انتصاب دوباره  او از سوی محمد رضا شاه
کتاب معمای هویدا از آثار دکتر عباس میالنی 
استاد دانشگاه و مورخ ایرانی مقیم امریکا در 

شرکت کتاب موجود است 

شنبه  31 شهریور /   22 سپتامبر

1335 خورشیدی )1956 میالدی(
زادروز ارژنگ کامکار، نوازنده ی تنبك

1348 خورشیدی )1969(
سپهبد تیمور بختیار در دادگاه عالی شماره  یك 

دادرسی ارتش،غیاباً به اعدام محکوم شد
1352 خورشیدی )1973 میالدی(

زادروز مهدی خلجی ، روزنامه نگار ، نویسنده 
، مترجم ، تحلیل گر سیاسی و از اپوزیسیون 
جمهوری اسالمی ایران ساکن واشنگتن متولد 

در قم
1359 خورشیدی )1980میالدی(

آغاز جنگ ایران و عراق
1376 خورشیدی )1997میالدی(

خروج  عامالن  از   - هایزر  ژنرال  درگذشت 
محمدرضاشاه از کشور در بحران پیش ازانقالب

کتاب خاطرات هایزر در شرکت کتاب موجود 
است

1377 خورشیدی )1998میالدی(
قتل حمید حاجی زاده )متخلص به سحر(، شاعر 

ایرانی و از قربانیان قتلهای زنجیرهای.

 یکشنبه  1 مهر  /   23 سپتامبر

1276 خورشیدی  )1897میالدی(
زادروز بدیع الزمان فروزانفر، ادیب، نویسنده، 

پژوهشگر، استاد ادبیات دانشگاه تهران
 آثار شادروان بدیع الزمان فروزانفر  از جمله 
دیوان کبیر شمس  در شرکت کتاب موجود 

هستند
1315 خورشیدی )1936 میالدی(

دبستان  مؤسس  آزموده،  طوبا  درگذشت 
دخترانه  ناموس درسال1286

1319 خورشیدی )1940 میالدی(
و  آوازخوان   - شجریان  محمدرضا  زادروز 

موسیقیدان
 اکثر آثار استاد شجریان در شرکت کتاب و به 

صورت اوریژینال موجود هستند.
1324 خورشیدی )1955میالدی(

 افتتاح سینما رکس در خیابان الله زار تهران
1332 خورشیدی )1953میالدی(

برای رسیدگی  نظامی عادی  تشکیل دادگاه 
به اتهامات دکتر محمد مصدق و صدورحکم 

بازداشت او
  کتاب سوداگری با تاریخ اخرین کتاب تحقیقی 
در مورد دکتر مصدق از انتشارات شرکت کتاب 
در پاسخ به کتاب آسیب شناسی یك شکست، 

علی میرفطروس  
1337 خورشیدی )1958میالدی(

ادبیات  گشایش ساختمان جدید دانشکده  
دانشگاه تهران

1343 خورشیدی )1964(
تأسیس دانشکده ی هنرهای دراماتیك

1359 خورشیدی )1980(
حمله هواپیماهای عراقی به فرودگاه مهرآباد 

تهران
1381 خورشیدی )2002 میالدی(

درگذشت دکتر پوران اسالمی دوست )انداچه(، 
استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر آثار باستانی 

ایرانی 
1385 خورشیدی )2006  میالدی(

درگذشت جالل  همتی، خواننده ترانه های شاد 
ایرانی که مدت ها به بیماری فراموشی دچار بوده، 

در منزل خواهرش در تگزاس
  آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است 

دوشنبه 2 مهر   /   24 سپتامبر

1310 خورشیدی ) 1931 میالدی(
زادروز منوچهر آتشی، شاعر

مجموعه اشعار منوچهر آتشی در شرکت کتاب 
موجود است

1320 خورشیدی ) 1941 میالدی (
تأسیس مجدد اداره کل امنیه مملکتی به ریاست 

سرتیپ فضل اهلل زاهدی
1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(

درگذشت حسین ابراهیمی )الوند(، مترجم قصه 
های بچه هاو مسئول خانه ترجمه کودکان و 

نوجوانان در ایران،  در سن 56 سالگی.
1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(

درگذشت جلیل بزرگمهر، وکیل مدافع دکتر 
مصدق در سن 95 سالگی در تهران. وی در 
دادگاه نظامی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 
وکیل مدافع دکتر مصدق بود برخالف انتظار 
حکومت وقت صمیمانه در دفاع از دکتر مصدق 

کوشید.
.

سه شنبه 3 مهر/    25 سپتامبر

1303 خورشیدی ) 1924 میالدی(
» ستاره ی جهان « درگذشت میرزاحسین خان 

صبا- مدیر روزنامه
1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(

درگذشت میرزامحمدعلی معروف به حاجی 
سیاح - جهانگرد و مؤلف دوکتاب خاطرات حاج 

سیاح و سفرنامه ی حاج سیاح
کتاب سفرنامه ي حاج سیاح در شرکت کتاب 

موجود است.
کتاب خاطرات حاج سیاح نسخه چاپ شرکت 

کتاب در خارج از ایران بدون سانسور زیر چاپ 
است و بزودی منتشر می شود

1307 خورشیدی ) 1928 میالدی(
زادروز حسن کسائی،  نوازنده  نی و موسیقیدان 

ایرانی
1313 خورشیدی ) 1934 میالدی(

گشایش دانشکده فنی توسط فروغی رییس 
الوزرا

1347 خورشیدی ) 1968 میالدی(
ورود محمد رضا شاه و شهبانوفرح پهلوی به 

شوروی
1348 خورشیدی ) 1969 میالدی(

درگذشت لطفعلی صورتگر - شاعر،  مترجم و 
استاد دانشگاه

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
باز  فضای  اعالم  و  رستاخیز  حزب  انحالل 

سیاسی
محاصره منزل آیت اهلل خمینی در نجف توسط 
نفت،  کارگران  اعتصاب  آغاز  و  عراق  ارتش 
مخابرات و نهادهای دیگر دولتی و خصوصی و 
دستگیری و انتقال رحي معلی خرم )سرمایه دار( 

از پاکستان به زندان تهران
1387 خورشیدی ) 2008 میالدی(

درگذشت اسداهلل مروتی، رییس هیئت مدیره 
رادیو صدای ایران و فعال سیاسی درشهر لوس 

آنجلس بر اثر بیماری در امریکا.
کتاب سه رادمرد بزرگ در مورد ارتشبد خاتم، 
پروفسور یحیی عدل، سرلشکرسرودی، نوشته 
کتاب  شرکت  در  مروتی  اسداهلل  شادروان 

موجوداست

چهارشنبه 4 مهر /     26 سپتامبر

1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(
کشف چاپخانه و مرکز انتشارات مخفی حزب 

)منحله ی( توده در داودیه
1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(

شاعر،  نویسنده،  فرزاد-  مسعود  درگذشت 
مترجم و ادیب

1361 خورشیدی ) 1982 میالدی(
درگذشت رضا مافی - خوشنویس
1363 خورشیدی ) 1984 میالدی(

درگذشت محمود تفضلی -نویسنده، مترجم و 
پژوهنده

1370 خورشیدی ) 1991 میالدی(
و  مترجم  نویسنده،  باشی،  بهزاد  درگذشت 

مورخ موسیقی
درگذشت پرویز شهنواز، روزنامه نگار و برنامه 

ساز تلویزیون درشهر لس آنجلس امریکا
 

 پنجشنبه 5 مهر   /  27 سپتامبر

1257 خورشیدی ) 1878 میالدی(
زادروز سیدحسن تقي زاده، پژوهشگر، روزنامه 

نگار، سیاستمدار
عنوان  با  او  خاطرات  منجمله  زاده  تقی  آثار 
-زندگانی توفانی حسن تقی زاده- درشرکت 

کتاب موجود است
1326 خورشیدی ) 1947 میالدی(

درگذشت عالمتاج قائم مقامی )ژاله(، فمنیست، 
شاعر

1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(
درگذشت عباس بلوکی فر، هنرمند، نقاش قهوه 

خانه

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
21 سپتامبر تا 27 سپتامبر )30 شهریور تا 5 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
خبر اول – در هفته ای که گذشــت، معترضان به سرکوب کردها توسط جمهوری 
اسالمی به سفارت این رژیم در یونان حمله کردند. پلیس یونان معترضین را تعداد 

اندکی آنارشیست نامید! 
آقاجان تا االن فکر میکردم فقط مقامات جمهوری اسالمی دست به چیزشعرگویی 
شون عالیه ولی پلیس یونان نشون داد که میتونه در زمینه چیزشعر گفتن با نهادهای 
امنیتی آخوندا رقابت کنه. آخه یه چیزی بگو بگنجه! یعنی انقدر آنارشیستای یونانی به 
حقوق کردهای ایرانی عالقمندن که بریزن سفارت ایرانو بترکونن؟! کاش میشد ما هم 
یه بیانیه برای پلیس یونان بدیم و بگیم: داداش شمام به این نتیجه رسیدین که مردم 

خرن و این خزعبالت رو باور میکنن؟!
خبر دوم – محمود احمدی نژاد رییس سابق جمهوری اسالمی با انتقاد از حکم زندان 
رحیم مشایی، حسین طائب فرمانده اطالعات سپاه پاسداران )باالترین نهاد اطالعات 
و امنیتی رژیم( را فردی بدون تعادل نامید و وی را به پرونده سازی برای دیگران متهم 

کرد. او تاکید کرد، این موضوع را همه مقامات جمهوری اسالمی می دانند.
آخیش چقدر جیگر آدم خنک میشه که یه چیزخلی مثه احمدی نژاد هی پته پوته این 
الشخورا رو میریزه رو آب. سرگرمی جالبیه دنبال کردن حرفای محمود! در آخرین 
افشاگری این نسخه بی بدیل چیزخلی، حسین طائب )که حتی اسمش برای شنونده 
که ضداطالعات سپاه رو بشناسه، ترسناکه( رو به گربه ای تشبیه کرده که سیبیلشو 
زدن و هی موقع راه رفتن میخوره به در و دیوار! از طرفی این پیشــی پشمالوی بی 
تعادل، تو کار ســاخت و ساز پرونده هم هست. خداییش هر کی بتونه برای رحیم 
مشــایی و اکیپ احمدی نژاد که خودشون ختم پدرسوخته هان، پرونده سازی کنه 

خعلی موجود خفنی ایه. ببین دیگه اون چه حرومزاده ایه که صدای احمدی نژاد رو 
هم در اورده. درضمن وقتی این موضوعو همه میدونن و جیکشون در نمیاد یعنی همه 

مقامات بخاطر باسن های گهیشون میترسن یا تو پدرسوختگی با یارو شریکن!
خبر سوم – اردوغان رییس جمهور ترکیه از دریافت یک هواپیمای شخصی لوکس 

بعنوان هدیه از امیر قطر، دفاع کرد!
کال این یارو آقا رجب اســالمگرا درست مثه نسخه های ایرانیش، بچه پرروییه واسه 
خودش. میگه امیرقطر هواپیمای بویینگ پونصد میلیون دالری رو به ملت ترکیه کادو 
داده فقط اینکه فعال من و رفقام سوارش میشیم. آقا رجب سیاستمدار زرنگیه و تا حاال 
کلی هدیه از زمین و آسمون واسش رسیده. مهمترین کادویی که تا االن گرفته، هیجده 
میلیارد دالر پول نقد و شمشای طالیی بود که حاج مجتبی )پسر آغا( داشت قاچاقی از 
ترکیه رد میکرد که یهویی هدیه ای شد برای آقارجب و ایشونم ۱۸ میلیارد پول ملت 

ایرانو باال کشید و یه آبم روش!  

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

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- این میدان یک مرکز تجاری و توریستی محبوب شهر نیویورک می باشد- شهری در استان 

آذربایجان شرقی
2- معبدی تاریخی در شهر کنگاور در استان کرمانشاه-جانشین- صدمه و آسیب

3- ساز ضربي- رگ ریز بدن- نام پیشین شهر بابلسر
4- عالمت تجاري- دفتر عکس- ماه نخست فصل پاییز

5- مشاور- آهستگي- جام ورزشي
6- فارسي قدیم- تار بافتن عنکبوت- خواننده

7- مرزبان- طول عمر- نوعي حلوا- خط کش مهندسي- فرمان خودرو
8- ولنگار- ناشایست

9- اثر پا- بوي پشم سوخته- بوییدن- برهنه- واحد شمارش گاو
10- نظر و دید- از شهرهاي مهم ترکیه- پهلو و کنار

11- آرزو- در ایاالت آمریکا،  به ایالت نقره اي معروف است- دودکش
12- سرپیچي کردن- از شهرهای استان تهران- نوعي  خودروي کره اي

13- پنهان شدن- مالقات- ضمیر جمع
14- میان و وسط- زبانزد- وسایل نوزاد

15- تیردان- مجسمه بزرگی که در سال 1886 میالدی توسط فرانسه به ایاالت متحده آمریکا 
هدیه داده شده است.

عمودي:
1- ردیاب- موزه ای در پاریس فرانسه که در سال 1880 میالدی بر روی عموم باز شده است

2- نوعي زندان- متعصب- از پرندگان

3- ویتامین انعقاد خون- آبرسان عهد قدیم- ابزار و وسایل
4- درک و شعور- زندگي کن!- تنها- سخا

5- ظرف آبخوري- شهری در استان کردستان- کیسه مشک آهو
6- حشره سمي- نوعي خواهر و برادر- رایحه- مرد بي زن

7- شتردار- سخت و مشکل- ردیف قالي
8- نوعی ممیون بزرگ- رفوزه شده

9- عید ویتنامي- کارمند زیردست- جنون مردم آزاري
10- اهلي- سه کیلوگرم- نظریات و عقاید- چشم روشني و تحفه

11- نوعی رنگ سبز- محل جلوس پادشاه- تنبل
12- قسمت جلوی میدان جنگ- جاده قطار- از موجودات نامرئی- راز نهفته

13- منطقه تفریحي تهران- دلیل و برهان- کالم تعجب بانوان
14- از شهرهاي کشور مراکش- کالم شرط- داراي شرف و اعتبار

15-  مجموعه ای تاریخی و معروفترین دژشهر در یونان- از نیروهاي نظامي

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر  

ازانتشارات شرکت کتاب

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/
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در ایــن روزها همه افکار عمومی ایران و جهــان درگیر تحریم های اقتصادی 
ایاالت متحده علیه جمهوری اســالمی اســت. مردم و کارشناســان از تاثیرات 

ویرانگر این تحریم ها سخن می گویند و ... 
اما آیا ریشــه مشــکالت اقتصادی ایران در همین تحریم ها و ممنوعیت های 
پیش از آن اســت؟ آیا در چهل سال گذشــته آنچه بر سر اقتصاد مملکت آمده 
محصول تقابل دنیای غرب بویژه آمریکا با جمهوری اســالمی است؟ آیا تورم، 
رکود اقتصادی، حباب قیمت ها و ده ها اصطالح منفی اقتصادی در ایران امروز 

واقعیت است و غیر از آن توهمی بیش نیست؟ و ...؟
پاســخ به این پرسش ها و مشابه آن ریشــه ای بس عمیق در تاریخچه انقالب 
اســالمی و شــخص اول آن یعنی روح اهلل خمینی، بنیان گذار آن دارد. خمینی 
حتی پیش از انقالب و در دهه چهل خورشــیدی و همزمان با ایراد ســخنرانی 
هــا و مصاحبه هایش بر بی اهمیــت بودن و حتی زیانبار بــودن فعالیت های 
اقتصادی حکومت پهلوی تاکید می کرد و مخالفت های علنی اش را بویژه پس 
از تصویب قوانین انقالب ســفید شاه که بخش اعظم آن را اصالحات اقتصادی 

تشکیل می داد، ابراز کرد.
او مــاه های پیش از پیروزی انقــالب از همان موضوع اقتصاد که قبل و پس از 
آن دوران بــا آن مخالف بود برای تحریک مردم اســتفاده کرد و بارها از تجمع 
ثروت توســط سرمایه داران و محرومیت مستضعفان سخنوری کرد و حتی پس 
از ورود به ایران در همان سخنرانی معروف بهشت زهرا که می خواست دولت 
تعیین کند و تو دهن دولت وقت )به نخست وزیری مرحوم شاپور بختیار( بزند، 
با وعده آب و برق و مســکن مجانی، پرداخت پول نفت به مردم و برچیدن یا 
کاهش مالیات و ...، ملت ایران را به جایگزینی پدیده ای نامعلوم به جای اقتصاد 

بشارت می داد. 
روح اهلل خمینی در یک ســخنرانی مشهور برای کارکنان رادیو دولتی ایران )۱۸ 
شهریور ۱3۵۸( آنچه را سال ها به اشکال گوناگون بر زبان آورده بود را با یک 
جمله کامل کرد: »اقتصاد ماِل خر اســت!«، او در این سخنرانی با تاکید بر وعده 
های قبلی مبنی بر رایگان کردن آب و برق، مسکن، اتوبوس و ...، گفت: » »من 
نمیتوانــم تصور کنم، هیچ عاقلی نمیتواند تصور کند که بگویند ما خون هایمان 
را دادیم که خربزه ارزان بشــود، ما جوانهای مان را دادیم که خانه ارزان بشود، 
این منطق باطلی است که شاید کسانی انداخته باشند، مغرض ها انداخته باشند، 
توی دهن های مردم که بگویند ما خون دادیم که مثال کشاورزی مان چه بشود. 
آدم خودش را به کشتن نمیدهد که کشاورزی اش چه بشود. همه دیدید که تمام 
قشــرها ، خانم ها ریختند توی خیابان ها ، جوان ها ریختند توی خیابان ها، در 
پشت بام ها در کوچه و برزن و همه جا، فریادشان این بود که اسالم میخواهیم، 
برای اسالم است که انسان میتواند جانش را بدهد، اولیا ما هم برای اسالم جان 
دادند نه برای اقتصاد، اقتصاد قابل این نیست. آن هایی که دم از اقتصاد می زنند 
و زیربنای همه چیز را اقتصاد میدانند از باب اینکه انســان را نمیدانند یعنی چه، 
خیال میکنند انســان یک حیوانی اســت که همان خورد و خوراک است. منتها 
خــورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یــک فرقی دارد. این چلوکباب 
میخــورد، او کاه میخورد. اما هر دو حیوانند، اینهایــی که زیربنای همه چیز را 
اقتصاد میدانند، اینها انســان را حیوان میدانند. حیــوان هم همه چیزش  فدای 
اقتصادش است. زیر بنای همه چیزش، االغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش 

است.«
با نگاهی بر این ســند تاریخی به راحتی می تــوان درک کرد که چرا و چگونه 
کار کشــور ثروتمند و ســرمایه خیز ایران به اینجا کشــیده که در دقیقه و حتی 
ثانیــه ارزش پول ملی اش ســقوط می کند و اقتصاد آن در سراشــیبی نابودی 
کامل قرار گرفته است. پس از حکومت خمینی و با روی کار آمدن خامنه ای و 
ریاست جمهوری رفسنجانی، توجه رژیم به ثروت اندوزی بیش از پیش جلب 
شد و با نام ســازندگی پس از جنگ ۸ ساله ایران و عراق، سپاه پاسداران وارد 

عرصه اقتصاد شد و بیت رهبری و بسیاری از شخصیت های راس و بدنه نظام 
جمهوری اسالمی به شدت با استفاده از رانت های دولتی، اطالعات پشت پرده، 
زد و بند برای جذب پروژه های زیربنایی، قاچاق کاال، ارســال پول و اســلحه 
برای ســازمان های تروریســتی بیگانه و ... فعال شــدند. در کنار فعالیت های 
فراقانونی ایشان، درآمدهای نفتی کشور نیز که بطور کامل در اختیار آنان بود به 
فربه تر شدن نظام اسالمی کمک کرد اما غافل از اینکه برخالف همه شعارهای 
آنان مبنی بر خودکفایی و رشــد اقتصــادی، آنچه برای ملت و مملکت به ارث 
باقی گذاشته شــد، چیزی جز اقتصادی معیوب و ناکارآمد نبوده است و اکنون 
اقتصادی که مال خر و االغ و ســایر حیوانات است همچون پتکی بر سر رژیم 

اسالمی فرود آمده است و نظام را به سوی نابودی سوق می دهد.
در روزهای اخیر جمله ای توسط پرزیدنت ترامپ گفته شد که عمق این فاجعه 
اقتصادی را برای جمهوری اسالمی نشان می دهد. رییس جمهور ایاالت متحده 

در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ گفت، »وقتی من به اینجا آمدم )کاخ سفید(، 
ســوال این بود که آنها )جمهوری اســالمی( چه زمانی بر کل خاورمیانه مسلط 

خواهند شد، االن مسئله این است که آیا آنها اصال دوام خواهند آورد؟«
برای پاســخ به این ســوال باید به همان جمله معروف روح اهلل خمینی رجوع 
کنیم: »اقتصاد ماِل خر اســت!«. در سال های پس از انقالب اسالمی چندین بار 
خیزش ها و شورش های مردمی اتفاق افتاد که هر بار مشکالت اقتصادی مردم 
بعنوان چاشنی آنها در حاشیه قرار داشت و به همین دلیل اتحاد واقعی بین ملت 
ایران بر قرار نشــد. بطور مثال در تیر ماه ســال ۱37۸ و پس از حمله نیروهای 
بســیجی و امنیتی به کوی دانشگاه تهران و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از 
دانشجویان، فقط طبقه تحصیل کرده و فرهیخته جامعه به میدان آمدند و از بقیه 
مردم خبری نبود. در خرداد ۱3۸۸ نیز که جنبش سبز به راه افتاد و جمع کثیری 
از ملت ایران بر علیه تقلب انتخاباتی به خیابان ها آمدند، طبقات ســرمایه دار و 
فرودست مردم بویژه در شهرستان های کوچک و روستاها )که جمعیت زیادی 
ندارند زیرا بیشتر جمعیت کشور در شهرهای بزرگ متمرکز شده است( ساکت 
ماندند و فقط بدنه متوســط جامعه ایران بودند کــه در میدان مبارزه برای پس 

گرفتن رای شان باقی ماندند ولی به تدریج با فرسوده شدن خیزش جنبش سبز 
و عدم حمایت از سوی قدرت های بزرگ بویژه دولت باراک اوباما به فراموشی 

و شکست در برابر نظام اسالمی تن دادند. 
اما امروز تحریم های خردکننده، محاصره اقتصادی و انزوای قریب الوقوع رژیم 
اسالمی باعث شده اســت تا یک نقطه مشترک بین ملت ایران برای خیزش در 
برابر جمهوری اســالمی بوجود آید و آن هم همان اقتصادی اســت که به زعم 
بنیان گذار انقالب اســالمی ماِل خر و گاو بوده اســت! همین اقتصاد حیوانی، 
رژیم اســالمی را به قدرت رســاند و همان نیز می تواند آن را ســاقط کند. در 
ایــن روزها که همه درباره وضعیت وخیم اقتصادی حاکم بر کشــور بحث می 
کنند، کل ملت ایران از فقیر و غنی درگیر این اوضاع هستند. فقرا فقیرتر شده و 
قدرت خریدشــان را به کلی از دست داده اند و طبقه متوسط به سوی فقر پیش 
می رود، ثروتمندان نیز حتی با مشــکالت عدیده ای روبرو شده اند. آن سرمایه 
دارهایی که پول نقد به ریال در بانک ها داشــتند و سود آن را دریافت می کرده 
اند، هر لحظه از ارزش پول شان کاسته می شود و آنهایی که سرمایه شان را در 
امور تولیدی و کســب و کار درگیر کرده بودند با رکود اقتصادی، درآمدهایشان 
به شــدت کاهش پیدا کرده و به سوی ورشکســتگی پیش می روند. حتی آنان 
که به زعم خود پول هایشــان را به دالر، طال و ملک تبدیل کرده اند و بدینسان 
ارزش ثــروت خود را به روز حفظ کرده اند نیز از گزند این ســقوط اقتصادی 
در امــان نمی مانند زیرا به هرحال مجبورند بــه قول معروف از جیب بخورند 
و دچار کاهش ثروت خواهند شــد بنابراین اقتصادِ ماِل خر همان پاشــنه آشیل 
جمهوری اســالمی است که باعث خواهد طی ماه های آینده همه مردم ایران از 
فقیر و غنی بر علیه حکومت متحد شــوند و کشــور خود را از چنگال استبداد 

دینی نجات دهند.
 پاسخ به پرســش پرزیدنت ترامپ: »آنها دوام نخواهند آورد، مگر آنکه دولت 

شما فشار اقتصادی را از روی آنها بردارد!«

مقاله خبری:

اقتصاد ماِل خر است! آیا؟ نوشته: امیر رنجبر، نویسنده و محقق

CNS-3172375#

 شهر میشن ویجو
 اطالعیه کاندیداهای پست های عمومی

 
 

طبق این اطالعیه افراد زیر برای پست هایی که اشاره شده کاندید شده اند و در انتخابات 
 عمومی شهرداری که در تاریخ

 :در شهر میشن ویجو برگزار می شود به رقابت خواهند پرداخت 2018نوامبر  6سه شنبه،  
 

 :می توانید به سه نفر رای دهید -برای عضویت شورای شهر 
 

Greg Raths 
Michael McConnell 
Mahmoud El-Farra 

Ed Sachs 
Wendy Bucknum 

 
 

 
__________________________________ 

Karen Hammanدفتردار شهرداری ، 
 

پاسخ به پرسش پرزیدنت ترامپ: »آنها دوام نخواهند 
آورد، مگر آنکه دولت شما فشار اقتصادی را از روی 

آنها بردارد!«

 اقتصاِد ماِل خر همان پاشنه آشیل 
جمهوری اسالمی است
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در کانون خبر:

پلیس نیوپورت بیچ در ارنج کانتی برای یافتن مردی که در ســال ۲0۱۲ همسر 
خود را به قتل رسانده است، یکصدهزار دالر جایزه تعیین کرد. 

این فرد پس از کشــتن همسرش، جســد او را در یک جعبه گذاشته و در سن 
دیه گو به زباله دان انداخته بود. او که پیتر چادویک نام دارد، با همســرش ۲۱ 
سال زندگی کرده بود در ۱0 اکتبر ۲0۱۲ پس از نابود کردن همسرش ادعا کرده 

بود که همسرش به وســیله تعمیرکار خانگی دزدیده شده است لیکن پلیس با 
دیدن خراش بر روی گردن و صورت او و آثار خون خشکیده شده، او را متهم 
شناخته و اقدام به دستگیری او نمود، لیکن او گریخته و ناپدید شده است تونی 
راکاکاس دادستان کل ارنج کانتی می گوید او بر اساس وثیقه ۱/۵ میلیون دالری 

آزاد شده بود. 

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 

یکصدهزاردالر جایزه برای قاتل فراری

ســناتور کوین دِلئون که در رقابت انتخاباتی ماه نوامبر با سناتور دایان فاین استاین 
مبارزه خواهد کرد در نخستین آگهی تبلیغاتی خود، به دیدگاه های گذشته دایان فاین 
استاین در زمینه مهاجرت حمله کرد و در این ویدئو، تصاویر مادر کوین دلئون که 
یک خدمتکار اســت و از مهاجران غیرقانونی بــوده که از گواتماال به آمریکا آمده 
اســت. ناگفته نماند که برای نقش مادر او و کوین در دوران کودکی از هنرپیشــه 

استفاده شده است. 
در بخشی از این آگهی، ماموران اداره مهاجرت به نمایش درمی آیند که کوین دلئو 

را از مادرش جدا می کنند و می برند. 
هــدف کوین دلئون از این آگهی دو هدف دارد ضربه زدن به گذشــته دایان فاین 
اســتاین در زمینه مهاجرت و حمله به قوانین مهاجرتی دانالد ترامپ در جدا کردن 

کودکان و مادران از یکدیگر.

مبارزه سناتور کوین ِدلئون در 
رقابت انتخاباتی ماه نوامبر

پس از تالش کنشــگران حمایت حیوانات، شورای شهر لوس انجلس تصمیم 
گرفته اســت تا فروش شماری از کاالها را در این رابطه ممنوع نماید. فروش 
هر گونه لباس و آنچه از پوست حیوانات تهیه شده است و برای تهیه آن، جان 
حیوانات به خطر می افتد، ممنوع می شــود. تجارتی که در جهان در سال 3۵/۸ 

میلیارد دالر جابه جایی مالی را شامل می شود. 
این کاالها شامل، لباس، پالتو، کیف، کفش، کاله، گرمکن گوش، جواهر و جا 
کلیدی خواهد بود. البته کاالهایی که مصرف شده و دست دوم است، می تواند 
به فروش برســد و مبادله شــود و این ممنوعیت تنها شامل کاالهای تازه تهیه 

شده می باشد. ۵00 طراح لباس مخالف این ممنوعیت هستند. 
شــهرهای هالیوود غربی، ســان فرانسیســکو و برکلی در حال حاضر دارای 
ممنوعیت هســتند و در صورتی که لوس آنجلس نیز به این ممنوعیت بپردازد، 
به ویژه در بورلی هیلز و برخی از شهرهای دیگر در پیرامون لوس آنجلس نیز 

ممکن است کنشگران به این ممنوعیت ها دست بزنند.

ممنوعیت فروش لباس هایی که از 
پوست حیوانات تهیه شده است

سرانجام آتش سوزی مندوسینو که بزرگترین آتش سوزی در تاریخ ایالت کالیفرنیا 
به شمار می آید، به طور صد درصد به کنترل درآمده و خاموش شد. 

این خبر را اداره جنگلبانی کالیفرنیا و اداره جنگلبانی آمریکا به آگاهی رساندند. 
در دو آتش سوزی در مجموع ۴۵9۱۲3 اکر طعمه آتش شده و ۲۸0 ساختمان نابوده 

شده است که ۱۵7 ساختمان، مسکونی بوده است. 

البته آتش سوزی در یک گستره ۲۲ مایلی هنوز نیاز به نظارت برای اطمینان کامل 
از خاموش بودن، دارد. 

در این ۲ آتش ســوزی ۴۱000 اکر در یک منطقه وسیع جنگلی و ۴9000 اکر در 
منطقه کناره رودخانه بوده است. 

 آتش سوزی مندوسینو خاموش شد

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

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:

دکتر جراح ارتوپد، گرانت رابیکوو 3۸ ساله و دوست دختر 3۱ ساله او به نام کریسا الرا 
 Reality( رایلی که در برنامه های تلویزیونی حضور می یابند که به آنها شوهای واقعی
Show( گفته می شود، از سوی پلیس نیوپورت بیچ به سبب این که با مواد مخدر دو 
زن را از حالت هشــیاری خارج کرده و به آنها دست درازی جنسی کرده اند، دستگیر 

شدند. 
دادســتان ارنج کانتی تونی راکاکاس اعالم کرد با مدارک به دســت آمده از تلفن ها و 

کامپیوترهای این دو نفر، شمار قربانیان می تواند بیش از ۲ نفر باشد. 

فیلم های ویدئویی که از تلفن و کامپیوتر این دکتر و دوست دخترش به دست آمده، 
صحنه هایی را نشــان می دهد که نشان از  این دارد که زنان در این فیلم ها از هشیاری 
عادی بیرون هستند و نیروهای پلیس در صدد شناسایی افراد در این فیلم ها و یافتن 
آنها هستند. دکتر جراح جوان به سبب خوش چهره بودن با همکاری دوست دخترش، 
میهمانی هایی برای فربانیان ترتیب می داده و آنان را مست کرده و مورد سوء استفاده 

قرار می داده است. 

دست درازی جنسی دکتر ارتوپد با همکاری دوست دخترش

جری براون فرماندار کالیفرنیا الیحه تصویب شده 9۵۵ سنای کالیفرنیا را امضا کرد 
که به موجب آن کمیسیون ۱9 نفره ای از قانون گذاران و شهروندان کالیفرنیا برای 
نظارت بر بازسازی و ترمیم سد اورو ویل تشکیل شود و در مورد مسائل جاری 
در این روند نظارت و تصمیم گیری الزم را به عمل بیاورد. این الیحه مشترک را 
که در دو مجلس کالیفرنیا به تصویب رسیده است جیمز گاالگر نماینده شهر یوبا 
و سناتور باب هرتز برگ از ون نایز نوشته اند. شورا را نمایندگان شهروندان از شهر 
اورو ویل، کانتی های بوته و سوتر و یوبا و نمایندگان شریف از همین کانتی ها و 
نمایندگان مجلس از خانه نمایندگان و سنای کالیفرنیا و نمایندگان اداره آب ایالتی، 
نماینده منابع طبیعی کالیفرنیا و نماینده فرماندار در امور اضطراری و نماینده اداره 
پارک ها و نماینده پلیس راه خواهد بود. هیچ یک از اعضای کمیسیون نباید بیشتر 

از 3 سال خدمت کنند و پس از آن فرد جدیدی انتخاب شود.

 امضای الیحه 955 سنای کالیفرنیا 
توسط جری براون فرماندار کالیفرنیا

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 21 سپتامبر  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.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
http://www.strivingforhumanrights.org/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=a699ff69-cd94-4fd0-ab6a-b8214c8c21f2
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
https://www.08tickets.com/tickets/apartment-141829#buy
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

135

درکانون خبر:

عروس آمریکایی، عروسی ایرانی

در یک مراسم عروسی باشکوه به سبک ایرانی، عروس آمریکایی همسر ایرانی اختیار کرد. 
یکم ماه سپتامبر جاری، »کلیر سالیوان برنارد«  و »محمدحسین حمیدیان« در یک جشن 
عروسی سنتی ایرانی، در ماساچوست با یکدیگر پیوند زناشویی بستند. طراحی و اجرای 
مراسم با »امیر مجلسی« دایی داماد بود که در ضمن از طرف خانواده حمیدیان به همراه 

»سینسیا پورباو« عمه عروس، شاهدان رسمی ازدواج مو )محمدحسین( و کلیر بودند.
عروس 3۱ ساله آمریکایی مدیر تولید انستیتو Broad است که در واقع یک واحد از مرکز 
تحقیقات ژنوم وابسته به دانشگاه های ام آی تی و هاروارد است. کلیر دارای مدرک دکترای 
فیزیک ذرات از دانشگاه بوستون است. اما دکتر حمیدیان 3۸ ساله نیز از دانشگاه تورونتو 

فارغ التحصیل شده و درجه دکترای فیزیک خود را از دانشگاه کورنل دریافت کرده است. 
محمدحسین پسر الهه و بیژن حمیدیان از تورن هیل اونتاریو )کانادا( است. خانم الهه در 
ریچموندهیل اونتاریو یک مشاور امالک و مستغالت موفق و بیژن حمیدیان خبرنگار 
بازنشسته سرویس فرهنگی و هنری )بویژه موسیقی( هفته نامه فارسی زبان »شهروند« است 

که در تورونتو منتشر می شود.
کلیر و محمدحسین حمیدیان در سال ۲0۱۶، در کمبریج ماساچوست به توسط دوستان 

مشترک شان با یکدیگر آشنا شدند.         

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

