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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...!!!

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

رایگان
FREE

130

افزایش قدرت آتش سوزی در 
مندوسینو

USC برکناری رئیس دانشگاه

3 شرکت بزرگ صنایع را زنان 
اداره خواهند کرد

شکایت یکی از ماموران آتش 
نشانی لوس آنجلس به دادگاه

علت صف های طوالنی اداره 
راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا 

)DMV(

وزش باد، آتش سوزی ُهولی را از 
9600 اِکر به 18000 اِکر رساند.

تالش میلیارد دالری اداره خدمات 
عمومی آب، برق و گاز کالیفرنیا

ادامه مطلب در صفحه 2

URGENT CARE
تیم حرفه ای و با تجربه 

دکتر حمیدرضا میرشجاعی
 در خدمت حفظ سالمت، بهبود و فوریت های پزشکی شماست

Woodland Hills-Topanga

Call:818-888-7009
5995 Topanga Canyon Blvd
WoodlandHills, CA 91367

Open 7 Days a Week - 9am - 6pm

از روز چهارشنبه یکم ماه آگست جاری، برنامه شنیداری 
پادکست »از دو ذهن« به همت »بنیاد ندا نوبری« بصورت 

هفتگی پخش گردیده است.
از دو ذهن نگاهی است به روابط بین انسان ها و آنچه 
تاکنون بر آنها گذشته و چگونه می توان آینده را ترسیم 
»ساره شورد« )گروگان سابق در حکومت  کرد. خانم 
استبداد مذهبی جمهوری اسالمی ایران( که میزبانی و 
اجرای پادکست از دو ذهن را بر عهده دارد، حدود 18 
ماه بر روی این پروژه کار کرده است و اکنون نخستین 
برادر«  و  »جنگ جنسیتی خواهر  عنوان  با  آن  قسمت 
منتشر خواهد شد. در این بخش »مت« و »جکی« خواهر 
و برادری هستند که االن در میانسالی به سر می برند و از 

خاطرات، روابط، کشمکش و جنگ و گریزهایشان و نیز 
عشق عمیق خواهر و برادری حاکم بین شان از کودکی 

تاکنون با خانم شورد )مجری برنامه( سخن می گویند.
بنیاد ندا نوبری که تهیه کننده این پادکست است، سازمان 
»ترویج  شعار  با  که  است  ای  بشردوستانه  غیرانتفاعی 
و  هنر  طریق  از  محیطی  زیست  و  اجتماعی  عدالت 
آموزش و پرورش« پدید آمده و سالهاست که در این 
زمینه فعالیت می کند. برنامه شنیداری پادکست از دو 
ذهن، چهارشنبه هر هفته در وبگاه بنیاد ندا نوبری به 
نشانی اینترنتی http://nnf.foundation و آی تیونز 

قابل دسترس است. 

از دو ذهن

چهل سال انقالب اسالمی
  از دید یک استاد دانشگاه شریف تهران

در البالی صفحات و مطالب گوناگون اینترنتی گاه به مواردی بر می خوریم که بازنشر 
و بازخوانی آنها خالی از لطف نیست؛ یادداشتی ادبی به قلم خانم دکتر شاهین از کانون 
بازنشستگان دانشگاه صنعتی شریف تهران به زبانی شیوا و ساده، وضعیت چهل سال 

انقالب اسالمی در ایران را تشریح کرده است: 
انقالب نتیجه ناآگاهی بود

جنگ نتیجه انقالب بود
عقب ماندگي نتیجه جنگ بود

تحریم نتیجه عقب ماندگی شد
و اختالس و دزدی نتیجه تحریم!

فقر و فالکت اقتصادی - فرهنگی نتیجه اختالس ها
ایمان و خرافات نتیجه فقر
و ناآگاهی نتیجه خرافات

این چرخه ٤٠ سال کابوسي است که با ناآگاهی شکل گرفت و هنوز هم با ناآگاهی 
ادامه دارد …

ایران کشوریست که توسط مردمش چهار میخ شده ...
میخ اول : جهل

میخ دوم : خرافات
میخ سوم : تعصب کور

میخ چهارم : امامزاده پرستی
ما جماعتی هستیم که میخ بر دامان خود و کشورمان گذاشته و بر تخته چهارمیخ کردیم 

که نه خود و نه کشور قادر به حرکت رو به جلو نیستیم ...
گسستن از این میخ کوبها فقط با اندیشیدن ممکن است پس باید احساس را کنار 

گذاشت و لحظه ای در تفکر عمیق فرو رفت.
آهای آقای نسبتا محترم با شمام

وقتی که پوشاندن چند تار مو در محیط اجتماع مهمتر از مقابله با فسادهای درون جامعه 
بشود…

نجابت از بین میرود!
وقتی که کنترل ظاهر و صحبتهای مهماندار هواپیما مهمتر از نظارت فنی پیش از پرواز 

بشود…
امنیت از بین میرود!

وقتی که دلسوزی مسئولین برای کشورهای عربی مهمتر از داخل باشد ...
بودجه مملکت از بین میرود!

وقتی که زیارت سرزمین های عربی مقدس تر از خاک پاک وطنم باشد ...
ارزشها از بین میرود!
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                             

هیئت امنای دانشگاه USC سرانجام مکس نیکیاس،  رئیس  دانشگاه USC را 
که ماه ها درگیر حل مشکل ناشی از رفتار ناشایست رئیس درمانگاه زنان بود، را 
برکنار کرد. و به جای او واندا آستین، یکی از مدیران بازنشسته مهندسی هوا - فضا 
را به طور موقت به جای او برگزید تا به برخی از مشکالت پایان دهد. آخرین 
مشکل دانشگاه رفتار جنسی دکتر تیندال با مراجعان بوده است. از سوی دیگر 

هیئت امنای دانشگاه USC، کمیته بررسی و جستجویی را برای یافتن رئیس 
مناسب برای دانشگاه تشکیل می أهد. برخی بر این باور است که ممکن است 
سرانجام کمیته  او را به ریاست دانشگاه برگزیند. واندا آستین که یک آفریقایی تبار 
است در سال 1988 دکترای مهندسی خود را در زمینه هوا - فضا دریافت کرده 

است و فردی است که مشکالت دانشجویان را می شناسد.

USC برکناری رئیس دانشگاه
پس از تحریم های آمریکا در خیابانهای تهران: 

من فرصت آتش زدن پرچم آمریکا را بدلیل نداشتن پول از دست دادم

وقتی که جرم اختالس و رانت خواری نادیده گرفته میشود و اقساط عقب افتاده یک 
کارگر ساده توهین آمیز قلمداد میشود ...

عدالت از بین میرود!
وقتی که هزینه ساخت مسجد و ضریح طال در کشورهای عربی واجب تر از ساخت 

بیمارستان و مدرسه در مناطق محروم و جنگ زده وطنم میشه ... 
ارزش پول از بین میرود!

وقتی که پول باد آورده و اضافه حاجی خرج مکه و کربال رفتن بشه و روز به روز بر 
شمار گرسنگان و مستضعفان اضافه بشه ...

وجدان بیدار از بین میرود!
وقتی که ختم قرآن، نماز، عبادت و دعای کمیل و…. به زبان عربی خونده بشه و معنی 

یک کلمه رو هم متوجه نشی ...
اخالق اجتماعی از بین میره!

وقتی که خرافات و جهالت در جامعه جزو دستور کار باشه و ملت رو بال نسبت خر 
حساب کنن …  

اعتماد در بین مردم از بین میرود!
وقتی که متن پرچم کشورم عربی، نوشته های دیوارهای شهرم عربی، اذان و نیایش 

خداوند به زبان عربی، زبان بهشتیان به عربی عنوان شود … 
زبان پارسی از بین میرود!

وقتی که بی کفایتی مسئولین باعث گرانی و قحطی و تحریم و نابودی ایران باشد … 
درآمد و پس انداز و آرامش و تحکیم خانواده از بین میرود!

وقتی مسئولین بزرگترین دزدان سرگردنه هستند و بیانش تخلف باشد … 
ایمان در بین مردم از بین میرود!

وقتی که آدرس بهشت را به من و تو آموزش میدهند و خودشان خطاکارترین و 
دروغگو ترین باشند … 

مذهب و اعتقاد ازبین میرود!
وقتی که رشادت و پهلوانی اسطوره های وطنم در طول تاریخ نادیده گرفته شود و به 

جای آن روضه خوانی برای نیاکان اعراب مطرح شود … 

ارزش ها ازبین میرود!
وقتی که تفکیک جنسیتی مهمتر از احترام به حقوق انسان ها و ایجاد فرصت های 

برابر بشود … 
آزادی از بین میرود!

وقتی که فیلتر کردن، سانسور و پارازیت انداختن مهمتر از حذف آسیب های اجتماعی 
بشود…

شادابی از بین میرود!
وقتی که فروش و سود بیشتر، مهمتر از هزارجور پالم و زهر مار تو مواد غذایی بشود 

…
سالمت از بین میرود!

وقتی که تقلب و کپی کاری مهمتر از اندیشه و ایده پردازی برای پیشرفت بشود…
خالقیت از بین میرود!

وقتی که ساخت و ساز بیشتر، مهمتر از حفظ محیط زیست و درختکاری میشه…
طبیعت از بین میرود!

وقتی که دلواپسی عقیدتی دانشجویان مهمتر از دلواپسی های علمی شان بشود…
دانش از بین میرود!

وقتی که دروغ و ریاکاری در ارتباطات مهمتر از صداقت و راستی بشود…
اخالق از بین میرود!

وقتی که درآمد عسلویه به تنهایی درآمدی معادل هفت کشور معادل ایران باشد که الرژ 
زندگی کنن ...

سایر منابع نفتی و طال و مس و فوالد و پسته و زعفران و …؛ به کجا میروند!
وقتی که صدای بوق ماشینهای مدل باال مهمتر از صدای تیشه فرهاد بشود…

عشق از بین میرود!
وقتی که این مطالب توسط من و تو خوانده میشود و سکوت میکنیم و جرات

نشر آنرا نداریم ...
 شهامت از بین میرود!

ادامه مطلب از صفحه 1

روز شمار
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خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
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زنان کنترل بخش بزرگی از صنایع دفاعی امریکا را به عهده می گیرند. 
شرکت صنایع دفاعی نورتروپ  اعالم کرد که از سال آینده، ریاست این شرکت 
را به کتی واردن می سپارد و با این گزینش از سال آینده 3 شرکت بزرگ صنایع 
دفاعی امریکا یعنی الکهید مارتین ، جنرال دینامیک و نورتروپ را زنان اداره 
خواهند کرد و افزون بر آن ریاست شرکت بوئینگ نیز از سال 2٠16 به یک زن 

سپرده شده و او شرکت 21 میلیارد دالری بوئینگ را اداره می کند. گر چه تاکنون 
اداره این شرکت های مهندسی دفاع در اختیار مردان بوده است و حتی در مورد 
مجموع کارمندان، زنان تنها 2٤ درصد کارکنان صنایع دفاعی را تشکیل می دهد. 
در سال های اخیر، افزایش شمار زنان برای مدیریت عالی و ریاست شرکت های 

Furtune 5٠٠ بسیار مطرح بوده است. 

3 شرکت بزرگ صنایع را زنان اداره خواهند کرد

 امانوئل براون، یکی از ماموران آتش نشانی لوس آنجلس که آفریقایی تبار است به دادگاه
 .شکایت کرد که بارها از سوی مسئوالن مورد تبعیض قرار گرفته است

 ، او که ٤٠ سال دارد و 1٠ سال از عمر خود را در آتش نشانی لوس آنجلس گذرانده است
 شکایت کرده است که حتی از سال 2٠17 او این تبعیض و برخورد غیرانسانی را  از 
 سوی همکاران نسبت به خود می بیند و حتی یک بار بر روی کت او مدفوع کرده بودند

 و او این موضع را بارها به همکاران و رئیس خود اعالم کرده بود،  این حرکت ناشایست
 3 بار تکرار شده است. و یک بار واژه های نادرست در مورد او به عنوان دگرباش جنسی

 .به کار گرفته شده است
 پیتر ساندرز، سخنگوی اداره آتش نشانی لوس آنجلس از اعالم نظر خودداری کرده و گفته

 .است ما در مورد پرونده های در جریان، سخن نمی گوییم

 شکایت یکی از ماموران آتش نشانی لوس آنجلس به دادگاه

 )DMV( کالیفرنیا  رانندگی  و  راهنمایی  اداره  رئیس  از  کالیفرنیا  قانون گذاران 
رانندگی  و  راهنمایی  اداره  رئیس  کردند.  بازخواست  طوالنی  صف های  برای 
با  که  دانست  ویژه ای  شناسایی  کارت های  صدور  را  طوالنی  علت صف های 
عنوان Real ID صادر می شود و از اول اکتبر 2٠2٠ برای ورد به ساختمان های 
فدرال داشتن آن اجباری است. این کارت های جدید مشخص می کند که فرد 
شهروند است و یا اقامت دائم دارد و به این ترتیب از نظر مهاجرتی ویژگی فرد 

را روشن می کند. داشتن این کارت در سال 2٠٠5 تصویب شده بود لیکن تاکنون 
اجرای آن با تقاضای زیاد روبرو نبوده است و اکنون به سبب جدی بودن این 

درخواست، شمار تقاضاها افزایش یافته است. 
اداره DMV در سال کاری 55٠٠ کارمند جدید استخدام کرده که کافی نیست و 

قرار است با افزایش 16 میلیون دالر، 23٠ کارمند جدید استخدام شود. 

)DMV( علت صف های طوالنی اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا
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در کانون خبر:

در حالی که تالش ماموران آتش نشانی تا پنج شنبه شب گذشته تنها توانسته بود 5 
درصد از آتش سوزی را به کنترل درآورد، سرعت باد، آتش سوزی را به دو برابر رساند 

و دست کم 12 ساختمان را در منطقه به کام خود کشید. 
گسترش شبانه، اتش سوزی را بین دو کانتی ریورساید و ارنج گسترد و جری براون 
فرماندار کالیفرنیا برای این دو کانتی، اعالم شرایط اضطراری نمود. هم اکنون در حدود 

1٠٠٠ مامور آتش نشانی در دمای باالی 9٠ درجه فارنهایت، به تالش خود برای 
پیشگیری از گسترش آتش سوزی به خانه های مسکونی ادامه می دهند. از سوی مقامات 
آتش نشانی، دستور تخلیه 2٠٠٠٠ خانه مسکونی صادر شده است و رنگ نارنجی آتش 
و دود خاکستری، آسمان را در جنوب ارنج کانتی نقش زده است. از سوی دیگر عامل 

آتس سوزی در برابر دادگاه قرار گرفت

وزش باد، آتش سوزی ُهولی را از 9600 ِاکر به 18000 ِاکر رساند.

 اداره خدمات عمومی آب ، برق و گاز کالیفرنیا در تالش است که به یک توافق یک
 میلیارد دالری با چند شرکت عرضه کننده خدمات به سود مصرف کنندگان دست
 یابد. گر چه درخواست ایالت کالیفرنیا یک میلیارد دالر است،  لیکن ا شرکت  برق
 ادیسون تالش دارد روی 775 میلیون به توافق برسد که سهم پرداختی شرکت ادیسون
 خواهد بود. این غرامت را شرکت ادیسون از صندوق ذخیره سهام شرکت می پردازد
 و زیانی متوجه مصرف کنندگان نخواهد بود و بستگی به پرونده از کار افتادن نیروگاه

 هسته ای اون فارو در مسیر بزرگراه 5 به سن دیه گو دارد که در سال 2٠12 روی داده
 است و 119/5 میلیون دالر نیز باید از سوی اداره گاز کالیفرنیای جنوبی پرداخت شود

 .که مربوط به نشت گاز در منطقه آلیسو کن یون است
 شرکت برق ادیسون و شرکت گاز و الکتریک سن دیه گو و شرکت گاز پاسیفیک در
 تالش هستند با قانون گذاران به توافق برسند و جری براون فرماندار کالیفرنیا را نیز به

. مبلغ پایین تر راضی نمایند

تالش میلیارد دالری اداره خدمات عمومی آب، برق و گاز کالیفرنیا
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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

کمیسیون  اداره کرانه های ساحلی در کالیفرنیا، از ایالت کالیفرنیا درخواست کرد هر گونه که 
ممکن است ساحل سانتاباربارا در منطقه خصوصی هولیستر رنچ را که در ازای آن 8/5 مایل 
است بر روی مردم نیز باز کنند تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند و قرارداد نادرستی 
را که در آغاز سال جاری با مالکان زمین های مشرف به ساحل در این منطقه داشته است، 

اصالح نماید. 
این درخواست از سوی دینا باچکو، رییس کمیسیون کرانه های ساحلی کالیفرنیا به مسئول 

زمین های دولتی ایالت کالیفرنیا ارائه شده تا راه های ممکن را بررسی و اجرایی نمایند تا  مردم 
بتوانند دست کم از بخش هایی از این ساحل استفاده کنند. 

اعضای کمیسیون کرانه های ساحلی می گویند آن هنگامی که در آغاز سال با بسته شدن و 
خصوصی اعالم کردن این 8/5 مایل در پشت درهای بسته به گفتگو و توافق نشستیم از 

جزئیات آن با خبر نبودیم و نمی دانستیم که به روی مردم بسته خواهد شد.

ساحل سانتاباربارا بر روی مردم باز خواهد شد

 آلن لونتهال ، نماینده دموکرات النگ بیچ در کنگره آمریکا در جلسه کمیته فرعی خطوط
 آهن در خانه نمایندگان، روند ساخت ترن پرشتاب را که از برنامه خود 11 سال عقب
 مانده است را مورد پرسش قرار داد و نسبت به این که این ترن پرشتاب به جای این که
 مرکز کالیفرنیا را به لوس انجلس وصل کند، اکنون قرار است مرکز کالیفرنیا را به سان

 .فرانسیسکو پیوند دهد را ، مورد انتقاد جدی قرار داد
 بر اساس طرح کنونی قرار است 7٠٠ میلیون دالر صرف ساخت سیستم الکترونیکی

 مرکزی در سان فرانسیسکو شود و ٤٠٠ میلیون دالر دیگر نیز برای ایستگاه دان تان سان
 فرانسیسکو هزینه شود و پولی بیش از این ها نیز صرف ساخت ایستگاه ها در سانتاکالرا
 کانتی گردد. و این در حالی است که 19 میلیون دالر از 77 میلیون دالر وعده داده شده را
 می خواهند صرف گسترش ایستگاه مرکزی لوس انجلس نمایند زیرا از پروژه 77 میلیارد

 .دالری این ترن پرشتاب، 5٠٠ میلیون دالر به جنوب کالیفرنیا می رسد

طرح 700 میلیون دالری سیستم الکترونیکی مرکزی در سان فرانسیسکو
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حکایات بازار بین الخبرین

آدینه 26 مرداد/  17 آِگست

1319خورشیدی )1940 میالدی(
کمال الملك نقاش معاصر در سن 93 سالگی 

در نیشابور درگذشت 
1337 خورشیدی )1958میالدی(

آواز  هنرمند  سراج،  حسام الدین  زادروز 
وآهنگساز

1340خورشیدی )1961 میالدی(
زادروز علی رضا پنجه ای، شاعر

1355 خورشیدی )1976میالدی(
سازمان تربیت بدنی منحل شد

1381 خورشیدی )2002میالدی(
و  نویسنده  حدیدی،  جواد  درگذشت 

پژوهشگر و عضو دائمی فرهنگستان ایران
1386 خورشیدی )2007میالدی(

بازمانده  آخرین  شهیدی،  احمد  درگذشت 
او  ایران.  مدرن  روزنامه نگاران  اول  نسل 

خبرنگاری را از سال 1313 آغاز کرد.
1389 خورشیدی )2010میالدی(

از  وی  تهران.  در  برزین  مسعود  درگذشت 
عمومی  روابط  کارشناسان  و  روزنامه نگاران 
بود. وی در دولت شاپور  دوران پهلوی دوم 
بختیار، آخرین دولت حکومت پهلوی، مدتی 
عهده  به  را  ملی  تلویزیون  و  رادیو  ریاست 
داشت و قبل از آن مسئوول روابط عمومی 
دفتر فرح پهلوی و روابط عمومی شرکت نفت 
بنیانگذاران  از  همچنین  وی  بود.  آبادان  در 
ایران  خبرنگاران  و  نویسندگان  سندیکای 

محسوب مي شد.

شنبه 27 مرداد / 18 آِگست

یکشنبه 28 مرداد  /  19 آِگست

1285 خورشیدی )1906میالدی(
سالگرد انقالب مشروطیت 

 کتابچه قانون اساسی مشروطیت در شرکت 
کتاب موجود است 

1310 خورشیدی )1931 میالدی(
زادروز  جالل ستاری، مترجم

1315 خورشیدی )1936 میالدی(
درگذشت شیخ خزعل، از حاکمان پیشین 

خوزستان )زاده 1242(

دوشنبه 29 مرداد  / 20 آِگست

1319 خورشیدی )1940میالدی(
زادروز عارف عارفک یا، خواننده و هنرمند 

1321 خورشیدی )1942میالدی(
برای  نخست وزیرانگلستان  وینستون چرچیل، 

شرکت در »کنفرانس تهران« وارد تهران شد
1347 خورشیدی )1968میالدی(

فرمان تشکیل فرهنگستان صادر شد.
1387 خورشیدی )2008میالدی(

درگذشت تورج نگهبان، شاعر و ترانه سرای با 
ذوق ایرانی در بیمارستان تارزانای لوس آنجلس. 
وی متولد هفتم اردیبهشت سال 1311 در اهواز 

بود. 
1390 خورشیدی )2011میالدی(

درگذشت رضا بدیعی، کارگردان ایرانی هالیوود 
در بیمارستان یوسی ال ای در شهر لوس آنجلس 
در سن 81سالگی. وی به »پدرخوانده تلویزیون 

آمریکا« نیز شهرت داشت.

سه شنبه 30 مرداد  /   21 آِگست

1308 خورشیدی )1929میالدی(
زادروز نجف دریابندری، مترجم

1314 خورشیدی )1935 میالدی(
تعیین نام خانوادگی برای عموم اجباری شد

1336 خورشیدی )1957میالدی(
کنگره  فرهنگیان کشور گشایش یافتبرد.

چهارشنبه 31 مرداد /   22 آِگست

1332 خورشیدی )1953میالدی(
بازگشت محمد رضا شاه پهلوی به ایران 

1342 خورشیدی )1963میالدی(
معلم  تربیت  دانشگاه  به  عالی  دانشسرای 

تغییر نام داد
1353 خورشیدی )1974میالدی(

جمعیت کل کشور به 32میلیون و 300 هزار 
و 810 نفر برآورد شد

1388 خورشیدی )2009میالدی(
)متولد  محمودی  بزرگ  سید  درگذشت 
همسر  محمودی،  دکتر  به  مشهور   )1318
ایرانی بتی محمودی خالق رمان بدون دخترم 

هرگز 

پنجشنبه 01 شهریور/   23 آِگست

1296 خورشیدی )1917 میالدی(
تشکیل کمیته  ایالتی حزب دمکرات در تبریز

1303 خورشیدی )1924میالدی(
زادروز دکتر محمد جعفر محجوب- ادیب، 

پژوهنده و استاددانشگاه تهران
آثار زنده یاد دکتر محجوب در شرکت کتاب 

موجودند 

1307 خورشیدی )1928میالدی(
حسین عالء، وزیر مختار ایران در پاریس از 
تهران دستور گرفت که پانزده نفر معلم برای 

مدارس متوسطه  ایران استخدام کند
1309 خورشیدی )1930میالدی(

مدیریت  به  آزاد«  »ایران  روزنامه ی  انتشار 
ضیاءالواعظین

1311 خورشیدی )1932میالدی(
مدرس  و  نقاش   - زنگنه  محمد  زادروز 

نگارگری
1314 خورشیدی )1935میالدی(

دانشگاه جنگ تأسیس شد 
1327 خورشیدی )1948میالدی(

زادروز بیژن کارگر مقدم، داستان نویس برون 
مرزی

1333 خورشیدی )1954میالدی(
زادروز  گوهر خیراندیش، بازیگر 

1355 خورشیدی )1976میالدی(
سه کنگره از سوی کنفدراسیون محصلین و 
دانشجویان ایرانی درشهرهای مختلف امریکا 

برگزارشد
کنفدراسیون  دانشجویی  جنبش  کتاب   
 2( ایرانی  دانشجویان  و  محصلین  جهانی 
انتشارات  از  شوکت  حمید  نوشته  جلدی( 
برای  مرجع  و  ماخذ  بهترین  کتاب  شرکت 
مطالعه بروی این جنبش دانشجویی و تاثیر 
آن بر تحوالت ایران در دوران سلسله پهلوی 

و سقوط آن می باشد
1356خورشیدی )1977میالدی(

یك گروه 13 نفری از دانشجویان ایرانی با 
شعار مخالفت با استبداد ، سفارت ایران در 

الهه را اشغال کردند
1357 خورشیدی )1978میالدی(

درگذشت محمدپروین گنابادی- نویسنده و 
پژوهنده

1369 خورشیدی )1990میالدی(
خانلری-  ناتل  پرویز  دکتر  درگذشت 

پژوهشگر، نویسنده، شاعر و روزنامه نگار.
در شرکت  ناتل خانلری  پرویز  دکتر  آثار    
کتاب موجود است، دیوان حافظ دو جلدی از 

زمره تالیفات اوست
1389 خورشیدی )2010 میالدی(

درگذشت مهین شهابی، بازیگر پیشکسوت 
سینما و تلویزیون ایران که مدتها به دلیل ابتال 
پارس تهران  بیمارستان  تومور مغزی در  به 

بستری بود.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
17 آگست تا 23 آگست )26 مرداد تا 1 شهریور(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

خبر اول – رهبر جمهوری اسالمی درباره معامله هسته ای گفت: »مذاکرات 
برجام اشتباه بود! در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان 

اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین  شده هم عبور کردند.«
لجبازی  است.  درست  تحریم  است،  اشتباه  مذاکره  اشتباس!  قیافه ات  اصن 
و جنگ درست است. معامله هسته ای پرمنفعت اشتباه است! اسکناس های 
هواپیما  خرید  قراردادهای  است.  اشتباه  گرفتید،  اوباما  دولت  از  که  دالری 
بعد از چهل سال اشتباه است. لغو تحریم های ٱمریکا اشتباه است. بازگشت 
برگشتن تحریم ها و  االن  ...؛  اشتباه است و  ایران  به  بین المللی  شرکت های 

سرویس شدن دهن همه درست است!
خبر دوم - سه روز پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر 
میان روسای جمهوری کشورهای ساحلی این دریا و ابراز نگرانی مردم ایران 
نسبت به میزان سهم این کشور از دریاچه مازندران، حسن روحانی رئیس 

جمهوری اسالمی گفت: »ما در کنوانسیون خزر امتیازات خاصی گرفته ایم!«
دم شما گرم که امتیازات خاصی گرفته اید اما لطفا شفاف بفرمایید چه چیزهایی 
عهدنامه های  آیا شما  داده اید؟  به روس ها  امتیازاتی  و چه  داده اید  باد  به  را 
گلستان و ترکمانچای را به یاد دارید؟ با همین دوستان روس بود. آنجا هم 
امتیازات خاصی گرفتیم اما دو دستی قفقاز نازنین را دادیم دست روس ها. 
دریای  از  چقدر  خاص،  امتیازات  جای  بگو  مادرت  جان  روحانی،  آقای 

مازندران را به اجنبی تسلیم کرده اید؟ 
خبر سوم - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در ارتباط با رسیدگی 
هم  کابینه  وزیر  لزوم  صورت  »در  گفت:  اقتصادی  های  پرونده  به  قضایی 

احضار می شود!«
آره دیگه همه رو احضار میکنن به غیر از اطرافیان خود رییس قوه قضاییه، 

فرماندهان سپاه و وابسته های بیت رهبری و صاحبای اصلی فساد اقتصادی. یارو 
همچین میگه وزیر کابینه رو هم احضار می کنیم، انگار وزیر و رییس جمهور هم 

کاره این تو اون مملکت!
بر  مبنی  قضاییه  قوه  رییس  پیشنهاد  با  اسالمی  جمهوری  رهبر   - چهارم  خبر 

رسیدگی به مفاسد اقتصادی در شعبی ویژه با ترکیب سه قاضی، موافقت کرد!
اوه اوه اوه، آدم یاد تیم سه نفره قاضی های زمان اعدام های دهه شصت میوفته 
که با دو سه تا سوال تکلیف اعدامی ها رو تو زندان اوین مشخص می کردن! یه 
سوال هایی بود مثه: به خدا اعتقاد داری؟ به اسالم اعتقاد داری؟ نماز می خونی؟ 

و ... که جواب هر کدوم نه بود، زندانی می رفت واسه اعدام! 
احتماال سواالی این تیم سه نفره جدید برای مفاسد اقتصادی ایناس: پول میدونی 
چیه؟ دالر میدونی چیه؟ قیمت امروز دالر چنده؟ و ...؛ جواب هر کدوم  از این 

سواال بله باشه، طرف میره واسه اعدام!  
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درکانون خبر:

گزارش سفر مارک تاکانو نماینده کنگره آمریکا از زندان اداره مهاجرت در 
کالیفرنیا نشان از افزایش شمار مهاجران هندی و تقاضای پناهندگی از سوی 
آنان دارد و نسبت به کل درخواست کنندگان از کشورهای گوناگون، ٤٠ 
درصد هندی هستند که در پرسشنامه درخواست پناهندگی به زندانی شدن 

و احتمال اعدام از سوی حزب حاکم در هند را کرده اند. 
را  تبارها  التین  راه  همان  تا  آمده  مکزیک  به  هند  از  هندی  مهاجران  این 
برای ورود غیرقانونی به آمریکا طی کنند و در صورت دستگیری، تقاضای 

پناهندگی نمایند. 
از 68٠ مهاجر زندانی در ویکتور ویل 38٠ نفر هندی هستند و تاکنون در 
سال 2٠18، ٤197 نفر هندی در مرز آمریکا و مکزیک در جنوب کالیفرنیا 

از سوی ماموران اداره مهاجرت دستگیر شده اند. 
آمار رسمی اداره مهاجرت نشان می دهد که ٤2 درصد تقاضای پناهندگی از 

سوی هندیان از سال 2٠12 تا 2٠17 رد شده است. 

افزایش شمار زندانیان اداره مهاجرت و تقاضای پناهندگی 

قانون گذاران ایالت کالیفرنیا توافق کردند که مبلغ 321٠٠٠ دالر به والری تامپسون 
57 ساله که یک کارمند آفریقایی تبار اداره حفظ محیط زیست لوس آنجلس 
کانتی است در برابر شکایت او از رییس اداره و همکاران به سبب تبعیض و 

برخورد غیرانسانی بپردازند. 
در این شکایت او مطرح کرده بود که مارک استانلی نه تنها از زبان تحقیرآمیز و 
تند و تهدید کننده در برابر او بهره گرفته است، در هنگامی که یک موقعیت شغلی 
برای ارتقاء مقام او وجود داشته او را به شغلی پایین تر فرستاده و برای شغل باالتر، 
همسر پیشین خود که التین تبار است را برگزیده است والری تامپسون گفته است 
امکانات الزم برای فردی مانند او که از ناتوانی جسمی برخوردار بوده، در محیط 

کار فراهم نشده است و این یک تبعیض دیگر است. 

 توافق میلیون دالری در برابر شکایت یک کارمند آفریقایی تبار

با این که الیحه 6٤ در نوامبر 2٠16 از سوی رای دهندگان تصویب شده 
است و به موجب آن مصرف ماری وانا از سوی افراد باالی 21 سال و 
کار  اجازه  لیکن صدور  است  آزاد  تفریح  و  فراغت  اوقات  گذران  برای 
با  افتاد و از سوی دیگر بسیاری از شهرها  تا اول ژانویه 2٠18 به عقب 
توجه به مقررات داخلی خود از صدور پروانه فروش در شهرهای خود، 

پیشگیری کردند. 
مشکل اساسی امروز این شهرها این است که فروشندگان شهرهای آزاد، 
ماری وانای مورد نیاز مصرف کنندگان در شهرهای ممنوع شده را به در 
کسب  پروانه  آن  در  که  شهرهایی  مسئوالن   . می رسانند  آن ها  خانه های 
برای فروش ماری و صادر نشده است ، اکنون از قانون گذاران درخواست 
کرده اند که توزیع پستی و یا حمل آن به درب خانه ها را از شهرهای آزاد 
و دارای پروانه کسب نیز ممنوع کنند. ٤82 شهر در میان شهرهای ممنوعه 

هستند.

مصرف ماری وانا از سوی افراد باالی 21 سال آزاد است
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در کانون خبر:

آنجلس  لوس  کانتی  شریف  اداره  پیشین  افسران  از  که  ساله   5٠ کالینز  کنت 
است در دادگاه فدرال در لوس آنجلس کالیفرنیا برای مشارکت در حمل مواد 
اقرار  به جرم خود  مواد مخدر  کننده  توزیع  با گروه های  مخدر در همکاری 
کرد و صدور محکومیت او که 1٠ سال زندان خواهد بود در ماه نوامبر انجام 
می پذیرد. او نه تنها قانون را زیر پا گذاشته است، بلکه برای توزیع و فروش 

مواد مخذر همکاری نموده است. 
کنت کالینز که در سال 2٠17 از سوی FBI زیر نظر گرفته شده بود چندین 
بار با دریافت 25٠٠٠ دالر برای هر بار، حمل مواد مخدر مانند ماری وانا و متا 
آمفتامین را از پاسادنا تا الس وگاس اسکورت کرده است. و توزیع 25٠٠٠٠ 

دالر مواد مخدر را امکان پذیر ساخته است. 

10 سال زندان برای افسران شریف کانتی لوس آنجلس

 Check Cashing( رشید آل جیجاکی مدیر عامل یک شرکت نقد کردن چک
Center( در دادگاه فدرال به جرم خود مبنی بر خرید و ارسال وسایل نظامی تاکتیکی 

به گروه های جنگنده و تروریستی احرار الشام اقرار کرد. 
او که 57 سال دارد و شهروند آمریکاست، زاده سوریه است در دادگاه ابتدایی با اقرار به 
جرم، باید منتظر دادگاه نهایی باشد. او افزون بر خرید و ارسال ابزار تاکتیکی، دیگران را 

نیز تشویق به دریافت پول و ارسال آن کرده است و مممکن است دست کم به 1٠ سال 
زندان محکوم شود. 

دادستان در دادخواست خود به ارسال ٤3 اسلحه لیزری، 85 اسلحه دوربین دار برای روز، 
13٠ اسلحه دوربین دار ویژه شب، چراغ قوه های تاکتیکی، یک دوربین دیجیتال، یک 

جلیقه ضدگلوله و 5 رادیوی مخابراتی اشاره کرده است.

ارسال و خرید اسلحه به گروه های جنگنده و تروریستی توسط یکی از
مراکز نقد کردن چک
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درکانون خبر:

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

برای اجاره

310-928-5062

مجموعه مقاالت 
پروفسور امنون نتصر

 در مجله شوفاژ نیویورک 
در دو مجلد 

با پشتیبانی مرکز امنون نتصر 
از انتشارات شرکت کتاب

آستین باتنر، رییس اداره اموزش لوس انجلس در دیدار با اتحادیه آموزگاران 
تصمیم  بهتر  بتوانند  تا  کرد  روشن  را  آموزگاران  آینده  قرارداد  اصلی  خطوط 
بگیرند. گر چه هنوز به روشنی احتمال توافق و یا تهدید به اعتصاب، در تصمیم 
اینده آموزگاران دیده نمی شود، لیکن به نظر 2 درصد افزایش حقوق در یک 
روند سه سال که در مجموع 6 درصد خواهد بود، از افزایشی سخن می گوید 

که رضایت آموزگاران را جلب نکرده است. 
پرل رییس  الکس  آنجلس و  اداره آموزش لوس  باتنر رییس  آستین  در دیدار 
اتحادیه آموزگاران، راه های گوناگون دستیابی به توافق بررسی شده است. گفته 
می شود که 6 درصد افزایش در 3 سال، تنها برای آموزگاران نخواهد بود و همه 

کارکنان اداره اموزش را شامل می شود. 

 افزایش  حقوق آموزگاران لوس آنجلس

کوین مکن کارتی رهبر اکثریت جمهوریخواه و نماینده مردم بیکرز فیلد در کنگره 
آمریکا، در سفر به ساکرامنتو برای حضور در یک برنامه سخنرانی عمومی برای مردم 
و دیدار با شماری از نمایندگان جمهوریخواه در منطقه و رایزنی در مورد مسائل پیش 
 No روی، با شماری از معترضان و خانواده های مهاجران روبرو شد که با شعارهای
Justice No Peace به کم کاری و بی تفاوتی نمایندگان جمهوریخواه و رهبری 

دنباله روانه او از دانالد ترامپ اعتراض داشتند. 

معترضان به کوین مک کارتی گفتند که او و دیگر نمایندگان این قدرت را دارند که 
مشکل DACA را حل کنند کوین مک کارتی نیز در پاسخ با انتقاد از دموکرات ها، 
مشکل را بر گردن آن ها انداخت و گفت اگر ما در کنگره شریک مناسبی داشتیم، 
مشکالت مهاجرتی را حل می کردیم. او نیز مانند دانالد ترامپ رییس جمهور آمریکا 
موضوع مهاجران را به موضوع گنگ های MS-13 پیوند داد و از پاسخگویی طفره 

رفت.

 اعتراض خانواده های مهاجر در ساکرامنتو از کوین مک کارتی رهبر جمهوریخواه



10IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:130- AUGUST,17 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره   130  - آدینه  17  آگست  2018

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

جدول:                                       

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

حل جدول شماره گذشته

 افقي:
  1 - چهره برجسته و شاخص فرهنگی در بین داعیان علوی طبرستان بود - یکی از 
مهمات جنگی ، تقریباً به اندازة نارنج دارای یک ضامن که با کشیدن آن پس از چند 

ثانیه منفجر می شود.
 2 - جانور کیسه دار درختی استرالیا - اثری از مهدی آذریزدی،  نویسنده کودک و 

نوجوان اهل ایران بود
 3 - گندم - سالم - یکی از انواع سیستم عامل های قدیمی رایانه - پختن
 4 - نوعی آینه یا عدسی - روی ساالد می ریزند - چشم - مخفف شاه

 5 - مادر ترکی - وضع کننده - زیر پا مانده - باران اندک
 6 -  پسوند اسم مصدر  - راضی و خوشحال - همدلی و یکرنگی

 7 - پایه و رتبه - شیر بیشه - ته نشین شدن
 8 - شبانگاه - برانگیختن - قسمتی از ترازو

 9 - معلم مقطع متوسطه - جوخه - داستان بلند
 10 - کارگر حمام - مقابل خروجی - واحد بازی تنیس

 11 - مزه خرمالو - خار روی دیوار - در دعوا آن را خیر نمی کنند! - صندلی سوارکاری
 12 -  از نت های موسیقی -  وقت و زمان - زندگی کن - استخوانی در بدن

 13 - مقابل نزدیک - قصد و آهنگ - عرض - از اعضای دوگانه بدن
 14 - برق سنج - جسور و بی پروا

 15 - نقش بدن  گورخر - از نویسندگان آمریکایی خالق اثر مدار راس السرطان
عمودي :

 1 - کنده کار - پس از پدرش هوالکوخان و برادرش آباقا سومین پادشاه سلسله 
ایلخانان ایران بود

 2 - ماتم زده و عزادار - پوست گندم - دوستی
 3 - بوی  رطوبت - عامل وراثت - طلبکار و وام دهنده - از هفت سین نوروزی

 4 - آشنا به راه - انتها و پایان - عنکبوت سمی - خیس
 5 - میوه کال - امیدواری - فزونخواهی - دیوار کوتاه

 6 - نام یک کتاب ادبی از آندره مالرو، نویسنده اهل فرانسه - پاپوش سنتی
 7 - ضربه ای با پا - نماد شیمیایی نیتروژن -  سنگ آسیاب - بخشنده

 8 - مساوی - این پادشاه، ارگ شیراز و آب انبار قلعه اصطخر را برای اهداف نظامی 
ساخت - پایان و آخر

 9 - نو و تازه - عدد عنقا - چهره  و سیما - ستاره پروین
 10 - مخفی و پوشیده  - یک شهر باستانی در باختر خراسان که از 200 پیش از میالد 

پایتخت اشکانیان بود
 11 - خو گرفتن - تکیه دادن - پارچه مالیدنی - جدید ترکی

 12 - عالمت مفعول بی واسطه - معروف و سرشناس - رد پا - بیماری تنگی نفس
 13 - عالمتی ریز و گرد - خانه و منزل -  عدد دروازه بان  - خط کش مهندسی

 14 - گرفتن - مهربان -  یک کلیسای قدیمی در منهتن نیویورک است
 15 - از معروف ترین اثر معماری دوره آق قویونلوها در تبریز - گرانمایه
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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 17 آگست  2018
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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

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

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی



IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:130 - AUGUST, 17, 2018 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و  سوم- شماره 130- آدینه 17 آگست  2018 

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

130

درکانون خبر:

اداره جنگلبانی کالیفرنیا و اداره ملی هواشناسی آمریکا، هشدار ویژه ای را در مورد مناطق 
جنگلی جنوب کالیفرنیا و مناطق پیرامون که در آتش سوزی، سوخته اند را مبنی بر احتمال 

روان شدن سیل صادر کرد. 
این هشدار که از ساعت 12 نیمروز پنج شنبه 16 آگوست برای کانتی های ریورساید، سن 
برناردینو و سن دیه گو بوده تا ساعت 8 شب ادامه یافت. زیرا احتمال توفان و و رعد و برق 
در مناطق کوهستانی و روانه شدن سیل از کوهپایه ها به مناطق صحرایی و خشک در مناطق 
سوخته از آتش وجود دارد و در صورت روانه شدن سیل، میزانی از درختان نیمه سوخته و 
شاخه های درختان خطرناک خواهد بود. گر چه هنوز از میزان بارندگی در سطح وسیع و 

شدید خبری نیست، در این رابطه بسته بودن بزرگراه 18 اعالم شده است. 

افزایش سرعت باد در مناطق پیرامون آتش سوزی مندسینو، به 25 مایل در ساعت، گسترش 
آتش سوزی بزرگ کالیفرنیا را از 36٤1٤5 اکر گذراند و هر آتش کوچکی که در منطقه 
بخشی را به کام خود می کشد، شماری از آتش نشان ها را به آن سو جذب می کند تا از بزرگ 

شدن و گستردگی آن پیشگیری کنند.
با تمامی تالش ماموران آتش نشانی برای کنترل این آتش سوزی به نظر می رسد که باد 
شعله های آتش را به سوی مناطق کوهستانی می کشاند که در فصل زمستان، با پوشیدگی 

برف، منطقه اسکی و تفریحات زمستانی است. 
آتش سوزی مدوسینو از میزان گستردگی جغرافیایی در آتش سوزی سال گذشته که در 

زمستان روی داد، گذر کرده و فراتر رفته است. 

 احتمال روان شدن سیل در مناطق جنگلی جنوب کالیفرنیا


