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!!!...
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اعظم جنگروی  :بخاطر دخترم حجابم را برداشتم

بازگرداندن  360نفراز مأموران
گارد ملی ازمرزکالیفرنیا و
مکزیک
رئیس پیشین کالنتری کانتی
لوس آنجلس زندانی میشود
انتقادازسناتورکامالهریس
نامزدانتخابات2020
دستیابی انحصاری به ساحل
منطقهسانتاباربارا
احتمال حضور سناتورپیشین
سنای کالیفرنیا در شورای شهر
لوس آنجلس
علت شکست جمهوریخواهان
درانتخابات میان دوره
اینستکس،سازوکاریاتارومار؟

اعظمجنگروییکیازدخترانخیابانانقالب کهروسریخود
را برای اعتراض به حجاب اجباری از سر برداشت و برباالی
چوبیبههوابلندکرد،درمصاحبهایبارویترزمیگوید:مناین
کاررابخاطردخترمانجامدادم.
اعظم جنگروی وقتی که در ســال گذشته بر روی پست
انتقال برق واقع در خیابان انقالب یکی ازخیابان های شلوغ
و پرتردد تهران قرار گرفت و به اعتراض روسری اش را از
سرش برداشت ،قلبش به شدت می تپید .جمعیت زیادی
اطراف او جمع شده بودند و فریاد می زدند که پایین بیاید.
او می دانست که بازداشت خواهد شد ولی اعتنایی نکرد
زیرا او در پی تغییرقوانین کشور و حجاب اجباری برای
دختر  8ساله اش بود.
جنگروی در مصاحبه ای با خبرنگاررویترز ،در یک آپارتمان
واقع در خــارج از ایران که در حال حاضر منتظر پاســخ
درخواست پناهندگی خود می باشد ،می گوید « :من با خودم
فکر کردم که «ویانا» نباید با این چنین شرایط و قوانینی دراین
کشوربزرگ شود ،به خودم گفتم ،تو می توانی این کار را انجام
بدهی،بنابرایناحساسقدرتکردم.مثلاینکهدیگرجنسیت
دوم بودن برایم مطرح نبود» .
جنگروی بعد ازاعتراضش دســتگیر و از کارش درموسسه
تحقیقاتیاخراجگردیدوبدلیلنقضقوانیناسالمیدرایران،
به سه سال زندان محکوم شد.
دادگاه خانــواده اش را تهدید کرد ولی او توانســت با
دخترش «ویانا» قبل از اجرای حکم زندانش ازایران فرار
کند .جنگروی این مصاحبه مــی گوید« .با زحمت و
مشکالت فراوانی یک قاچاقچی انسان پیدا کردم .همه

این اتفاقات خیلی سریع رخ داد ،خانه ام و ماشینم و کل
زندگی ام را رها کردم و از ایران خارج شدم» .
او در این مصاحبه عکس هایی را نشــان داد که یکی از آن
تصاویر ،عکس مادرش بود که روســری اش را از سرش
برداشته و درهوا تکان می دهد.
 40سال پیش زمان انقالب جمهوری اسالمی  ،به زنان دستور
دادند که موهای خود را بپوشانند و در صورت مخالفت با این
قانون  ،آنها جریمه و دستگیر خواهند شد.
طبق گفته سازمان عفو بین الملل ،جنگروی یکی از  39زنی
اســت که از سال گذشته د ر رابطه با اعتراضات به حجاب
اجباری در ایران دستگیر شده است .گفته می شود که  55نفر
دیگر نیز بخاطر فعالیت در زمینه حقوق زنان بویژه ممنوعیت
ورود زنان به استادیوم های ورزشی و همچنین وکالی زنان
بازداشت شده اند.
منصورهمیلز،پژوهشگرسازمانعفوبینالملل،گفت:مسئولین
درایرانبهشنیعتریناقداماتخودبرایمتوقفکردنفعالیت
های زنان ادامه می دهند .آنها وارد منازل این افراد می شوند و
بدنبالهرگونهنشانهایبرعلیهحجاباجباریهستند.
جنگروی خاطراتی را که مــادرش در مورد زندگی قبل از
انقالب به او گفت ،به یاد می آورد و می گوید .مادرم بر این
باوراستکهانقالبباعثتبعیضوتفکیکبسیارزیادیبین
زنان و مردان شده است.
او گفت« :البته من انتظار ندارم همه بر روی پست های برق
بروند و روســری های خود را بردارند ولی این عمل باعث
شده است که صدای ما زنان درسراسر دنیا شنیده شود .آنچه را
که ما انجام دادیم جنبشی است که ادامه خواهد یافت .

حضور نماینده وزیرامورخارجه آلمان در مراسم چهلمین سالگرد حکومت
تروریستی جمهوری اسالمی
نیلز آنن ،نماینده وزیر امورخارجه آلمان ،ازحزب سوسیال
دموکرات به همراه یک مقام رسمی وزارت امورخارجه ایران
در مراسم 40سالگی حکومت تروریستی جمهوری اسالمی
دربرلین شرکت کرد .روزنامه «بیلد» در روزسه شنبه ضمن
اعالم این خبر نوشت :وزارت امورخارجه آلمان نماینده ای
را از سوی خود به سفارت ایران دربرلین فرستاد تا چهلمین
سالگرد حکومت جمهوری اســامی ،رژیمی که همواره
خواستارنابودییهودیانوانکارواقعههولوکاستمیباشد،را
تبریکبگوید!
بیژندیرسرایسخنگویسیاستخارجیحزبدموکراتیک
آزاد دربوندســتگ ،به روزنامه بیلد گفت « :این واقعیت که
نماینده دولت فدرال درمراسم 40سالگی انقالب اسالمی در
سفارت ایران شرکت کرده ،بسیارشرم آور است .و این برای
من مبهم است که دولت فدرال با این عملکرد پیام آور چه
پیغامیاست!«
سخنگویوزارتامورخارجهآلماندرپاسخبهسوالروزنامه
کشورحامی تروریسم است .آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان که
اورشلیم پست ازهایکوماس ،دررابطه با حضور نماینده وی سیاستشدهاست.
درجشن رژیم ایران ،اظهار داشت :نماینده خود را به سفارت یهودیانآلمانماسرامتهمبهپشتیبانیازرژیمایرانوحمایت اعالمکردهامنیتاسرائیل«غیرقابلمذاکره»است،هموارهازپیوستن
بهتحریمهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمیامتناعمیکند.
فرســتاده اســت تا «کانال های گفتگوی» باز شود .یکی از ازانکارهولوکاستکردهاند.
اعضای سنا ،ادعا می کند که ماس به دلیل «آشویتس» وارد به گفته وزارت امورخارجه ایاالت متحده ،رژیم ایران ،نخستین دیدارآنن همزمان با ادعای سردار یداهلل جوانی معاون سیاسی
ادامه مطلب در صفحه 2
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سپاهپاسدارانجمهوریاسالمیمیباشد.اودرمورداسرائیل
وحمله آمریکا به ایران مدعی است« :اگرآمریکا به ما حمله
کند ،ما به تل آویو وحیفا حمله خواهیم کرد».
بر اساس بیانیه وزارت امورخارجه به روزنامه پست ،آنن از
تهدیدهاینسلکشیعلیهاسرائیلدراینمراسمانتقادنکرده
است .آنن در آلمان وآمریکا بخاطرنظریات ضد آمریکایی
اش مورد انتقاد قرار گرفته است.
ماس همچنین قصد دارد در کنفرانس ورشو که به رهبری
ایاالت متحده آمریکا برگزارمی گردد شرکت نکند .او می
خواهد آنن را که مدافع سرسخت برجام است ،به نمایندگی

ازطرف خود به این کنفرانس اعزام نماید.
مقامــات وزارت امورخارجــه آلمــان درمراســمی که
خواستارنابودی اسرائیل بودند ،نیزشرکت کردند .در سال
 2017سیگمارگابریلوزیرسابقامورخارجه،عضو،SDP
از یک رهبر مذهبی ایران که خواســتار نابودی اســرائیل
درراهپیمایی روز قدس شد ،در برلین استقبال کرد.
در سال  ،2008فرانک والتر اشتاین مایر ،همکارگابریل در
 SDPاز برنامــه های وزارت امور خارجه به منظور «راه
حل های مشترک» در خاورمیانه حمایت کرد .محمد جواد
اردشیر الریجانی ،معاون وزیر امورخارجه پیشین ایران ،در

این رویداد خواستارلغو پروژه صهیونیست شد و گفت که
اسرائیلباشکستمواجهشدهوتنهابهخطریدراینمنطقه
تبدیلشدهاست.
به گفته یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان ،هربرت
هونسویتس ،سفیر آلمان در ایران ،در سال  2008با اجازه
دادن به یک دستیار نظامی برای شرکت در یک نمایشگاه
ضد اســرائیلی در تهران ،دســتورالعمل اتحادیه اروپا را
نقض کرد .جمله «اسرائیل باید از نقشه حذف شود» یکی
ازشعارهای نقاشی شده بر روی موشک های شهاب 3بود
که در این مراسم درتهران برجسته شده بود.

بازگرداندن  360نفرازمأموران گارد ملی ازمرزکالیفرنیا و مکزیک

بیژن مفید

نمایشنامهنویس ایرانی

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،درحالی که دانالد ترامپ
به بهانه موضوع دیوارمرزی به سوی بسته شدن دوباره
دولت گام برمــی دارد 360 ،نفرمأموران گارد ملی را
ازمرزکالیفرنیا با مکزیک باز می گرداند ،نیروهایی که در
دوران فرماندارپیشین جری براون فرستاده شده بودند.

این تصمیم گوین نیوسام فرماندارکالیفرنیا درست یک
روز پیش ازسخنرانی او درنشست مشترک دومجلس
ایالت کالیفرنیا که همان ســخنرانی ســاالنه مشترک
ایالت کالیفرنیاست ،صورت می پذیرد .گوین نیوسام
فرماندارکالیفرنیا فردا درســخنرانی خود اشاره خواهد

کرد که می خواهد به کاخ ســفید بگوید :نه بر تقسیم
مردم ،به بیگانه و متولد آمریکا.
گوین نیوســام دراندیشه این است که برخالف دانالد
ترامپ ،رواداری در مورد مهاجران غیرقانونی با مهربانی
را ترویج نماید.

رئیسپیشینکالنتریکانتیلوسآنجلسزندانیمیشود

دادگاه اســتیناف با رد تقاضای لی باکا،
رئیس پیشــین اداره شــریف دپارتمان
کانتی لوس آنجلس ،با تأیید رای دادگاه
پیشــین ،اورا روانه زنــدان می کند .لی
باکا ،که  76ســال دارد در ســال 2017
در دادگاه به  3سال زندان محکوم شد.

نقش اورا در دروغگویی به دادســتان و
مداخله درعدالت درمنافع جویی درمورد
تحقیق وآزاردرزندان های کانتی لوس
آنجلس که از سوی اف بی آی ()FBI
به عمل می آمد ،در تصمیم هیئت منصفه
اعالم شده و قاضی دادگاه رای خود را

براساس آن صادرکرده بود.
اکنون با رای دادگاه استیناف منطقه  9که
از  3قاضی تشکیل شده است ،برای لی
باکا که روزگاری قدرت در کانتی لوس
آنجلس بوده اســت راهی جز زندگی
درهمان زندان کانتی باقی نمانده است.

انتقاد از سناتور کامال هریس نامزد انتخابات 2020

ســناتور کامال هریس که خود را نامزد
انتخابات  2020برای ریاست جمهوری
کرده است ،از سوی مخالفان موردانتقاد
قرارگرفتــه و گفته شــده  ،هنگامی که
او دادســتان کل کالیفرنیا بوده اســت،
آزادســازی زندانیان بی خطــررا برای
کاهش شمارزندانیان نادیده گرفته ویا آن

را به کندی انجام داده است تا از کارارزان
قیمت زندانیان ،ایالــت در کارگاه های
زندان بهره ببرد و این موضوع از ســوی
مخالفان باردیگرمطرح شده است که با
این قانون کاهش میزان زندانیان ازسوی
دادگاه عالی کالیفرنیا درسال  2011تأیید
شده بوده اســت از سال  2014درهنگام

اجرای این قانون ،کندی صورت گرفته
اســت  .ناگفته نماند کــه زندانیان برای
کارروزانه درزنــدان  2دالر دریافت می
کنند و سناتورکامال هریس در آن دوران
دستورآزادســازی زندانیان را به اعضای
دفتر خود اعالم کرده بود.
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دستیابی انحصاری به ساحل منطقه سانتاباربارا

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات

3

به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

Auto Accidents
Motorcycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites
www.ThelawyersGroupInc.com

قاضی دادگاه ســانتاباربارا در پشــتیبانی ازدرخواست
مردم برای دستیابی به ســاحل اقیانوس آرام درمنطقه
هالیستر رنچ ( )Hollister Ranchکه مالک زمین
های مشــرف به اقیانوس ،از مسئوالن مناطق ساحلی،

تقاضای دســتیابی انحصاری به ساحل درآن منطقه را
کرده بود ،این درخواست مالک وتوافق مسئوالن با او
در پشت درهای بسته در سال گذشته را رد کرد.
قاضی کالین اســترن ،قاضی عالی دادگاه سانتاباربارا،

در حکم خود اعالم کرده است که درتوافق بین مالک
زمین ها مشرف برساحل و مقامات ومسئوالن مناطق
ساحلی ،بدون حضور نمایندگان مردم و شنیدن منافع
آنان صورت گرفته نمی تواند اجرایی شود.

714-418-7146

احتمال حضور سناتورپیشین سنای کالیفرنیا در شورای شهر لوس آنجلس

کوین د لئون سناتورپیشــین ســنای کالیفرنیا که در
نوامبر  2016نتوانســت بر دایان فاین استاین سناتور
کالیفرنیا درســنای آمریکا پیروزشــود ،اعالم کرد که
درمســیر خدمت به مردم ،خود را نامزد نمایندگی در

شورای شهرلوس آنجلس می نماید تا جایگزین هوزه
هویزاردر شورای شهر شود که به پایان دوره نمایندگی
خود رسید ه است .
کوین د لئون  52ساله که از سال  2006تا  2016درهر

دو مجلس قانون گذاری کالیفرنیا خدمت کرده است،
با اعالم نامزی خود برای شورای شهرلوس آنجلس از
پشــتیبانی  3نماینده دیگر شورای این شهر ،بنام های
کارن پرایس ،پال گورتز و میچ افارل برخوردار است.

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)
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در کانون خبر:

علت شکست جمهوریخواهان درانتخابات میان دوره

کوین مک کارتی نماینــده بیکرزفیلد کالیفرنیا ورهبر
اقلیت جمهوریخواه درکنگره آمریکا در دیدار خصوصی
با پشــتیبانان مالی خود ،شکســت جمهوریخواهان
درانتخابــات میان دوره را ناشــی از تالش آنان برای
درهم شکســتن بیمه درمانی برای کســانی دانست

که بیماری های درمان ناپذیر دارند و اشــاره کرد که
دموکرات ها با سرمایه گذاری براین موضوع انتخابات
را بردند .او بخش دست راستی حزب جمهوریخواه که
 Freedom Caucusخوانده می شــود را عامل
اصلی فشار دانست .مت اسپارک ،سخنگوی کوین مک

کارتی در مورد این ســخنان که از دیدارخصوصی با
توارصوتی به بیرون درز کرده است گفت :کوین مک
کارتی درتالش است با یافتن بهترین راهکار،به سوی
پیروزی در انتخابات  2020گام بردارد واکثریت کنگره
را از دست دموکراتها خارج نماید.

تخریب زندان مرکزی مردان
در داون تاون لس آنجلس
هیئت ناظــران کانتی لس آنجلس دریک رای گیــری  3-2تصویب کرد که
زندان مرکــزی مردان در داون تاون لس آنجلــس را تخریب و به جای آن
یک بیمارســتان روانی بنا کند .این زندان که درســال  1963ســاخته شده و

 3885زندانــی را در خود جــای می دهد با بودجــه  2/2میلیارد دالری به
بیمارســتان روانی برای زندانیان تبدیل خواهد شــد که دارای  1500تخت
برای نگهداری زندانیان با بیماری روانی خواهد بود .وی در نشســت هیئت

ناظران اشاره شــد که  70درصد زندانیان درزندان های کانتی مشکل روانی

دارند واین پروژه می تواند درراســتای آموزش و درمان بیشــتر درخدمت
زندانیان وجامعه باشد.

تیراندازی در رستوران «هیل کرست» درسن دیگو

شــب گذشته مرد مسلحی با اسلحه خودکارومرگباربه درون رستوران «هیل کرست» درسن دیگو تیراندازی کرد وخوشبختانه
کسی مجروح نشده است.
پلیس ســن دیگو که در ســاعت  7:40شب گذشته با تلفن  911از ماجرا آگاهی می یابد به این رستوران که درنزدیکی خیابان
چهارم و خیابان دانشگاه بوده می رود و تنها کسانی که مجروح شده بودند ،افرادی بودند که با برخورد شیشه های شکسته پنجره
ها کمی خراش برداشته بودند.
پلیس در محل تیراندازی 19 ،پوکه گلوله را می یابد و پس از  20دقیقه در  4بالک آن سوی رستوران ،مردی را دستگیرمی کنند
و درفاصله کمی اسلحه  15-ARاو را می یابند .هلی کوپتر پلیس درآسمان به شناسایی مرد فراری کمک کرده و او را یافته بود.

نظر نهایی درباره بیلبوردهای کوچک تبلیغاتی
برروی سقف اتومبیل های اوبر و لیفت

اعالم نظرنهایی درمورد به نمایش گذاشــتن بیلبوردهای کوچک تبلیغاتی دیجیتالی برروی سقف اتومبیل های اوبر و لیفت به
نشست امروز کمیته ترابری شورای شهر لس آنجلس گذاشته شد.
گرچه به روشنی مقررات  415Cشورای شهر ،تاکسی ها را از قراردادن جعبه های تبلیغاتی بر روی سقف اتومبیل منع کرده
است ،لیکن رانندگان اوبر و لیفت آن را نپذیرفته اند و با دریافت 300دالردرماه ،این تابلوهای نمایشی تبلیغاتی را که شرکت
فایرفالی تهیه و نصب می نماید ،برروی سقف اتومبیلها ی خود قرارداده اند.
باب بلوم فیلد نماینده شورای شهر لس آنجلس از شورای شهردرخواست کرده هرچه سریعتردراین مورد نظردهد که آیا مقررات
 415Cدربرگیرنده اوبر و لیفت نیزمی شود یا خیر،زیرا نمی توان استاندارد و مقررات دوگانه داشت.
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اینستکس ،ساز و کار یا تار و مار؟

نوشته :امیر رنجبر – نویسنده و محقق

چندی پیش ثبت  INSTEXیا ســاز و کار مالی اتحادیــه اروپا ،ویژه دور زدن

نظام حاکم بر ایران تن به باز کردن مشــت خود بــرای اروپاییان یا دیگران بدهد

تحریــم های ایاالت متحده (به گفته طرف جمهوری اســامی) علیه رژیم تهران و از خیر کمک به گروه های تروریســتی منطقه خاورمیانه بگذرد و فعالیت های
توسط مجریان آن یعنی فرانسه ،آلمان و انگلستان (طرف اروپایی قرارداد برجام که

غیرقانونی و پنهانی مانند قاچاق کاال و اسلحه را کنار بگذارد ،بسیار بعید می نماید.

علیرغم خروج آمریکا از آن ،هنوز به حفظ برجام اصرار دارند) اعالم شد .پرسش چهارم – و اما درباره قوانین مسدودساز؛ تجربه پیشین اجرای این قوانین در یک
هایی در این زمینه برای همگان بوجود آمده مانند این که آیا این راهکار پاسخگوی دوره بسیار کوتاه زمانی برای اروپایی ها و لیبی و حتی جمهوری اسالمی ،کارساز
نیازهای جمهوری اسالمی تحت تحریم است؟ آیا با راه اندازی اینستکس ،برجام نبود و همچنان که دیدیم چه بر سر معمر قزافی و لیبی آمد و اثر چندانی هم برای
نجات می یابــد؟ آیا این حرکت اروپاییان واقعا ناقض تحریم های دولت ایاالت جمهوری اسالمی نداشــت بنابراین تکرار این تجربه شکست خورده که بتوانند
متحده علیه جمهوری اسالمی است؟ و دست آخر اینکه اروپایی ها به رژیمی که تحریــم های آمریکا را دور بزنند و از واکنش احتماال تند دولت پرزیدنت ترامپ
خود خطر آن را بیخ گوشش شان حس کرده اند ،یاری خواهند داد تا به بقای خود در امان بمانند ،بیشــتر به یک شوخی شبیه است .اتحادیه اروپا با توجه به پدیده
ادامه دهد؟ و یا سناریوهای دیگری در راه است؟

برگزیت و خروج بریتانیا از آن اتحادیه که وزنه مهمی برای ایشــان محسوب می

بر اســاس تعریفی کــه خبرگزاری حکومتی فارس از اینســتکس داده اســت ،شــد ،در موقعیت سیاســی و اقتصادی و حتی امنیتی نیست که بخواهد با ایاالت
 INSTEXبه طور خالصه یعنی ابزار حمایت از مبادالت تجاری توسط مکانیزم متحده بر سر جمهوری اسالمی دوئل کند.

پرداختی که به شــرکتهای اروپایی این امــکان را میدهد بدون قرار گرفتن در پنجم – در بخش های حســاس و پر سود اقتصاد ایران مانند صنعت نفت و گاز،

معرض تحریمهای آمریکا با جمهوری اســامی تجارت کنند .سه کشور اروپایی

خودروسازی ،فوالد و پتروشیمی و  ،...خروج کمپانی های بزرگ اروپایی از ایران

حمایت کرده و در گام نخســت بخشهای حیاتی برای مردم ایران از جمله امور

روند سریعی را پیش گرفته که نشان از بی ثمر بودن احتمالی اینستکس بر اقتصاد

طــی بیانیهای اعالم کردند  INSTEXاز تجارت قانونی اروپا با رژیم اســامی از مدت ها پیش با شــروع زمان تحریم های ایاالت متحده آغاز شده و هم اکنون
دارویــی ،تجهیزات پزشــکی و مواد غذایی را در برخواهــد گرفت .برای آن که نیمه فلج جمهوری اسالمی است.
اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از توافق هســتهای بتواند آن را زنده نگه دارد،

ششــم – اخباری مبنی بر دست داشتن عوامل خودسر (نامی که جمهوری اسالمی

در سال  ۲۰۱۸قوانین مسدودساز را برای نخستین بار پس از سال  ،۱۹۹۶دوباره به

بر جاســوس ها و تروریست های خود در داخل و خارج از کشور گذاشته تا خود

جریان انداخت .این قوانین پیشــتر در سال  ۱۹۹۶و با هدف مقابله با تحریم های

را از فرماندهی و همدستی با آنان تبرئه کند!) وزارت اطالعات در طراحی و اجرای

آمریکا علیه اروپا ،ایران و لیبی از ســوی پارلمان اروپا اجرایی شد .اجرای قوانین

عملیات تروریســتی در خاک اروپا منتشر شده و حتی تعدادی ایرانی مرتبط با این

مسدودساز به شرکتهای اروپایی امکان دور ماندن از تحریمهای فرامرزی آمریکا

حوادث در کشــورهای اروپایی و از جمله دیپلمات های برخی از سفارتخانه های

را فراهــم کرده و درواقع هرگونــه تحریمهای خارجی بر اروپا را بیاثر میکند و جمهوری اســامی نیز دستگیر شــده اند .از طرفی با بیشتر شدن برد موشک های
از طرف دیگر رعایت تحریمهای خارجی توسط اشخاص حقیقی و شرکتهای بالستیک سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،خاک کشورهای اروپایی بزودی در تیررس
اروپایی را ممنوع میکند.

آنها قرار خواهد گرفت .بنابراین اروپایی ها از نظر امنیتی به سپر ضد موشکی اسراییل

 INSTEXابزار آن محسوب می شود .در نگاه نخست به نظر می رسد اینستکس

توانند به حکومتی یاری دهند که تهدیدی برای خودشان است.

این تعریفی اســت که کارشناســان جمهــوری اســامی از  SPVمی دهند که و آمریکا و حتی روسیه نیازمند خواهند بود (شاید هم در قالب حمایتی ناتو) و نمی
وسیله دور زدن تحریم های آمریکاست ولی با کمی تامل و دقت به همان تعاریفی

هفتم – هر روز قیمت هــا در فضای بحران زده اقتصاد ایران باالتر می رود

که کارشناســان جمهوری اسالمی گفته اند و به صورت کلی در بیانیه اروپایی ها

و به شــکلی کامــا غیرطبیعی کنترل دولت روحانی بــر بازار مواد غذایی و

آمده ،چند نتیجه می توان گرفت:

بهداشــتی و کاالهای ضروری روز به روز ضعیف تر می شــود .این شرایط

یکم  -تاکنون اینســتکس فقط یعنوان یک برند ثبت شده و تاریخ مشخصی برای

رکــود و تورم حاصل از تحریم ها و حتی دســت هایــی از نظام در داخل

عملیاتی شدن کارکرد آن اعالم نشده است.

کشــور ،هیچ ارتباطی با اینستکس ندارد و به فرض اجرایی شدن آن اثری بر

دوم  -بــه فرض راه اندازی عملــی آن ،اروپایی ها به صراحت اعالم کرده اند که تولیــدات داخلی ایران که رو به تعطیلی کامل و ورشکســتگی ملی پیش می
در گام نخست فقط مواد غذایی و بهداشتی و پزشکی را پوشش خواهند داد و آن

رود ،نخواهد گذاشت.

هم بدون هیچ اشاره ای به آنچه در قبالش دریافت می کنند که احتماال نفت و گاز

هشــتم – اگر هدف اروپایی ها حفظ برجام به هر شــکل ممکن باشــد ،با

خواهد بود که این یعنی تبادل نفت با غذا که برای کمک به مردم یک کشور جنگ

توجه بــه خروج آمریکا از این قراداد و خروج احتمالی جمهوری اســامی

زده یا تحت محاصره و تحریم زده در نظر گرفته می شود .تراکنش های احتمالی

که زمزمه های آن از ســوی نزدیکان به بیت رهبری به گوش می رسد و نیز

در این ســازوکار به نوعی یک حرکــت خیریه خواهد بود و نه تجارت! از طرف

اصــرار حکومت تهران بر ادامه فعالیت های موشــکی و نقض مکرر حقوق

دیگر این راهکار همان اســتفاده از معافیت از تحریم های آمریکا علیه جمهوری

بشر ،هیچ شانســی برای ادامه برجام متصور نیست و بالطبع اینستکس نیز به

اسالمیست که پیش از این از سوی دولت رییس جمهور ترامپ برای صدور مواد

صورت اتوماتیک موضوعیت خود را از دســت خواهد داد.

غذایی و بهداشتی به ایران در نظر گرفته شده است.

در پایان ،به نظر می رســد ســاز و کار مالی اروپا برای تجارت با جمهوری

ســوم – در بیانیه اتحادیه اروپا از واژه «داد و ســتد قانونی» با جمهوری اسالمی

اســامی ،ســناریویی از پیش شکســت خورده اســت و هیچ سودی برای

اســتفاده شده که یعنی شفافیت در تراکنش های مالی و به تبع آن به مفهوم اجبار

حکومت والیت فقیه نخواهد داشت!

قبولی و اجرایی کردن قوانین ضد پولشــویی توسط رژیم اسالمی است اما اینکه

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
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در کانون خبر:

پشتیبانی فرماندارکالیفرنیا از دو پروژه جنجالی

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید

گوین نیوسام فرماندارکالیفرنیا درسخنرانی روزگذشته

این پروژه را که هزینه زیادی دارد و بســیارهم زمان وی درمــورد پروژه دیگری که جنجالی اســت و به

پروژه جنجالی وبه ســرانجام نرســیده دوران جری

کالیفرنیا به بخش جنوبی کالیفرنیا نه تنها به پاکسازی و همکاری بین قانون گذاران درفراهم سازی بودجه

The New Beginning

خط راه آهن ترن پرشتاب ( )Bullet Trainکه 77

Without Health, Life is Meaningless.

An Excessive Amount of Weight is the Root of
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health
Take a New Step Into a Happier and Healthier
!Life by Contacting Us for a Free Consultation

خود درنشســت مشــترک درمجلس کالیفرنیا از دو
براون پشتیبانی کرد و درسخنان خود با اشاره به پروژه

برده است ،به پایان ببریم و با پیوستن بخش مرکزی پروژه  2تونل آبرسانی دلتا معروف است نیز به تالش

هوا کمک کرده ،بلکه به شکوفایی اقتصادی نیز یاری و کمک به جلب همکاری کشــاورزان منطقه برای
نماییم تا به روزی برسیم که مسیرسن فرانسیسکو تا پذیرش بیشــتر این پروژه برای آبرســانی به جنوب

میلیارد بودجه نیاز دارد ،ســخن گفت »:ما می توانیم سن دیگه گو را ساخته باشیم.

کالیفرنیا اشاره کرد.

پرورش نسل جدید ایرانیان مقیم امریکا  ۴۰ ،سال پس از انقالب

(310) 854-9535

Iranian Information
Center
08Global.net
(818)9-08 08 08

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331

خبرگزاری اسوشــیتدپرس خانم امی تاکسین در باره
چگونگی تربیت و پرورش نسل جوان ایرانی در امریکا
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در امریکا
گزارش جامعی منتشــر کرد .اسوشیتدپرس بر اساس
گزارش اداره آمار امریکا جمعیت ایرانی امریکا را نیم
میلیون که بیشترین آنها (۴۰درصد) را مقیم لس انجلس
و جنوب کالیفرنیا اعالم کرده است.
اسوشیتدپرس نخست در مورد کتابخانه عمومی ارواین
و سرپرست بخش فارسی آن خانم مینوشریفان که از
دهــه  ۱۹۷۰و پیش از وقوع انقالب در امریکا حضور
داشته گزارش داده است.
این خبرگزاری به دشــمنی های دو (دولت) کشــور
جمهوری اســامی و امریکا و رابطــه تیره آنها نیز با
یکدیگر اشــاره کرده اســت و به ویژه بخشی از متن
سخنرانی پرزیدنت ترامپ در کنگره امریکا را که هفته
گذشته در مورد ایرانگفت بازتاب داده است .
“ایران ( جمهوری اسالمی ایران) کارهای بد و بد انجام
می دهد و یهودیان را به نسل کشی تهدید می کند“ .
در ایــن گزارش که در نشــریات مختلف امریکایی
بازتاب گســترده ای داشته اســت قید شده که خانم
شریفان و همکارانش چگونه تالش می کنند در این
شرایط سخت  ،میراث فرهنگی و بالنده ایران زمین را
به نسل جدید آموزش دهند .برای مثال این کار  ۶سال
است که در کتابخانه عمومی ارواین ک ه کلکسیونی از

کتابهای فارسی را در بر دارد هر هفته با داستان خوانی
به زبان فارسی توسط والدین داوطلب برای فرزندان و
نوادگان ایرانیان مهاجر صورت میگیرد.
در گزارش همچنیــن در مورد خانواده نجم آبادی در
برکلی کالیفرنیا اطالع رسانی شده است .مادر خانواده
خانم الیا نجم آبادی  ۴۰ساله تعریف می کند که پدرش
پیش از انقالب به امریکا آمده است و با مادرش که اهل
ایالت داکوتا و نروژی االصــل بوده ازدواج می کند.
اومی افزاید هر چند در امریکا بزرگ شده ولی در همه
حال عناصر فرهنگی ایران را در دور و بر خود داشته
و حس کرده است .الیا اکنون دو پسر خردسال خود را
به کودکستانی می برد که خانم یلدا مدبر آن را تاسیس
کرده است و در آن جا زبان فارسی ،عبری و انگلیسی
تدریس می شود.
اسوشــیتدپرس یادآوری می کند کــه جامعه ایرانی
امریکایی با تعلق به مذاهب مختلف مسلمان  ،زرتشتی،
یهودی و مذاهب دیگر در کنار یکدیگر و با برخورداری
از آبشخور فرهنگی ایران زمین ،زندگی می کنند.
خانم اکسین در گزارش خود می افزاید که ایرانیان در
ســالهای اخیر فعالیت های سیاسی بیشتری از خود
بروز داده اند و در ایالتهایی مانند کالیفرنیا ،نیویورک
و فلوریدا به مناصب مختلفی در کارهای دولتی انتخابی
موفق شــده اند  ،دست پیدا کنند که از جمله از آقای
مهندس جیمی دلشاد کارآفرین برجسته و شهردار سابق

شهر بورلی هیلز یاد کرده است.
در این گزارش همچنین از خانم پرسیس کریم رییس
کرسی ایرانیان در غربت دانشگاه ایالتی سن فرنسیسکو
نقل شده است که می گوید در سالهای نخستین پس
از انقالب و تنش بیــن دو دولت امریکا و جمهوری
اسالمی و گروگانگیری دیپلوماتهای امریکایی به مدت
۴۴۴روز جامعه ایرانی در امریکا با اعالم کردن هویت
خود به عنوان پارســی  Persianو نه ایرانی تالش
داشت که از هویت ایرانی خود فاصله بگیرد .هر چند
خانم کریم بر این باور اســت که نسل جدید خود را
ایرانــی امریکایی می داند و بــه آن افتخار می کند .از
ســوی دیگر خانم پروفســور ندا مقبوله استاد جامعه
شناســی دانشــگاه تورنتو که در امریکا متولد شده و
کودکی خود را در امریکا گذرانده است می گوید
نسل دوم درک کرده است به هر ترتیبی امریکایی شده
است  ،جامعه بزرگتر امریکایی به او به دید متفاوتی
نگاه می کند.
خانم مقبوله می افزاید “نســل دوم خود را یک جامعه
اقلیت نژادی در امریکا می داند چرا که آنها محصول
شــرایطی از یک محیط پر تنش بــوده اند که علیه
خاورمیانه ای ها عموما و ایرانیان بویژه در امریکا وجود
داشته است”
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در کانون خبر:

برگزاری نمایشگاه آثارمعاصر هنرمندان ایرانی درشهر لس آنجلس

به منظور ارتقاء آگاهی و مشارکت بیشتر هنرمندان و
جامعه هنری با تمرکز بر هنر معاصر ایران ،نمایشگاهی
از آثارمنتخب هنرمندان معاصر ایرانی در روزشنبه 16
ام فوریه  2019از ســاعت  12لغایت  5بعدازظهر در
مرکزلس آنجلس برگزار می گردد.

محل این نمایشگاه در( داون تاون) لس آنجلس واقع
درخیابان 924 :اس .سن پدرو با زیپ کد  90015می
باشد و بازدید ازآن برای عموم آزاد و رایگان است.
شــایان ذکراســت ،دراین نمایشــگاه آثارهنرمندانی
شــامل :پویا افشار ،افســون،علی دادگر ،کاوه ایرانی،

آیدا ایزدپناه،شــهرام کریمی،ســیمین کرامتــی ،دانا
نهدران ،داریوش نهدران ،مبینا نــوری ،اردالن پایور،
بهار ســبزواری ،هادی صالحی ،سپیده صالحی ،ربکا
ستاره ،شیال شکوری ،شادی یوسفیان و فرناز ضابطیان
درمعرض دید عموم قرارخواهد گرفت.

سهم دانشجویان ورزشکار برای بازیهای ورزشی دانشگاه
سناتور نانسی اسکینر از دموکراتهای برکلی ،الیحه
 SB206را بــه مجلس ســنای کالیفرنیــا ارائه داده
اســت که  Fair Pay To Play Actنام دارد و در
صورت تصویب  24کالج و دانشــگاه دولتی کالیفرنیا
مجبورخواهند شــد از قراردادی کــه برای بازیهای
ورزشــی دانشــگاههای بازرگانی امضا میکنند سهم
دانشــجویان ورزشــکار را بپردازند و حق ندارند به
موجب آن ،بورسیه تحصیلی را کسر کنند.
سناتور اسکینر در معرفی این الیحه گفت :دانشگاهها،
ورزشکاران خوب را جذب میکنند و پس از نامنویسی
در دانشــگاه و بــازی در  NCAAمیلیونها دالر به
صندوق دانشــگاه و کالج و رسانهها از سوی صاحبان
آگهی روانه میشــود و حتی یک دالر به دانشجو داده
نمیشود و این انصاف و عدالت نیست.

یو.اس.آرتس برگزارکننده حراج های آنالین عتیقه و آثار هنری
مدیریت :مهندس امیر رنجبر

818-282-3918

کتابهای خانم دکتر پرند علوی

(310) 477-7477

ketab.net

12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 15فوریه تا  21فوریه ( 26بهمن تا  2اسفند)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه 26بهمن  15 /فوریه

كتاب معماى هويدا چاپ آمريكا نوشته دكتر
عباسميالنىدرشركتكتابموجوداست.
 1300خورشيدى ( 1922ميالدى)
دكتر محمد مصدق از طرف مشيرالدوله ،والى
آذربايجانشد.
 1324خورشيدى( 1945ميالدى)
زادروزشهرنوشپارسىپور،نويسنده
كتا بهاى شهرنوش پارسى پور چاپ خارج از
ايران در شركت كتاب موجود است
 1349خورشيدى( 1971ميالدى)
زادروزآرشحجازى،نويسنده،مترجم
كتابهاىپائولوكوليوباترجمهآرشحجازىدر
شركتكتابموجوداست.
 1374خورشيدى ( 1996ميالدى)
درگذشت محمدجعفر محجوب  -نويسنده و
پژوهشگرمعاصر
كتا بهاى ديوان ايرج ميرزا و صد خطابه(از
انتشاراتشركتكتاب)-ادبياتعاميانه ايران،
خاكستر هستى با مقدمه بزرگ علوى ،كليات
عبيد زاكانى سى قصه از شاهنامه (آفرين
فردوسى)داستا نهاى شاهنام هى فردوسى (
 16سى دى) داستانى از شاهنام هى فردوسى:
رستم و سهراب (  6سى دى)  ،حافظ (  4سى
دى) ،مثنوى مولوى 2 ( .سى دى) در شركت
كتابموجوداست
 1375خورشيدى ( 1997ميالدى)
درگذشتبزرگعلوى-نويسندهمعاصر
 1383خورشيدى ( 2004ميالدى)
درگذشت عماد خراسانى -شاعر و غزلسراى
معاصر
ديوان عماد خراسانى در شركت كتاب
موجوداست.

 1311خورشيدى ( 1933ميالدى)
درگذشت حاج حسين آقا امين الضرب -
نمايندهمجلسورييساتاقتجارت
 1335خورشيدى ( 1957ميالدى)
زادروزشهريارمندنىپور،شاعر،منتقدادبى،و
ادبى/هنرى«عصرپنجشنبه
سردبيرنشريهى
ِ
« در تهران
 1340خورشيدى ( 1962ميالدى)
درگذشت سيدعلى نصر  -بنيانگذار تئاتر در
ايران ،در سن 66سالگى
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
تيرباران:سرلشكرمنوچهرخسروداد،فرمانده
هوانيروز ،سرلشكر رضا ناجى (سرلشكر)،
فرماندار نظامى اصفهان ،ارتشبد نعم تاهلل
نصيرى ،سومين رئيس ساواك وسپهبد مهدى
رحيمى،فرماندارنظامىتهران
 1358خورشيدى ( 1980ميالدى)
سميرامخملباف،كارگردانايرانى
 1368خورشيدى ( 1990ميالدى)
زادروز نسيم خسروى هنرمند ونويسنده در
كرمانشاه
 1386خورشيدى ( 2008ميالدى)
درگذشت پروفسور امنون نتصر بر اثر بيمارى
دربيمارستانىدرلوسآنجلس.پروفسورنتصر
استاد ممتاز دانشگاه عبرى اورشليم ،مبتكر
مركزايرانشناسى دركشور اسرائيل ،بنيا نگذار
بخش فارسى راديو اسرائيل ،دارنده مدارك
متعددازدانشگاههاىآمريكا،مؤلفكتبمعتبر
درباره ايران و يهوديان ايران و مورد احترام در
جوامععلمىجهانبودهاند.
كتا بهاى پادياوند  3جلدى  -اين كتا بها كه به
همت « بنياد جامعه دانشوران « و با سردبيري
شادروان امنون نتصر به دو زبان فارسى دوشنبه 29بهمن  18 /فوریه
و انگليسى در لو سآنجلس منتشر شده،
پژوهشهايىاستدرتاريخوفرهنگيهوديان  1352خورشيدى ( 1974ميالدى)
ايرانى،كهبهمحدودهىجغرافيايىكنونىكشور اعدام خسرو گلسرخى شاعر و نويسنده
ايرانمنحصرنيست،وشاملتمامسرزمينهایي ماركسيست
است كه در قلمرو فرهنگ ايرانى بوده است – تاليفات :اى سرزمين من ،بيشه بيدار و خسته
تر ازهميشه(مجموعه آثار) در شركت كتاب
موجوددرشركتكتاب
يادنامه پروفسور امنون نتصر(همراه با سى موجوداست.
دى) -موجود در شركت كتاب
كتاب انديشهها ،خاطرهها و نامهها (مجموع
هاى از مقاالت پروفسور امنون نتصر) جلد اول
ازانتشاراتشركتكتاب

 1329خورشيدى ( 1951ميالدى)
زادروزشهرامناظرى-خوانندهمعاصرموسيقى
سنتىدركرمانشاه
مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت
كتاب مجموعه كامل سیدیهاى اصل شهرام
ناظرى را دراختيار دارد.
 1338خورشيدى ( 1960ميالدى)
سفرمحمدرضاشاهپهلوىبهپاكستان
 1341خورشيدى ( 1963ميالدى)
درگذشت حسين خيرخواه  -بازيگر تئاتر در
برلين
 1387خورشيدى ( 2009ميالدى)
درگذشت فاطمه مورموزنيا معروف به مهرى
مهرنيا ،بازيگر با سابقه تلويزيون و تاتر و
سينماىايراندرسن 82سالگىدربيمارستان
باهر تهران .وى متولد 1306در آالشت سوادكوه
مازندران بود .وى در بيش از  40اثر سينمايى
حضور داشته است .از جمله :كاله قرمزى و
پسرخاله ،شازده احتجاب ،ازدواج به سبك
ايرانى ،اتوبوس ،روسرى آبى ،مادر و....

چهارشنبه  1اسفند  20/فوریه

 1313خورشيدى ( 1935ميالدى)
زادروزاسماعيلفصيح،نويسنده
آثار او شامل :تاليفات :استادان داستان ،اسير
زمان ،باده كهن ،بازگشت به درخونگاه ،پناه بر
حافظ ،تراژدى/كمدى ارس ،تلخ كام ،داستان
جاويد ،درد سياوش،دل كور ،زمستان ، 62
شرابخام،شهبازوجغدان،فرارفروهر،گردابى
چنين هايل و الله برافروخت و ترجمهها :بازیها،
خودشناسىباروشيونگ،رستمنامه،وضعيت
آخروماندندروضعيتآخر–موجوددرشركت
كتاب
 1337خورشيدى ( 1959ميالدى)
آخرين « تجليل « از قمرالملوك وزيرى در
راديوتهرانبرگزارشد
صداى قمر در مجموع هاى با عنوان از قمر تا .....
درمركزموسيقىوفيلمايرانوابستهبهشركت
شنبه 27بهمن  16 /فوریه
كتابموجوداست
 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
 1325خورشيدى ( 1947ميالدى)
درگذشت زاون قوکاسیان ،منتقد ،مدرس
زادروزغزالهعليزاده،نويسنده
و فیلمساز ایرانی ،در سن  64سالگی در پی
كتاب
آثارغزالهعليزادهدرشركت
ابتال به سرطان معده ،در زادگاهش در اصفهان
 1379خورشيدى ( 2000ميالدى)
ميالدى)
 1339خورشيدى (1961
درگذشتنادرنادرپورشاعربرجستهمعاصردر درگذشت .او عالوه بر نگارش یادداشت و
خواننده
درگذشتمهوش
نقدهایسینماییچندینعنوانکتابدرحوزه
لسآنجلس
ميالدى)
1993
(
خورشيدى
1371
شركت كتاب مجموعه كامل اشعار نادرپور را سینما و سینماگران تالیف کرد و در چند دوره
و
بازيگر،
شاعر،
اوصياء،
پرويز
درگذشت
دردو جلد در بيش از  1600صفحه منتشر كرده از جشنوارههای سینمایی در ایران ،اتریش و
خواننده
ارمنستان جزو هیت مدیره داوران بود .وی
است.
ميالدى)
2003
(
خورشيدى
1381
متولد  1329در اصفهان بود و فارغ التحصیل
نويس
فيلمنامه
و
كارگردان
بازيگر،
ژيان،
رضا
رشتهشیمی.
سه شنبه 30بهمن  19 /فوریه
سينما،تلويزيونوتئاترايرانى

پنجشنبه 2اسفند 21/فوریه

 1328خورشيدى ( 1950ميالدى)
یکشنبه 28بهمن  17 /فوریه
زادروزمحمدشيرى،بازيگرسينما
نقش آفرينى در فيل مهاى ،حلقههاى ازدواج (  1308خورشيدى( 1930ميالدى)
 1281ميالدى ( 1903ميالدى)
،) 1388تالفى ( ،) 1386شبى درتهران (  1386درگذشتاحمدشاهقاجاردرحومهپاريس–فرانسه
معاصر
نويسنده
زادروزصادقهدايت-
)،ملودى ( ،) 1386دم صبح ( ،) 1384شمعى  1393خورشیدی( 2015میالدی)
از
پس
و
پيش
چاپ
هدايت
كتا بهاى صادق
در باد ( ،) 1382باالتراز خطر ( ،) 1375آخرين درگذشتصادقطباطباییبهدلیلابتالبهسرطان.ویاز
است.
موجود
كتاب
شركت
انقالبدر
مهلت ( ،) 1368دخترم سحر ( ،) 1368سامان شخصیتهایبسیارنزدیکبهآیتاهللخمینیونخستین
ميالدى)
1919
(
ميالدى
1297
معاونساسیواجتماعیوزارتکشوردولتموقتبودکه
زادروز اميرعباس هويدا نخست وزير در ( ) 1364وسريال ش بهاى برره.
برخى از اين آثار در شركت كتاب موجود است .مسولیتبرگزاریهمهپرسینظامجمهوریاسالمیرادر
دوران پهلوى
دو.ازدهمبهمنماه 1358بهعهدهداشت.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی در مراسم راهپیمایی حکومتی
 ۲۲بهمن امســال در کنار نمایش چند مدل از موشــک های بالستیک ساخت سپاه
ک از کسی اجازه نگرفته و نخواهیم
پاســداران ،گفت :ما برای ساختن انواع موشــ 
گرفت .ما همان راه و قدرت نظامی را ادامه میدهیم.
حســن آقا انقدر حرص نخور برات خوب نیســت .اوال که ادبیــات جنابعالی در
ســخنرانی هات عوض شــده و دیگه مثه دور اول ریاست جمهوریت با تساهل و
تعامل در مورد امید و تدبیر و اینا حرف نمی زنی و همچین که خرت از پل گذشت،
به همه نشــون دادی که تو هم سگ دســت آموز رهبری بیش نیستی و سر بیشتر
از بیســت میلیون فریب خورده ایرانی رو کاله گذاشتی ،دمت گرم خعلی باحالی!
دوما اجازه شــما برای موشک سازی و موشک پرونی قبال از چین و روسیه گرفته
شــده و االنم معلومه که از کس دیگه الزم نیست اجازه بگیرین .سوما همون راه و
قدرت نظامی جمهوری اسالمی نه برای مردم ایران نون و آب میشه و نه برای ملل
خاورمیانه صلح و خوشبختی .شاهنشــاه آریامهر هم ارتش پنجم جهان رو داشت
و شــوروی ابرقدرت بود و  ،...االنم هیچکــدوم وجود ندارن! چهارما اصن تهدید
کردن و داد و بیداد بهت نمیاد ،با اون خنده مکار همیشــگیت جذابتری .یادت باشه
تو همون نزدیکی های خودتون قبال صدام حســین ،معمر قزافی ،بن الدن و خیلی
چیزخالی دیگه هم همینطوری چهارتایــی میومدن برای دیگران و از همین حرفا
میزدن ،فهمیدی چه بالیی سرشــون اومد؟ به فالن اسفل و سافلین رفتن و یه آفتابه
آبم روش که قشنگ پایین برن ،حسن جون موشک پرونی خطرناکه خطرناک!
خبــر دوم – همایش صلح و امنیت خاورمیانه با محوریــت چگونگی برخورد با
فعالیت های بی ثبات کننده جمهوری اسالمی در منطقه ،در ورشو پایتخت لهستان
آغاز بــه کار کرد .همزمان وزرای خارجه کشــورهای اروپایی که از امضاکنندگان
برجام هســتند از حضور در این کنفرانس سر باز زدند و فدریکا موگرینی ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از عدم حضور در این همایش عذرخواهی کرد.
میگن جاهای حســاس آدم میتونه دوســت و دشمن خودشو بشناسه! خیلی خیلی
خوشــحال شدیم که اروپایی ها تکلیف خودشــون با مردم ایران رو روشن کردن.
ظاهرا که اتحادیه اروپا حکومت اســامی حامی تروریســم افراطی رو به یه نظام
ســکوالر مردم ســاالر ترجیح میده و تمام قد برای دفاع از کیان جمهوری اسالمی
و حفظ اون داره تالش میکنه .حاال به نظرتون اینا دوست ملت ایران هستن یا ...؟
خبر سوم – گروه تروریستی جیش العدل ،مسئولیت حمله انتحاری به یک اتوبوس

متعلق به نیروهای مرزبانی ســپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان را بر عهده
گرفت .در این حادثه که روز  ۲۴بهمن ماه جاری در جاده خاش-زاهدان اتفاق
افتاد ۲۷ ،نفر کشــته و  ۱۳نفر زخمی شــدند .محمدجــواد ظریف ،وزیر امور
خارجه جمهوری اسالمی ،ساعاتی بعد از این حمله ،در توییتر خود این سوال
را مطرح کرد که آیا وقوع حمله تروریستی در ایران درست در روزی که سیرک
ورشو (همایش صلح و امنیت در لهستان) آغاز شده ،تصادفی است؟
اصوال شــهروند ایرانشهر هرگونه حرکت تروریستی از سوی هر کس و در هر
جایی را محکوم می کنه و با خانواده های داغدار سربازان و پرسنل کارمند سپاه
که ربطی به فرماندهان و تروریســت های مادرزاد این نیروی نظامی شــیطانی
ندارند ،اظهار همدردی کرده و تســلیت می گوید اما توهم توطئه ای که آقای
ظریف درباره این ماجرا داره کامال درسته فقط با این تفاوت که توییت جوادآقا
این فکر رو تو کله شنونده تقویت میکنه که نکنه تروریست های جیش العدل
از طرف خود ســپاه مامور این حرکت بودن تا به شرکت کننده های کنفرانس
ورشــو نشون بدن که خودشون قربانی تروریسم هستن .نمیدونم چرا هر موقع
که می خواد محاصره جمهوری اسالمی برای فعالیت های تروریستی شون تنگ
تر بشه ،یهویی این جوجه تروریست های جیش الفالن و داشاخ شام و کوفت
االســامی و زهرمارالنبی و بقیه یادشــون میوفته باس به یه جاهایی از سپاه و
نیروانتظامی حمله کنن ،اونم به یه مشت سرباز و کادری بدبخت و بیچاره که از
بد روزگار افتادن گیر چنگ این حرومزاده های آدمکش! راستی آقای ظریف ،از
اینکه دلقکی مثه تو رو به سیرک ورشو دعوت نکردن چند جات داره میسوزه؟
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جدول و سرگرمی

افقي :

  -1یکی از عجایب هفتگانه جهان است -نوعی امتحان
 -2عیب و عار -جمع متن -ناگهانی

 -4از کشورهای دیگر آفریقایی -کفش اسب -حرفپیروزی

 -5بیسواد قدیمی -یار «هوی»! -از پدیدههای جغرافیایی

 -6مقام و درجه -شهری در استان خراسان رضوی -آزرم و حیا

 -3سفید آذری -نوعی ماشینحساب -شهری در استانفارس -موی گردن اسب

 -7از کاخهای مشهور فرانسه -دندان دور ریختنی -شتر قویهیکل

 -5ظرف چرمی ،فلزی ،یا پالســتیکی کــه در آن روغن یا چیز دیگر میریزند-

 -9جســم معدنی چکشخوار ،درخشــنده ،و رســانای برق و گرما که معموالً

ب خوشبو -مرضی که از یکی به دیگری سرایت کند -رسوا و بیآبرو
 -6چو 

 -10حشره خونخوار -چاشنی فالوده -بیماری پوستی

 -8جاویدان -خاندان -پسوند حاصلمصدر -راه رفتن کودکانه

 -12محصول آب و صابون -عصری در تاریخ -چارهاندیشیها

 -4تیرانداز -ماه نو -دفعه و مرتبه

مربوط به روز -مردن از غصه

 -7سرزمین سربداران -خرمن ماه -چسبنده و لزج

 -9خوردنی به همراه غذا -پیشی گرفتن -از بازیکنان تیم رئال مادرید

 -8سه کیلوگرم -مادهای در خون -پاک -غرور و تکبر

بهصورت جامد است -.گندم -از سرداران کوروش کبیر

 -11درخشان -پشت سر و عقب -ضمیر متصل پیوسته

 -13رویه الستیک -میوه هزار دانه -ویتامین انعقادخون -پهلوان

 -10پایتخت باستانی دولت آشور بود -اشعه بنفش آن معروف است -جشنواره

 -14زندگانی -از خط های رایج مصری -انگور ترش

 -11رنج و زحمت -بلبل -جیوه

شدهاست

معتبر سینمایی

 -12مصیبت -اعضای هیئتدولت -سرکش

 -13پشم شتر -بوی خوب زیر شکم آهو -پزشک -پوستین

 -15سردســیر -اثری باســتانی از تمدن مایا اســت که در کشور مکزیک واقع

حل جدول شماره گذشته

 -14عکسها -اثری از امیلزوال -سالح رستم

 -15چرم شفاف و براق -یکی از آثار تاریخی بندرعباس
عمودي :

 -1یکی از آثار تاریخی اصفهان -کشــوری آفریقایی که پایتخت آن شهر ماسرو

است

 -2سیمرغ -فیلمی با بازی سلمان خان در سینمای هندوستان -بینایی
 -3بزرگ قبیله -باال آمدن آب دریا -انجام پذیر -تیز و برنده

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

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

9

10
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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  15فوریه 2019

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن
با استاد جواد صفارزاده
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد

)Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

دوره آموزشی نرمافزار ا ِکسل

)Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک

Persian American Academy

)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate

تلفن برای ثبت نام

www.saffarzadeh.com (818) 9 08 08 08

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

155
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

جریمه برای شرکت ساختمانی RDV

کمیســیون کار کالیفرنیا ،بزرگترین جریمه در زمینه
دزدی از حقوق کارکنان را علیه شرکت مقاطعه کاری
 RDVبرای بازپرداخــت به کارکنان به مبلغ 11/94
میلیون دالر صادر نمود.
شرکت  RDVکه به کارهای ساختمانی میپردازد ،در
فاصله سال  2014تا  2017در پرداخت حقوق هزاران

نفر از کارکنان به گونهای تقلب کرده و دست به دزدی
از دستمزد آنان زده اســت .این شرکت به ساخت و
اجاره آپارتمانهایی در لوس آنجلس میپردازد که بین
 2450دالر تا  11500دالر اجاره ماهیانه آنها میباشد،
لیکن به کارکنان چک بیمحل داده و در بازپرداخت از
آن کسر نیز کرده است.

فروش در
شــرکت کتــاب

ketab.net

(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H
Pacoima CA 91331

اداره کار اعالم نموده است که این شرکت  5/4میلیون
دالر به  1089نفر 1/62 ،میلیون دالر به  844نفر و 1/7
میلیون برای حداقل دستمزد و  1/8میلیون دالر برای
ســاعت اســتراحت  1125نفر و  566897دالر برای
نپرداختن اضافه کاری  1111نفر و  882981دالر برای
پرداخت کم به  1109نفر باید بپردازد.

