
شــبنم رضایی هنرمند ایرانی-آمریکایی و مدیر عامل 
موسسه »بیک بد بو« )Big Bad Boo Studio( به 
افتخار دریافت عالی ترین نشان شبکه ملی تلویزیون 
آمریکا )PBS( برای تهیه فیلم انیمیشن برای کودکان 

در جهت پذیرش تنوع و گونه گونی نایل شد.
فیلم کوتاه انیمیشــن با عنوان »دختــری با بادکنک« 
)Baloon Girl( به کارگردانی شبنم رضایی، با الهام 
از یکی از داســتانهای »دنیل اریکو« نویسنده محبوب 
کودکان و نوجوانان شــکل گرفته است و به ماجرای 
دختر کوچکی در پارک می پردازد که عالقه زیادی به 
یک بادکنک قرمز دارد ولی باید تصمیم مهمی بگیرد.

بنا به گفته شــبنم رضایی، داســتان فیلم »دختری با 
بادکنک«در پارک مشهوری خلق شده است که تندیس 
یادبود یوهان اشتراوس آهنگساز بزرگ اتریشی در آن 
قــرار دارد و یکی از مکان هــای مورد عالقه وی می 

باشد.
شــبنم رضایی دربــاره دلیل عالقه خود به داســتان 
»دختری با بادکنک « می گوید: »این انیمیشــن درباره 
مهربانی، همراهی و جبران محبت است که امیدوارم با 
آثارم بتوانم عشــق و محبت تمامی افراد یا مکان هایی 

که نقشی در زندگی من داشتند، جبران کنم. »
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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

کالیفرنیا و نیویورک از اداره پست 
شکایت کردند

اقرار مدیرعامل پیشین شرکت 
پیمکو به پولشویی

سی و چهارمین اسب مسابقه
 جان خود را از دست داد

گشایش پارک تفریحی
 Sesame Street در سن دیگو

بستن  خواستار  پورترنج  ساکنان 
منابع گاز طبیعی آلیسوکنیون شدند

تنها 3 حزب برای افرادی که حزب 
خود را مشخص نکرده اند

در صفحات دیگر:

191

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

معرفی کتاب: درصفحه 10

  گزیده خبرهای هفتگی از
 پایتخت آمریکا

مهتاب فرید - خبرنگار بین المللی  
KIRN 670 amمنبع: رادیو ایران   

کسب عالی ترین نشان شبکه ملی تلویزیون آمریکا 
توسط بانوی ایرانی

فرماندار کالیفرنیا: قطع برق در 
کالیفرنیا غیرقابل پذیرش است

بنابر تصمیم شرکت های برق و گاز، بیش از نیم میلیون نفر، بامداد روز پنج شنبه 24 
اکتبر را بدون برق آغاز نمودند. گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا این رفتار را کوتاهی و 
عمل نکردن به مقررات و توافق ها در یکسال گذشته خواند و گفت این رفتار شرکت 
برق در قرن بیست و یکم آن هم در کالیفرنیا و اقتصاد در حال رشد و به خطر انداختن 

جان مردم غیرقابل پذیرش است. 
شــرکت PG & E  در روز پنج شــنبه برق 17900 مشترک را در 17 کانتی شمال 

کالیفرنیا که از نیمروز چهارشنبه آغاز شده بود، ادامه داد. 
در جنوب کالیفرنیا نیز شرکت برق ادیسون در 5 کانتی، برق 17 هزار مشترک را قطع 
کرد و اعالم نمود، ممکن است به 286 هزار مشترک با افزایش ارنج کانتی به قطع برق 

همراه شود. 
شرکت برق و گاز سن دیگو، نیز با قطع برق 300 مشترک آغاز نمود و از قطع برق 41 

هزار مشترک احتمالی خبر داد. 
باد، در چند سال گذشته، بزرگترین آتش سوزی ها را در کالیفرنیا رقم زده است. 

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
www.doctorheydari.com
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
https://www.laort.edu/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
https://www.heidarilawgroup.com/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به، ه. ا. سایه، شاعر ایرانی
راه اندازی کتابخانه دیجیتالی 

پرونده های قتل در کالیفرنیا
ادــاره پلیس لس آنجلس اعالم کرد، بخش رســیدگی بــه پرونده های قتل و 
آدمکشی، یک کتابخانه دیچیتالی از 4500 پرونده قتل را که باز می گردد به سال 
هــای 1960 تاکنون، راه اندازی کرده اســت و تمامی مدارک مربوط به پرونده 
های قتل در این کتابخانه که در مرکز آموزشــی اداره پلیس در وست چستر در 
یــک فضای 7300 فوت مربع نگهداری می شــود و کارآگاه های اداره پلیس، 
تصمیم گرفته اند یکایک مدارک موجــود درپرونده های پایان یافته و نیافته را 
اســکن نمایند و نگهداری کنند تا دسترس به آن به ویژه برای دوران آموزشی 
مأموران پلیس آســان تر باشد و از سوی دیگر از گزند آسیب در گذر زمان در 

امان باشند.
این مرکز که یک میلیون دالر برای آن هزینه شده است، امروز در معرض بازدید 

مایکل مور رئیس پلیس لس آنجلس و خبرنگاران قرار گرفت.

کشف و ضبط 18 پوند ماده فنتانیل در ارنج کانتی

اداره شــریف دپارتمان ارنج کانتی در جنــوب کالیفرنیا اعالم کرد که در هفته 
گذشــته توانسته است، 18 پوند ماده شیمیایی فنتانیل را ضبط کند که این مقدار 
می تواند به 4 میلیون واحد مواد مخدرصنعتی تبدیل شــود و ارزش فروش آن 
در خیابان 1.25 میلیون دالر است. این مواد از فرد 60 ساله ای به نام رودولف 

گارسیا همراه با 71000 دالر پول نقد ضبط شده است.
این میزان مواد، برابر با نیمی از میزان موادی است که در سال 2018 در جنوب 

کالیفرنیا ضبط شده است. در سال 2019 تاکنون در ارنج کانتی بیش از 100 پاند 
از انواع مواد مخدر شیمیایی- صنعتی را ضبط کرده اند.

ناگفته نماند که در ســال 2018، در ارنج کانتی 93 نفر در اثر اســتفاده از مواد 
ساخته شده از فنتانیل جان خود را از دست داده اند. در کل آمریکا، مرگ ناشی 

از مواد مخدر در سال 2017 به 47000 نفر رسیده بود.

www.cbsautobody.com
www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
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در کانون خبر:
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آمریکا با وجود مهاجران به محلی بهتر برای زندگی تبدیل شده است
آخرین نظرســنجی انســتیتوی مطالعات حکومت ها در دانشــگاه برکلی که با 
همکاری روزنامه لس آنجلس تایمز در کالیفرنیا انجام شده، امروز انتشار یافت 
که نشان می دهد رأی دهندگان دموکرات و جمهوریخواه کالیفرنیا در این مورد 

موافق هستند که مهاجران، آمریکا را به محلی بهتر برای زندگی ساخته اند.
این نظرسنجی که در آن بیش از 80 درصد رأی دهندگان ثبت نام شده مشارکت 
داشتند، نشان می دهد که 92 درصد دموکرات ها و 60 درصد جمهوریخواهان 

در بسیاری از موضوع ها با هم توافق دارند.
در این نظرســنجی، 56 درصد رأی دهندگان رفتار بــا مهاجران را غیرمنصفانه 
تلقــی کرده اند و تنها 28 درصد مخالف این نظر بوده اند. در میان جوانان، 66 
درصد رأی دهندگان رفتار با مهاجران را غیرمنصفانه می دانند در حالی که افراد 
باالی 54 ساله، 49 درصد رفتار با مهاجران را غیرمنصفانه و 34 درصد مخالف 

این هستند و 17 درصد نظری ندارند.

اقرار مدیرعامل پیشین شرکت پیمکو به پولشویی

داگالس هاج مدیرعامل پیشین شرکت بین المللی سرمایه گذاری PIMCO ، در 
 USC دادگاه فدرال به جرم خود مبنی بر پرداخت رشوه برای دستیابی به دانشگاه

، مشارکت در پولشویی و جرائم وابسته به آن اقرار کرد.
او در دادگاه ماه مارچ به انکار پرداخته بود، لیکن با فشار دادستان فدرال برای کاهش 
از دوران محکومیت و زندان، وضعیت خود را از انکار جرم به اقرار جرم تغییر داد.
او که ساکن الگونا بیچ در ارنج کانتی است، به ویلیام ریک سینگر، 200 هزار دالر 

برای عضویت دخترش درتیم فوتبال دانشگاه USC و ورود به دانشگاه پرداخت 
کرده بود و اریک سینگر، از این مبلغ 100 هزار دالر را به علی خسروشاهیان مربی 

پیشین تیم فوتبال دانشگاه پرداخت نموده بود. 
داگالس هاج، 325 هزار دالر نیز برای ورود پســرش به همین دانشــگاه به ریک 

سینگر برای بازی در تیم فوتبال پرداخت نموده بود.

سی و چهارمین اسب مسابقه
 جان خود را از دست داد

ســی و چهارمین اسب نیز در سانتاآنیتا پارک جان خود را از دست داد و باردیگر 
نگاه ها را متوجه کوتاهی در رسیدگی به سالمت اسب های این میدان مسابقه های 

اسب دوانی نمود.
این اسب 3 ساله، در پنجمین مسابقه خود در روز شنبه مجروح شده بود و تحقیقات 
اداره نظارت بر مسابقه های اسب دوانی آغاز شد. زیرا از ماه دسامبر 2018 تاکنون، 
این سی وچهارمین اسب مسابقه است که به سبب کوتاهی در رسیدگی به اسب های 
مجروح و به کار کشیدن آن ها در مسابقه ها بدون در نظرگرفتن مراقبت های مورد 

نیاز بین چند مسابقه و آسیب های ناشی از آن بوده است.

گشایش پارک تفریحی
 Sesame Street در سن دیگو
تفریحگاه سی ورد )Sea  World( در سن دیگو اعالم کرد که دربهار سال 2021 
، پارک تفریحی سیزم استریت )Sesame Street(را که از 40 سال پیش مورد 

عالقه کودکان بوده است را به مجموعه خود خواهد افزود.
این پارک تفریحی ، که دومین پارک در آمریکا خواهد بود که در سن دیگو گشایش 
می یابد و در یک زمین به گستره 17 اکر خواهد بود. برنامه ریزی برای این پارک که 
  Water Parkاز مارچ 2016 آغاز شده اکنون با اعالم رسمی آن می تواند جایگزین
شود که بخش هایی از برنامه آن به سبب خطرناک بودن حذف و تعطیل شده است. 
بخشی که در آن نهنگ سیاه مربی تمرینی خود را در برابر دیدگان بازدیدکنندگان در 

سال 2010، در زیر آب خفه کرده است.

کالیفرنیا و نیویورک از اداره پست 
شکایت کردند

دو ایالت نیویورک و کالیفرنیا، شــکایت مشترکی را در بروکلین علیه اداره پست 
آمریکا تسلیم دادگاه کردند. این شکایت بر مبنای فرار مالیاتی بر مصرف سیگار از 

راه خرید و فروش از شرکت های بیرون از آمریکا در خارج است.
در این شکایت درخواست شده است اداره پست از ارایه خدمات پستی در رساندن 
بسته های پستی فروش سیگار به ساکنان آمریکا  خودداری می نماید، زیرا دولت 
های ایالتی از دریافت میلیون ها دالر مالیات بر فروش ســیگار محروم می مانند، 
مالیاتی که از درآمد ناشی از آن، ایالت ها به تبلیغ علیه سیگار کشیدن و هزینه های 

سالمتی و بهداشت در زمینه مصرف سیگار خواهند پرداخت.
روش اداره پست، موجب شده است که قاچاقچیان وارد کننده سیگار از فرار مالیاتی 

استفاده کنند.

http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
http://08global.net/
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  11

محمدي حاج  عزیز 
عزیزمحمدي( )نوراهلل 

وکیل پایه یک دادگســتري و عضو
مرکز دادگستري  وکالي  کانون 

متولد 1327 در تهران؛ وي لیســانس حقوق قضائی دارد و در ســال 
1350 وارد دســتگاه قضائی کشور شد

: لیت ها مسئو
- رئیس دادگاه بخش مستقل » شهربابک «

- رئیس دادگستري شهرستان سیرجان از سال 1361 تا سال 1368
- رئیس دادگستري تاکستان در سال 1368

- دادیار در استان کرمان
-دادرس شهرستان » قدیم «

- رئیس دادگاه شهر » بافت « کرمان
- رئیس دادگاه رفسنجان

- دادستان سیرجان
- بازپرس شعبه یک دادسراي اوین در سال 1388

- رئیس و قاضی شعبه 71 کیفري استان تهران از سال 1382 تا احتماالً سال 1395
-هم اکنون وکیل پایه یک دادگستري و عضو کانون وکالي دادگستري مرکز 

 
بشر نقض حقوق  موارد  از  برخی   

سنگسار حکم  صدور   .1
به گفته شــخص نــوراهلل عزیزمحمدي )عزیز حــا جمحمدي(، وي حداقل 
در یک مورد حکم سنگســار براي یک زن صادر کرده است. او در گفت 
وگویی با خبرگزاري تســنیم گفته اســت »..) در این( پرونده که به عنوان 
فجی عتریــن قتل خانوادگی معروف بود... ســرانجام هم منجر به قتل 4 
نفــر، اعدام 2 نفر و رجم یک زن شــد... این پروندــه را هیچ وقت یادم 
نمی رود؛ جزو آن دســته از پروند ههایی بود که حتی همســر و فرزندانم 

هم در جلســه محاکمه اش حضور داشتند «
وي در این گفت وگو ادعا کرده این سنگســار، آخرین حکم سنگســاري 

بوده که اجرا شده اســت اما تاریخ آن را مشخص نکرده است.

2. صدور کیفرخواســت براي معترضان بازداشت شده
در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388

نوراهلل عزیزمحمدي )عزیز حاج محمدي( به عنوان بازپرس شعبه اول دادسراي اوین 
در صدور کیفرخواست براي معترضان در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوري 
سال 1388 از جمله عبدالرضا قنبري، معلمی که به جرم فعالیت سیاسی دستگیر و به 

مرگ محکوم شد نقش داشته است.
عبدالرضا قنبري، دبیر یکی از دبیرستان هاي پاکدشت و استاد دانشگاه پیام نور در 14 
د یماه 1388 در دبیرستان محل تدریس اش بازداشت شد. پرونده وي نیز در شعبه 
اول دادسراي اوین به ریاست بازپرس حا ج محمدي بود که از ابتدا وي را بارها به 
اعدام تهدید کرده بود. او به محاربه و ارتباط با ســازمان مجاهدین خلق متهم و از 

سوي قاضی صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقالب، به اعدام محکوم
شد. در حالی که بر اساس راي وحدت رویه دیوان عالی کشور، صالحیت رسیدگی 
به پروند ههاي محاربه، از دادگاه هاي تجدیدنظر گرفته شده و این پروند هها باید به
دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا رسیدگی شود، پرونده آقاي قنبري به جاي دیوان 
عالی کشور به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر رفت و زرگر، رئیس این شعبه، حکم اعدام 
را تأیید کرد. در سال 91 حکم اعدام او توسط قضات دیوان عالی کشور نقض و در 
اوایل سال 92 طی محاکمه اي به 15 سال حبس به صورت تبعید در زندان برازجان 
استان بوشهر محکوم شد. حکم او در نهایت نیز در دادگاه تجدیدنظر شعبه 54 به 10 
سال زندان بدون تبعید کاهش یافت و بعد از تحمل یک سال تبعید در زندان برازجان 

به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد.

3. صدور احکام اعدام براي متهمان زیر 18 ســال
نوراهلل عزیزمحمدي )عزیز حا جمحمدي( به عنوان قاضی شعبه 71 دادگاه کیفري 
اســتان تهران مسئول صدور حکم اعدام براي افراد زیر سن قانونی است. به عنوان 
نمونه او در خردادماه 1384 براي فردي به نام ستار شیري که در زمان ارتکاب جرم 

17 سال داشت حکم اعدام صادر کرد. 

4. صدور احکام اعدام و قصاص
نوراهلل عزیزمحمدي )عزیز حا جمحمدي( در مقام قاضی بیش از 4000 پرونده قتل 
را بررسی کرده و 3000 حکم قصاص صادر کرده است. بسیاري از این احکام نیز 
در مالء عام اجرا شــده است. او قاضی پروند ههاي مهمی چون قاتل سریالی زنان 
در کرج، جنایت سعادت آباد، پل مدیریت و... بوده است که در همه آن ها حکم به 

اعدام و قصاص داده است.

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیــه اروپا در 18 مهر 1390  ) 10 اکتبر 2011 ( 29 مقام ایرانی از جمله عزیز 
حا جمحمدي را به دلیل نقشــی که در نقض گســترده و شدید حقوق شهروندان 
ایرانی داشــته اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي 
این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شــد. بر اســاس بیانیه اتحادیه اروپا عزیز 
حا جمحمدي به عنوان بازپرس دادســراي مســتقر در اوین و قاضی شــعبه 71 

دادگاه جنایی استان تهران در محاکمه چندین نفر از معترضان به انتخابات ریاست 
جمهوري سال 1388 نقش داشته است. او به خصوص در محاکمه عبدالرضا قنبري، 
 معلمی که به جرم فعالیت سیاسی دستگیر و به مرگ محکوم شد، مسئول بوده است.        

حبیبی ضا ر محمد
رئیس کل دادگستري یزد

: لیت ها مسئو
- فعالیت در دادستانی فریدو نشهر در منطقه فریدن

- دادستان عمومی و انقالب اصفهان بیش از 6 سال 
تا 5 شهریور1393

- رئیس کل دادگستري یزد از 5 شهریور 1393 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. در مقام دادستان عمومی و انقالب اصفهان

محمدرضا حبیبی در 18 د یماه 1389 از اعدام 4 نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر 
در زندان اصفهان خبر داد.

او همچنین مســئول صدور احکام اعدام بــراي دو برادر به نام هاي عبداهلل و محمد 
فتحی شورباریکی است به گفته برخی مدافعان حقوق بشر، پرونده این دو براد ابهامات 
بسیاري داشت و بر اساس گفته هاي خانواده و نامه هاي خودشان از داخل زندان، 
این دو برادر تحت شکنجه هاي شدید مجبور به اعتراف شدند. این دو براي پذیرش 
اتهامات مطروحه از جمله ارتباط با گرو ههاي مخالف نظام، اقدام براي مبارزه مسلحانه، 
محاربه با خدا و سرقت مسلحانه تحت شکنجه هاي شدید جسمی و روحی بازجویان 
قرار گرفتند. این دو برادر ساکن اصفهان بودند اما در مازنداران دستگیر شدند و در حالی 
که به گفته وکال، دادگاه باید در مازندران برگزار می شد به اصفهان منتقل شد. همچنین 
این دو برادر در زمان جنگ در آبادان زندگی می کردند و دچار بیماري روانی بودند. 
دکترهاي متخصص نیز نامه هایی را در همین خصوص به قاضی نوشتند اما در حین 
رسیدگی به اتهام این دو برادر، محمدرضا حبیبی به وضعیت سالمت روحی و روانی 
آ نها توجهی نکرد و حکم اعدام آ نها را تائید کرد. این دو برادر در 27 اردیبهش تماه 

1390 اعدام شدند. 
محمدرضا حبیبی در مراسم تودیعش از سمت دادستانی اصفهان در شهریورماه 1393 ، 
به پنج فقره قطع دست سارقان در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: » طی یک سال 
گذشته پنج فقره قطع ید به عنوان حد شرعی از سارقان باسابقه در زندان اجرا شده که 
به دلیل دشمنی هاي بیرونی رسانه اي نشده است، اما به اعتراف مأموران نیروي انتظامی 
این اقدام تأثیر خوبی را بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است«

ادامه در شماره بعد 

www.plumingaccess.com
http://www.kamimo.com/
https://www.la-pianos.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21161&Status=2
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در کانون خبر:

آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

به راه حلهای مناسب بدون ورزشهای 
سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای 
سالمتر و زیبا تر دلخواه خود قدم بگذارید

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

An Excessive Amount of Weight is the Root of 
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health

Take a New Step Into a Happier and Healthier 
Life by Contacting Us for a Free Consultation! 

(310) 854-9535

 Whole فرد حمله کننده به کارمند
Foods به جرم توهین نژادی 

محکوم شد
مرد 23 ســاله ای به نام فرناندو رامیرز که به ســبب ضرب و شتم یکی از کارکنان 
Whole Food در شهر الگونابیچ، مورد محاکمه قرار می گرفت، با جرم جدیدی 
به عنوان توهین نژادی ناشی از تنفر نیز روبرو شد و در هر دو مورد ضرب و شتم و 
آسیب جدی به بدن یکی از کارکنان Whole Foods به سبب به کارگرفتن واژه 
های ضد سیاهپوستان علیه همان کارمند که سیاهپوست است، نیز مورد محکومیت 

قرار گرفت.
او قرار است در دادگاه 13 دسامبر دوران محکومیت خود را دریافت کند که با توجه 

به جرائم پیشین او، قاضی ممکن است وی را تا 8 سال به زندان محکوم نماید.

دیدار رئیس کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا با
PG&Eمدیران شرکت های برق و گاز

رئیس کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا درسن فرانسیسکو، روز آدینه 18 اکتبر با 
دستور ویژه با مدیران شــرکت برق و گازPG&E  دیدارمی کند. زیرا پس از قطع 
برق در شمال کالیفرنیا در تاریخ 9 اکتبر به مدت 2 روز برای پیشگیری از احتمال آتش 
سوزی، و در تاریکی ماندن بیش از 2 میلیون نفر و نقش دستگاه های فرسوده این 
شرکت با ایجاد جرقه در آتش سوزی های دو سال گذشته، رسیدگی جدی از سوی 

مسئوالن ایالتی و قانون گذاران کالیفرنیا به عملکرد شرکت PG&E و نیز پاسخگویی 
مدیر عامل این شــرکت نسبت به تعمیر و ترمیم و به کار گرفتن ترانسفورماتورهای 

جدید و پاسخگویی در زمینه حسابرسی در دستور کار قرار گرفته است.
ناگفته نماند که شرکت PG&E برای گریز از پرداخت بسیاری از خسارت های سال 

گذشته، تقاضای ورشکستگی فصل 11 برای بازسازی قدرت مالی را نموده  است.

https://eliteimplantdentist.com/
https://www.rumiglobalcenter.com/
https://911rugservices.com/
www.RustinOffice.com
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جمعه 3 آبان   |   25 اکتبر

1286 خورشيدى ) 1907 ميالدى(
انتشار روزنامه » مساوات » به مدیریت 

شيرازي  سيدمحمدرضا 
1360 خورشيدى ) 1981 ميالدى(

استعفاى مهدوى كنی از نخست وزیرى

شنبه 4 آبان  |   26 اکتبر

1298 خورشيدى ) 1919 ميالدى(
پهلوى محمدرضاشاه  زادروز 

كتابهاى نوشته شاه فقيد و در باره او بمانند 
نگاهی به شاه دكتر عباس ميالنی در شركت 

موجودند كتاب 
1343 خورشيدى ) 1964 ميالدى(

ایراد نطق روح اهلل خمينی در قم درباره 
كاپيتوالسيون

1346 خورشيدى ) 1967 ميالدى(
تاجگذارِى محمدرضاشاه  اجراى مراسم رسمِی 

پهلوى، فرح پهلوى و رضا پهلوى در كاخ 
ن گلستا

1350 خورشيدى ) 1971 ميالدى(
اخراج هشت هزار ایرانی از خاك عراق

1387 خورشيدى ) 2008 ميالدى(
درگذشت طاهره صفارزاده، شاعر ومحقق و 

مترجم ومترجم قرآن بر اثر بيمارى در تهران 
در سن 72 سالگی. وى متولد 1315 در 

شهر سيرجان در استان كرمان بود. او رئيس 
ادبيات بود،  دانشگاه شهيد بهشتی و دانشكده 

داراى دكترا در رشته نقد تئورى و عملی 
ادبيات جهان.

آثار این نویسنده در شركت كتاب موجود است

یکشنبه 5 آبان  ||  27 اکتبر

1314 خورشيدى ) 1935 ميالدى(
»چهره نما«  ایرانی  عبدالمحمد  درگذشت 

روزنامه نگار و مولف 
1356 خورشيدى ) 1977 ميالدى(

سنندجی،  الزمانی  بدیع  عبدالحميد  درگذشت 
خوشنویس

1393 خورشيدى ) 2014 ميالدى(
درگذشت نوراله خرازى معروف به نورى، 
نویسنده و روزنامه نگار در سن نود و سه 

سالگی. وى متولد سال 1300 خورشيدى در 
شهر كاشان بود. از آثار او می توان به »شيداى 
بهبهان«، »قوس قزخ«، »انفيه دان«، »زمرد«، 

»خونبها« و.... نام برد.

دوشنبه 6 آبان  |   28 اکتبر

1333 خورشيدى ) 1954 ميالدى(
فاطمی  نظامی، دكتر حسين  تجدیدنظر  دادگاه 

را به اعدام محكوم كرد
1347 خورشيدى ) 1954 ميالدى(

نوازند  و  یاحقی، موسيقيدان  درگذشت حسين 
هی ویولون.

آثار این هنرمند در شركت كتاب موجود است
هنرمند  اسكویی،  مصطفی  درگذشت 

تئاترآناهيتا. بنيانگذار  و  ایران  تئاتر  پيشكسوت 
1394 خورشيدى )2015 ميالدى(

درگذشت مهدى مهدوى، شاعر و نویسنده در 
سوئد. از آثار او كتاب لوكاس و آینه هاى گرد و 

كوچک سيمين را می توان شمرد.

سه شنبه 7 آبان   |  29 اکتبر

1308 خورشيدى ) 1929 ميالدى(
انتشار اولين شماره روزنامه »آینه ایران« به 

خليلي امير  مدیریت 
1359 خورشيدى ) 1980 ميالدى(

درگذشت حسينعلی راشد، مؤلف، خطيب و 
سخنران

 هفتم آبان ماه برابر با 29 اكتبر، روز جهانی 
كورش بزرگ می باشد.

 چهارشنبه 8 آبان  |   30 اکتبر

1358 خورشيدى ) 1979 ميالدى(
درگذشت رسول پرویزى داستان نویس

سينما  كارگردان  پارســی پور  شهریار  درگذشت 
و تلویزیون ) او از شــركت كنندگان درتأسيس 

سينماى آزاد در پيش از انقالب اسالمی بود(.

1367 خورشيدى ) 2008 ميالدى(
پــور، شــاعرمعاصر در  امين  درگذشــت قيصر 
دوم   متولــد  وى  تهــران.  در  دى  بيمارســتان 
اردیبهشــت ســال 1338 در گتوند خوزستان 
بــود. از آثــار او می توان بــه » تنفش صبح« و 
ناگهان«،  »آینه هــاي  آفتاب«،  »دركوچه هــاي 
زبان  آفتابگردانند«و »دســتور  »گل هــا همــه 

عشق« نام برد.

 پنجشنبه 9 آبان  |   31 اکتبر

1318 خورشيدى ) 1939 ميالدى(
درگذشت یحيی دولت آبادى، ادیب، شاعر و 

سياستمدار
مجموعه 4 جلدي كتاب او باعنوان »حيات 

انتشارات شركت كتاب  از  یحيي« 
1336 خورشيدى ) 1957 ميالدى(

امضاى موافقت نامه تجهيزات دفاعی بين ایران 
و آمریكا

1339 خورشيدى ) 1960 ميالدى(
تولد شاهزاده رضا پهلوى در زایشگاه حمایت 

مادران و نوزادان در جنوب شهرتهران
1345 خورشيدى ) 1966 ميالدى(

فيلمهاى  بين المللی  جشنواره  نخستين  گشایش 
كودكان در تهران.

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

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
25  اکتبر تا  31 اکتبر )3 آبان تا  9 آبان(

شــنبه، 2۶ اکتبر، ساعت 2:3۰ تا ۵ بعدازظهر، دانشگاه یو.اس.ســی با ابتکار و همت گروه »پاکسا« 
 )Persian Academic and Cultural Student Association( ، و پشتیبانی بنیاد فرهنگ، 
میزبان میزگردی در بازخوانی اثرگذاری زنان نویسندهٔ فارسی زبان بر گستره های گوناگون نوشتن خواهد بود.
 شمار زیاد نویسندگان زن فارسی زبان در دهه های گذشته، بی تردید به ورود، شکل گرفتن و جا افتادن برخی 
نشانه ها یا مؤلفه ها در فضای شعر، داستان، و روزنامه نگاری ایران و دیگر سرزمین های فارسی زبان انجامیده است. 
هما سرشــار، روزنامه نــگار؛ حورا یــاوری، پژوهش گر و تحلیل گــر ادبی؛ و روجــا چمنکار، 
شــاعر، در این نشســت به ارزیابــی این فرآیند در گســترهٔ مطالعــه و کار خــود می پردازند.

این برنامه با پخش فیلم مستند »ایمان بیاوریم« اثر عطیه عطارزاده، مستندساز ساکن ایران، باز می شود. 
»ایمان بیاوریم« مستندی است دربرگیرندهٔ چندین مصاحبه با زنان شاعر جوان ساکن ایران، دربارهٔ مسیری 
که شعر زنان فارســی زبان در درازای عمر بلند خود پیموده، و دشواری ها و دستاوردهای این مسیر.

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
http://www.khoshvaghtlaw.com/
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE
دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

حکایات بازار بین الخبرین
خالصه دوباره نزدیک انتخابات شد و آقای جمهوری اسالمی تصمیم گرفته هرجور 
شده حتی با به گا دادن مقامات مملکتی، تنور انتخابات رو گرم کنه. این هفته باز هم 
روح اهلل زم رو مالیدن و ســیخش کردن و هی میکننش تو سوالخ این و اون! توی 
روزهای گذشــته، حاج آقا قدوسی که نماینده الشخورای والیی مشهد تو مجلسه، 
دیلدوی زم رو تا دســته کرد تو فالن نهاد ریاست جمهوری و هی فشار داد، حاال 
فشار نده، کی بده! خالصه جیغ حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رو در آورد 
که جاسوس اسراییل و رابط آمدنیوز خودتی و جد و آباد دیوثت! حاج قدوس هم 
بهش گفت اصن خود حسام الدین رییس اتاق فکر دولتی نمیدونم چی چی آمدنیوزه 
)قرمســاقا دو سه تا کلمه یاد گرفتن، فالن کردن ما رو، سه روز نشستم فکر کردم 
این نکبت چه گهی خورده!(، اونم جوابشو داد که خود پدرسوخته ات رییس اتاق 
فکــر ضد دولت نمیدونم چی چی آمد نیوزی )با همون توضیحات برای اون یکی 
قرمساق با کلمه های قلمبه سلمبه بی معنی!(. خالصه آقا و سپاه و بقیه الشخورا این 
دیلدوی خاردار روح اهلل زم و آمدنیوزو گرفتن دستشون و باهاش این و اونو تهدید 
بــه نمودن میکنن و بیچاره بر و بچ کون گهی توی نظام که با زم در ارتباط بودن، 
همه در باسناشون سیم خاردار کشیدن، غافل از اینکه این دیلدو دیگه از اون دیلدوها 
نیست، این روح اهلل زم احتماال مامور خود نظام بوده و فالن مالن همتون پاره اس، 
به قول قدیمی ها آسیاب به نوبت، امروز نوبت دولت حسن روحانیه و اصالح طلبا 
که با زم پاره شون کنن و بعدش نوبت بقیه اس فقط تایمینگش فرق میکنه و به قول 

خود سپاهیا، تازه این اول ماجراست ...
حسن جون روحانی که چند وقته تحت تجاوز درون و بیرون نظامه و از هر طرف 
دارن بهش فشار میارن، مث که دیگه رد داده و به تپق زدن و چیزشعرگویی افتاده! 
حیوونی این هفته تو یه ســخنرانی انقدر تپق زد و چرت و پرت گفت که فکر کنم 
خودش هم خودشــو سوژه خنده کرده :(( حسن آقا فرمودند: »امروز نزدیک سر 
در سر ]۱۰۰٪[ مردم شهری دارای لوله کشی گاز هستند که به شبکه گاز متصل 

شــده اند، چیزی که هیچ جای دنیا اتفاق نیوفتاده تا به حال!« خب االن به نظرتون 
شــهروند ایرانشهر حق داره به این حرفا چیزشعر بگه یا نه؟ آخه مرد حسابی مگه 
لوله کشی گاز غیروصل به شبکه هم داریم که حاال صد در صدشون وصلن؟ بعدشم 
اصن حالت چطوره حســن جون؟ خوبی؟ سر در سر همون صد در صده دیگه؟ 
رایت؟ حسن کیلیدساز بی کیلید در جای دیگه گفت: »آب آشاَمَدنی در دسترس همه 
هست«، حسن دلبندم، آشامیدنی نه آشامعدنی! دقیقا چون آب بهداشتی در دسترس 
همه نیست، جنابعالی و بقیه دولتی ها بعد چهل سال هنوز دارین باال و پایین میپرین 
که آب هست، نون هست، همه چیز هست و ملت همه کور و کر و بی حس هستن 
و نمی فهمن زحمتای شماها رو! واقعا کارهای خارق العاده دولت شما، من و بقیه 
ملت ایران رو تحت تاثیر قرار داده و قطعا در انتخابات آینده، نه به دوستای تو و نه 

به هیچ دیوث دیگه ای رای نخواهیم داد!     

جوک های برگزیده هفته:
• به یارو میگن با شاش جمله بسـاز!

میگه: زنم رفته خونه یکی از داداشاش!
میگن منظور از شاش به معنی جیشـه!
میگه: پــس حتماً رفته خونه آبجیـش!

•  به یکی میگن: تو که عشقت خوشگله چرا بهش خیانت 
میکنی؟

گفت: چلوکباب هم خوشــمزه ومجلسیه  ولی خوب من 
کشک بادمجون هم دوست دارم!

یعنی خدا وکیلی حرفش قانع کننده بود، من که قانع شدم :((

•خانوما هیچوقت دل شوهرتون رو نشکونید !
دست،پا،گردن و ســتون فقرات در اولویت هستن. 

همچین بزنید پودر شن!

• مامانه به پسرش میگه نیوتون رو میشناسی؟
پسر میگه: نه کیه؟

مامان: اگه حواست به درسات بود میشناختیش!
پسره میگه: سانازو میشناسی؟

مامانه میگه: نه کیه؟
پسره میگه: اگه حواست به بابا بود میشناختیش!!!

اخالق و اقتصاد:
رو سند ازدواج سی میلیون وام میدن، رو سند 

گاوداری دویست میلیون!
حاال موندم برم گاو بگیرم یا زن؟!

خدا ازتون نگذره آدمو میزارین الی منگنه!

دانستنیهای علمی:
کوتاسیُم چیست؟

فکر می کنید کوتاسیُم عنصری در جدول مندلیف است؟
اشتباه می کنید!

چون هر وقت زنی از شوهر کارمندش پول می خواد، مرد میگه: 
هنوز حقوق نگرفتم »اووووه، کو تا سی اُم«

حــــــکایت:
روزی دختر کوچولویی در آشپزخانه نشسته بود و به مادرش که داشت آشپزی می کرد، نگاه می کرد.

ناگهان متوجه چند تار موی سفید در بین موهای مادرش شد.
از مادرش پرسید: مامان! چرا بعضی از موهای شما سفیده؟

مادرش گفت: هر وقت تو یک کار بد می کنی و باعث ناراحتی من می شی، یکی از موهایم سفید می شه!
دختر کوچولو کمی فکر کرد و گفت: حاال فهمیدم چرا همه موهای مامان بزرگ سفید شده!

داستان کوتاه:
دختره گوشیشو تو ماشین باباش جا گذاشته، از خونه زنگ میزنه بهش میگه: گوشیم تو ماشینت جا مونده بابا!

پدر: میدونم!
دختر: زنگ خورد جواب ندیا!

پدر: اخه مگه من بیکارم جواب زنگ گوشي تورو بدم؟
دختر: خب حاال چرا عصباني میشي ، کسي زنگ نزد؟

پدر: نه فقط پویا اس داد گفت غروب میاد دنبالت برین بیرون، گفتم وقت نداری، سرت شلوغه!
دختر: واسه چي اینو گفتي؟

پدر: چون قبلش به فرزاد قول دادم باهاش بري خرید!

عکس هفته:
نشانی دفتر مرکزی خبرگزاری خونه قمرخانوم پِِرس:

در این مکان، در هر ثانیه، میلیون ها فایل اطالعاتی
 رد و بدل می شود!   

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

ساکنان پورترنج خواستار بستن 
منابع گاز طبیعی آلیسوکنیون شدند

شامگاه آدینه 18 اکتبر، شماری از ساکنان پورترنج در دان تان لس آنجلس گردآمدند 
و با پالکاردهایی که در دســت داشتند از مسئوالن، به ویژه گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیا خواستند که نسبت به بستن منابع گاز طبیعی آلیسو کنیون اقدام نمایند، زیرا با 
آتش سوزی اخیر در سدل ریج که در همان منطقه روی داده است، با احتمال نشست 
گاز، می تواند تمامی منطقه به آتش کشیده شود. زیرا روز دوشنبه 16 اکتبر، اداره گاز 
جنوب کالیفرنیا، به مأموران آتش نشانی خبرداده است که بخشی از زمین به اندازه 

4×4 فوت، در منطقه گاز طبیعی آلیسون کنیون شعله ور شده است.
باید یادآوری کرد که در اکتبر 2015، نشت گاز در این منطقه با رهاشدن 100 هزار 
متر تن مکعب از گاز متان موجوب شــد که ده ها هزار خانوار برای بیش از 6 ماه 
دور از خانه های خود زندگی می کنند و در آتش سوزی اخیر از سیلمار تا پورترنج 

درهمین ناحیه بوده است.

مدیران عامل شرکت های سرمایه 
گذاری هرکولس و پیمکو به جرم 

خود اقرار کردند
در یک رویداد پیش بینی نشده، دادستان دادگاه فدرال در بوستون یکی از سرمایه 
داران معروف به نام مانوئل هنریکز، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هرکولس را 
نه تنها در زمینه رشوه 450 هزار دالری برای ورود دخترانش به دانشگاه جرج تاون 
به عنوان بازیکنان نیس، بلکه به سبب پولشویی و تقلب در امور مالی متهم نموده و 

تقاضای بازداشت ومحاکمه او را نمود.
هنریکز و همسرش الیزابت که ساکن اترتون کالیفرنیا هستند، بی درنگ پس از اتهام 
تازه دادستان، تصمیم گرفتند که در مورد رشوه برای پذیرش فرزندان، از انکار جرم 

به اقرار به جرم تغییر وضعیت بدهند.
از ســوی دیگر داگالس هاج، مدیرعامل پیشــین شرکت ســرمایه گذاری پیمکو 
)PIMCO( نیز اعالم کرد که در روز 21 اکتبر در همین زمینه جرم خود را از انکار 

جرم به اقرار جرم تغییر خواهد داد.

دهمین مجرم رسوایی رشوه برای 
ورود به دانشگاه راهی زندان شد

رابرت فلکســمن یکی از ســرمایه گذاران دــر امالک در بورلــی هیلز، که 
درماجرای رســوایی بزرگ رشــوه برای ورود فرزندان به دانشــگاه، به جرم 
خود اقرار کرده اســت، روز آدینه 18 اکتبر از سوی قاضی پرونده به یک ماه 
زندان و پرداخت 50 هزار دالر جریمه و انجام 250 ســاعت خدمات عمومی 
محکوم شــد. او دهمین سرپرســت خانواده اســت که از سوی قاضی، حکم 

زندان دریافت می کند.
رابرت فلکسمن با پرداخت 750 هزار دالر به ویلیام ریک سینگر، درخواست 
نموده بود که در آزمون ورودی دخترش به دانشگاه سان فرانسیسکو دستکاری 

شــود تا او با امتیاز بیشتر، از سوی دانشگاه پذیرفته شود.

حمایت مالی فیسبوک برای 
ساخت خانه های ارزان قیمت

شــرکت فیسبوک روز سه شــنبه 22 اکتبر در سان فرانسیسکو اعالم کرد که پیرو 
پشــتیبانی شرکت هایی چون گوگل، مایکروسافت برای خانه سازی درکالیفرنیا ، 
یک میلیارد دالر برای خانه سازی ارزان قیمت کمک مالی می کند تا با ساخت 20 
هزار خانه جدید و ارزان قیمت، آموزگاران، پرستاران و کارکنان خدمات عمومی 

از آن بهره مند شوند.
یک چهارم این کمک مالی، درراســتای خانه سازی در زمین هایی خواهد بود که 

ایالت کالیفرنیا مالک آن است و ساکنان کمتری دارد.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، نیز در بیانیه ای دراین مورد گفت: ایالت کالیفرنیا 
به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیاز مردم در زمینه خانه سازی ارزان قیمت باشد 
. از این روی پیشنهاد می کنم دیگر شرکت های موفق و نیکوکاران، در این زمینه 

مانند فیسبوک مشارکت نمایند.

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://citycapitalrealty.com/
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اخبار کنگره ، روز سه شنبه 22  اکتبر
 

مایــک پمپئو وزیر امــور خارجه ایاالت متحده آمریکا، در ســخنرانی خود در 
اندیشکده هریتیج تأکید کرد: ایاالت متحده آمریکا همواره از مردم ایران حمایت 
می کند و ای کاش، رسانه ها تنها از تهدیدها و تحریم های آمریکا سخن نگویند، 

بلکه به حمایت آمریکا از مردم ایران نیز اشاره کنند. 
وی افــزود: وقتی رئیس جمهور ترامپ خروج از برجام را اعالم نمود، کســی 

تصور نمی کرد که همتایان وی او را همراهی کنند. در حالی که، پس از حمالت 
ایران به تأسیســات نفتی عربستان سعودی مشــاهده کردیم که چگونه همتایان 

آمریکا در کنار ایاالت متحده ایستادند. 
الزم به ذکر اســت که اندیشــکده هریتیج 46 سال پیش تأسیس شد که در واقع 
مرکزی اســت برای تبادل افکار و سیاست گذاری های محافظه کاران آمریکا و 
وزیر امور خارجه آمریکا هرگاه بخواهد خبر و مسئله جدیدی را اعالم نماید به  
این اندیشــکده مراجعه می کند. همانگونه که در سال گذشته وزیر امور خارجه 

آمریکا برای خروج از برجام به این اندیشکده آمد و این خبر را اعالم نمود.  
همچنین کمیته خارجی ســنای آمریکا به بررسی اتفاقات اخیر سوریه با حضور 
جیمز جفری دیپلمات ارشد آمریکا پرداخت که مسئله ایران در این کمیته بسیار 
پررنگ بود بطوری که وی تأکید کرد، سیاســت ایاالت متحده آمریکا در سوریه 
ســه مورد اســت که هدف اول جلوگیری از بازگشت داعش، هدف دوم حفظ 
نفوذ آمریکا در منطقه و هدف ســوم برچیدن نیروهای ایران از ســوریه است . 
بالفاصله پس از سخنان وی مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه از ایالت فلوریدا 
گفت با توجه به این سیاســت جدید، چگونه می توانید نفوذ نیروهای ایرانی را 

در سوریه کم کنید در حالی که نیروهای آمریکا را خارج کرده اید.
جفری در پاســخ به وی گفت: ایران هیچ عالقه ای برای شمال سوریه ندارد و 
بیشتر تمرکز آن صرفا بر جنوب سوریه است که راهی برای تهران- بیروت می 
باشــد. وی  افزود: به همین دلیل رئیس جمهور، نیروهای آمریکا را از جنوب 
ســوریه خارج نخواهد کرد و  در حال حاضر نیروهای هوایی آمریکا درجنوب 

سوریه مستقر می باشند. 
جفری در ادامه به یکی شدن نیروهای سوریه، ایران و روسیه اشاره کرد و گفت 
که این مســئله، یک تهدید جدی برای ایاالت متحده است و ایران عامل روسیه 
می باشد. ســناتور منندز سناتور ارشــد حزب دموکرات، با شنیدن این سخن 

برآشفت و با عصبانیت گفت: پس چرا آمریکا از سوریه خارج می شود؟
 وزیر امور خارجه آمریکا در پاســخ به وی گفت: سیاست آمریکا فقط سیاست 
استفاده از مسائل نظامی نیست، بلکه ما سیاست های دیگری از جمله سیاست 
دیپلماسی نیز داریم که تصور می شود ایران با وجود تحریم های سنگین، نمی 

تواند کاری در آن منطقه انجام دهد. 
باید یادآور شد که جمهوریخواهان ارشد کنگره شدیدا با خروج نیروهای آمریکا 

از شمال سوریه مخالف می باشند. 
همچنین رهبر اکثریت سنای آمریکا آقای مچ مکانا با ارایه طرحی برای انصراف 
رئیس جمهور از خروج نیروهای آمریکایی ازشــمال سوریه گفت صرفا تحریم 
ها سیاســت مناسبی برای آمریکا نیســت ، چگونه آمریکا می تواند نیروی ناتو 

خود را تحریم کند.

عشق را باور مکن | عشق باید پادر میونی کنه
    )بهمراه 25 داستان دیگر(

مولف/نویسنده : دیوید  رضایی اصل

گزارش:

مهتاب فرید - خبرنگار بین المللی  
منبع: رادیو ایران   

  گزیده خبرهای هفتگی از پایتخت آمریکا

اخبار کنگره ، روزچهار شنبه 23  اکتبر
رئیــس جمهــور ترامپ از اتــاق دیپلماتیک کاخ ســفید، آتش بس کامل 
ترکیه را اعالم کــرد و گفت ایاالت متحده تحریم هــا را کامال برخواهد 
داشــت. رئیس جمهور اضافه کــرد، گروه کوچکــی از نیروهای آمریکا 
برای حفاظت از نفت در شــمال ســوریه باقی خواهند ماند. وی در ادامه 
اظهار داشــت: افرادی که از مــا انتقاد می کنند چــرا نیروهای آمریکایی 
را خارج کرده ایم، همان افرادی هســتند که باعــث جنگ در خاورمیانه 
شــده اند و در حال حاضر خاورمیانه ناامن ترین منطقه جهان می باشــد. 
وی همچنین گفت که کشــورهای اروپایی در برابر این مســئله ســکوت 
اختیــار کرده اند، که بهتر اســت آنها هم وارد عمل شــوند. جیمز جفری 
دیپلمات ارشــد در امور ســوریه در وزارت امور خارجه آمریکا در برابر 
کمیتــه خارجی مجلس نمایندگان آمریــکا قرار گرفت و در مورد نگرانی 
هایــی که این نماینده ها در رابطه با خروج نیروها از آمریکا داشــتند، به 

داد.  پاسخ  مطروحه  سواالت 
مارک زاکربرگ رئیس و موســس شــبکه جهانی اجتماعی فیس بوک در 

کمیتــه خدمات مالی آمریکا نیز از میهمانان این جلســه بود . 
خانم مکســین واتز رئیس این جلســه در رابطه با تبلیغات سیاســی برای 
انتخابــات در شــبکه اجتماعی فیس بوک از آقای زاکربرگ خواســت تا 
صحت این تبلیغات را تایید کند که زاکر برگ در پاســخ به وی گفت این 
وظیفه فیس بوک نیســت زیرا این تبلیغات سیاســی در روزنامه ها،رادیو 

و تلویزیون نیز منتشــر می گردد.
دــر واقع حضور زاکربرگ در این جلســه برای معرفی ارز جدیدی به نام» 
لیبرا« بود که قرار اســت در ســال 2020 این پروژه ارایه گردد. وی می 
گوید لیبرا یک ارز دیجیتالی اســت که کشــورهایی که در جهان دسترسی 

به حســاب های بانکی ندارند را قادر می ســازد از این سیســتم استفاده 
 . یند نما

الزم به ذکر اســت که اتحادیه اروپا با ارز دیجیتالی مذکور شدیدا مخالف 
اســت و قانون گذاران نیز بر این باور هســتند که این ایده باعث افزایش 

شود.  می  قاچاق  و  پولشویی 
دــر حالی که زاکربرگ مدعی اســت اگر آمریکا با ایــن نوآوری هم گام 
نشود، از کشــورهای دیگر مانند چین که روی پروژه ای شبیه به این کار 

ماند.  خواهد  عقب  کند،  می 
میهمــان ویژه دیگر کنگره در روز چهارشــنبه، بانــوی اول آمریکا مالنیا 
ترامــپ بود که وی با اعضای هر دو حزب در مورد پروژه مبارزه با مواد 
مخدر صحبت کرد و هر دو حزب از پیشــنهادات وی اســتقبال شد. حتی 
آقای منچین مخالف سرســخت آقای ترامــپ از فعالیت های بانوی اول 

آمریکا در زمینه مبارزه با مــواد مخدر قدردانی نمود.
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* کتاب منتشر شده در شرکت کتاب:
 عنوان کتاب: رابطه من و تو        
نویسنده : فرناز زنده دل            

انتشارات: شرکت کتاب
موضوع: روانشناسی

تعداد صفحات: 288  صفحه
قیمت :25 دالر  

معرفی نویسنده:
فرناز زنده دل دکترای روانشناسی بالینی از مدرسه تخصصی روانشناسی کالیفرنیا با تکیه بر 
روش های نوین و با آگاهی از تغییرات اساسی که درعمق جوامع اتفاق افتاده است، عالوه 
بر تحلیل روانشناسانه روابط مقارن با زمان امروز، سعی در بررسی و ارائه راهکار در بهبود 
روابط عاطفی نیز دارد.  وی متخصص در زمینه اختالالت روانی، شخصیتی، روابط عاطفی 
و ترک اعتیاد به مدت 17 سال است که در شهر لس آنجلس به درمان بیماران خود پرداخته 
و در کنار آن برنامه های خود را به صورت هفتگی در تلویزیون تصویر ایران و همچنین 
رادیو 670 اجرا می کند تا کمکی باشد به تمام ایرانیان عزیز، برای ارتقاء و بهبود روابط عاطفی 

و عاشقانه خود.

برگرفته از کتاب:
کتاب رابطه »من و تو « کتابی است کاربردی برای همه آنهایی که به دنبال داشتن رابطه ای 
عمیق تر، قوی تر و سازنده تر هستند. کتابی که با تمرکز بر شناخت فردی، به شما کمک می 
کند رابطه عاطفی خود را نیز بهتر شناخته و به همان میزان آرامش و رضایت بیشتری را تجربه 
کنید. روش هایی که به شما یاری می رساند تا شخصیتی متعادل تر با اعتماد به نفسی باالتر و 
عزت نفسی با ارزشتر برای خود و شریک عاطفی خود بسازید. این کتاب در کنار توضیحات 
کاملی که در خصوص ساختن رابطه بهتر ارائه می کند، مثال هایی واقعی از مراجعان دکتر 
فرناز زنده دل را آورده است تا هر چه بیشتر بتواند به خوانندگان یاری رساند. برای نمونه به 

بخشی از این کتاب در ذیل  اشاره می گردد:
... شما به عنوان والدین، می بایست بهترین الگو برای فرزند خود باشید، بنابراین سعی کنید 
که با خودتان نیز با اعتماد بنفس ارتباط برقرار کنید. همیشه با خودتان روز یا شبی 25 تا 30 
دقیقه وقت بگذارید به آرامش نفس و روان خود بپردازد. این بهترین وقت است برای شما 
که وقت خصوصی برای خویش داشته باشید که به خود توجه کنید. شاید در مواقعی نیاز 
داشته باشید که احساسات اصیل درونی را بی نیاز به دیگران بررسی و داوری کنید. یکی از 
مهمترین اقدامات این است که همواره از خود سئوال کنید که چه کسی هستم؟ در ارتباط با 

خودم نه با توجه به ارتباط با دیگران. 
افرادی که نیازهای خود و دیگری را تا حدی برآورده می کنند و هر دو تالش می کنند که تا 

به خواسته های یکدیگر احترام بگذارند، عشق خود را محکم می کنند. )ص149(

* کتاب منتشر شده خارج ازایران:
 عنوان کتاب:شورش ) روایتی زنانه از انقالب ایران(   

نویسنده :مهرانگیز کار         
انتشارات: نشر باران ) استکهلم- سوئد( 

موضوع: سیاسی - تاریخی    
تعداد صفحات:  343   صفحه  

قیمت : 22  دالر

معرفی نویسنده:
مهرانگیز کار متولد اهواز و فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران می باشد  که  15 
عنوان کتاب و بیش از یکصد مقاله از وی در ایران منتشر شده است. مهرانگیز کار جایزه 
بین المللی حقوق بشر فرانسه، جایزه دیده بان حقوق بشر سازمان بین الملل ،جایزه آزادی 
نوشتن انجمن قلم نیوانگلند، جایزه دونادالنو ایتالیا به عنوان زن 2000، جایزه حقوق بشر 
ساالنه سازمان حقوق بشر و جایزه زنی با صدای متفاوت در شهر جنوای ایتالیا را از آن خود 

کرده است. 
عالوه بر کتاب شورش، خاطرات او از زندان حکومت اسالمی با عنوان » گردنبند مقدس« 

نیز توسط نشر باران چاپ شده است. 
از دیگر آثار مهرانگیز کار می توان به کتابهای :» نرگس « ، » چگونه باحجاب شدیم« ، » یخ، 
مهتاب، کافه« ، » بازیابی رویا در حقیقت«، » شریعت و روند عرف زدایی« اشاره کرد که در 
شرکت کتاب به چاپ رسیده است. در اینجا به بخشی از کتاب شورش، روایتی زنانه از 

انقالب اشاره می کنیم:
برگرفته از کتاب:

...آن روز از سوی زنان معترض شعارهایی بر دیوارهای کاخ دادگستری نوشته شده بود که 

مهمترین آن ها چنین بود: 
» زن، خانه داری، بله- زن، آموزگاری بله- زن، پرســتاری، بله- زن، مدیریت، بله- زن، 

وزارت- بله- زن، ریاست جمهوری، بله- ولی قضاوت، هرگز! چرا؟ «
مهاجمان، شعارها را از در و دیوار کندند و بعد روانه طبقه های باالتر شدند. آن روز زنان 
کارآموز قضاوت در مواد قطعنامه منتشره تهدید کردند. چنان چه تا تاریخ 58/4/2 اقدامات 
مقتضی از طرف وزارت دادگستری انجام نشود به احقاق حق خود در ابعاد گسترده ادامه 
خواهند داد. بسیاری از سازمان ها و گروه ها و جمعیت ها، خواسته های این زنان بست 
نشین را با اطالعیه و اعالمیه تأیید کردند. هم زمان با این رویدادها آیت اهلل خلخالی، سمبل 
قوه قضاییه عصر انقالب که به علت صدور احکام فوری اعدام شهره شده بود، اعالم کرد اگر 
فرح پهلوی شاه را بکشد در مجازات خودش تخفیف داده خواهد شد! حضور پدیده ای به 
نام آیت اهلل خلخالی که به سهولت تهدید به قتل می کرد و حتی از راه دور زن شاه را به قتل 
او بر می انگیخت، در شرایطی که بحث های تند و تیزی درباره آزادی خواهی و دموکراسی 

و حکومت قانون و حقوق مردم مطرح بود شگفتی می آفرید. 
حیرتا! در کشوری که سازمان قضایی جدید و انقالبی مثل آب خوردن آدم می کشت، 
بحث بر سر اصل تساوی حقوق زن و مرد به صورت تند و تیزی ادامه داشت. هر چه زمان 
می گذشت زنان در جایگاه مادران زندانیان جدید سیاسی، در اجتماعات اعتراضی، ظهور 
چشمگیر پیدا می کردند. تعدادی از اعضای سازمان های سیاسی به لحاظ مداخله در امور 
حاکمیت دستگیر شدند. مادران این زندانیان در کاخ دادگستری بست نشستند و آزادی 
فرزندان خود را از حکومت درخواست کردند. گروهی به مادران متحص هجوم بردند و آن 
ها را تهدید کردند. تحصن مادران با پادرمیانی آیت اهلل طالقانی که چهره صلح جو، مردمی 
و جوان گرا به خود گرفته بود، پایان یافت وسرنوشت زندانیان نامعلوم باقی ماند. پیش از آن 
که سازمان های فعال سیاسی که در تندکردن دور انقالب سهم موثری داشتند بتوانند جای 

پای مناسبی در حاکمیت به دست آورند. )ص 194(

کتاب منتشر شده در ایران: 
* عنوان کتاب:مقدمه بر تاریخ علم

 ) از هومر تا عمرخیام(       
نویسنده :جورج سارتن     

مترجم:غالمحسین صدری افشار
انتشارات: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

موضوع: علوم- تاریخ         
تعداد صفحات:  4563 ) 4 جلد در 5 مجلد(  

قیمت : 145 دالر  

معرفی نویسنده:
غالمحسین صدری افشار  سال 1313 در ارومیه متولد شد. او در سن سه سالگی مادرش 
و در 8 سالگی پدرش را از دست داد و به خواست خود به پرورشگاه می رود. در فاصله 
سال های زندگی او، سه مقطع مهم و خبرساز وجود دارد که خود او نیز در معدود گفت 
وگو هایش به آنها اشاره کرده است. نخست مواجهه با جعفر پیشه وری، دوم مواجهه با 
محمدرضا پهلوی و رفتن به دربار و اقامت چند ســاله در آن  و سوم تسویه و اخراج از 

وزارت علوم پس از انقالب.
بنابه گفته وی، در ســال 1326 محمدرضا پهلوی به  ارومیه می آید و همزمان دیداری از 
پرورشگاهی صورت می دهد که صدری افشار در آن بود. او 13 سالش بود و با خواندن 
شعری برای شاه سبب می شود تا شاه ایران به او عالقه مند شده و دستور دهد او را به تهران 
بیاورند. سه ماه بعد در مرداد ماه 1326 وی به قصر شمس  می رود اما وضعیت دربار به رغم 
تمامی امکاناتی که برای او فراهم شده بود، مورد رضایت او قرار نمی گیرد و با سماجت از 
دربار می آید و به پرورشگاه باز می گردد. خود در این باره به نشریه نوید آذربایجان می گوید» 
من وضعیت سخت دربار را نتوانستم  تحمل کنم و بعد سه ماه گفتم که می خواهم برگردم 
ارومیه پیش دوستانم. آنها ممانعت به عمل می آوردند. ولی وقتی بی تابی من را دیدند قبول 
کرده و من را دوباره به اورمیه برگرداندند. اما دائما با اورمیه در تماس بوده و جویای وضعیتم 

بودند.
رخداد سوم به اخراجش از وزارت علوم دوره پس از انقالب باز می گردد که سبب شد تا 

او عمال به سمت کار مستقل فرهنگ  نگاری روی بیاورد.
در کارنامه کاری صدری افشار چند دفتر شــعر هم وجود دارد، اما تجربه اصلی او در 
فرهنگ نویسی است که به گفته خودش از سال 1345 در بنیاد فرهنگ ایران آغاز شد و تا 

واپسین روزهای عمرش استمرار یافت.
فرهنگنامه تدوین شده از سوی او اگر چه از سوی محافل رسمی، به خصوص فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی  در زمان ریاست غالمعلی حداد عادل، هیچگاه به رسمیت شناخته نشد، 
اما دریافت جایزه کتاب سال و نیز انتشار آن از سوی یکی از شاخص ترین ناشران کتاب های 

مرجع و اقبال مخاطبان و اهل فن از این اثر نفوذ آن در میان مردم و اهل فن را نشان داد.
کار برجسته دیگر صدری افشار در حوزه ترجمه بود. او برخی از کتاب های مهم در حوزه 
تاریخ معاصر ایران و نیز دانش و علم را برگردان فارسی کرد که از جمله آنها می توان به 
»تاریخ در ایران« )1345( ، »سرگذشت سازمان ها و نهادهای علمی و آموزشی در ایران«، 
)1350(، »کتابنامه علوم ایران« )1350(، » تاریخ ریاضیات« )1356(، » مقدمه فرهنگ مترجم« 
که چهار بار تجدید چاپ شده و » واژه نامه فنی« که بیش از 7 بار تجدید چاپ شده است و 
از آ ن ها مهمتر کتاب پنج جلدی » مقدمه بر تاریخ علم« جرج سارتن اشاره کرد. این کتاب قبل 
از انقالب به سفارش وزارت علوم وقت برگردان فارسی شد اما انتشارش تا سال  1383 به 

طول انجامید تا اینکه در این سال از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

در بخشی از این کتاب می خوانید: 
... قوم یهود در طی اعصار دارای چند زبان شــده بودند. در عصر کتب مقدس بسیاری 
شان به فارسی، آرامی یا یونانی حرف می زدند. بعدها عربی و زبان های مختلف دیگر را 
آموختند. آگاهی آنان از عربی چنان عمیق بود که توانستند در مقام شخصیت دولتی فیلسوف 
و دانشمند در رشد فرهنگ اسالمی سهم به سزایی داشته باشند. به عالوه برخی شاه کارهای 
فکری یهود به زبانهای بیاگانه نوشته شده بود، کافی است کتاب های یونانی فیلمون و یوسف 
فالوی و آثار عربی ابن جبرول و ابن میمون را ذکر کنیم. آموزش فلسفی و علمی یهود از 
طریق ابن میمون به زبان عربی بود چه طور شد که زبان عبری به سرنوشت سریانی و قبطی 

دچار نشد؟
پیداست که شاه کارهای ادبی ضامن حفظ یک زبان نیست، ولی می تواند به حفظ آن یاری 
کند. ابوالفرج ، زبان و فرهنگ سریانی را بی شک به مقام واالیی رساند ولی وقتی مردم 
سرنوشت زبان خود را به کشیشان واگذاشتند، تالش او بی حاصل بود. سریانی و قبطی هم 
چنان که در باال نشان دادیم محکوم به فنا شدند، زیرا استفاده از آنها را برای زندگی روزمره 
گناه می شمردند. احساس مشابهی در میان یهودیان وجود داشت و چندان نیرومند بود که تا 
حدی مانع از نوزایی چشم گیر عبری در زمان خود گردد ولی زبان عبری نجات یافت واین 
به دلیل نیرو و فردگرایی یهود بود. این مردم هرگز حاضر نشدند زبان دین خود را به طالب 
دینی واگذارند، بلکه بک یهودی باسواد همیشه موظف بود، زبان خودش را به خوبی بداند 

تا بتواند کتاب های مقدس را بخواند... ) ص 2463(

* کتاب کودک و نوجوان: 
 عنوان کتاب: الله واژگون

نویسنده : منصور محمدزاده          
تصویرگر: نیکی شریف پور 
انتشارات: شرکت کتاب    

موضوع: داستان تخیلی
تعداد صفحات:  28 صفحه

قیمت : 9.99  دالر

معرفی کتاب: 
توی حیاط شور و شامی بود که بیا و ببین. هر کس یک طرف می دوید و بلند بلند با دیگری 
در آن سر حیاط حرف می زد. الله تعجب می کرد که چه طور بیست نفر می توانند هم 
زمان با هم حرف بزنند و حرف یکدیگر را نیز بفهمند. چرا آدم هایی که قروقاطی توی بازار 
راه می روند به هم برخورد می کنند، اما حرف های قرو قاطی به هم برخورد نمی کنند و 

روی زمین نمی افتند. ؟ 
الله به یاد آورد که یک بار مادرش به پدرش گفته بود که حرف مرا زمین نینداز. اما الله هرگز 
زمین افتادن حرف را با چشم ندیده بود حتی امروز که روز رب پزان ساالنه بود و سگ 

صاحب خودش را نمی شناخت. 
مادر الله سالی یک بار رب می پخت و به خاطر چند شیشه رب که طعم فلز می داد، خانه 
آنها تا یک هفته برو بیا بود. مادرش تمام زن های فامیل را از سراسر الیگودرز خبر می کرد و 
دست آخر هم یک شیشه رب همراهشان می کرد. هر وقت الله شیطنت می کرد و مادرش 

او را تهدید می کرد که کاری می کنم رب و رب خودت را یاد کنی ...)ص 5(

معرفی کتاب های هفته دوازدهم:                                                                                              

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

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=109006&title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88&author=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D9%84%D8%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104178&title=<0644><0627><0644><0647>%20<0648><0627><0698><06AF><0648><0646>&author=<0645><062D><0645><062F><0632><0627><062F><0647><060C>%20<0645><0646><0635><0648><0631>
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=17324&title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%20%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=19420&title=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20(5%20%D8%AC%D9%84%D8%AF)&author=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC
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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 25 اکتبر 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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

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

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

https://www.facebook.com/events/2096373227337018/
http://www.andisheh.tv/
https://www.08tickets.com/tickets/jamshid-177930?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://www.iraniticket.com/silverpoet/tickets/the-silver-poet-178548?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://www.skirball.org/visit
https://shahkar.com/
https://www.radiojavan.com/events/event/7419
https://citycapitalrealty.com/
http://www.strivingforhumanrights.org/
https://www.buildingbridgesartexchange.org/
https://www1.ticketmaster.com/googoosh-and-martik-the-friendship-tour/event/090056A3D6AF667E
https://www.czc.org/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

191

تنها 3 حزب برای افرادی که حزب خود را مشخص نکرده اند

الکس پدیا که نظارت بر انتخابات درکالیفرنیا از مســئولیت های او در ایالت 
کالیفرنیا اســت، اعالم کرد در انتخابات مقدماتی 3 مارچ 2020 درکالیفرنیا، 
کســانی که در هنــگام ثبت نام، گزینه حزبی خود را مشــخص نکرده اند، 
براســاس مقررات احزاب در کالیفرنیا در مــورد رئیس جمهورتنها خواهند 
توانست به نامزد حزب دموکرات و یا لیبرترین و امریکن ایندیپندنت پارتی 

رأی دهند، زیرا از میان 6 حــزب کالیفرنیا، تنها این 3 حزب موافقت کرده 
اند افرادی که حزب خود را مشــخص نکردــه اند به آن ها رأی دهند و 3 
حزب جمهوریخواه، حزب ســبز و حزب صلح و آزادی آن را نپذیرفته اند.
بایــد یادآوری کرد که دــر انتخابات مقدماتی، احــزاب از مقررات درونی 

خــود در ایالت ها برای رآی دادن پیروی می کنند.

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

