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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
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هالووین ، ایالت 
و  نمایی  هیتلر  کنتاکی، 

ایرانی برادر 
مردی که در ایالت کنتاکی در هالووین امســال خود را 
به شــکل سرباز آلمانی و پســرش را به شکل آدولف 
هیتلر در آورده بود با توجه به طیف گســترده اعتراض 
به او در شبکه های اجتماعی از مردم پوزش خواست. 
او در این عذر خواهی تصریح کرده اســت که نامش، 
نامی اســت که معموال یهودیان بر خود می نهند. برایان 
گلدباخ به نشــریه اونز بــرو تایمز گفــت که او یک 
نژادپرست نیست. او ادعا کرد که برادری دارد که نیمی 
ایرانی اســت و نامی دارد که به نام یهودیان می ماند و 

دوستان آمریکای آفریقایی دارد.  

فیلم جدید ملیسا لئو » غیر قابل عشق ورزیدن« 
چیزی بیشتر از سکس را در بر می گیرد

ملیسا لئو که در دانشگاه کلمبیا با سوزی یونسی - فیلم ساز  ایرانی االصل سینما آشنا می شود می گوید که 
با ســوزی  در آن زمان در یک دانشکده بودیم و پروژه های مشترکی را اجرا می کردیم. هر چند سوزی این 
پروزه ها را کنار گذاشــت و به فیلم ســازی روی آورد.  داستان پیشنهادی او برای ساختن فیلم به من ، یک 
داســتان حقیقی و داستان یک زن واقعی بود. یک داستان خصوصی از عشق، سکس و اعتیاد. داستان زنی از 
که  قعر به صدر می آید. نقش اول فیلم را  Charlene deGuzman بازی می کند فیلم در کالیفرنیا ساخته 

شده و این فیلم این هفته اکران می شود.

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/
http://www.iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

شهرام ناظری
خواننده، موسیقی دان، آهنگ ساز و موسیقی اصیل ایرانی است

بامداد روز جمعه، عروسک غول آسای بادی دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که او را همانند 
یک کودک نوزاد نشان می دهد، بر آسمان دان تاون لوس آنجلس ظاهر شد و تا دو روز آینده نیز 

به سبب برگزاری همایش سیاسی Politicon 2018 بر فراز آسمان خواهد بود.
در این همایش که روزهای 20 و 21 اکتبر در محل همایش های لوس آنجلس برگزار می شود 
از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه افراد سرشناس سخنرانی خواهند کرد که می توان به 

این افراد جیمز کارویل از استراتژیست های دموکرات، مایکل آواناتی وکیل استورمی دانیل علیه 
دانالد ترامپ، کتی گریفین کمدین معروف، تاکر کارلسون تحلیل گر تلویزیون Fox، ادی ایزارد 
کمدین بریتانیایی، دنیس رادمن بسکتبالیست پیشین و سفیر صلح کره شمالی، اشاره کرد. بلیط 

روزانه 70 دالر و بلیط VIP برای دو روز 400 دالر تعیین شده است. 

آخرین نظرسنجی دانشگاه USC در مورد انتخابات میان دوره یا در کالیفرنیا نشان می دهد 
که الیحه شماره 10 با مشکل روبرو خواهد بود. در این نظرسنجی نشان داده شده است از 
میان 41 درصد از مردم که در انتخابات شرکت خواهند کرد 38 درصد مخالف الیحه 10 

برای کنترل اجاره خانه ها هستند و 21 درصد هنوز تصمیم نگرفته اند. 
رابرت شاروم، از گردانندگان مرکز آینده سیاسی که خود یک استراتژیست دموکرات است 

می گوید، مخالفان الیحه ممنوعیت و محدودیت افزایش اجاره خانه ها و آپارتمان ها، هزینه 
زیادی در زمینه تبلیغات برای مخالفت کرده اند و این موضوع احتمال تصویب الیحه 10 را 
با مشکل روبرو می کند. باید یادآوری کرد که شماری از شهرها تالش دارند با این الیحه از 

افزایش اجاره پیشگیری کنند. 

عروسک غول آسای بادی دانالد بر آسمان دان تاون لوس آنجلس

آخرین نظرسنجی دانشگاه USC در مورد انتخابات

www.cbsautobody.com
https://www.facebook.com/jacques.farasat?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARASuAsk8xioPVOkezPXbEAx3QoguwrlBE-42gr_2BFb0xqLwCu55dnx6dbGhou482SHckW6e9etfWMB
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
http://www.blowdryhairplus.com/
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714-418-7146
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دانشگاه USC به توافق رسید که 215 میلیون دالر را بین شاکیان از دکتر گریگوری 
تیندال رییس پیشین کلینیک زنان بپردازد.

بنابر نامه ای که از سوی دکتر واندا آستین، رییس موقت دانشگاه USC منتشر شد، 
در مجموع 463 نفر به دادگاه های ایالتی و فدرال از پزشک کلینیک، گریگوری تیندال 
شــکایت کرده اند که در هنگام آزمایش و معاینه پزشکی مورد سوء استفاده جنسی 

قرار گرفته اند. 
215 میلیون دالر شــامل کســانی نیست که به طور فردی شــکایت کرده اند بلکه 
برای آنهایی که شــکایت عمومی )Class Action sue( طرح کرده اند و  به هر 
دانش آموزی که معاینه شــده است 2500 دالر و به هر دانش آموزی که ادعای سوء 

استفاده جنسی مطرح کرده است 250000 دالر پرداخت خواهد شد. 

در نخستین جلسه دادگاه دکتر جراح گرانت روبیچا و دوست دخترش سریسا رایلی، 
قاضی دستور داد که او تا پایان پرونده از کار پزشکی خودداری کند، این محدودیت از 
سوی اداره نظام پزشکی کالیفرنیا نیز تایید شده است و دوست دختر او نیز که اجازه کار 

به عنوان آموزگار جانشین را دارد، اجازه کار نخواهد داشت. 
از میان 7 بانویی که در پرونده تجاوز و آزار جنســی، مورد رســیدگی و دادخواست 

از ســوی دادستان ارنج کانتی به قاضی ارائه شده است، یکی از زنان، پرونده شکایت 
مدنی برای دریافت خســارت نیز به طور جداگانه به دادگاه عالی تسلیم کرده است. 
بنابر شکایت او، این پزشک و دوست دخترش او را با استفاده از مواد مخدر و داروی 

بیهوشی مورد تجاوز قرار داده اند. 

توافق میلیون دالری  بین شاکیان دکتر گریگوری

دستور قاضی برای دکتر گرانت روبیچا

یکی از مقامات پلیس لوس آنجلس که نخواســته است نامش فاش شود، به لوس 
آنجلس تایمز بازگو کرده اســت که علت بازنشستگی زودهنگام جرج ویله گاس، 
دســتیار رییس پلیس لوس آنجلس، رابطه جنســی او به عنوان فرمانده با یکی از 
زنان زیردســت او بوده است و او که 29 سال پیشینه خدمت داشته است ناگزیر به 

بازنشستگی و کناره گیری شده است. 
گر چه میشــل مور رئیس پلیس لوس آنجلس از اظهار نظر خودداری کرده است، 

لیکن سخنگوی اداره پلیس جاش روبنشتاین گفته است که جرج ویله گاس اعالم 
بازنشستگی کرده و قوانین ایالتی من را ازبیان هر گونه آگاهی رسانی منع می کند. 

در هر حال اســتیو سوبارو، رییس بخش غیرنظامی کمیسیون پلیس لوس آنجلس،  
گر چه نخواست به جزئیات بپردازد، لیکن گفت او نامه ای دریافت کرده که در آن به 

رابطه نادرست پرداخته شده است. 

شهر سن دیه گو اعالم کرد که با رقصنده های دو کالب تفریحی مردانه که در آن زنان 
به برهنه نمایی و رقص می پرداختند به توافق رسیده و 1/5 میلیون دالر خسارت برای 
ورود و بازرسی پلیس ناشی از مزاحمت و زیر پا گذاشتن حقوق مدنی افراد به 17 نفر از 

رقصندگان پرداخته است. 
در شــکایتی که رقصندگان دو کلوب Expose و Cheetahs در سن دیه گو تسلیم 
دادگاه کرده بودند پلیس را متهم به بازرسی برخالف میل رقصندگان در تاریخ 15 جوالی 

2013 و 6 مارچ 2014 نموده بودند. 
شورای شهر توافق کرد که در یک مورد 110000 دالر به یکی از رقصندگان و در شکایت 
دیگر 1/4 میلیون دالر در مجموع به 16 رقصنده دیگر بپردازد. دن گیلیون وکیل مدافع 
این رقصندگان با اعالم رضایت از توافق گفت نیروهای پلیس و جامعه باید بیاموزند که 
این زنان از حقوق مدنی برخوردار هستند و چون برای گذران زندگی، لباس از تن بیرون 

می آورند محکوم به هر برخوردی نیستند. 

بازنشستگی و کناره گیری زودهنگام دستیار رییس پلیس لوس آنجلس

 شکایت رقصنده های دو کالب تفریحی

شرکت کتاب
KETAB CORP.

ketab.net

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

نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در کنگره امریکا در یک مصاحبه تلویزیونی ضمن 
اظهار امیدواری به پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای و به دست گرفتن رهبری 
کنگره آمریکا، اعالم کرد گر چه از این که ممکن است بار دیگر، سخنگوی مجلس شود، 
لیکن برای یک دوره انتقالی خواهد بود و عالقه مند اســت که رهبری را یکی دیگر از 
اعضای دموکرات کنگره به دست بگیرد زیرا او یک مادربزرگ است و دوست دارد، با 

نوه های خود وقت بگذارد، سفر کند، کتاب بنویسد و از همه مهمتر و در مرتبه نخست 
عشق  و مهر و دوست داشتن را در برنامه داشته باشد و در کنار نسل نوجوان، آنان را برای 

آینده بهتر یاری کند.
نانسی پلوسی که اکنون 78 سال دارد او در سال 2007 به عنوان نخستین زن به ریاست 

کنگره در تاریخ آمریکا انتخاب شده است.

سناتور کامال هریس، روزدوشنبه، برای یک سفر تبلیغاتی انتخاباتی وارد ایالت آیووا 
شد. تا برای دموکرات هایی که نیاز به پشتیبانی برای حفظ کرسی کنگره و یا دستیابی 

به کرسی کنگره هستند، همگام با دیگر دموکرات ها کمک کند. 
در همین ســفر، بار دیگر احتمال نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری سال 
2020 از ســوی دموکرات ها، مطرح شــد. گر چه همواره از اوهایو برای ریاست 

جمهوری آغاز می کنند، اما ناگفته نماند که ایالت آیووا نیز از ایالت هایی است که در 
انتخابات مقدماتی پیروزی در آن ، برای نامزدهای ریاســت جمهوری از نظر سنتی 
اهمیت دارد او یکی از ســناتورهای دموکرات اســت که در جریان بررسی پرونده 

قاضی کاوانا با او برخورد بسیار جدی کرده است. 

اظهار امیدواری دموکرات ها در انتخابات،  از سوی نانسی پلوسی

سفر تبلیغاتی برای سناتور کامال هریس

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

تام اســتیر )Tom Steyer( میلیاردر معروف کالیفرنیا که بیشترین ثروت خود را از 
سرمایه گذاری در شرایط بحرانی شرکت های در حال سقوط به دست آورده است و 
از سال گذشته تاکنون همواره علیه دانالد ترامپ فعالیت کرده است، نه تنها 3/5 میلیون 
دالر بر روی جوانان در گروه Next Gen American سرمایه گذاری کرده تا آنان 
را به رای دادن جذب کند، ناگهان برای نام نویســی و تشویق جوانان در انتخابات در 

دانشگاه فولرتن ظاهر شد و با آستین های باال زده، و با در دست داشتن فرم های ثبت 
نام در کنار دانشجویان ،همانند یک کنشگر واقعی پدیدار شد تا یک میلیاردر سیاسی.

حضور او در دانشگاه فولرتن افزون بر تشویق جوانان، ایجاد فضای مناسب انتخاباتی 
در ارنج کانتی به شمار می آید.

 Century یک شــرکت سرمایه گذاری در ساختمان های اجاره ای که مرکز آن در شهر
city قرار دارد، در دادگاه فدرال پذیرفت که به ســبب رعایت نکردن مقررات در مورد 
امــالک اجاره ای از ترمیم تا تعمیر و موضوع تبعیض گرایی مبلغ 2/5 میلیون دالر برای 

رعایت نکردن شرایط زندگی افراد با ناتوانی های جسمانی و روانی بپردازد. 
از سوی دیگر ،این فرد که از نظر روانی دچار مشکل بوده است التین تبار نیز بوده است. 

ناتوانی جسمانی و روانی همراه با هم بزرگترین تبعیض را همراه با التین تبار بودن فراهم 
کرده است. 

این مستاجر در یک آپارتمان در شهرک کره ای ها )Korea Town( زندگی می کرده و 
اجاره او را دولت فدرال Section 8 پرداخت می کرده است. 

حضور ناگهانی تام استیر میلیاردر معروف برای تشویق جوانان در انتخابات

 جریمه برای رعایت نکردن مقررات امالک اجاره ای

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 11 آبان   /  2 نوامبر

1333 خورشیدی )1954 میالدی( 
کشف جنازه  متالشی شده  علیرضا پهلوی 

برادر محمدرضاشاه پهلوی 
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

و  تأتر  هنرمند  شروان  امیر  درگذشت 
سینما.

1333 خورشیدی ) 1954 میالدی (
علیرضا  ه  شد  متالشی  ه  جناز  کشف 

پهلوی برادر محمدرضاشاه پهلوی
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

و  تأتر  هنرمند  شروان  امیر  درگذشت 
سینما.

شنبه 12 آبان  /   3 نوامبر

1385 خورشیدی 2006
سابق  سفیر  هویدا،  فریدون  درگذشت 
بیماری  اثر  بر  ملل،  سازمان  در  ایران 
واشنگتن  در  سالگی  در سن 82  سرطان، 

دی سی امریکا. 
1385 خورشیدی 2006 ) میالدی(

سابق  سفیر  هویدا،  فریدون  درگذشت 
بیماری  اثر  بر  ملل،  سازمان  در  ایران 
واشنگتن  در  سالگی  در سن 82  سرطان، 

دی سی امریکا.

یکشنبه 13 آبان   /  4 نوامبر

3 خورشیدی )1964 میالدی( 
تبعید آخوند روح اهلل خمینی به ترکیه

1357خورشیدی )1978 میالدی( 
برای  خود  اتباع  به  امریکا  دولت  اخطار 

خروج هرچه زودتر از خاک ایران
1358خورشیدی )1979 میالدی( 

اشغال سفارت آمریکا، در ایران.

دوشنبه 14 آبان  /   5 نوامبر

1328 خورشیدی )1949 میالدی(
ترور عبدالحسین هژیر نخست وزیر ایران 

1357 خورشیدی )1978 میالدی(
استعفای جعفر شریف امامی نخست وزیر 

از سمت خود
1359 خورشیدی )1980 میالدی(

زادروز شیال خداداد هنرپیشه 
1376 خورشیدی )1997 میالدی(

رادیو،  گوینده  تابش،  علی  درگذشت 

کمدین و بازیگر )زاده 1304(
1380خورشیدی )2001 میالدی(

درگذشت ارتشبد غالمرضا ازهاری نخست 
وزیر ایران

1384 خورشیدی )2005 میالدی(
درگذشت نعمت اهلل آغاسی -خواننده- به 
در 66 سالگی،  مغزی  و  قلبی  علت سکته 

در گوهردشت کرج 

سه شنبه 15 آبان   /  6 نوامبر

1298 خورشیدی )1919 میالدی(
زادروز علی تجویدی آهنگساز و نوازنده 

ویولون )درگذشته 1384(

1315 خورشیدی )1936 میالدی(
زادروز واروژان هاخواندیان، موسیقی دان

1354 خورشیدی )1975 میالدی(
پاپ   خواننده  سپانلو،  شهرزاد  زادروز    

مقیم لوس آنجلس 
1357 خورشیدی )1978 میالدی(

ارتشبد  ریاست  به  نظامی  دولت  تشکیل 
غالمرضا ازهاری

1358 خورشیدی )1979 میالدی(
استعفای دولت موقت مهدی بازرگان 

1376 خورشیدی )1997 میالدی(
درگذشت جهانگیر فروهر هنرپیشه )زاده 

)1299
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

ایست  اثر   بر  پروانه،  خاطره  گذشت  در 
تهران. وی دختر  بیمارستانی در  قلبی در 
به ویژه  و  قاجار  عصر  خواننده   »پروانه« 
ناصری بود. او متولد سال 1309 بود. وی در 
سال 1336 به طور حرفه ای کار خود را با 

ارکستر استاد صبا آغاز کرد. 
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

درگذشت اقدس خاوری، خواننده، ردیف 
دان و سرپرست گروه یاران

چهارشنبه 16 آبان  /   7 نوامبر

1266 خورشیدی )1887 میالدی(
(بهار  الشعرای  )ملک  تفی  محمد  زادروز 
و  نگار  ، روزنامه  نویسنده   ، ادیب  ، شاعر، 

سیاستمدار 
 دیوان کامل ملک الشعرای بهار در شرکت 

کتاب موجود است  
1310 خورشیدی )1931 میالدی(

و  منتقد  دستغیب،  عبدالعلی  زادروز 
مترجم

1317 خورشیدی )1938 میالدی(
زادروز هوشنگ ظریف، نوازنده ی تار

1372 خورشیدی )1993 میالدی(
درگذشت جواد معروفی، موسیقیدان

 آثار مکتوب و موسیقی استاد در شرکت 
کتاب موجود است. کتاب هفت اثر برگزیده 
سوسن  از  تنظیم  معروفی  جواد  استاد  از 

کوشادپور از انتشارات شرکت کتاب 

پنجشنبه 17 آبان  /   8 نوامبر

1357 خورشیدی )1978 میالدی(
زادروز علی کریمی، فوتبالیست ایرانی

1376 خورشیدی )1997 میالدی(
جمالزاده،  محمدعلی  سید  درگذشت  

نویسنده و مترجم  
 اکثر کتاب ها و هم چنین کتابهای گویای 
کتاب  شرکت  در  زاده   جمال  علی  محمد 

موجود است.
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

امیر قویدل کارگردان سینما و  درگذشت 
تلویزیون

1394 خورشیدی )2015 میالذی(
درگذشت تیمسار سپهبد شاپور )عبداهلل( 
وی  کالیفرنیا،  جنوب  در  برزین،  آذر 
ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده  نخستین 
ایران پس از پیروزی انقالبیون در زمستان 

.1357

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
2 نوامبر تا 8 نوامبر )11 آبان تا 17 آبان(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

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

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

خبر - علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی، روز یکشنبه 22 مهر 1397، در یک 
فراخوان از دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، 
شورای انقالب فرهنگی، حوزه های علمیه و صاحب نظران خواسته است »نظرات 
مشورتی « درباره »الگوی پایه اسالمی ایرانی - پیشرفت« را ارائه دهند تا ظرف دو 

سال آینده، »نسخه نهایی الگوی اسالمی ایرانی - پیشرفت« آماده و ابالغ شود. 
از اونجایی که آغا در مورد برنامه مهم الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت از صاحب 
نظرها مثه شهروند ایرانشهر کمک خواسته و بنده هم همیشه ایشونو مورد عنایت 
قرار میدم و راهکار ارایه می کنم، عرضم به خدمت شریف شما آغای خودم که 
چون برنامه های توسعه قبلی به خوبی اجرا شده و ما االن تبدیل به چین اسالمی 
شــدیم و یه نیمچه ابرقدرت اقتصادی شــدیم و ارزش پول ملی مون هم االن 
دویست هزار برابر دالر شده و اصلن دیگه به صادرات نفت محتاج نیستیم و ...، 

پیشنهاد من اینه که: 
اوال الاقل اســم دانشگاه ها و اســتادها رو میاوردی که حتما از تو و اون جوجه 

آخوندای حوزه علمیه مفهوم پیشرفت و ترقی رو بهتر میفهمن. 
دوما این که یا اسم اسالمی رو از برنامه حذف کنین یا واژه ایرانی! چون اگه برنامه 
اسالمی باشه که دیگه پیشرفت معنی نمیده و اگه ایرانی باشه که خب شما و دار و 

دسته ات اصن ایرانی نیستین که بخواین به پیشرفت مملکت فکر کنین. 
ســوما اصن غلط کردی فراخوان دادی! مگه غیر حرف خودت، کســی دیگه ام 

جرات داره اظهار نظر کنه که ادای تنگا رو در میاری. 
چهارما اینکه اول ببین تا چند ماه دیگه هســتی که برای چند ســال دیگه نفشه 
میکشی. پنجما به جای نقشه پیشرفت باس دنبال راه های جلوگیری از پسرفت 

بگردی. 
ششما اینکه شما نمی خواد تا سال فالن دنبال پیشرفت باشی، بیا هم االن به عمو 

ترامپ بگو غلط کردم تا تحریما رو ورداره که بتونی پیشرفت کنی. 
هفتما، بیا و مثه بچه آدم از کننده این برنامه ها بخواه که برات تدوینش کنن، نه حاج 

صادق واعظ زاده پسرخاله ات که اندازه گوسفندم نمیفهمه. 
هشــتما اینکه تهیه برنامه قبلی )تا سال 1404 خورشیدی( هفت سال طول کشید و 
کلی پول بی زبون مملکتو به فالن دادین، بیا این برنامه جدید رو هفت ماهه تهیه کن. 
نهما اینکه نمی خواد جزو پنج کشور پیشرفته و ده قدرت اول اقتصادی دنیا )تا سال 
1444 خورشیدی( و ... و اینا بشی و خاستگاه تمدن نوین اسالمی بنا کنی، بیا جون 

مادرت مملکتو از کثافتی که خودت و دار و دسته ات درست کردین، نجات بده!
دهمــا، ببین ما هنوز در به در دنبال آدرس ســاقی ات میگردیم، ببینیم از کجا این 

جنسای مرغوب رو میگیری که اینجوری توهم میزنی و چیزشعر میگی!   

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 کاخ بین سال های 1718 تا توسط آرماند-کلود مویه آرشیتکت فرانسوی به سبک 
کالسیک برای اقامت کنت دِورو ساخته شد- از سرداران داریوش سوم

 2- ترویج  دهنده-  زمین شوی دسته دار- نوعی آجیل
 3- از وسایل آزمایشگاه- علم تصاویرمتحرک- نوعی  شیرینی

 4- دوستی- درک و شعور- از سکه های هخامنشی- قیمت کاال
 5- نوشابه قدیمی-  سازمان فضانوردی آمریکا- وسط و بین

 6- پارچه کم عرض- خودرویی کره ای- اندک
 7- بریدن شاخه های اضافه درخت- دلیری-  آب منجمد- مقابل زیر

 8- نزدیک به هم- سوال کردن
 9- رودی در ایتالیا- گوشت آذری- آنچه در جنگ به دست آورده شود- بزرگی

 10- آرام یافتن- پارچه معیوب- نادان
 11- نوعی جنون- گیاهی یک ساله با گل های آبی یا سفید و ساقه های بلند و باریک-  مزه نمک

 12- خو گرفتن- سخن  نیش دار- قاصد- سرود دسته جمعی
 13- کاله الف- از میان رفتن- تمامًا

 14-  ماده مقوی بعضی از خوراکی ها و میوه ها -  گشوده- سالم
 15- غیر قابل دیدن- از کاخ های دوره صفویه در اصفهان

 
عمودي :

 1- پسر کوروش کبیر-  یکی از غنی ترین موزه های جهان که در شهر برلین، پایتخت کشور 
آلمان واقع شده است

 2- بزرگتر- صفت میوه خراب- همسر اردشیر اول
 3- خورشید- روز ازل- شهر فردوسی- موضوع و زمینه

 4-  برآمدگی ته کفش- از شهرهای استان  فارس- سنگدل و بی رحم-  محموله
 5- اشتباه- فضاپیمای بالدار- پرتاب شده

 6-  کودکی که پدرش مرده باشد- روزگار- جامه یک ال و بی آستر
 7- صندلی سوارکاری- انسان های بسیار باهوش- اختراعی از الکساندر گراهام بل

 8- همیشه و مستمر- ادب و فرهنگ
 9-  ماه سوم از سال میالدی- زدن نبض و قلب- نغمه و بانگ

 10- آرزومندی- گله گوسفندان- زیر پای راننده است
 11- سخن زشت و ناروا- فهرست- از حروف الفبای پارسی

 12- غربال- نوعی خط باستانی- لطیفه- مردن از غصه
 13- بزرگ قبیله- یار کلنگ!- از روزگار درمی آورند- اجاره خانه

 14- میل به غذا- رنج دیده- باشگاه
 15- این شهر یکی از مهم ترین بنادر تجاری و نیز اصلی ترین پایگاه دریایی ایتالیا می باشد-  یک 

موزه و گالری هنری ست که در مادرید واقع شده است

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 کانون خبر:

پلیس دانشــگاه UCLA اعالم کرد که در جستجوی مردی است که در فاصله 30 اگوست تا 23 اکتبر در خیابان میدوال، بین 
خیابان های استراتسمور و گی لی، در برابر دختران، با نشان دادن اندام جنسی خود، دست به خودارضایی زده است. او که بین 
سن 20 تا 35 ساله دیده می شود و موهای کوتاه مشکی دارد و بسیار مرتب به نظر می آید با بهره گیری از اتومبیل های GMC و 

BMW و VW دست به این اعمال در درون اتوموبیل خود زد است و از زنان عابر، برای پرسیدن موضوعی خواسته است که 
به اتوموبیل او نزدیک شوند و او را مشاهده نمایند. گر چه این رویدادها بیرون از دانشگاه بوده، لیکن پلیس دانشگاه می گوید که 

او دختران دانشگاه را هدف قرار داده است. 

اقتصاد شکننده، نوسانات شدید قیمت ارز، سقوط ارزش پول ملی، نابسامانی بازار 
و ...، نتیجه بازگشــت تحریم های ایاالت متحده در برابر رژیم جمهوری اسالمی 

است اما ...
در یکی از سخنرانی های اخیر رهبر جمهوری اسالمی به تاریخ بیست و دوم امرداد 
1397 خورشیدی و در واکنش به سنگین تر شدن تحریم ها و موج گرانی و تورم، 
سخنانی گفته شد که جای بسی تامل و تفکر دارد. او گفت: »من نمی گویم تحریم ها 
اثر ندارد اما عمده مشکالت اقتصادی اخیر مربوط به عملکردهاست و اگر عملکردها 
بهتر و با تدبیرتر و بهنگام تر و قوی تر باشــد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت 
و می توان مقابل آن ایستاد؛ در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد 
دالر از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی 
تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکالت 

مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد!«
به دور از هرگونه پیش داوری درباره مضمون سخنرانی که تحریم ها را کم اثر دانسته 
و گناه را به گردن مدیران اجرایی کشور )که در نهایت زیرنظر خود ایشان مشغول 
به فعالیت هستند!( می اندازد، بخشی که مشکالت مدیریتی را بزرگنمایی می کند 

اتفاقا کامال درست است! 
باید درباره مدیریت ناکارآمد داخلی و تاثیر عمیق تر آن بر اقتصاد بیمار ایران گفت 
و از آن مهم تر تصمیمات اقتدارطلبانــه و انحصارگرایانه همان رهبری جمهوری 
اســالمی که می خواهد از زیر بار مسئولیت فاجعه ای که نهادهای تحت فرمان او 
برای اقتصاد مملکت به بار آورده اند، شانه خالی کند و در نهایت تحریم های فلج 
کننده ایاالت متحده برخالف نظر رهبر، نه تنها تاثیر مســتقیم بر داد و ستد کشور 
گذاشته بلکه باعث باز شدن دمل های چرکین مفاسد اقتصادی مدیریت خرد و کالن 

نظام اسالمی شده است.
ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. نفت بعنوان سرمایه و درآمد اصلی 
و پس از آن، معادن گوناگون، آثار هنری و دستی مانند فرش، مواد غذایی خاص و 
درجه یک مانند پسته و ... و بسیاری از محصوالت دیگر که از دل طبیعت یا دستان 
ماهر ایرانی بدست می آیند، هرکدام می توانند نقش پررنگی در ایجاد اقتصادی پویا 
و رفاه ملی برای ایرانیان داشته باشد. با اینکه در چهل سال گذشته بسیاری از ثروت 
مملکت خرج خارج از کشــور و بیگانگان شده و به اصطالح تلف شده و مقادیر 
زیادی از آن نیز توسط حکومت اسالمی و جیره خوارانش به یغما رفته است اما باز 
هم شاهد انباشت ثروت در کشور هستیم و در صورت وجود یک مدیریت دلسوز 
و مدبر می توان با ساماندهی آنها حتی تا مدت زیادی در برابر تحریم های ایاالت 

متحده دوام آورد و باعث شد تا فشار کمتری به مردم وارد شود اما ...    
در خبرها آمده که فقط حدود بیســت تا سی میلیارد دالر، ارز خانگی در ایران انبار 
شده است و دولت سعی دارد تا با تاثیر بر بازار آزاد ارز، آنها را به خزانه برگرداند. 
رقم هر چه باشد، درشت است و نشاندهنده گوشه ای از ثروت موجود در مملکت 

است که با بی تدبیری و سواستفاده های ارکان حکومت، فشار اقتصادی موجود را 
به گرده توده مردم منتقل کرده است. اینکه چرا مردم این مقدار ارز )توجه کنید این 
رقم سرســام آور فقط برای ارز خانگی اســت و نه برای طال و سایر اوراق یا مواد 
گرانبها که شــاید رقمی بیش از این باشد!( را انبار کرده اند، ریشه در احساس عدم 
امنیت اقتصادی دارد که دقیقا از زمان پیروزی انقالب اســالمی به دلیل بی توجهی 
به اصول اقتصاد و سایر فعالیت های مخرب حکومت جمهوری اسالمی، جنگ با 
عراق، حمایت از گروهک های تروریســتی در خاورمیانه و درگیری با کشورهای 

دیگر و ...، آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.  
یکی دیگر از فعالیت های مخرب اقتصادی نظام جمهوری اسالمی، بال و پر دادن به 
نظامیان سپاه پاسداران و آزاد گذاشتن آنان در زمینه های اقتصادی و عمرانی است 
کــه به نوعی در ظاهر به تقویت بنیه رهبــری و نهادهای زیر نظر او کمک کرده و 
در باطن باعث ســقوط اقتصاد کشور به سوی انحصارگرایی سپاه شده است. چون 
زور و اسلحه دارند پس در همه جا و در هر زمان می توانند به جمع آوری ثروت 
برای راس نظام بپردازند. در این نوع از فعالیت های مخرب که کامال تحت مدیریت 
رهبری نظام اجرا شده است، برای تامین هزینه های سنگین گروه های تروریستی 
تحت حمایت حکومت در خارج از کشور، قاچاق و پولشویی یکی از راهکارهایی 
است که بطور جدی اجرا می شود. بر اساس آمار ارایه شده از سوی سازمان مبارزه 
با قاچاق کاالی نیروی انتظامی رژیم، هر ساله بیش از 20میلیارد دالر کاالی قاچاق 
وارد کشــور می شود. هیچ عقل سلیم و منطق درستی نمی تواند بپذیرد این میزان 
جنس قاچاق توســط چند کولبر کردستانی یا شترسوار بلوچستانی وارد کشور می 
شود. این حجم باال از کاالی قاچاق فقط می تواند با سازماندهی گسترده و بوسیله 
وسایل حمل و نقل سنگین و پرسنل فراوان بارگیری، جا به جا و توزیع شود و فقط 
تنها قدرتی که در کشــور می تواند به همه این عوامل دسترســی داشته باشد، سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی است که در راس آن رهبر قرار دارد.
بحث خصوصی سازی اقتصاد چندسالی است که در جمهوری اسالمی مورد توجه 
قرار گرفته و با این بهانه، همه بخش های پولســاز و حســاس اقتصادی و فناوری 
کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت اختیار و تملک سپاه و دیگر نهادهای 

رهبری قرار گرفته است.
معافیت ســازمان های زیرنظر رهبری از حسابرسی و مالیات عمومی، سومدیریت 
دیگری در سطح اقتصاد ایران است. به این ترتیب این نهادها می توانند بدون اینکه 
اثری در اســناد و مدارک دولتی از خود به جــای بگذارند، به ثروت اندوزی برای 
رهبــری نظام پرداخته و پول های کثیــف را وارد چرخه اقتصادی مملکت کنند تا 

بتوانند مخارج رهبری را بدون برجای گذاشتن سند و مدرکی، تامین کنند.
رانت های حکومتی یا همان سواســتفاده از اخبــار و احکام پیش از اطالع عموم، 
راهکار دیگری در مال اندوزی وابستگان به نظام اسالمی است که باعث فربه شدن 

بسیاری از مرتبطان با جمهوری اسالمی شده است.

در اختیار گذاشــتن وام های کالن طوالنی مدت با بهره های کم، صدور مجوزهای 
خاص برای فعالیت های اقتصادی مهم و دادن امتیازهای شگفت انگیز به نزدیکان به 
حلقه قدرت، نوع حاد سومدیریت و سواستفاده از موقعیت حکومتی افراد است که 

تیشه ای است بر ریشه اقتصاد ایران زمین!
به همه این دزدی ها و سرقت بیت المال، کمک های مالی و نظامی گسترده رژیم به 
متحدان منطقه ایش را نیز باید اضافه کنیم که خود فشار کمرشکنی بر اقتصاد کشور 

تحمیل می کند. 
با توجه به نکات مهمی که گفته شد، عدم میریت صحیح در راس تصمیم گیری های 
اقتصادی و انحصارطلبی رهبری نظام، چنان شــکنندگی در اقتصاد کشور ثروتمند 
ایران بوجود آورده اســت که تحریم های آتی ایاالت متحده عامل اصلی ســقوط 
احتمالی اقتصاد مملکت نخواهد بود بلکه تحریم مکمل سومدیریت در راس و بدنه 

نظام جمهوری اسالمی است.
نوشته: امیر رنجبر، نویسنده و محقق     

      
عدم مدیریت 

رانت
قاچاق و پولشویی
ترنسفر اسلحه و 

اقتصاد تحریمی

در جستجوی مردی که دست به خودارضایی کرده 

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

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

فارسی عالقه دارند  

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

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

خدمات و سرویس
 Paralegal Services and

Collection Services

PARALEGAL 
GROUP CENTER

به مدیریت 
جمشید گودرزی

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

www.ucclaagroup.com
universallaw2@yahoo.com

جری براون فرماندار کالیفرنیا که بــه روزهای پایانی خدمت خود به عنوان فرماندار 
نزدیک می شود، به سبب عالقه خود به حضور در صحنه های بین المللی به وبژه در زمینه 
صلح و محیط زیست ، دعوت یک سازمان غیرانتفاعی را که از دانشمندان اتمی تشکیل 
شده است، پذیرفته و ریاست عالی بولتن دانشمندان اتمی را که مرکز آن در شیکاگو 
است، به عهده خواهد گرفت و در نشست آینده رهبران در نوامبر شرکت خواهد نمود 

این سازمان که در سال 2001 تشکیل شده است تالش برای غیراتمی کردن جهان دارد. 
جری براون فرماندار کالیفرنیا در سفر به واشنگتن، روز گذشته یک دیدار یک ساعته با 
ژنرال متیس، وزیر دفاع آمریکا داشت و این دیدار در شرایطی رخ می دهد که آمریکا 
تالش دارد از قرارداد کاهش موشک های میان برد با کالهک اتمی نیز خارج شود. جری 

براون شرایط را خطرناک توصیف کرده است. 

12 روز به انتخابات میان دوره ای 2018 مانده است و دموکرات ها برای به دست آوردن 
اکثریت در کنگره، نیاز به 23 کرسی دارند. 2 کرسی نمایندگی جمهوریخواهان در ارنج 
کانتی، از سوی 2 کاندیدای دموکرات تهدید می شود که هر دو در گذشته عضو حزب 
جمهوریخواه بوده اند و برای همین منظور از نظر دیدگاه ها،  نه جمهوریخواه و نه دموکرات 
تلقی می شوند و هر دو با پول و ثروت خود در انتخابات هزینه می کنند. یکی از این دو نفر 

هارلی رودا است که در برابر دی ماروه راباکر به رقابت می پردازد و دیگری گیل سیسنورو 
اســت که در رقابت با یانگ کیم جمهوریخواه برای به دست آوردن کرسی دارل آیسا 
نماینده جمهوریخواه کنگره است که اعالم بازنشستگی کرده است. گیل سیسنورو که 

از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا بوده که برنده التاری 266 میلیون دالری شده است.

 روزهای پایانی برای جری براون

رقابت دموکرات ها برای انتخابات میان دوره ای

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:

ماکسین واترز، نماینده دموکرات کنگره آمریکا از لوس آنجلس که از دریافت کنندگان 
بسته های تهدید کننده بمب بوده است، اعالم کرد که: هیچ وحشتی ندارد و افزود که 
باید به کار خودمان ادامه دهیم تا کشــور را در مسیر درست قرار دهیم و این کاری 
است که من تصمیم دارم انجام دهم ،همان گونه که جوان ها می کنند و کار خود را 

ادامه می دهند. 

ماکسین واترز از دموکرات هایی است که مخالفتش با پرزیدنت ترامپ بسیار آشکار 
است و دانالد ترامپ در شعارهایش از او نام می برد. 

او افزون بر دفتر خود در واشنگتن، در دفتر خود در لوس آنجلس نیز بسته مشابهی 
دریافت کرده است. 

به سبب تهدید و احتمال خطر، دانشگاه )Point Loma Nazarene( پوینت لوما 
نظرین، در منطقه سن دیگه گو، که یک کالج مسیحی است، تعطیل شده و موضوع به 

آگاهی FBI رسیده است. 
در حالی که FBI به تحقیق می پردازد و هنوز علت این تهدید که روی شــبکه های 

مجازی انجام شــده، روشن نیست تمامی کالس ها تعطیل و کارمندان به خانه خود 
فرستاده شده اند و دیگر خدمات نیز به حالت تعطیل درآمده است. 

لیکن از دانشجویانی که در خوابگاه دانشگاه زندگی می کنند تقاضا شده است باز گردند. 

بسته های تهدید کننده بمب برای ماکسین واترز نماینده دموکرات

تعطیل شدن دانشگاه پوینت لوما در منطقه سن دیگه گو

انتشار آخرین گزارش میزان فروش خانه در ماه سپتامبر 2018 برای جنوب کالیفرنیا نشان 
از یک کاهش 18 درصدی دارد و گر چه بهای فروش خانه های میان قیمت با 3/6 درصد 
افزایش در 6 ماه نخست سال بهای میانگین خانه های میان قیمت را به 523000 دالر رسانده 
است، لیکن تمامی شواهد مبنی بر کاهش میزان فروش خانه ها و نه تنها از ارتباط باال رفتن 
میزان بهره ها و پایین ماندن بهای خانه ها سخن می گوید، لیکن هراس از سقوط قیمت خانه ها 

همانند بحران اقتصادی سال 2008، یکی از دالیل کندی بازار فروش خانه بوده است. 
ریچارد گرین مدیر مرکز مطالعات امالک در دانشگاه USC می گوید: من فکر می کنم که 
بازار فروش خانه در جنوب کالیفرنیا به ویژه برای مدتی به سوی آرام شدن برود و بر اساس 
کند شدن رشد اقتصادی و همراهی هراس از سقوط بازار، تا مدتی شاهد کاهش و یا توقف 

قیمت باشیم.

در کمتر از یک هفته به انتخابات میان دوره ای در 6 نوامبر 2018، اعالم شد که 23 میلیون 
نفر در سراسر امریکا، از رای زودهنگام بهره گرفته اند و آرای خود را به صندوق های 
رای واریز کرده اند، که می تواند از ازدحام در برابر صندوق های رای در آخرین ساعت ها 
پیشگیری نماید و فشارهای تبلیغاتی بر آن اثری نداشته باشد یکی از 37 ایالتی که به 
رای گیری زودهنگام مبادرت ورزیده است ایالت کالیفرنیاست که گر چه یک ایالت 

متمایل به دموکرات هاست لیکن 9 منطقه ای که در حالت نوسانی هستند و بیشتر در 
دست جمهوریخواهان هستند، می تواند رای زودهنگام دموکرات هایی را جذب کند که 
بر اثر خبرهای سیاســی روز، تصمیم به رای دادن نموده اند، زیرا ممکن است در روز 
انتخابات وقت نداشته باشند، بررسی های آماری نشان می دهد که شرکت کنندگان در 

رای دادن زودهنگام را جوانان و دانشجویان دانشگاه ها تشکیل می دهند.

گزارش میزان فروش خانه در ماه سپتامبر

بهره گیری از رای دادن  زود هنگام

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 2 نوامبر2018
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
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

140

درکانون خبر:

کاالن واکر  ،خواننده رپ 23 ســاله و بازیگر فیلم Super Fly به اتهام شــماری از 
مزاحمت های جنسی، با 9 پرونده جنایی برای این مزاحمت ها وتجاوز و آزارهای جنسی 

دستگیر و با وثیقه تعیین شده یک میلیون دالری راهی زندان شد.
تمامی زنان شاکی ادعا کرده اند که او از آنها برای استخدام روی شبکه های مجازی برای 
مدل شدن درخواست کرده بود و هنگامی که مراجعه می کرده اند او در اتاق تنها بوده و 

آنها را مورد آزار و مزاحمت جنسی قرار داده است. 
او در گفتگو با نشریه Billboard گفته بود که او با مادرش به عنوان تنها سرپرست 
بزرگ شده و جابه جایی از شهری به شهری و از محله ای به محله ای او را در معرض 

افسردگی و خودکشی قرار داده است. 

کاالن واکر  ،خواننده رپ 23 ساله در زندان

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

