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!!!...

URGENT CARE
تیم حرفه ای و با تجربه
دکتر حمیدرضا میرشجاعی
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در خدمت حفظ سالمت ،بهبود و فوریتهای پزشکی شماست

Woodland Hills-Topanga

Call:818-888-7009

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

5995 Topanga Canyon Blvd
WoodlandHills, CA 91367
Open 7 Days a Week - 9am - 6pm

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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مجروح شدن یک ایرانی آمریکایی
در نمایش آتش بازی الس وگاس

اتهام غیرقانونی از منابع مالی برای
دانکنهانترنمایندهجمهوریخواه
طراحیOpen Source
 Softwareبرای انتخابات
کانتی لوس آنجلس
حضور گونهای از پشه مناطق
استوایی در کالیفرنیای جنوبی
آتش سوزی در یک منطقه تجاری در
دانتاون لوس آنجلس
تبادل نظر در مورد  13فقره قتل
شکایت علیه سناتور ایالتی
کالیفرنیا از جوئل اندرسون
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

به گزارش شبکه تلویزیونی  ،7 abcدر هنگام مراسم
آتش بازی گرامیداشت روز استقالل در Caesars
 Palace Hotel and Casinoالس وگاس ،بر
اثر برخورد قطعات سرگردان یک پهپاد به صورت یکی
از تماشاگران ،مونیکا نورمندی خانم ایرانی تبار از ناحیه
باالی چشم مجروح شده است.
اکنون وکالی مونیکا و ژوزف (همسر) نورمندی با
طرح دعوی بر علیه برگزارکنندگان مراسم بدلیل ایجاد
خطر و جراحت جدی چشمی برای خانم نورمندی،
ادعای خسارت کرده اند.

خانم مونیکا به ای بی سی  7گفته است که در هنگام
تماشای برنامه نورافشانی توسط یک پهپاد در الس
وگاس ،قطعات آلومینیومی تیز از آن به باالی چشمش
برخورد کرده و باعث شد تا حداقل چند بخیه برای
زخم های ایجاد شده ،زده شود .خانم نورمندی همچنین
گفت که قدرت بینایی چشم مصدومش کم شده و همه
چیز را تار می بیند .این مصدومیت باعث شده تا وی از
زندگی طبیعی و رسیدگی به دختر خردسالش باز بماند
و با مشکالت زیادی روبرو شود.

اعتراض رئیس دیوان قضایی کالیفرنیابه دستگیری مهاجران غیر قانونی

ورود ماموران اداره مهاجرت به ساختمان دادگاهها و دستگیری افرادی که از نظر
مهاجرتی غیرقانونی تلقی میشوند ،با اعتراض ،قاضی تانی کانتیل ،رییس دیوان
قضایی کالیفرنیا روبرو شد که پیش از این نیز نسبت به این رفتار ماموران اداره
مهاجرت هشدار قانونی داده و آن را در مقابله با قوانین ایالتی خوانده بود .او
در اعالم تازه خود ،این حرکت را ،مخرب ،کوتاه بینانه و غیرقانونی خواند که
امنیت جامعه را با زیرفشار و آسیب قرار دادن نظام قضایی ،به خطر میاندازد.

در پی این دستگیریها و هشدار رییس دیوان قضایی کالیفرنیا ،طرح فوریت
رسیدگی و تصویب الیحهای را که از سوی سناتور ریکاردو الرا به مجلس ارائه
شده است  ،در دستور کار مجلس قرار میگیرد .این الیحه که از سوی سناتور
دموکرات شهر بل گاردنز ،نوشته شده است ،ورود ماموران اداره مهاجرت را به
دادگاهها ،مدارس ،بیمارستانها و ساختمانهای دولتی ایالتی ممنوع مینماید.
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اتهام غیرقانونی از منابع مالی برای
دانکن هانتر نماینده جمهوریخواه
دانکن هانتر نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا در کنگره امریکا ،پنج شنبه
به اتهام استفاده غیرقانونی از منابع مالی کمپین انتخاباتی و ثبت آن در
ردیف مخارج قانونی ،در برابر دادگاه فدرال در سن دیه گو قرار میگیرد
و ممکن است نتواند در انتخابات کنگره در نوامبر 2016به حفظ کرسی
مطمئن خود بپردازد .دانکن هانتر و همسرش متهم هستند که 250000
دالر از پول های گردآوری شده برای کمپین انتخاباتی را آگاهانه صرف
سفر به ایتالیا و هاوایی کرده و بخشی را نیز برای زیباسازی دندانهای
خود هزینه کردهاند و تمامی این هزینه ها را در ردیف هزینههایی چون
سفرهای کمپین و شام با داوطلبان کمپین ثبت کرده و به کمیسون نظارت
برانتخابات ارائه کرده اند .تحقیق در این مورد 2 ،ماه پس از پایان انتخابات
 2016آغاز شده و اکنون در مرحله دادرسی است .به سبب زمان کمی
که به انتخابات نوامبر مانده است ،ممکن است هنوز نام او در برگه های
انتخاباتی  2018عرضه شود.
پس از کریس کالینز نماینده جمهوریخواه نیویورک که به سبب رفتار
غیرقانونی در بازار سهام ،نامش از برگه های رای ممکن است حذف شود،
دانکن هانتر دومین نماینده جمهوریخواه کنگره نیز با همین خطر روبرو
می شود.

عزتاهلل انتظامی

بازیگر و کارگردان تئاتر ،سینما و تلویزیون ،مشهور به «آقای بازیگر» سینمای ایران بود.

روز شمار

الیحه اصالح مقررات وثیقه مالی
به تصویب سنای کالیفرنیا
با این که روز چهار شنبه گذشته  ACLUو شماری از کنشگران مدنی
بر پلههای دیوان قضایی کالیفرنیا با شعار نه به الیحه  SB10ایستادند و
مخالفت خود را ابراز داشتند ،در آخرین ساعت کار مجلس سنای ایالت
کالیفرنیا با رای  16-22این الیحه به تصویب رسید و برای امضای جری
براون فرماندار کالیفرنیا فرستاده شد.
این الیحه ،اصالح قانون و مقررات وثیقه مالی برای متهمان پیش از رسیدن
زمان دادگاه را در خود دارد و به قضات اختیار بیشتری میدهد که متهم
را با تشخیص خود بر اساس خطرناک بودن برای جامعه ،بدون وثیقه به
زندان بفرستد.
گر چه بخشهایی از این الیحه متهمان دیگر را که خطری برای جامعه
ندارند در برابر وثیقه کم ،از رفتن به زندان باز میدارد ،لیکن مخالفان ،بویژه
 ،ACLUتصویب این الیحه را در راستای امکان تبعیض و در بازداشت
قرار گرفتن شماری از متهمان تنها به تشخیص قاضی ،نادرست میدانند.
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طراحی Open Source Softwareبرای انتخابات
کانتی لوس آنجلس

اداره نظارت بر انتخابات کالیفرنیا ،استفاده از نرمافزار طراحی شده در لوسآنجلس
کانتی را که  Open Source Softwareنام دارد برای انتخابات کانتی
لوسآنجلس تایید کرد.
با این تایید و تصویب ،در انتخابات آینده در نوامبر  ،2018کانتی لوس آنجلس
میتواند از کارآیی این سیستم جدید بهره بگیرد و به سادگی  ،نه تنها به شمارش
آرا ،بلکه به افزودن آرای غیابی که در پاکتهای رای فرستاده شده است نیز

بپردازد و امکان بررسی و نظارت بر آن را نیز سادهتر نماید.
این نرمافزار جدید ،از امنیت بیشتری برخوردار است و از امکان دستکاری و
تقلب نشان کمتری در آن دیده میشود .این نرمافزار که سیستم شمارش آرای ارائه
شده را سادهتر و مطمئنتر میسازد ،به کار سیستم قدیمی که دههها از عمرش
میگذرد ،پایان میدهد.

حضور گونهای از پشه مناطق استوایی در کالیفرنیای جنوبی

اداره کنترل حشرات در کالیفرنیای جنوبی از حضور گونهای از پشه مناطق
استوایی در کانتیهای ارنج ،لوسآنجلس ،سن برناردینو ،ریورساید و سن دیه
گو ،خبر داد.
این پشهها که  Aedes Genusخوانده میشوند در اصطالح عامیانه به
پشهای معروف هستند که قوزک پا را نیش میزنند .این پشه که بسیار باریک
است خطوط سیاه و سفید بر پاهای خود دارد .گر چه هنوز بیماری ویژه ای در

مورد این حضور پشهها گزارش نشده است لیکن چون از سال ،2014 ،2011
و  2017سه خانواده از این گونه پشهها از نوع آسیایی آن از طریق مکزیک
و آمریکای التین وارد تگزاس و فلوریدا و لوئیزیانا شده ،نوع دیگر ،که پلنگ
آسیایی خوانده میشود و نوع دیگری که مصری خوانده میشود و به تب زرد
معروف است ،به انتشار بیماریها پرداختهاند و هشدار الزم صادر شده است.

آتش سوزی در یک منطقه تجاری در دانتاون لوس آنجلس

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)

© Copyright 2018 Ketab Corp.
IRANSHAHR Media Group
Printed in: Los Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
IRANSHAHR NEWS AGENCY
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN KHALILI

KETAB CORPORATION

آتش سوزی در یک منطقه تجاری در دانتاون لوس آنجلس در نشانی  1316نیروهای آتشنشانی،به ماموران فرمان عقبنشینی و دفاعی داد و آنها با نردبانهای
 S. Margo stدر ساعت  5بامداد ،ماموران آتشنشانی را به منطقه کشاند ،به دیژه از باالی ساختمان به خاموش کردن پرداختند .در این آتشسوزیها
منطقهای که تنها چند ساختمان از اداره آتشنشانی فاصله داشت و در نزدیکی بخشهایی از خیابانهای گراند ،اولیو و پیکو بسته بودند .با افزایش آتشسوزی،
سقف ساختمان فرو ریخت و دود ناشی از آتشسوزی منطقه را در خود گرفت.
 Convention Centerلوسآنجلس بود.
میزان افزایش آتشسوزی به اندازهای بود که در ساعت  5:40بامداد ،فرمانده

since 1981

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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تبادل نظر در مورد  13فقره قتل

دادستانهای کل از کونترا کوستا ،ساکرامنتو ،سانتا باربارا ،توالر ،ونچورا در ارنج کانتی
با تونی راکاکاس دادستان کل ارنج کانتی دیدار نمودند تا در مورد قاتل زنجیرهای یعنی
جوزف جیمز دِ انجلو که به کشتارگر ایالت طالیی معروف است با تبادل نظر در
کنفرانس مطبوعاتی شرکت نموده و در مورد  13فقره قتل که از سالهای  1970تا پایان
دهه  80روی داده ،گفتگو کنند.

هر یک از این دادستانها ،نسبت به قتلی که از سوی این فرد در حوزه قضایی آنها رخ
داده است ،او را متهم نموده و دادخواست صادر کردهاند .او افزون بر  13قتل ،برای
دستبرد به  102خانه نیز متهم است و شمار قتلهای او از  13تا  34فقره تا دادخواست
نهایی خواهد رسید که رقم واقعی کشتار و تجاوز اوست.

پس از انتشار متهم الیحه وثیقه مالی در کالیفرنیا که قدرت کامل را به قضات
میدهد( ACLU ،اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا) که از پشتیبانان نخست
این الیحه برای قرار گرفتن در برگههای انتخاباتی بود ،به مخالفان الیحه متمم
یافته  ،SB10پیوست و اعالم کرد که این الیحه نمیتواند بیانگر دیدگاه ما در
مخالفت با تبعیض نژادی باشد.
مخالفان این الیحه که هر کدام سازمانی را نمایندگی میکردند با گرد آمدن بر

روی پلههای دیوان قضایی کالیفرنیا در ساکرامنتو و در دست داشتن پالکارتی
در مخالفت با  SB10اعالم کردند.
نسخه نهایی این الیحه که از سوی سناتور دموکرات از ون نایز ،باب هرتز
برگ و باب بونتا نماینده مجلس ایالتی از آالمیدا نوشته شده است .نتوانسته
پاسخگوی نیازهای این سازمانها باشد.
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پشتیبانی دانالد ترامپ از جان کاکس نامزد جمهوریخواهان

دانالد ترامپ رییس جمهور آمریکا ،در یک توئیت پشتیبانی خود را از جان کاکس
نامزد جمهوریخواهان برای فرمانداری اعالم کرد :
«من حرفهای بسیار خوبی در باره حزب جمهوریخواه کالیفرنیا و نامزد آن برای
فرمانداری کالیفرنیا میشنوم .جان کاکس ،یک بازرگان بسیار موفق است که از مالیات
زیاد و جرائم زیاد خسته شده است .او کالیفرنیا را دوباره عالی خواهد کرد و شما به
داشتن این ایالت عالی افتخار خواهید کرد .پشتیبانی کامل رییس جمهور آمریکا او

در یک توئیت دیگر از دایان هارکی نامزد جمهوریخواهان که میخواهد در انتخابات
نوامبر ،جایگزین دارل آیسا شود نیز حمایت کرد .او در توئیت خود چنین نوشته
است « :دایان هارکی ،یک زن فوقالعاده موفق با موفقیتهای عالی و تواناییهای
عالی است .او نامزد نمایندگی کنگره برای یک منطقه محبوب جمهوریخواهان و
کرسی دارل آسا دوست من است و از پشتیبانی او برخوردار است .دایان نظامیان را
دوست دارد و مخالف جرائم است و پشتیبانی کامل من را دارد.

شکایت علیه سناتور ایالتی کالیفرنیا از جوئل اندرسون

استفانی روبرسون ،که یک البیگراست و در همکاری با اتحادیه پرستاران
کالیفرنیاست،شکایتی را علیه سناتور ایالتی کالیفرنیا از جوئل اندرسون،سناتور
جمهوریخواهان از سن دیه گو ،تسلیم کمیته مقررات سنای کالیفرنیا کرد و او را
متهم نمود که افزون بر خطاب کردن واژهای با  ،Bاو را تهدید به ضرب و شتم
کرده و از مزاحمت او در یک بار شبانه در ساکرامنتو نسبت به خود ،شکایت
کرده 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

سناتور جوئل اندرسون که دوره او امسال به پایان میرسد ،خود را نامزد یکی
از کرسیهای هیئت مدیره اداره مالیات بر فروش نموده است .او در بیانیهای،
پاسخ ادعای خانم استفانی روبرسون را داده است .شاهدان که نخواستهاند
نامشان فاش شود از رفتار سناتور روبرسون در شب  13آگوست انتقاد کردهاند.
این سناتور به سبب رفتارش از رستوران اخراج شده است.

6
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 24آگست تا  30آگست ( 2شهریور تا  8شهریور)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

جمعه  02شهریور 24 /آگِ ست
 1300خورشیدی (1921میالدی)
انتشار روزنامه «طوفان» به مدیریت محمد
فرخی یزدی وسردبیری موسویزاده یزدی در
تهران
 1327خورشیدی (1948میالدی)
انتخاب عباس خلیلی مدیر روزنامهی«اقدام»
به نیابت ریاست عمومی نشریه «اتحاد اسالم»

شنبه  03شهریور  25 /آگِ ست
1313خورشیدی(1934میالدی)
زادروز آخوند اکبر هاشمی بَهرمانی (هاشمی
رفسنجانی) ،از اعضای شورای انقالب اسالمی،
شریک جرم در به قتل رساندن محافظان شاه
فقید ،رییس مجلس شورای اسالمی ،رییس
جمهور ،رییس مجلس خبرگان رهبری و
رییس مجلس تشخیص مصلحت نظام و یکی
از متهمان اصلی انفجار مرکز یهودیان در
بونئوس آیرس آرژانتین و تحت تعقیب پلیس
بینالملل
 1317خورشیدی (1938میالدی)
درگذشتنصراهللخانمینباشیان،موسیقیدان
 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
اشغال ایران توسط قوای متفقین
 1324خورشیدی (1945میالدی)
در پی رد اعتبارنامه و توقیف روزنامه «آژیر»،
سیدجعفر پیشهوری وارد تبریز شد و با صدور
بیانیهیی ،خودمختاری آذربایجان را اعالم کرد
 1332خورشیدی (1953میالدی)
دو شبکهی «خانهی صلح» و «سازمان
جوانان» وابسته به حزب تودهی ایران کشف
و متالشی شد
 1359خورشیدی (1980میالدی)
درگذشتعلیاصغرحکمت-ادیب،پژوهنده
وسیاستمدارونخستینرئیسدانشگاهتهران
 1377خورشیدی (1998میالدی)
قتل پیروز دوانی ،ناشر و فعال سیاسی ،به
وسیلهی قاتالن «قتلهای زنجیرهای»

یکشنبه  04شهریور  26 /آگِ ست
 1313خورشیدی (1934میالدی)
زادروز محمد اسماعیلی ،نوازنده تنبک

 1315خورشیدی (1936میالدی)
زادروز مرتضی ممیز ،طراح گرافیک
(درگذشت )1384
 1317خورشیدی (1938میالدی)
گشایش راهآهن سراسری ایران
1339خورشیدی (1960میالدی)
زادروز اکبر عبدی ،بازیگر سینما و تلویزیون
 1346خورشیدی (1967میالدی)
درگذشت سیدفخرالدین شادمان -نویسنده
و حقوقدان
 1350خورشیدی (1971میالدی)
درگذشت علیاکبر فیاض ،استاد ادبیات
فارسی و مصحح تاریخ بیهقی
کتاب تاریخ بیهقی تصحیح شادروان فیاض
در شرکت کتاب موجود است
 1358خورشیدی (1979میالدی)
ترور حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام

توسط گروه فرقان
 1369خورشیدی (1990میالدی)
درگذشت مهدی اخوان ثالث ،شاعر
آثار مهدی اخوان ثالث این شاعر برجسته
معاصر ایران در شرکت کتاب موجود است
 1376خورشیدی (1997میالدی)
درگذشت بیژن نجدی -نویسنده و شاعر
گیالنی
 1388خورشیدی (2009میالدی)
درگذشت همایون صنعتی ،بنیانگذار
انتشاراتفرانکلیندرتهران.

دوشنبه  05شهریور  27 /آگِ ست

 1309خورشیدی (1930میالدی)
زادروز غالمرضا تختی  -قهرمان کشتی ایران
و جهان
 1339خورشیدی (1960میالدی)
کنارهگیری دکتر منوچهر اقبال از نخستوزیری
شریف امامی به فرمان شاه نخستوزیر شد
 1342خورشیدی (1963میالدی)
تشکیل کنگره «نهضت آزادزنان و آزاد مردان»
توسط دولت
 1347خورشیدی (1968میالدی)
انتخاب خانم فرخرو پارسا به عنوان اولین وزیر
زن در ایران
 1357خورشیدی ()1978
سقوط دولت جمشید آموزگار و روی کار آمدن
دولت شریف امامی
 1377خورشیدی (1998میالدی)
درگذشت فرهاد گرکانی  -نویسنده در
لوسآنجلس
درگذشت بونصر عضد معاون اتاق صنایع و
معادن و ریاست هیأت مدیره بانک اعتبارات ،در
فرانسه  -متولد سال 1291
 1395خورشیدی ( 2016میالدی
درگذشت داود رشیدی ،بازیگر سینما ،تاتر و
تلویزیون بر اثر سکته قلبی .وی متولد  1312در
تهران بود و در هنگام مرک  83سال داشت .وی
در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر مبال شده بود.

به خارج از کشور داشت به مطالعه پیرامون
رادیو پرداخت و در سال  1338به ریاست
اداره انتشارات و رادیو شهرستان ها منصوب
گردید .در سال  1345جمعیت «همبستگان
ادب و هنر» را که یک تشکل هنری – صنفی
بود ،تشکیل داد .هدف آن بدست آوردن
حقوق صنفی و اجتماعی ادبا و هنرمندان
ایران بود.
او با همکاری خانم فروزنده اربابی هر روز
صبح جمعه با برنامه شما و رادیو به خانه
های ایرانیان میآمد که برای سالها از
پرطرفدارترین برنامههای رادیو به شمار
میرفت .یکی از بخشهای اصلی برنامه شما
و رادیو مسابقه هوش بود که توسط شادروان
مستجاب الدعوه به نحو بسیار زیبایی ارائه می
شد که هنوز پس از گذشت قریب به  4دهه در
ذهن شنوندگان آن حک شده است.
بلیط های بخت آزمایی که دولتها در همه
جای جهان برای کارهای عام المنفعه از آن
بهره میبرند ،در ایران پیش از انقالب نیز
مرسوم بود .برنامه پخش زنده رادیویی آن
توسط شادروان مستجاب الدعوه به نحو بی
نظیر و جالبی اجرا می شد
و توانسته بود به انجام این امر خیر به بهترین
نحوی یاری برساند.
 1377خورشیدی (1998میالدی)
درگذشت ارتشبد حسن طوفانیان معاون
وزارت جنگ در آخرین سالهای سلطنت
خاندان پهلوی در آمریکا.
 1389خورشیدی (2010میالدی)
درگذشت علی بهزادی ،روزنامهنگار
پیشکسوت ایرانی،در سن85سالگی

چهارشنبه  07شهریور  29 /آگِ ست

 1288خورشیدی (1909میالدی)
انتخاب محمدحسین میرزا (برادر  9ساله
سلطان احمدشاه) به ولیعهدی
 1304خورشیدی (1925میالدی)
درگذشت سیدمحمدرضا مساوات ،نماینده
مجلس و مدیر روزنامه «مساوات»
 1349خورشیدی (1970میالدی)
گشایش «جشن هنر» شیراز
 1357خورشیدی (1978میالدی)
در پی اعالم فضای باز سیاسی 14 ،حزب
سیاسی از جمله حزب پانایرانیست
(پزشکپور) ،حزب زحمتکشان (بقایی) ،جبهه
ملی و ...اعالم موجودیت کردند
سه شنبه  06شهریور  28 /آگِ ست
جبههی ملی طی اعالمیهیی خواستار
اجرای 12مورد اصالح فوری از جمله انحالل
 1311خورشیدی (1932میالدی)
ساواك و آزادی قلم و بیان شد
درگذشتمیرزاحسنخانمستوفیالممالک 1384 -خورشیدی (2005میالدی)
ادیب و سیاستمدار
درگذشت داوود رمزی ،روزنامهنگار ،شاعر و
 1355خورشیدی (1976میالدی)
نویسنده در لوس آنجلس
ترور سه تن از مستشاران آمریکایی در
تهران ،اوجگیری برخوردهای مسلحانه پنجشنبه  08شهریور  30 /آگِ ست
گروههای چریکی با نیروهای انتظامی
 1360خورشیدی (1981میالدی)
 1364خورشیدی (1985میالدی)
درگذشت دکتر عباس آریانپور کاشانی  -انفجار دفتر نخستوزیری ایران بهوسیله
سازمان مجاهدین خلق و کشته شدن
نویسنده و مترجم درکالیفرنیا  -آمریکا
محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر،
 1373خورشیدی (1994میالدی)
درگذشت کمال الدین مستجابالدعوه رئیسجمهور و نخستوزیر جمهوری اسالمی
 1368خورشیدی (1989میالدی)
برنامهسازرادیو
کمال الدین مستجاب الدعوه در سال  1324درگذشت منوچهر محجوبی ،نویسنده و
روزنامهنگاردرانگلستان.
فعالیت خود را در رادیو آغاز کرد.
در سال  1327سرپرست نمایش های رادیو  1383خورشیدی ()2004
شد و در سال  1334عهده دار برنامه «بانوان» درگذشت عصمت باقرپور (دلکش) خواننده-
گردید و پس از آن نیز در زمره گویندگان در سن  80سالگی درتهران
رادیو قرار گرفت .وی طی سفرهای زیادی که

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول  -سرپرست وزیر تعاون جمهوری اسالمی اعالم کرد ،سبد کاال از
شهریور در اختیار مردم قرار میگیرد.
یعنی نمیدونی چقدر از این خبر خوشحال شدم .اصن این جمهوری اسالمی انقدر
تو این چهل سال به ما ملت حال داده که هیچکدوم حاضر نیستیم از خاطرات و
نوستالژی اون بگذریم .واسه همینم هست که دوباره کوپن بازی و سهمیه بندی
اجناس میخواد با نام جدید سبد کاال برامون راه اندازی بشه .دوباره داریم بر
میگردیم به اول انقالب و دوران جنگ .بهبه یادش بخیر چه روازی نوستالژیک
تخمی بود!
خبر دوم – در ادامه خروج شرکتهای خارجی از ایران ،شرکتهای هواپیمایی
بریتیش ایرویز ،ایرفرانس و کیالام پروزاهایشان به ایران را متوقف خواهند کرد.
کی گفته بود وصل کنین که حاال میخواید قطعش کنین؟ در مورد بریتیش ایرویز
که معلومه اینگیلیسیا از یه چیزایی خبر داشتن که یهویی فلنگو دارن میبندن اما قطع
فعالیت ایرفرانس بعنوان خط هوایی نازنینی که خمینی رو سال  57در حالیکه هیچ
احساسی برای برگشتن به ایران نداشت رو زوری آورد و کرد تو فالن ملت واقعا
ناراحتکنندهاس .کیال ام ن َ َمنَه؟ مگه اونام میرفتن ایران؟!
خبر سوم – محمد جوالنی رهبر حزب اسالمگرای افراطی تحریر شام سوریه
تهدید کرد ،هرکسی از مذاکره با دولت سوریه حمایت کند را دستگیر میکنیم!
خدا مرگم بده ،نکنه آغا خامنهای رهبر اونام هست؛ آخه اونم یه همچین چیزشعری
درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا میگفت .خالصه از قدیم گفتن تره به تخمش
میره و محمدجوالنی به خامنهای!
خبر چهارم  -فیسبوک ،توییتر و گوگل صدها حساب کاربری احتماال ساخته
شده در ایران را بستند .حسابهای مسدود شده عمدتا حاوی تبلیغات و محتوای
ضد اسراییلی ،ضد عربستان و در حمایت از مواضع حکومت جمهوری اسالمی

بوده است.
دمشون گرم ،کلی حال کردیم ،باالخره یکی پیدا شد رو فیلترینگ اینا یه فیلترینگ
دیگه بذاره .یهکاره ور میدارن سایتا رو واسه مردم فیلتر میکنن و اونوقت خودشون
برای هر کثافتکاری ازشون استفاده میکنن.
خبر پنجم – حسن روحانی ،رییس جمهوری اسالمی از یک جت جنگی -آموزشی
بومی و پیشرفته (!!!) برای ماموریت پشتیبانی نزدیک هوایی ،با نام کوثر رونمایی کرد.
گفتم چی شده که رژه ارتش آمریکا به تعویق اقتاد ،پس بگو واسه این بوده که
فرماندههای آمریکایی این جت پیشرفته رو دیدن کپ کردن .این کوثری که من دیدم
همه سالح های آمریکایی رو حریفه ،فقط یه اشکال کوچیک داره و اونم اینه که این
هواپیمای بومی پیشرفته تولید داخل خیلی شبیه  4-Fو  5-Fآمریکایی دهه  50و 60
میالدیه و موشک و مسلسلهایی هم که روش نصب شده مال چین و روسیه است
و گهگداری هم پرواز نمیکنه و باس هلش بدن تا راه بیوفته.
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درکانون خبر:

موج سواری به عنوان ورزش رسمی کالیفرنیا اعالم شد
پس از تصویب در مجلس نمایندگان کالیفرنیا و امضای جری براون فرماندار
کالیفرنیا در روز  20آگوست ،موج سواری به عنوان ورزش رسمی کالیفرنیا
اعالم شد.
در این الیحه آمده است که پس از آن که موج سواری از ایالت هاوایی
به کالیفرنیا آورده شده به عنوان یک نماد در ساحلهای کالیفرنیا از نظر
ورزش و گردشگری جلوه کرده است و کرانههای مایبو ،ترستلز  ،ماوریک،
رینکون ،استیمر لین و هانتینگتون بیچ به کرانههای معروف این ورزش بدل
شده است و ساختمان یادبود موج سواران نامی در هانتینگتون بیچ برپا شده
است .نماینده مجلس نمایندگان از تورنس کالیفرنیا ،آل مورات سوچی و
ایان کالدرون از وودی یر کالیفرنیا از نگارندگان این الیحه بودهاند که از این
پس ورزش رسمی کالیفرنیا خواهد بود.

محو جرائم کسانی که با حمل و یا مصرف ماری وانا بازداشت شدند
پس از آن که الیحه  64در مورد آزادی ماریوانا برای مصرف افراد باالی
 21سال در نوامبر  2016به تصویب رسید ،سناتور ایالتی کالیفرنیا ،اسکات
وانیر از سانفرانسیسکو تالش کرده است که با ارائه الیحهای مشترک با خانه
نمایندگان به محو جرائم کسانی بپردازند که با حمل و یا مصرف میزانی از
ماری وانا در گذشته ،با دستگیری از سوی نیروهای پلیس ،به دادگاه رفته
و بازداشت و زندانی شدهاند و این جرم در پرونده انها ثبت شده و حتی
از استخدام آنان پیشگیری مینماید .با تصویب الیحه  AB1793در خانه
نمایندگان و سپس تایید وتصویب ان در سنای کالیفرنیا ،راه برای پاک کردن
و محو جرم پیشین افراد باز میشود .بر اساس این الیحه  ،لیست افراد از
سوی وزارت دادگستری در ایالت کالیفرنیا تا اول جوالی  2019تهیه و آماده
خواهد شد که گفته میشود  500000نفر را شامل شود .اریک گارستی از
پشتیبانان این الیحه است.

عرضه شیر یا آب بجای نوشابه های گازدار در مک دونالد
با تصویب الیحه  SB1192در سنای کالیفرنیا ،رستورانها و دیگر ارائه
کنندگان غذای آماده مانند مک دونالد و دیگران نخواهند توانست در ارائه
غذاهای ویژه کودکان از نوشابههای دارای شکر استفاده کنند و ناگزیر به
عرضه آب یا شیر خواهند بود.
کوین مک کارتی نماینده دموکرات ساکرامنتو در خانه نمایندگان کالیفرنیا
گفت با توجه به افزایش بیماریهای چاقی زیاد و قند خون در بین کودکان،
رستورانها و دیگر مراکز ارائه خوراک به کودکان نخواهند توانست
نوشابههای قندی را در مجموعه پیشنهادی خود قرار دهند  .در صورت
مشاهده برای نخستین بار ،تخلف با هشدار روبرو میشود و از بار دوم
جریمه  250دالری خواهند داشت و با بیش از  5بار تخلف ،جریمههای
سنگین را خواهند داشت .این الیحه برای امضای جری براون فرستاده شده
است.
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در کانون خبر:

عامل تصادف زنجیره ای در ارواین اعالم شد

پلیس راه در منطقه ارواین اعالم کرد که عامل اصلی تصادف زنجیرهای در
بزرگراه  5در منطقه ارواین را که مردی  22ساله است به علت رانندگی در
حال مستی دستگیر کرده است .در این تصادف زنجیرهای ،یک زن از ساکنان
چوالویستا کشته شده است و  9نفر دیگر نیز زخمی و به بیمارستان منتقل
شدهاند.
تصادف در نیمه شب در ساعت  1/30بامداد از سوی راننده داج چلنجر در

برخورد با اتوموبیل تویوتای پریوس رخ داده است و سپس در فاصله  10دقیقه
اتوموبیل میتسوبیشی که در آن یک زن و سه کودک  6ماهه 10 ،ساله و  11ساله
بودهاند قربانی این برخورد شدهاند.
مردی که عامل اصلی تصادف بوده از ساکنان نوادا میباشد باند جنوبی بزرگراه
 5در آلتون پارک وی ارواین  ،تا  7بامداد بسته بود.
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یاری گروه امداد اسرائیلی به پناه جویان ایرانی در جزایر یونان
نوشته کارمل مالمد
طی چند هفته گذشته این فرصت را داشتم که با آقای "یوتام پولیتزر" مدیر
سازمان غیر انتفاعی اسرائیلی موسوم به "ایسرا-اید" یا "امداد اسرائیلی"
مصاحبه ای داشته باشم .موضوع مصاحبه ،چگونگی مساعدت این سازمان امداد
به ایرانیان و مسلمانانی است که از سرزمینهای خود گریخته و برای زندگی بهتر
.در سر زمینهای دیگر به جزایر یونان رسیده اند
سازمان "ایسرا-اید" که در سال  2001بنیاد گذاری شده است ،تشکیالتی غیر
دولتی است که متعهد به ارائه خدمات حیاتی در هنگام وقوع مصائب بزرگ و
کمکهای دراز مدت نیز هست .داوطلبان تیم های پزشکی ،باز یافت ونجات،
خدمات دوران نقاهت و بسیج اجتماعی در سازمان "امداد اسرائیلی" ،طی دو
دهه گذشته نخستین گروه نجات در خطوط مقدم امداد پس از بسیاری از
فاجعه های بزرگ انسانی بوده اند .چه در زلزله عظیم نپال در سال  2015و
رسیدگی به قربانیان طوفان "هاروی" در هیوستون تکزاس در سال  ،2017و
چه در عملیات نجات و رسیدگی به بازماندگان زلزله هائیتی در سال ، 2010
داوطلبان "ایسرا-اید" بدون هیچ چشمداشتی به یاری ضعیف ترین انسانها در
.سخت ترین دورانهای زندگی آنان شتافتند
مسئله را که شما عالقمند به کمک به دیگر باوران هستید ،به ایرانیان مسلمان و
:آنچه در پیش می آید بخشی از گفتگوی من با آقای پولیتزر است
س -چرا سازمان غیر انتفاعی شما دست به چنین کمکهائی به آوارگان جنگها سایر غیر یهودیان توضیح میدهید ؟
ج -هدف و ماموریت اخالقی "ایسرا-اید" نجات جانهای همه انسانهاست و
و مصیبتهای طبیعی می زند؟ انگیزه شما چیست؟
ج -ما این مسئله را مسئولیت خود میدانیم که هم به مثابه انسان و هم به عنوان ساختن پلهای دوستی مابین اسرائیل و جامعه یهودی با سایر جهان .به بیان
شهروندان اسرائیلی  -اعم از عرب و یهودی -به ضعیف ترین انسانها در زمان .ساده ،این کار ،کاری است درست و پسندیده
س -آیا میتوانید به خوانندگان ما عکس العمل پناه جویان ایرانی که به جزیره
.وقوع بحرانها یاری برسانیم
س -آیا میتوانید به ما بگوئید که چه در صدی از دریافت کنندگان کمک از یونانی "لزبوس" می رسند ،هنگامی که سازمان اسرائیلی شما به آنها کمکهای
شما ،مسلمانان ایرانی و افغانی بوده اند و اینکه چه نوع کمکهائی را در یافت پزشکی ،خوراکی ،مسکن و غیره میرساند را توضیح دهید؟
ج -تمامی آوارگان مسلمانی که به آنها کمک میکنیم از اینکه عده ای عرب و
نموده اند؟
ج -در حدود  %30از آوارگانی که ما بدانها کمک کرده ایم ایرانی یا افغانی یهودی اسرائیلی به آنها یاری می رسانند تعجب می کنند ،اما در  %95از موارد،
بوده اند .ما به آنها کمکهائی از قبیل خدمات پزشکی ،آموزش درسی کودکان. ،آنها از دریافت کمکهای ما خشنود هستند
.مشاوره روانی پس از فاجعه ،مدیریت و تعلیمات حرفه ای را ارائه نموده ایم س -رسیدگی به پناه جویان دردمند ،بیمار ،گرسنه و خسته ،حتی برای چند
س -شما سازمانی غیر انتفاعی مستقر در کشور اسرائیل هستید .چگونه این ساعت هم کار دشواری است .چگونه داوطلبان یهودی و غیر یهودی شما
حاضر می شوند بدون دریافت حقوق ،ماهها در این کمپ های آوارگان مشغول
به خدمت باشند؟
ج -مشاهده تصاویر و فیلمهای آوارگانی که بدون هیچ یاوری در این
جزایرسرگردانند ،در صفحه تلویزیون و رسانه های اجتماعی برای ما بمراتب
دشوار تر است .کسانیکه نزد ما داوطلب این خدمات میشوند این را وظیفه
وجدانی خود میدانند که به کسانی که از شدید ترین فجایع انسانی رنج میبرند
.یاری رسانند
.س -قدری در باره داوطلبان و ابعاد خدمات آنها توضیح دهید
ج -اینها شامل پزشکان ،نرس ها ،متخصصین خدمات اجتماعی ،آموزگاران،
روان پزشکان ،مهندسین و در واقع انسانهای عادی هستند که برای مدت
زمانهای دو هفته تا دو سال داوطلب می شوند .آنها از پیشینه ها و سنین
گوناگونی برخوردارند .واضح است که داوطلبانی که با زبان فارسی آشنائی
.دارند برای ما حائز ارزش واالتری می باشند
س -منابع مالی شما برای این همه کمکهای انسانی کدامند؟ آیا هیچ کمکی از
دولت اسرائیل دریافت مینمائید؟
ادامه درصفحه 12

9

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

منزلی  3خوابه

دو حمام در منطقه زیبای  Lake Balboaبا

استخر کامال" نوسازی ( )Remodelشده
برای اجاره

310-928-5062
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جدول:

افقي:

 - 5تازه شکل گرفته  -مقدمه چینی  -دستگاه نساجی

 - 1حاصل کار  -گلی خوشبو  -گرداگرد لب و دهان

 - 6گذرگاه ورود و خروج  -نام شهری است تاریخی در استان حضرموت در کشور

 - 3در حمام پیدا میشود  -نمونه و الگو  -امضای گذرنامه

 - 7یازده!  -دومین شهر استان ایالم از نظر جمعیت ،وسعت ،اهمیت اقتصادی و

 - 5افزودن انگلیسی  -تحویل دادن  -وحشت آور

 - 8مساوی  -پیدا کن!  -مربی شاهزادگان در قدیم

 - 2نقد کننده  -نوعی هواگرد -گذران زندگی

 - 4پیگیری نجوم  -جامه پوستی  -سخندان و دانا  -وزغ
 - 6نشان دادن  -بیمار و رنجور  -رمق

 - 7تبرئه شده  -هزارمیلیون  -وقت معین

 - 8توجه ویژه  -انبار غله  -مرسوم نیست

 - 9انسان  -رقابت ورزشی  -کار نسنجیده

یمن  -رقص سنتی برزیلی
سیاسی  -ابزار اضافه الزم

 - 9مداد نوکی  -روستایی در خداآفرین در استان آذربایجان شرقی  -آش

 - 10رهبر حزب نازی  -ساز سیمی  -مخترع تلفن
 - 11ضمیر چهارم  -قطع کردن  -چیرگی

 - 12رشد  -نت بیمار!  -ویرایش  -خس خس صدری

 - 10قومی در ایران  -اینگونه هم کلمه تصدیق است  -زبان اروپایی

 - 13تست هوش معروف  -آشکار کننده  -عاقل

 - 12برج کج داستانی  -پارچه آستری -روی رودخانه می سازند  -نوبت بازی

 - 15پسوند مکان  -از فیلسوفان بزرگ و ریاضیدان بنام قرن هفتم هجری

 - 11پرنده ای از خانواده کبوتر  -بلندترین قله دنیا  -تاک

 - 13قبیله ای زردپوست ساکن ترکستان روس  -رسوم  -دانش ایجاد یک طرح یا

نمایه از هر تصویر ذهنی یا واقعی

 - 14الغر  -نوعی مبل

حل جدول شماره گذشته

 - 14هیاهوی مردم  -بریان و اشک ریزان بر آتش  -گیرنده امواج رادیویی
 - 15شهر برج طغرل  -جداسازی  -نوای خواب

عمودی:

 - 1صاحب قابوسنامه  -شهر مقبره شیخ شهاب

 - 2هدفها « -کاخ پر شکوه خوشتاریا» در این شهر استان گیالن واقع شده است

 - 3ناگزیر  -از اقیانوسهای جهان  -فیلمی در ژانر ترسناک به کارگردانی جواد افشار
 - 4جالیزی تنبل  -خانه بزرگ  -مخفف اگر  -اسلحه کمری

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

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 131آدینه  24آگست 2018

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 131 - AUGUST,24 , 2018

11

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  24آگست 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

131
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 9
ج -بیشتر درآمد مالی ما از منابع خصوصی،
بنیاد های خیریه خانوادگی ،بانک جهانی ،یونیسف و سایر سازمانهای امداد
تامین میشود .در حال حاضر ما هیچ کمک مالی از دولت اسرائیل دریافت
.نمیکنیم
س -آیا عجیب نیست که یک سازمان خیریه اسرائیلی مانند شما به پناه جویانی
کمک میکند که حکومتشان در جهت کشتن اسرائیلی ها و نابود ساختن
اسرائیل ساالنه میلیاردها دالر خرج گروههای تروریستی مانند حماس و
حزب اهلل می کند؟
ج -ما به کسانی کمک میکنیم که از دست همین حکومتهای وحشتناک می
گریزند و بدنبال زندگی بهتری هستند .آنها هیچ انگیزه ای بر علیه یهودیان یا
اسرائیلیان ندارند و ما در این شرایط امکان این را داریم که نه تنها جانهائی را
.نجات دهیم ،بلکه پلهائی بسازیم و دیدگاههائی را تغییر دهیم
س -سال گذشته ایران شاهد زلزله وحشتناکی در منطقه کرمانشاه بود ،و
در گذشته نیز زلزله های خانمان براندازی را تجربه کرده بود .اگر دولت
ایران اجازه داده بود که داوطلبان شما به قربانیان زلزله یاری برسانند ،آیا این
داوطلبان برای کمک به ایران میرفتند؟
ج -در درجه اول ،ما باید از امنیت تیم های خود اطمینان حاصل کنیم .در
صورت تضمین امنیتی صد در صد ،ما در هر جای جهان و هر زمان که به
.کمک ما احتیاجی باشد مسئله را مورد نظر قرار خواهیم داد
س -در میان داوطلبان خود ،شما اسرائیلیان مسلمان و مسیحی نیز دارید
که مجان ًا در اردوگاههای آوارگان ،مث ً
ال کمپ های جزیره "لزبوس" خدمت
میکنند .آنگیزه آنها چیست؟
ج -آنها هم به اهداف و ارزشهای سازمان ما اعتقاد دارند و میخواهند به رنج
دیدگان سوریه ،ایران و سایر نقاط یاری برسانند .برخی از آنها نیز مایل به
ایجاد پلهای دوستی میباشند .یکی از وفادار ترین کارمندان رسمی ما خانمی
است بنام "آریه" که زمانی خود یک آواره افغانی بود .او از سطح یک داوطلب
ساده در کمپ شروع کرد  .بعدا او با ما به کار ادامه داد و گروه همیاری بانوان
.را رهبری نمود .او واقع ًا به اینکه جزئی از تیم "ایسرا-اید" است افتخار میکند
س -شما برای ایرانیان غیر یهودی که احتماالً از اسرائیل خوششان نمی آید و
یا تصویری منفی از اسرائیل دارند چه پیامی دارید؟
ج -من امید دارم که اینها امکانات خودرا در جهت ساختن پلهائی با ما مصرف
نمایند .ما بسیار خوشحال خواهیم شد که با آنان همانطوریکه با سایر جوامع
.مسلمان در آمریکا و سایر مناطق جهان همکاری کرده ایم ،همیار شویم

