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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...!!!
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 ویژه طنز خبری

برگزاری تجمعات اپوزیسیون جمهوری اسالمی 
ایران همزمان با حضور روحانی در سازمان ملل

بنا به گــزارش خبرگــزاری عرب نیــوز، جمعی از 
نیروهای اپوزیســیون قصد دارند برای مقابله با »رژیم 
قرون وسطایی« جمهوری اسالمی در روز چهارشنبه به 
هنگام سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 

سازمان ملل تجمع کنند.
به گفته مدیرسیاسی سازمان انجمنهای ایرانیان آمریكا 
)OIAC( کــه هماهنگی فعالیت های ضد  حكومت 
جمهوری اسالمی در آمریكا را بر عهده دارد ، گروهی 
از ایرانیان هفته گذشته در نزدیكی دفتر سازمان ملل در 
نیویورك تجمع کردند، که تعداد آنها تا روز چهارشنبه 

نیز افزایش خواهد یافت.  
دكتر مجید صادق پور ، رئیس OIAC گفت : جامعه 
بین الملل نباید فریــب دروغ های نمایندگان ایران را 

بخورد. وی افزود:هیچ گونه  امتیاز اقتصادی و سیاسی 
نمی تواند رفتار این رژیم قرون وسطایی را تعدیل کند 

زیرا آخوندها فقط زبان زور و فشار را می فهمند.
دكتر مجید صادق پور تأکید کرد: برای کمک به مردم 
ایران و رهایی از اسارت آخوندها باید حداکثر فشار را 

به این حكومت وارد کرد.
وی افزود: ما ازهفته گذشــته اعتراضات خود را برای 
حضورمقامــات ایران در افتتاحیــه هفتادو چهارمین 
جلســه مجمع عمومی ســازمان ملل آغاز کرده ایم و 
تا زمانی که این رژیم قساوت های خود را علیه مردم 
ایران وارد می کند ، اعتراض خود را ادامه خواهیم داد.

کــه  کــرد  تأکیــد  وی 
نیرویهــا اپوزیســیون هر 

به گزارش نیویورك پســت نسیم پدراد در فصل 
جدید در شــو شنبه شبهای ان بی سی NBC که 
به SNL معروف اســت و یک شوك مدی است 

ایفای نقش می کند.
 ۱۸ )متولد   )Nasim Pedrad( پدراد  نســیم 
نوامبر ۱۹۸۱ تهران( بازیگر هالیوود و عضو کادر 

برنامهٔ ساتردی نایت الیو است.
او اهــل ارواین، کالیفرنیا اســت، و دانش آموخته 
رشــته تئاتر از دانشــگاه کالیفرنیــا، لس آنجلس 

است.
با این که از دو ســالگی به امریكا آمده اســت به 
خوبی زبان فارسی را صحبت می کند. نام پدر او 
پرویز پدراد و مادر او آراسته امانی است، آنها در 

ســال ۱۹۸۴ زمانی که نسیم ۲ ساله بود به آمریكا 
 ER مهاجرت کردنــد. او همچنین در ســریال 
نقش ایفا کرده اســت؛ و می توان به گویندگی او 
در انیمیشــن “لوراکس و من نفرت انگیز” اشــاره 
کرد. او در سریال تلویزیونی آمریكایی ملكه های 
جیــغ )scream queens( در نقش جیجی، 
وکیل انجمن کپا کپا تاو، نقش آفرینی کرده است.
از نقش هایی که در برنامه SNL در گذشــته ایفا 
نموده می توان نقش »همســر محمود احمدی نژاد 

در نیویورك« را نام برد.
در ســال ۲۰۱۹ در فیلم عالءالدین در نقش دالیا 

کرده است. نقش  ایفای  جاسمین(  )ندیمهٔ 

نسیم پدراد هنرپیشه ایرانی امریکایی 
در شو شنبه شبهای تلویزیون ان بی سی 

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


2IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:186 - SEPTEMBER, 20, 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 186- آدینه  20 سپتامبر 2019

روز با برگزاری تجمعاتی، پیشــینه ترور و 
وحشیگری جمهوری اســالمی علیه مردم ایران را به جهانیان گوشزد می  کنند. 
دكتــر مجید صادق پور افزود که ترامپ و ســازمان ملل نباید ادعاهای دروغین 

اصالح طلبان از جمله روحانی و نمایندگان وی  را باور کنند.
دكتر صادق پور گفت: روحانی و ســایر مقامات ایرانی باید در قبال کشته شدن 
بیش از ۱۲۰،۰۰۰ نفر از مردم ایران، از جمله 3۰،۰۰۰ نفر که در طی پاکســازی 

وحشتناك سراسر کشور در سال ۱۹۸۸ به قتل رسیدند، پاسخگو باشند.
انتظار می رود »رودی جولیانی« ، شــهردار پیشــین نیویــورك ، که پیش از این 
اعتراضات علیه جمهوری اسالمی ایران را برپا کرده بود ، به همراه سناتور پیشین 

جوزف لیبرمن  به معترضین در تظاهرات هفته آینده بپیوندند.
ترامپ پیشتر ایران را به تروریسم و   خشونت متهم کرده بود ، اما به نظر می رسد 
که اگر او در جلســه افتتاحیه مجمع عمومی ســازمان ملل متحد حضوریابد ، با 

روحانی دیدار خواهد کرد.

اما یک هفته پیش ، پس از این که پهپاد و موشک کروز جمهوری اسالمی ، میادین 
نفتی آرامكو ســعودی را در استان شرقی این کشور مورد هدف قرار داد ، ترامپ 

متذکر شد ارتش آمریكا آماده است تا با ایران جنگ کند.
ترامپ گفت که وی برای از حضور روحانی و تیمش در نشســت ســازمان ملل 

متحد  جلوگیری می کند ، اما پس ازچند روزعقب نشینی کرد.
روز جمعه او جزئیات تحریم هــای اضافی علیه ایران را فاش کرد ، که وی این 
تحریم ها را به عنوان سخت ترین تحریم های اعمال شده تا کنون توصیف کرد.

وزارت خزانه داری پس از آنكه مقامات آمریكایی نتیجه گرفتند حكومت جمهوری 
اسالمی ایران مسئول حمله پهپادها و موشكها به تأسیسات نفتی عربستان سعودی 

است ، تحریم هایی را بر علیه بانک مرکزی ایران اعمال نمودند.

در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

محمدرضا شجریان
موسیقی دان، آهنگ ساز، خواننده و خوشنویس اهل ایران و نامزد ۲ جایزه گرمی

ادامه مطلب خبر اول از صفحه 1

لغو استانداردهای آلودگی هوا به سود
 تولیدکنندگان نفتی یا مصرف کنندگان!؟

پــس از آن که دولت ترامــپ واداره EPA اعالم کردند که از روز ۱۸ ســپتامبر 
استانداردهای کالیفرنیا را در مورد آلودگی هوا و میزان سوخت اتومبیل ها به حالت 
گذشــته باز می گردانند تا کشور به طور استاندارد و یكسان دارای یک قانون و آن 
هم به سود مصرف کننده باشد، گوین نیوسام در این کنفرانس خبری ، که با حضور 
حاویر بسرا، دادستان کل کالیفرنیا و روسای اداره های محیط زیست و منابع هوای 
پاکیزه کالیفرنیا همراه بود با انتقاد گفت: بله به سود تولیدكنندگان کمپانی های نفتی !
اداره EPA فدرال ) اداره محافظت از محیط زیست آمریكا( اعالم کرده است که از 

روز پنج شنبه )۱۹ سپتامبر( به طور رسمی پروانه اجرایی کالیفرنیا در زمینه دشواری 
های آلودگی هوا را لغو می کند.  

گوین نیوســام خطاب به رئیــس جمهور دانالد ترامپ در توئیت خود نوشــت: 
استانداردهای شما ۴۰۰ میلیارد دالر برای مصرف کنندگان هزینه خواهد داشت و 
3۲۰ میلیارد گالن بنزین بیشتری را خواهد سوزاند و به سالمتی مردم لطمه خواهد 

زد.

www.cbsautobody.com
www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/


3IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:186 - SEPTEMBER, 20, 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 186- آدینه  20 سپتامبر 2019

در کانون خبر:

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

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

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

www.iranshahrnewsagency.com

© Copyright 2018 Ketab Corp.

KETAB CORPORATION
since 1981

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t

Iranian Information
Center

08Global.net

(818)
9-08 08 08

با امضای الیحه AB5 وضعیت قرارداد و تسهیالت کارمندان تغییر یافت

 ، AB5 گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، روز چهارشنبه ۱۸ سپتامبر با امضای الیحه
روند اســتفاده از کارمندان قراردادی مستقل را تغییر داد و آن را براساس مقررات و 

طبیعت کار  اقتصاد قرن بیست و یكم به حالت اجرایی درآورد.
این الیحه که از ســوی » لورنا گونزالس « نماینده مجلس ایالتی از سن دیگو، نوشته 
شده و با مخالفت شرکت های بزرگی چون اوبر، لیفت و دوردش روبرو شده است، 

اجازه نمی دهد که کارمندی به طور همیشگی و تمام وقت به انجام کار مشغول باشد 
لیكن از مزایا و حقوق ثابت برخوردار نباشد. شرکت های یاد شده ، با هزینه کردن 
۹۰ میلیون دالر در نظر دارند بازخوانی و رد این الیحه را در انتخابات ۲۰۲۰ به رأی 

مردم بگذارند.

قهرمان پذیرش دانشجویان مهاجر در دانشگاه های UC استعفا کرد
»جنب ناپولی تانو« ، رئیس دانشــگاه های UC که از ســوی دانشــجویان به 
عنوان قهرمان پذیرش دانشجویان مهاجر و قربانیان آزار جنسی معروف است و 
همواره انتقادهایی به مدیریت او شده است، به سبب جدال با سرطان سینه، امروز 

در نشست مدیران دانشگاه ها در UCLA ، اعالم استعفا نمود.
او که از ســال ۲۰۰3 تا ۲۰۰۹ فرماندار آریزونا و از ســال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱3 وزیر 
 UC امنیت داخلی آمریكا بوده ، نخستین زنی است که به ریاست دانشگاه های
در سال ۲۰۱3 برگزیده شده و توانسته است به طور ارزشمندی شمار دانشجویان 
را در دوره لیســانس افزایش داده و با طرح ویژه ای، راهیابی دانشجویان کالج 

های محلی را پس از دوره ۲ ساله به دانشگاه های UC هموار نماید .
دانشــگاه های UC در کالیفرنیا ۱۱ دانشگاه مهم را شامل می شود. او در سال 
۲۰۱7 ماندگاری 5۰۰ هزار دانشجوی DACA را تا پایان دوره تحصیلی امكان 

پذیر ساخت که گامی بزرگ در برابر طرح دانالد ترامپ بود.

http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
https://www.08tickets.com/tickets/jashne-zadroz-molana-174254#buy
http://08global.net/
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره 8

مرتضی تورگ )تورك(

معاون امنیتی دادستان تهران

متولد سال ۱356 در اهواز است

مسئولیت ها:
- رئیس دادگاه انقالب اندیمشک

- معاونت قضائی رئیس کل دادگاه هاي عمومی و انقالب اهواز تا اسفند۸۸ ۱3
- فرماندار استان چهارمحال و بختیاري از ۱36۲ تا۸۸ ۱3

- رئیس دادگاه انقالب اهواز از ۱3 آبان ۱3۸7 تا احتماالً اسفند۸۸ ۱3
- سرپرست مجتمع قضائی ویژه جرایم خاص اهواز از ۲۸ بهمن ۱3۸۸ تا احتماالًاسفند ۱3۸۸

- سرپرست دادسراي ناحیه سه تهران )دادسراي ویژه زمین خواري( از اسفند ۱3۸۸ 
تا ۲6 فروردین ۱3۹۲

- معاون امنیتی دادستان تهران و سرپرست دادسراي امنیت )شهید مقدسی مستقر 
در اوین ( از ۲7 اسفند ۱3۹۱ تا کنون

- رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال از 3 مرداد ۱3۹5 تا کنون

بر اساس شهادت وحید احمد فخرالدین، وکیل ابوالفضل عابدینی، او در اسفندماه 
۱3۸۸ در حالی بازداشــت شد که » بیست ســی مامور مسلح از در و دیوار منزل 
شخصی اش باال رفته و با ضرب و شتم او را بازداشت کرده بودند« عابدینی همچنین 
طی تماس تلفنی که از زندان کارون با وحید احمد فخرالدین داشته است اعالم کرد 
که »ضرب و شتم« شده است. اخبار منتش رشده در رسانه ها حاکی از آن است که 
این زندانی سیاســی در ایام بازداشت اولیه در بازداشتگاه امنیتی اهواز بارها توسط 

مامورین امنیتی با کابل و تسمه کولر آبی ضرب و شتم شده بود.
ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشــر و روزنامه نگار، ۱۲ اســفند ۱3۸۸ در اهواز 
بازداشــت شد. دادگاه انقالب اهواز او را به پنج سال حبس به اتهام ارتباط با دول 
متخاصم، پنج ســال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه هاي 

بیگانه و یک سال حبس به اتهام عضویت در مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
محكوم کرده بود.

پژمان )رو حاهلل( موســوي رحیمی، فعال فرهنگی و عضو انجمن فرهنگی هنري 
ســایه، از دیگر فعاالن مدنی اســت که در د یماه ۱3۸۸ از سوي شعبه اول دادگاه 
انقالب شــهر اهواز با قضاوت مرتضی تورگ به پنج ســال حبس شامل دو سال 
حبس تعزیري و سه سال حبس تعلیقی محكوم شده بود. پیام ابوطالبی، وکیل پژمان 
موســوي رحیمی، این حكم را داراي »ایرادات اساسی حقوقی« دانسته و خواهان 

تجدیدنظر در آن شده بود.

2. نقض حقوق بشر در زمان تصدي سرپرستی دادسراي اوین

با راه اندازي دادسراي شهید مقدس )اوین( در سال ۱3۸۸ وظایفی که پیش از این 
براي شعبه امنیت دادسراي انقالب تعریف شده بود بر عهده این دادسرا گذاشته شد. 
تعقیب، تحقیق و بازپرسی، صدور کیفرخواست، اجراي احكام متهمان به ارتكاب 
جرائم علیه امنیت ملی و همچنین تصمی مگیري درباره مرخصی و سایر امكانات 
زندانیان سیاســی در محدوده جغرافیایی استان از جمله وظایف این دادسرا است. 
همچنین از اول شهریور ۱3۹۰ بر اساس دستور دادستان تهران پروند ههاي » تجاوز 
به عنف، ســرق تهاي مسلحانه و شــرار تها« نیز در صورت تشخیص سرپرست 

دادسراي شهید مقدس به این دادسرا ارجاع می شود.
در ابتداي تشكیل، بیشتر افرادي که پرونده آ نها در این دادسرا رسیدگی شد بازداشت 
شــدگان پس از انتخابات سال ۱3۸۸ بودند و پرونده برخی متهمان به جرائم علیه 
امنیت ملی که از شهرهاي دیگر به زندان اوین آورده شده بودند نیز در این دادسرا 

رسیدگی می شد.
بر اســاس شــهادت برخی از زندانیان سیاسی و وکالي آ نها که نزد عدالت براي 
ایران محفوظ است، دادســراي اوین فضایی » رع بآور« دارد و از بند ۲۰۹ اوین 
امنیتی تر است. همچنین برخی زندانیان سیاسی شهادت داد هاند که رئیس دادسرا 
به طور مشخص و آشكار با » سوءاستفاده از قدرت قضائی خود« زندانیان را تهدید 
مــی کند و به آن ها » اتهامات جدید و بر خالف قانون« وارد می کند. ممانعت از 
ورود وکال به داخل این دادسرا و نداشتن امكان پیگیري روند پرونده، یكی دیگر 

از مواردي
است که از سوي زندانیان سیاسی و وکالي آ نها به آن اشاره شده است.

مرتضی تورگ که از فروردی نماه ۱3۹۲ سرپرســتی دادســراي اوین را بر عهده 
گرفته اســت در برابر اقدامات خالف قانون و حقوق بشــر که طی این مدت در 
پروند ههاي بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی صورت گرفته مسئول است. بر 
اســاس گزارش یكی از زندانیان سیاســی انتقال و تبعید غیر قانونی زندانی هاي 
سیاسی از اوین به زندان هاي » بدنام و دور از محل زندگی خانواد ههاي زندانیان« 
که از دور ههاي پیش انجام می شد، طی مدت مسئولیت او انجام شده است. عالوه 
بر این بر اساس شهادت برخی زندانیان سیاسی و خانواده آ نها او در برخی موارد 
به صورت مستقیم در اعمال فشار بر زندانیان سیاسی نقش داشته است. تورگ به 
طور مشخص یكی از افرادي است که مانع از پایان دادن به تبعید غیر قانونی بهمن 
احمدي امویی، روزنامه نگار، و بازگشــت او به زندان اوین است. بهمن احمدي 
امویی 3۰ خردادماه ۱3۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاســت جمهوري 
سال ۱3۸۸ بازداشــت شد و از سوي دادگاه به پنج سال حبس تعزیري محكوم 
شــد. او از تاریخ ۲۲ خرداد ۱3۹۱ پس از اعتراض به حمله گارد ضد شورش به 
مراسم بزرگداشت هدي صابر در بند 35۰ با دستبند و پابند از زندان اوین به زندان 

رجایی شهر تبعید شده است.

اسداهلل جعفري

رئیس کل دادگستري
خراسان شمالی

مسئولیت ها:
- معاون دادستان قم

- دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران و دبیر ستاد پیشگیري و مقابله با
جرائم خاص مازندران از اردیبهشت ۱3۸6 تا ۱۹ آذر ۱3۹6

- رئیس کل دادگستري خراسان شمالی از ۱۹ آذر ۱3۹6 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
اسداهلل جعفري به عنوان دادســتان عمومی و انقالب استان مازندران در صدور و 
اجراي احكام اعدام، قطع عضو، تضییع و نقض حقوق شهروندان بهائی نقش مؤثري 
داشــته و مرتكب نقض حقوق بشر شده است. اسداهلل جعفري، همچنین به عنوان 
رئیس کل دادگســتري خراسان شمالی در ســرکوب اعتراضات د یماه ۱3۹6 نیز 

مشارکت جدي داشته است.

1. اجراي احکام اعدام
موارد متعددي از احكام اعدام هنگام تصدي اسداهلل جعفري بر دادستانی ساري اجرا 

شده است که از آن جمله می توان به پروند ههاي زیر اشاره کرد:
- اجراي حكم اعدام یک زندانی در زندان ساري، شهریور ۱3۹3

- اجراي حكم اعدام سه زندانی در زندان ساري، اردیبهشت ۱3۹۴
- اجراي حكم اعدام دو زندانی در زندان ساري، اردیبهشت ۱3۹۴

- اجراي حكم اعدام دو زندانی در زندان ساري، خرداد ۱3۹۴
- اجراي حكم اعدام سه زندانی در زندان ساري، دي ۱3۹۴

اسداهلل جعفري، ۱6 اردیبهشت ۱3۹۰ ، در حاشیه اجراي حكم اعدام دو زندانی، بر 
ضرورت اجراي مجازات اعدام تأکید کرد و گفت: »دستگاه قضائی به عنوان بخش 
مهمی از حاکمیت به حكم قانون و بر اساس مطالبات مردم به وظایف قانونی خود 

قاطعانه عمل خواهد کرد «

2. اجراي مجازات قطع دست
در ۸ بهمن ۱3۹۱ ، حكم قطع چهار انگشت دست یک زندانی در زندان شهر ساري
اجرا شد. پس از آن اسداهلل جعفري طی مصاحبه اي گفت که مجازات قطع عضو، 

جنبه بازدارندگی دارد. 
علی رغم امضاي میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران، جمهوري

اسالمی همچنان مجازات هاي خشن و غیر انسانی قطع عضو را اجرا می کند.

ادامه در شماره بعد 

www.plumingaccess.com
http://www.kamimo.com/
https://www.la-pianos.com/
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در کانون خبر:

آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

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

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

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

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

(310) 854-9535

تصویب الیحه SB 329، تسهیل 
8 Section اجاره منزل با کوپن

در صورت امضای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، الیحه تصویب شده SB329 به صاحبان 
 Section امالك اجاره ای، اجازه نخواهد داد که از پذیرفتن متقاضیان اجاره که کوپن دولتی

۸ اداره مسكن را در دست دارند، خودداری نمایند.
سناتور » هالی میچل«، نگارنده این الیحه می گوید: رنگین پوستان و افراد کم درآمد، کسانی 
هستند که از این کوپن های پرداخت اجاره بها معروف به Section ۸ استفاده می کنند و 

نمی توان با یک حكم تبعیض گرایانه علیه این مردم جبهه بگیریم و آنان را مجرم بشناسیم.
 Section ناگفته نماند که 76 درصد صاحبان امالك اجاره ای از پذیرفتن مستأجرانی که کوپن

۸ دردست دارند، بدون دلیل خوداری می کنند و یا به رد تقاضای آنان می پردازند.

درخواست شهردار لس آنجلس 
برای تخصیص بودجه 

فدرال به بی خانمان ها

پس از انتقاد دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا، از شرایط بی خانمان ها در شهرهای 
بزرگی چون لس آنجلس و سانفرانسیسكو که به وسیله لیبرال ها اداره می شوند و آن 
را ناشی از شرایط مالیاتی و هزینه کردن این شهرها دانست، » اریک گارستی« شهردار 
لس آنجلس از او خواست با بازدید از این مناطق و فرستادن بودجه فدرال، به  حل این 

مشكل به ویژه تهیه مسكن برای کهنه سربازان یاری نماید.
گرچه دانالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا خود برای بازدید از لوس انجلســنیامد، 
لیكن تیمی متشكل از نمایندگان وزارت مسكن، امور کهنه سربازان، محیط زیست، 
وزارت بهداشت در دو روز دوشنبه و سه شنبه از داون تاون لس آنجلس و شهرك 
واتس در جنوب لس آنجلس و شهر پومونا درکانتی لس آنجلس بازدید کردند و با 
اعضای شورای شهر و نمایندگان اداره های محلی نیز گفتگو کردند. لس آنجلس در 

یكسال گذشت ۱6 درصد افزایش در شمار بی خانمان ها داشته است.

حضور دانالد ترامپ در کالیفرنیا 
برای گردآوری مالی کارزارانتخابات ریاست جمهوری 2020

دانالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا، روز سه شنبه و چهارشنبه )۱7و۱۸ سپتامبر( را 
در کالیفرنیا، برای گردآوری مالی برای کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۰ گذراند. برآورد 
شده است در پالوآلتو، بورلی هیلز و سن دیگو نزدیک به ۱5 میلیون دالر در میهمانی 
های مشــترك برای کمپین انتخاباتی خود و حزب جمهوریخواه آمریكا گردآوری 
نموده است. او ناهار خود را در سان فرانسیسكو و شام را در بورلی هیلز صرف کرد.
روز دوشنبه ۱6 ســپتامبر در نامه ای که ازسوی گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا و 

شــهرداران و نمایندگان کانتی ها نوشته شده است از او درخواست شده بود برای 
کمک به حل مشكل بی خانمانی، 5۰ هزار کوپن دولت فدرال برای عرضه به مالكان 
برای اجاره مســكن به افراد بی خانمان و یا کم درآمد تخصیص داده شود. ناگفته 
نمانــد که کالیفرنیا در حدود ۱3۰هزار بی خانمان دارد که ۹۰ هزار نفر از آنان بدون 

سرپناه بوده اند.

https://eliteimplantdentist.com/
https://www.rumiglobalcenter.com/
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آدینه  29 شهریور   |   20 سپتامبر
1359 خورشیدی )1980میالدی(

درگذشت خانبابا مشار - ادیب، پژوهنده و مؤلف فهرست 
كتاب های فارسی چاپ شده

1366 خورشیدی )1987 میالدی(
خودسوزی نیوشا فرهی در اعتراض به حضور علی 
خامنه ای در اجالس سازمان ملل متحد در آمریكا

1384 خورشیدی )۲005 میالدی(
درگذشت دكتر عطاءاهلل خسروانی دبیر كل حزب ایران 
نوین، وزیر كشور و وزیر كار پیشین )در دوران سلطنت 

محمدرضا شاه پهلوی( در پاریس

1388 خورشیدی )۲009 میالدی(
درگذشت پرویز مشكاتیان، آهنگساز برجسته و نوازنده  
چیره دست سنتور در سن 54 سالگی به علت نارسایی 

قلبی در منزلش در تهران.
 آثار شادروان مشكاتیان در مركز موسیقی و فیلم ایران 

وابسته به شركت كتاب موجود هستند

شنبه 30 شهریور   |    21 سپتامبر
1305  خورشیدی )19۲6میالدی(

زادروز فریدون مشیری – شاعر
  آثار شادروان مشیری از جمله مجموعه اشعار او با عنوان 

نفس صبحدمان در دو جلد در شركت كتاب موجود 
هستند

 13۲0 خورشیدی )1941 میالدی(
تشكیل دو وزارت خانه ی جدید: »بهداری« و »كشاورزی«

1354 خورشیدی )1975 میالدی(
استعفای امیرعباس هویدا از نخست وزیری و انتصاب 

دوباره  او از سوی محمد رضا شاه
  كتاب معمای هویدا از آثار دكتر عباس میالنی استاد 

دانشگاه و مورخ ایرانی مقیم امریكا در شركت كتاب 
موجود است 

یکشنبه 31 مهر    |    22 سپتامبر
1335 خورشیدی )1956 میالدی(
زادروز ارژنگ كامكار، نوازنده ی تنبك

1348 خورشیدی )1969(
سپهبد تیمور بختیار در دادگاه عالی شماره  یك دادرسی 

ارتش،غیاباً به اعدام محكوم شد
135۲ خورشیدی )1973 میالدی(

 زادروز مهدی خلجی ، روزنامه نگار ، نویسنده ، مترجم ، 
تحلیل گر سیاسی و از اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران 

ساكن واشنگتن متولد در قم
1359 خورشیدی )1980میالدی(

آغاز جنگ ایران و عراق
1376 خورشیدی )1997میالدی(

درگذشت ژنرال هایزر - از عامالن خروج محمدرضاشاه از 

كشور در بحران پیش ازانقالب
  كتاب خاطرات هایزر در شركت كتاب موجود است

1377 خورشیدی )1998میالدی(
قتل حمید حاجی زاده )متخلص به سحر(، شاعر ایرانی و 

از قربانیان قتلهای زنجیرهای.

 دوشنبه 1 مهر  |    23 سپتامبر
1۲76 خورشیدی  )1897میالدی(

زادروز بدیع الزمان فروزانفر، ادیب، نویسنده، پژوهشگر، استاد 
ادبیات دانشگاه تهران

 آثار شادروان بدیع الزمان فروزانفر  از جمله دیوان كبیر 
شمس  در شركت كتاب موجود هستند

 1۲98 خورشیدی )1919میالدی(
تأسیس مدرسه  حقوق با 30  داوطلب به ریاست آدولف پرنی 

1315 خورشیدی )1936 میالدی(
درگذشت طوبا آزموده، مؤسس دبستان دخترانه  ناموس 

درسال1۲86

1319 خورشیدی )1940 میالدی(
زادروز محمدرضا شجریان - آوازخوان و موسیقیدان

  اكثر آثار استاد شجریان در شركت كتاب و به صورت 
اوریژینال موجود هستند.

13۲4 خورشیدی )1955میالدی(
 افتتاح سینما ركس در خیابان الله زار تهران

133۲ خورشیدی )1953میالدی(
تشكیل دادگاه نظامی عادی برای رسیدگی به اتهامات دكتر 

محمد مصدق و صدورحكم بازداشت او
  كتاب سوداگری با تاریخ اخرین كتاب تحقیقی در مورد 
دكتر مصدق از انتشارات شركت كتاب در پاسخ به كتاب 

آسیب شناسی یك شكست، علی میرفطروس  
1337 خورشیدی )1958میالدی(

گشایش ساختمان جدید دانشكده  ادبیات دانشگاه تهران
1343 خورشیدی )1964(

تأسیس دانشكده ی هنرهای دراماتیك

سه شنبه 2 مهر  |   24 سپتامبر
1310 خورشیدی ) 1931 میالدی(

زادروز منوچهر آتشی، شاعر
مجموعه اشعار منوچهر آتشی در شركت كتاب موجود است

13۲0 خورشیدی ) 1941 میالدی (
تأسیس مجدد اداره كل امنیه مملكتی به ریاست سرتیپ 

فضل اهلل زاهدی
1386 خورشیدی ) ۲007 میالدی(

درگذشت حسین ابراهیمی )الوند(، مترجم قصه های بچه 
هاو مسئول خانه ترجمه كودكان و نوجوانان در ایران،  در 

سن 56 سالگی.
1386 خورشیدی ) ۲007 میالدی(

درگذشت جلیل بزرگمهر، وكیل مدافع دكتر مصدق در 

سن 95 سالگی در تهران. وی در دادگاه نظامی بعد از 
كودتای ۲8 مرداد 133۲ وكیل مدافع دكتر مصدق بود 
برخالف انتظار حكومت وقت صمیمانه در دفاع از دكتر 

مصدق كوشید.

.چهارشنبه 3 مهر  |     25 سپتامبر

1303 خورشیدی ) 19۲4 میالدی(
» ستاره ی جهان « درگذشت میرزاحسین خان صبا- مدیر 

روزنامه
1304 خورشیدی ) 19۲5 میالدی(

درگذشــت میرزامحمدعلی معروف به حاجی سیاح - 
جهانگرد و مؤلف دوكتاب خاطرات حاج سیاح و سفرنامه 

ی حاج سیاح
كتاب سفرنامه ي حاج سیاح در شركت كتاب موجود است.

كتاب خاطرات حاج سیاح نسخه چاپ شركت كتاب در خارج 
از ایران بدون سانسور زیر چاپ است و بزودی منتشر می شود

1307 خورشیدی ) 19۲8 میالدی(
زادروز حسن كسائی،  نوازنده  نی و موسیقیدان ایرانی

1313 خورشیدی ) 1934 میالدی(
گشایش دانشكده فنی توسط فروغی رییس الوزرا

1347 خورشیدی ) 1968 میالدی(
ورود محمد رضا شاه و شهبانوفرح پهلوی به شوروی

1348 خورشیدی ) 1969 میالدی(
درگذشت لطفعلی صورتگر - شاعر،  مترجم و استاد دانشگاه

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
انحالل حزب رستاخیز و اعالم فضای باز سیاسی

محاصره منزل آیت اهلل خمینی در نجف توسط ارتش 
عراق و آغاز اعتصاب كارگران نفت، مخابرات و نهادهای 
دیگر دولتی و خصوصی و دستگیری و انتقال رحي معلی 

خرم )سرمایه دار( از پاكستان به زندان تهران
1387 خورشیدی ) ۲008 میالدی(

درگذشت اسداهلل مروتی، رییس هیئت مدیره رادیو صدای ایران 
و فعال سیاسی درشهر لوس آنجلس بر اثر بیماری در امریكا.

كتاب سه رادمرد بزرگ در مورد ارتشبد خاتم، پروفسور 
یحیی عدل، سرلشكرســرودی، نوشته شادروان اسداهلل 

مروتی در شركت كتاب موجوداست

 پنجشنبه 4 مهر  |     26 سپتامبر

1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(
كشف چاپخانه و مركز انتشارات مخفی حزب )منحله ی( 

توده در داودیه
1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(

درگذشت مسعود فرزاد- نویسنده، شاعر، مترجم و ادیب
1361 خورشیدی ) 198۲ میالدی(

درگذشت رضا مافی - خوشنویس
1363 خورشیدی ) 1984 میالدی(

درگذشت محمود تفضلی -نویسنده، مترجم و پژوهنده
1370 خورشیدی ) 1991 میالدی(

درگذشت بهزاد باشی، نویسنده، مترجم و مورخ موسیقی
درگذشت پرویز شهنواز، روزنامه نگار و برنامه ساز تلویزیون 

درشهر لس آنجلس امریكا

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

در کانون خبر:

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

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

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
20 سپتامبر تا  26 سپتامبر )29 شهریور تا 4 مهر(

قانون گذاران کالیفرنیا خواستار تغییر نام حزب امریکن ایندیپندنت شدند
قانون گذاران کالیفرنیا با تصویب الیحه SB696 که از ســوی » تام اومبرگ« 
نماینده دموکرات ســانتاآنا در خانه نمایندگان کالیفرنیا نوشــته شــده، تالش 
دارند در صورت امضای گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیــا، از گزینش واژه 
مستقل )Independent( در نام احزاب سیاسی پیشگیری کنند و از حزب 
» امریكــن ایندیپندنت« )American Independent( بخواهند نام خود 
را که 5۲ ســال از عمر آن می گذرد، عوض کند ودر صورتی که به این الیحه 
عمل نكند، نامش از لیست احزاب در برگه های رای انتخابات مقدماتی ۲۰۲۰ 

حذف  شود.
علت نگارش این الیحه به ســبب اشتباهی است که افراد در زمان نام نویسی 
برای انتخابات ، هنگامی که می خواهند بگویند مســتقل هســتند و دو حزب 
جمهوریخــواه و دموکــرات را انتخاب نكرده اند، بدــون در نظر گرفتن این 
موضوع که این حزب، یک حزب دست راستی است آن را عالمت می زنند.

انتقاد نمایندگان کنگره از وزیر 
مسکن و شهرسازی

5۹ نماینده کنگره، در نامه ای از سخنان وزیر مسكن در بازدید از کالیفرنیا انتقاد کردند.
 » بن کارســون«، وزیر مسكن و شهرسازی دولت دانالد ترامپ، که همراه با رئیس 
جمهور در ســفر ۲ روزه او به کالیفرنیا حضور داشــت، از واژگان و عبارت های 
تحقیرآمیز نسبت به تراجنسیتی ها، استفاده کرده است که بنا برگزارش واشنگتن پست، 
موجب شوکه شدن شماری از اعضای وزارت مسكن را که همراه او بوده اند، فراهم 

نموده است.
برای نمونه هنگامی که یک تراجنسیتی وارد یک سرپناه موقت بی  خانمان ها می شده 
است، » بن کارسون« با اشاره به آن فرد، او را » مرد پشمالو« خوانده و هنگامی که با 
مسئول یكی از این سرپناه ها در سان فرانسیسكو گفتگو می کرده، با اشاره به فرد یاد 

شده گفته است سرپناه های تک جنسیتی باید از راه دادن این افراد خودداری کنند.
ناگفته نماند که سرپناه های یاد شده نگاهی به جداسازی تراجنسیتی ها به عنوان زن 

یا مرد ندارند.

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

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

OFFICE

دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

حکایات بازار بین الخبرین
• این هفته به نشانه اعتراض به سیاست های تام و جری، شما بخونید آمریكا و جمهوری 
اسالمی، در برابر یكدیگر، خبرهای مربوط به گرگم به هوا بازی جمهوری اسالمی در 
عربستان )ترکیدن تاسیسات نفتی آرامكو بدست پهپاد و موشک های سربازان گمنام 
امام زمان( و واکنش های مقامات آمریكایی و ... در این ماجرا توسط شهروند ایرانشهر 
بایكوت می شود! انقدر با هم قایِموشک بازی کنید تا جونتون درآد، ما که خسته شدیم 
از این دلقک بازیای جمهوری اسالمی و آمریكا تو منطقه! باالخره چه خبره؟ جنگه؟ 

صلحه؟ رفیقین؟ دشمنین؟ بابا دهن ما رو ...!
• خبر تاپ ورزشی – سیاسی این هفته تعلیق فدراسیون جودوی جمهوری اسالمی 
توسط فدراسیون جهانی جودو بود. این حادثه درست چند هفته پس از رسانه ای شدن 
پناهندگی سعید مالیی قهرمان سابق جودوی جهان به آلمان، اتفاق افتاد. فدراسیون جهانی 
جودو، ممانعت فدراسیون جودوی جمهوری اسالمی از روبرو شدن ورزشكارانش با 

اسراییل را دلیل تعلیق جودوی ایران اعالم کرده است ... 
اوصوال از یه جایی باید این تحریم های ورزشی علیه این پدرسوخته ها که سالهاست 
استعدادای علمی، ورزشی و هنری مملكت رو می سوزونن تا آتیش آرمان های تخمی 
انقالبی شون روشن بمونه شروع میشد و حاال سعید مالیی بانی خیر شده و جمهوری 
اســالمی چیا رو به فالن داده. ایشاال بعدشم کال رشته های دیگه ورزشی هم دنبال 
جودو ردیف میشن تا فالن کمیته المپیک و وزارت ورزش رو سفره سگ کنن و یكی 

پس از دیگری تعلیق و تحریم شن. به َدَرِك اَسَفل السافِلین! 
• خبرگزاری دولتی ایرنا چند ساعت پیش از سفر روحانی و ظریف به نیویورك برای 
شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل از احتمال لغو سفر رییس جمهور اسالمی و وزیر 

خارجه اش بدلیل عدم صدور روادید آمریكا، خبر داد. 
االن که داری این مطلب رو می خونی، تكلیف معلوم شده که ویزا صادر شده یا نه! 
ولی اگه صادر نشه که تو بوق و کرنا میكنن که آقا دیدی ما رو راه ندادن، دیدین آمریكا 
حقوق ما رو نقض کرد، آقا دیدین ... فالن و بهمان، خالصه به جای شاخه شونه کشیدن 
از روش موش ُمردگی استفاده میكنن و اگه هم ویزا بگیرن که میان و وسط نیویورك 

میرن باال منبر و عربده میكشن که آمریكا اینجوریه، اسراییل اونجوریه و خالصه همه 
َخَرن و ما خوبیم. خالصه هرجور که بشه اینا بچه پُر روئَن و آخرش باالخره باس یه 

ُگهی بخورن!    
• دولت جمهوری اسالمی اعالم کرده هرکسی کارت ملی نداره یارانه اش از ماه بعد 
قطع میشه و توی قدم اول دویست هزار یارانه و گام بعدی ششصدهزار تای دیگه قطع 

میشه ... 
باالخره هرماه یک علتی رو میگن تا آخرش همه یه جوري یارانه اشون قطع بشه! شاید 
علت های بعدي که اعالم کنن اینا باشه: هر کس شناسنامه اش بدون جلد باشه، هرکسی 
شــبها دیر میخوابه، هر کی معاینه فنی خودروش تموم شده باشه، هر کس نماز قضا 
داشته باشه، عدم شرکت در نماز جمعه، هر کی وایساده بشاشه، کال اگه پسر و دختر 

خوبی نباشین و ...
خالصه ازما گفتن، باز نَگین چرا یهویی یارانه امون قطع شد!

گاو هفته: روایت و حکایت:
حكایت کنند، روزی شیخ زن همسایه جدید بِدید و او را بسی داِف شاخ یافت و زِ وی 
خوشش آمد. شیخ به همسر همسایه گفت: روزی در خلوت به خانه ی ما بیا تا ببینم تو 

شیرین تری یا زن خودم ...
زن همسایه که بسی زیرك بود او را گفت: برو از شوهرم بپرس که طعم هردو را چشیده!

... و از آن هنگام تا امروز باسِن شیخ پاره شده و الل مونی گرفته، مرتیكه هیز!

خاطره پمپ بنزینی:
آقا امروز توي پمپ بنزین بودم میخواستم بنزین بزنم. 

یه آخو نده اومد پیاده شد گفت: آقا سوپر داري؟
یه دختره از تو ماشینش داد زد: حاج آقا بلوتوث روشن کن، سوپر بفرستم برات!

یعني پمپ بنزین منفجر شد، رفت رو هوا :(( 

لطیفه های برگزیده:
•   کدخدا مریض شده بود، حكیم گفت: ده تا مورچه نر باید بخوره. 

بهلول ده تا مورچه نر آورد!
بهش گفتن از کجا فهمیدی مورچه ها نرهستن؟

گفت: رفتم درِ لونه مورچه ها گفتم کدخدا مریضه، هر کي گفت به تخمم، گرفتم و آوردمش!

•  از وقتی زنم فهمیده توی بهشت حوری و پری زیاده حتی نمیذاره نماز بخونم! هر شب 
واسم مشروب میاره و میگه: تو باید بری جهنم!

بیچاره نمیدونه جنیفر لوپز اونجاست!

•  ســر کالس سواد آموزي پیرزنها، خانم معلم گفت: هشت تا جوجه داریم. سه 
تاشو گربه میخوره. چنتاش میمونه؟ پیر زنه از ته کالس میگه: ننه این دیگه جاشو 

یاد گرفته، میاد همشونو می خوره!

•  امان از دست این انعطاف پذیری زبان فارسی: 
بابام میخواست سفره پهن کنه به مامانم گفت، خانم سرشو بگیر!

چنان زدم زیر خنده که دسته کفگیر مامانم تو باسنم گیر کرد و االنم تو راه بیمارستانیم

•  تهرونیه: ما یه خونه داریم سه هزار متراژشه! 
شمالیه: ما یه ویال داریم سه هكتاره! 

آبادانیه: کا، دمتون گرم، ما یه خونه داریم، وقتی ازاین اتاق به اون اتاقش بری باید نمازتوشكسته 
بخونی آخه مسافر حساب میشی! 

داستان کوتاه:
یه زوِج آبادانی میرن مسافرت لندن. 

خانــم توی اتاق هتل یه موش مي بینه، از شــوهرش میپرسه: انگلیسي بلدي بري به 
رزروشن هتل بگي اینجا موش هست؟ 
اونم میگه: ها ... بَلَدوم! کاری نداره که! 

یارو میره به رزروشن هتل میگه: 
Do U know Tom & Jerry?   )تام و جری رو می شناسی؟(

رزروشن جواب میده:
Yes, I do )بله، می شناسم(

آبادانیه میگه:
Volek, Jerry is here )ُولِک، جری اینجاس(

بحث فرهنگی:
نمیدونم چرا هنوز یه تعداد خشــک مذهب و آخوند میگن موزیک 
باعث گناه میشه و موسیقی مخالفه دینه و ... و خالصه از این حرفا! 
من با ذکر چندتا مثال معانی عمیقی که در آهنگ ها وجود داره، ثابت 
میكنم این دوتا هیچ منافاتی با هم ندارن که هیچ، تازه می تونیم نگاه 
عمیق دینی به موسیقی داشته و مفهوم تازه ای از اعتقاد و مذهب را 

از درون اون استخراج کنیم، بینید:

۱. ای قشنگتر از پَریا، تنها تو کوچه نَریا: امر به معروف
۲. دار و ندارمو بگیر، مال خودت، مال چشات: صدقه و انفاق

3. آره تو محشری، از همه سری: ذکر و مداحی
۴. امشب دل من هوس ُرطب کرده: افطار و روزه داری

5. آره خودم فداتم, فدای اون چشاتم: شهادت طلبی
6. یه امشــب شب عشقهِ، همین امشــبو داریم ...: شب لیلة القدر و 

مناجات با خدا
7. تو منو کشتی، دوباره زنده کردی: َمعاد و آخرت

۸. قبله یعنی حلقه چشم مستت، زری اونه که دست بزنم به دستت: 
حج و زیارت

هرگونه سوالی درباره بحث فرهنگی ارتباط موسیقی و عرفان الهی 
داشتید با دفتر شهروند ایرانشهر مستقر در ستاد امر به معروف و نهی 

از منكر خبرگزاری ایرانشهر تماس بگیرید!

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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افقي :
  ۱-  یكی از عجایب هفتگانه جهان است- نوعی امتحان

 ۲- عیب و عار- جمع متن- ناگهانی
 3- سفید آذری- نوعی ماشین حساب- شهری در استان  فارس-  موی گردن اسب

 ۴- تیرانداز- ماه نو- دفعه و مرتبه
 5- ظرف چرمی، فلزی، یا پالستیكی که در آن روغن یا چیز دیگر می ریزند- مربوط به 

روز- مردن از غصه
 6- چوب  خوشبو-  مرضی که از یكی به دیگری سرایت کند- رسوا و بی آبرو

 7- سرزمین سربداران- خرمن ماه- چسبنده و لزج
 ۸- جاویدان-  خاندان- پسوند حاصل مصدر- راه رفتن کودكانه

 ۹- خوردنی به همراه غذا- پیشی گرفتن- از بازیكنان تیم رئال مادرید
 ۱۰- پایتخت باستانی دولت آشور بود- اشعه بنفش آن معروف است-  جشنواره معتبر 

سینمایی
 ۱۱- رنج و زحمت- بلبل- جیوه

 ۱۲- مصیبت- اعضای هیئت دولت- سرکش
 ۱3- پشم شتر- بوی خوب زیر شكم آهو- پزشک- پوستین

 ۱۴- عكس ها- اثری از امیل زوال- سالح رستم
 ۱5-  چرم شفاف و براق- یكی از آثار تاریخی بندرعباس

عمودي :
 ۱- یكی از آثار تاریخی اصفهان- کشوری آفریقایی که پایتخت آن شهر ماسرو است

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

 ۴- از کشورهای دیگر آفریقایی- کفش اسب-  حرف  پیروزی

 5- بی سواد قدیمی- یار »هوی«!- از پدیده  های جغرافیایی
 6- مقام و درجه- شهری در استان خراسان رضوی- آزرم و حیا

 7- از کاخ های مشهور فرانسه- دندان دور ریختنی- شتر قوی هیكل
 ۸- سه کیلوگرم- ماده ای در خون- پاك- غرور و تكبر

 ۹- جسم معدنی چكش خوار، درخشنده، و رسانای برق و گرما که معموالً به صورت 
جامد است.- گندم- از سرداران کوروش کبیر

 ۱۰- حشره خونخوار- چاشنی فالوده- بیماری پوستی
 ۱۱- درخشان- پشت سر و عقب- ضمیر متصل پیوسته

 ۱۲-  محصول آب و صابون-  عصری در تاریخ- چاره اندیشی ها
 ۱3- رویه الستیک-  میوه هزار دانه- ویتامین انعقادخون- پهلوان

 ۱۴- زندگانی- از خط های رایج مصری- انگور ترش
 ۱5- سردسیر- اثری باستانی از تمدن مایا است که در کشور مكزیک واقع شده است

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

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

مولف/نویسنده : دیوید  رضایی اصل

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://citycapitalrealty.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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در کانون خبر:

کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

فروش در شرکت کتاب

فصل  در9  را  محمود خوشنام«   « کتاب حاضر  نویسنده 
موسیقی  مانند  مباحثی  به  آن  در  و  است  کرده  تالیف 
بومی  موسیقی  پاپ،  موسیقی  ایرانی،  نوآورانه   و  سنتی 
موسیقی  کاباره،  حوضی،  رو  و  مطربی  ترانه های  ایران، 
خوانندگان،  ایران،  سینمای  در  موسیقی  بندری، 
ترانه سرایان و شاعران می پردازد. این فصل ها به ترتیب 
سنتی«،  نوآورانه  »موسیقی  ایران«،  سنتی  »موسیقی 
ایران«،  در  پاپ  »موسیقی  ایران«،  در  پیشرو  »موسیقی 
ایران«،  بومی  »طنین روستا: گشت وگذاری در موسیقی 
»موسیقی عامیانه شهری«، »موسیقی در سینمای ایران«، 
»نقد و نشر در موسیقی« و »موسیقی ایران در بوته نقد 
نخبگان«می باشند. در این کتاب همچنین گفت وگوهایی با 
علینقی وزیری، اسفندیار منفردزاده ، محمدرضا شجریان، 
هوشنگ ابتهاج، حسین علیزاده، مرتضی حنانه، محسن 
نامجو، صادق هدایت، نیما یوشیج، احمد شاملو و مهدی 

اخوان ثالث انجام شده است.

ketab.net
(310) 477-7477

12701 Van Nuys Blvd., Suite H 
Pacoima CA 91331

رشد اقتصادی کالیفرنیا طی سه ماه اخیر
انتشار گزارش اشتغال کالیفرنیا در ماه آگوست، نشان می دهد که این ایالت با افزایش 
3۴۰۰۰ شغل از سوی کارفرمایان، یكصدوچهاردهمین ماه رشد در زمینه اشتغال زایی 

را پس از پایان رکود اقتصادی در فوریه ۲۰۱۰ پشت سر گذاشته است.
این روند اشتغال، نشان می دهد که در این ۱۱۴ ماه ، 3,3 میلیون شغل در کالیفرنیا 
ایجاد شــده که دربرگیرنده ۱5 درصد اشتغال زایی در کل کشور آمریكاست که به 

مراتب بیشتر از سهم کالیفرنیا به نسبت جمعیت است.
این گزارش نشان می دهد که کالیفرنیا میزان بیكاری را به طور ثابتی در ۴,۱ درصد 

نگه داشته است.
مقایسه 3 ماه گذشته میزان اشتغال ، 3 ماه نخست سال ۲۰۱۹ ، نشانه رشد اقتصادی 

در کالیفرنیا به حساب می آید.

دادستان کل کالیفرنیا از اداره ملی ایمنی بزرگراه ها شکایت کرد

پس از آن که دولت فدرال، روز پنجشنبه  با اعالم استانداردهای ملی در مورد آلودگی 
هوا و مصرف بنزین اتومبیل ها به لغو استاندارد کالیفرنیا شماری دیگر از ایالت ها 
پرداخت و این موضوع از سوی » ایلین چاو« ، وزیر راه و ترابری آمریكا و » اندرو 
ویلر« رئیس اداره حفاظت ازمحیط زیســت )EPA ( به طور رســمی اعالم شد، 
روز جمعه ۲۰ سپتامبر »حاویر بسرا«، دادستان کل کالیفرنیا همراه با دادستان های 
کل ۲۲ ایالــت دیگر، از اداره ملــی ایمنی بزرگراه ها، برای تصمیم گیری و اجرای 

استانداردهای جدید درمورد میزان آلودگی هوای ناشی از دود اتومبیل ها و کامیون 
ها شكایت کردند.

حاویر بسرا در بیانیه خود اعالم کرده است: گرچه دولت فدرال می تواند استاندارد 
آلودگی هوا ناشی از اتومبیل ها و کامیون ها را در جاده ها تعیین کند، لیكن از دهه 

7۰ این اجازه به کالیفرنیا داده شده است که استانداردهای خود را تعیین کند.

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://www.iajf.org/
https://www.iajf.org/
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* کتاب منتشر شده در شرکت کتاب:
 عنوان کتاب: عشق باید پا در میونی کنه ... )  و 25 داستان دیگر(         

نویسنده :دیوید رضایی اصل    
انتشارات: شرکت کتاب

تعداد صفحات: 243  صفحه
قیمت : 35   دالر

معرفی نویسنده:
دیوید رضایی اصل، نویسنده آمریكایی ایرانی تبار ساکن کالیفرنیا دارای آثار بسیاری  است که 
توسط شرکت کتاب به چاپ رسیده است. کتابهای وی  بیشتر داستان هایی از زندگی واقعی 

افراد در خارج از کشور می باشد. از جمله آثار او می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
آدم و حوا ) و ۲5 داستان دیگر(، سقوط یک فرشته ، عشق باید پادرمیونی کنه..، دستمال 
را از روی صورتت بردار، دختر شاه پریان، در جستجو!..، شیطان و من ، فال قهوه!، فرهنگ 
خواب، رنگ ها و قدرت جادوئی آنها و آئورا  و ترجمه کتابهای: پیرمرد روی پل) از ارنست 
همینگوی(، زیباترین زن شهر) ازچارلز بوکوفسكی(، دختری زیبا)از هاروکی میراکامی( یک 
روز معمولی ) گابریل گارسیا مارکیز(، مردی که عاشق گلها بود) از استیفن گینگ(، و ۲5 

داستان کوتاه از ۲5 نویسنده مختلف 

برگرفته از کتاب:
کتاب »عشق باید پادرمیونی کنه« .. جلد سوم از سری داستان های کوتاه داوید رضایی 
اصل با پیرایش شیرین سلطانی است که شامل ۲5 داستان می باشد و چاپ دوم آن توسط 
شرکت کتاب انجام شده است. در یكی از داستان های این کتاب با عنوان» وقتی که من یک 

تروریست بودم !« می خوانید: 
...ممكن است شما این را یک داستان تخیلی حساب کنید. می توانید باور نكنید هر چه 
را که برایتان تعریف می کنم، ولی واقعیتی است که چند سالی از زندگی من و خانواده را 

پوشانده است. 
بیست سال قبل بود که تصمیم گرفتم از این شهر شلوغ، از لس آنجلس فرار کرده و بروم 
به نزدیكترین شهر کوچک که پیدا می کنم، بیكرزفیلد و از همان لحظه ورود به این شهر 
من و خانم و بچه ها عاشق آن شدیم...جابجا شدیم .. من کارم در لس آنجلس و خانه ام در 
بیكرزفیلد سرزمین موعود برای تربیت صحیح بچه ها! دو سه هفته اول معرکه بود.. زندگی 
آرام و نه شلوغ. این شهر آخرین روزهای هفته مرا بهشت ساخته بود... یک روز من در دفتر 
بودم که مادر بچه ها به من تلفن کرد. گریه می کرد و گفت اتفاق بدی افتاده! با گریه گفت: 
بچه ها را در مدرسه مسخره کرده اند... با خشم گفتم: بچه های من ... چه کسی جرأت کرده 

بگه باالی چشمشان ابرو  است؟ 
صبح روز بعد زودتر از همه بیدار شدم. تصمیم گرفته بودم که تكلیفم را با مدرسه و کسی 
که به پسر وسطیم توهین کرده بود، تسویه کنم.. نیم ساعت قبل از شروع کالسها رسیدم 
به مدرسه و نشستیم تا باالخره رئیس یا دین مدرسه از راه رسید. من و پسرم با احترام به پا 
خاستیم، ولی این مرد احترام بیشتری به ما نشان داد. ننشست روی صندلی خودش تا ما اول 
بنشینیم.. واقعا انتظار نداشتم این مرد این همه به من احترام بگذارد. زیاد طول نكشید بحث 
ما که او قول داد این اتفاق هیچوقت تكرار نخواهد شد. ..حتی برای اینكه جبران این سوء 
تفاهم را کرده باشد پیشنهاد کرد که اگر پسرم هنوز استرس دارد می تواند آن روز را به مدرسه 

نیاید و پسرم خواست داد بزند که بله، من گفتم این غیرممكن است باید در مدرسه بماند. 
به خانه برگشتم و مادر بچه ها با وحشت ودلهره منتظر من بود. سعی کردم آرامش کنم. 

گفتم: رئیس قول داد که تكرار نشود. 
نشستیم سر صبحانه که مادربچه ها گفت:می خواهم چیزی بتو بگم ... ناراحت نشی ها ؟ 

بشرطی که دانیل میاد خونه سرش داد نزنی، به تو نگفتند پسرت چكار کرده؟ 
من فكر کردم بچه ها مزاحم دانیل شده اند.. 

آره ولی او هم حرف بدی زده است... 
بدون درنگ ولی با ترس و عجوالنه گفت: گفته است که تو یک »تروریست« هستی، اینو 
گفته مواظب باشند که دیگر نه او و نه خواهر و برادرهایش را اذیت نكنند ومزاحمشان 

نشوند...

  * کتاب منتشر شده خارج ازایران:
 عنوان کتاب:زوال جهان اسالم  

نویسنده :حامد عبدالصمد
مترجم: ب. بی نیاز) داریوش(       

انتشارات: پویا )کلن آلمان (     
تعداد صفحات:  238   صفحه  

قیمت : 17  دالر 

معرفی نویسنده:
حامد عبدالصمد در سال ۱۹7۲ در مصر زاده شد و در یک خانواده سنی مذهبی پرورش 
یافته است. پدرش که سمت مفتی و امام یک مسجد در مصر را دارد، معلم اصلی او در 
تعالیم اسالمی بوده است. او در کنار پدرش تا سن ۱۲ سالگی بیش  از نیمی از قرآن را از بر 
کرده بود. عبدالصمد در دانشگاه قاهره در رشته های زبان انگلیسی و فرانسوی تحصیل کرد 

و در سن ۲3 سالگی به آلمان آمد و در دانشگاه آگسبورگ به تحصیل در رشته علوم سیاسی 
مشغول شد و آن را با موفقیت به پایان رساند. 

نخستین کتاب او » وداع من با آسمان « نام دارد که یک بیوگرافی است. او در این کتاب در 
کنار پرداختن به حوادث زندگی خصوصی اش به فرایند روی آوری خود از دین به علم نیز 
پرداخته  است.  کتاب » زوال جهان- یک پیش بینی« مجموعه ایست از تجربیات تاریخی و 
ارزیابی های سخصی نویسنده. موضوع اصلی این کتاب نه زوال اسالم به عنوان یک دین به 

طور کلی، بلكه زوال اسالم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی است. 

معرفی کتاب : 
در بخشی از این کتاب می خوانید: 

... زمانی که خود مسلمانان از اسالم سخن می گویند، یا زمانی که موضوع بر سر تدریس 
اسالم در مدارس اروپایی است یا زمانی که مسلمانان خواستار به رسمیت شناخته شدن 

نهادهای مدنی شان در اروپا هستند، آن گاه موضوع فقط بر سر یک اسالم است. 
زمانی که مسلمانان از » دین صلح« سخن می گویند، نمی گویند که از کدام اسالم حرف می 
زنند، ولی به محض این که کسی اسالم را مورد نقد قرار می دهد، بالفاصله برای خفه کردن 

این نقد، شعبده بازی شروع می شود: اصال شما از کدام  اسالم سخن می گویید؟ 
وقتی گفته  می شود: مصرف بیش از حد الكل به سالمتی زیان می رساند و باعث الكلی 
شدن آدم می شود، از کدام الكل حرف زده می شود؟ آری، الكل برای تولید دارو یا غذا 
هم استفاده می شود، ولی ما وقتی از تأثیرات اجتماعی الكل حرف می زنیم، دیگر بحث ما 
روی آن الكل هایی که مصرف دارویی یا غذایی دارند نیست. مصرف کم الكل می تواند 
شفابخش و الهام بخش باشد ولی وقتی هر مسلمانی در هر لحظه از زندگی اش بطری 
دگم اسالم را سر می کشد، آن گاه دیگر خطرناك می شود. من از این اسالم با درجه باالی 
دگماتیسم سخن می گویم، زیرا این اسالم نه تنها فقط به خود شخص آسیب می زند، بلكه 

به همزیستی انسان ها نیز صدمه می رساند.. ) ص ۲۱(   
.. در جایی دیگر می خوانید: ... این وضعیت می بایستی با مهاجرت محمد از مكه به مدینه 
پایان می یافت. محمد در مدینه یک امت مسلمان طبق الگوی قبایل یهودی که نسل ها در 
آنجا زندگی می کردند، ایجاد کرد. اسالمی که در مكه از کیفیت مسیحی برخوردار بود، در 
مدینه کیفیت یهودی به خود گرفت. در آنجا محمد مزایای قوانین و آیین مذهبی را کشف 
کرد. در مدینه، نخستین مسجد اسالم ساخته شد. یهودیان مدینه طبق قوانین یهودی، هالخا 
) به معنی راه( زندگی می کردند. محمد، هالخا را به عنوان الگو مورد استفاده قرار داد که 
نتیجه آن » شریعت« آیین زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان کنونی جهان اسالم است. هر 
دو واژه » شریعت« و »هالخا« به معنی » راه« می باشد. مسلمانان در مدینه نیز مانند یهودیان 
شروع به روزه گرفتن کردند و اورشلیم را به عنوان قبله برگزیدند. در ضمن محمد مانند 
یهودیان، خوردن گوشت خوك را برای مسلمانان و نیز  همخوابگی مردان را با همسران در 
هنگام عادت ماهانه ممنوع اعالم کرد. همچنین سنگسار مجرمان به زنا محصنه یک سنت 
یهود است که وارد اسالم شده است. در مدینه حصول ایدئولوژیكی شكل گرفت. از این 
طریق محمد قصد داشت که یهودیان او را به عنوان پیامبر به رسمیت بشناسند. زیرا این 
به رسمیت شناختن می توانست در گسترش اسالم در منطقه عربستان نقش بزرگی ایفا 
کند ولی جماعت های یهودی ساکن مدینه از محمد دوری می جستند و حتی، طبق منابع 
اسالمی، با دشمنان محمد در مكه هم پیمان شدند. البته بعدها صورت مسئله تغییر کرد . محمد 
ابتدا خوردن الكل و رباخواری را برای هوادارانش ممنوع کرد تا از یک سو تضمینی باشد 
برای استقالل امت نوپای مسلمان در مدینه و از سوی دیگر بتواند به یهودیان ضربه اقتضادی 
بزند، زیرا بازار الكل و پول در دست یهودیان بود. از آن به بعد، زبان قران در برابر یهودیان 

دشمنانه و جدل آمیز شد.) ۱۲۰( 

* کتاب منتشر شده در ایران: ) تاریخی(
عنوان کتاب: : همه مردان شاه ) کودتای آمریکایی 28 

مرداد و ریشه های ترور در خاورمیانه(  
نویسنده :استیفن کینزر      

مترجم :شهریار خواجیان
انتشارات:نشر اختران

تعداد صفحات: 367 صفحه  
قیمت : 20   دالر  

معرفی کتاب:

در دیباچه این کتاب نوشته شده است: گروهی کوچک اما متعهد از پژوهشگران، تالش چشم 
گیری کردند تا حقایق مربوط به کودتای ۱33۲ را بر مال کنند. کوشاترین آنها مارك جی. گازیو 
رووسكی است که سرپرستی غیررسمی گروه را عهده دار شده است.  سازمان سیا گزارش 
خود را از این کودتا تهیه اما برای سال ها از افشای آن خودداری کرد. در سال ۲۰۰۰، نسخه ای 
از این گزارش به دست نیویورك تایمز رسید که بیشتر آن چه درباره کودتا گفته شده بود تأیید، 

و در عین حال جزئیات بیشتری را فاش می کرد. 
در بخشی از این کتاب می خوانید: 

... مصدق در هتل خود بود که خبر رسید کشتی های جنگی انگلیسی نفتكش رزماری را ره 
گیری و مجبور به پهلو گرفتن در بندر تحت الحمایه بریتانیای عدن کرده اند. یک دادگاه در 
آن جا، به رسیدگی دعوای وکالی انگلیسی پرداخت، که در آن استدالل کردند شرکت نفت 

انگلیس و ایران مالک همه نفت ایران است از ای رو، رزماری مال دزدیده شده را حمل می کرده 
است. رأی دادگاه که مطابق انتظار به سود بریتانیا صادر شد، تا چند ماه اعالم نشد، اما همین خبر 
ره گیری نفتكش های حامل نفت ایران توسط نیروی دریایی بریتانیا کافی بود تا موجب ترس 
و رمیدگی مشتریان دیگر نفت ایران شد. مصدق یک کنفرانس خبری برگزار و توقیف نفتكش 
رز ماری را محكوم کرد و این عمل را نمونه ای شفاف و زنده از شیوه هایی دانست که بریتانیا 
برای خفه کردن ایران در پیش گرفته است. بسیاری از اروپایی ها با ایران همدردی نشان دادند. 
سفیر بریتانیا در پیامی به لندن نوشت: بیم آن دارم که دكتر مصدق موفق شود تأثیر مساعدی در 

الهه از خود بر جای بگذارد. 

توقیف نفتكش رزماری، ضربه ویرانگری بر مصدق و دولت وی وارد آورد. هیچ شرکت نفتی 
دیگری با ایران معامله نمی کرد. لذا منبع عمده درآمد کشور از بین رفت. ایران در سال ۱۹5۰ ، 
۴5 میلیون دالر بابت صدور نفت به دست آورد که بیش از7۰ درصد کل درآمدهای صادراتی 

آن را تشكیل می داد. این مبلغ در سال ۱۹5۱ به نصف و در ۱۹5۲ نیز به صفر رسید.
مصدق به ایرانیان گفت که مبارزه آنها برای حفظ شرافت ملی مستلزم تحمل محرومیت، ابراز 
از خودگذشتگی و وفاداری است و هر چند بیشتر آنها این مشكالت را پذیرفتند، اما به هر 
حال رنج می بردند. وی با انجام اقداماتی از قبیل افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه منسوجات و 
مواد غذایی و امضای قراردادهای پایاپای با برخی کشورها، رنج آنها را تا حدی کاهش داد. این 
اقدامات همراه با دیگر ابتكارها، ایران را ازسقوط نجات داد، اما هیچ جایگزینی برای درآمدهایی 

که صدور نفت عاید می کرد، وجود نداشت.
استعفای مصدق موهبتی الهی برای دشمنان انگلیسی اش و شاه بود. آنها امیدوار بودند که مجلس 
را به جلوگیری از انتخاب مجدد او، هدایت کنند. اکنون وی لطفی تصور ناپذیر در حق آنها 
کرده و خود صحنه را ترك کرده بود. مقامات انگلیسی مردی را که مایل بودند جانشین مصدق 
شود، انتخاب کرده بودند. او احمد قوام سیاستمدار حیله گر بود که در دهه ۱3۲۰ نیز نخست 
وزیر شده بود. رابین ژانر، مأمور و پژوهشگر انگلیسی از محل کار  خود در تهران گزارش داد 
که تمایل قوام به همكاری نزدیک با بریتانیا وحفظ منافع مشروع بریتانیا دراین است. وی نفوذ 
بریتانیا در ایران را بر نفوذ آمریكایی ها که احمق و بی تجربه اند و یا روس ها که دشمن ایران 

هستند، ترجیح می دهد...)۲۱۴(

کتاب منتشر شده در ایران:)کودکان و نوجوانان(
 عنوان: کتابمجموعه قصه های حسنی ) مجموعه 6 

جلدی(      
گردآوری و بازنویسی: محمدرضا یوسفی، مژگان 

شیخی، محمدرضا شمس
انتشارات: قدیانی 

تعداد صفحات: 304صفحه
قیمت : 14  دالر 

درباره کتاب: 
درباره کتاب: 

کتاب قصه های حسنی، شامل 7۲ قصه، مثل و متل با موضوع ها و شخصیت های 
مختلف اســت. در این مجموعه قصه های زیبایی گردآمده است که بسیاری از آنها 
براساس ضرب المثل ها و متل های قدیمی پدید آمده اند. شیوه نگارش این داستان ها 

نیز مانند افسانه و حكایت های عامیانه است. 
برگرفته از کتاب : 

داستان» تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب شود« 
مش صحبت یک گوساله حنایی رنگ برای پسرش مراد خرید. مراد آن قدر از گوساله 
خوشش آمده بود که آن هم تنهایش نمی گذاشت. گوساله را به صحرا می برد تا با هم 
بازی کنند، سرچشمه می برد تا آب بخورد ، به یونجه زار می برد تا یونجه ترو تازه 
بخورد... مراد باحسرت به چشم های گوساله نگاه می کرد و می گفت: گوساله جان، 
کی بزرگ می شوی؟ شیر می دهی؟ کی یک گوساله دیگر می زایی تا ننه خوشحال 
شود از شیر تو ماست و پنیر درست کند. بابا هم خوشحال شود که یک گوساله دیگر 

درایم. ها گوساله، کی گاو می شوی؟ 
پاییز از راه رسید. مراد کاهدانی را پر از برگ زرد درخت های پاییز کرد و چندین دسته 
یونجه خشک گوشه انبار کرد. هوا هنوز سرد نبود . مراد، گوساله را به صحرا می برد 
تا اینكه زد و گوساله مریض شد ودیگر به آب و علف لب نزد. روز به روز گوساله 
الغر و الغرتر می شد. مراد می نشست و به چشم های گوساله نگاه میكرد و غصه 
می خورد . مش صحبت به شــهر رفت و دوایی از شهر آورد و به گوساله داد. حال 
گوساله یواش یواش بهتر شد. مراد آن قدر خوشحال شد که انگار خودش مریض بوده 
و حالش خوب شده است. مراد گوساله را برد پیش بچه ها می خواست آنها هم ببینند 
حال گوساله خوب شده است. یک دسته یونجه جلوی االغ مش رضا بود گوساله جلو 
رفت تا کمی از یونجه های االغ را بخورد. االغ با کله محكم به گوساله زد . گوساله 
روی زمین افتاد چهاردســت و پایش هوا شد. مراد دوید و گوساله را بلند کرد. زبان 
بسته ماع ماع می کرد، انگار مادرش را صدا می کرد. از گوشه دهانش خون می آمد نمی 

توانست روی پا بایستد. مراد دوید و یک لگد محكم به شكم االغ زد...
 .

معرفی کتاب های هفته نهم :                                                                                              

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

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=109680&title=%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%87%20(%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%2025%20%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1)&author=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=10885&title=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%20:%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D8%A7%D9%8A%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%DA%A9%D9%8A%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%86
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=7192&title=%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF%D8%8C%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF
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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 20 سپتامبر 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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

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

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

رویدادهای ایرانی
Iranian Events
برای اطالعات بیشتر

www.08global.net/08event

http://www.08global.net/08event/
https://www.08tickets.com/tickets/jashne-zadroz-molana-174254#buy
http://www.08global.net/08event/
http://www.andisheh.tv/
https://www.axs.com/events/376262/moein-live-in-concert-tickets?fbclid=IwAR0Zjw6k-5CrrCk6PcoeJBl5DwSOGFtyJ4kYAyGelM3s7lHzvzQY6vfo8NY
https://jsma.uoregon.edu/naeemeh
https://www.iajf.org/
https://shahkar.com/
https://www.radiojavan.com/events/event/7419
https://citycapitalrealty.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

186

یک مقام سیاســی آمریكا روز چهارشنبه ۱۸ ســپتامبراعالم کرد که پرتاب پهباد و 
موشک به منابع نفتی عربستان به دستور مستقیم خامنه ای و تایید او انجام گرفته 
اســت. این مقام آمریكایی به خبرگزاری سی بی اس گفت: » عكس های ماهواره 
ها که نشــان می دهد سپاه پاســداران در حال آماده کردن راکت ها و پهبادها در 
یک قرارگاه نظامی در اهواز می باشند، هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است«. 
سیستم های ردیابی با مهندسی معكوس می توانند نشان دهند که پهبادها و موشكها 
از کجا شلیک شده اند. این ردیابی نشان از آن دارد که موشكها و پهبادها با پرواز 

از آسمان کویت  حدود ۴۰۰ مایل تا هدف خود راه پیموده اند. 
خامنه ای در صورتی این حمله را تایید می کند که نظامیان به گونه ای این کار را 

انجام دهند که جمهوری اسالمی ایران بتواند این اقدام را انكار نماید.
 سعودی ها فیلم گرفته شده ای از هواپیماهای بدون سرنشین ایران را نشان دادند 
که هیچ یک نشانی از انفجارهای واقعی ندارد، به طوری که این مقام آمریكایی آن 

را »موج جادویی از شعله های آتش« توصیف کرد.

وزیر امور خارجه مایک پومپئو که با ولیعهد عربســتان سعودی دیدار داشت، این 
حمله ایران را یک » اقدام جنگی« خواند. اما رئیس جمهور ترامپ گفت که او عجله 
ای برای پاسخگویی به این اقدام ندارد. وی اظهار داشت: »زمان زیادی برای انجام 

کارهای ناگوار وجود دارد. ما بزودی خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد.«
ژنرال فرانک مک کنزی ، فرمانده ارشــد نظامی ایاالت متحده در امور خاورمیانه 
، درخواســت ارسال سه سامانه دیگر موشــک های ضد هوایی را برای کمک به 
حفاظت از تأسیسات نفتی عربستان صادر کرده است. مک کنزی همچنین برنامه 
هایی برای اقدامات تالفی جویانه علیه تأسیسات نفتی و سپاه پاسداران جمهوری 

اسالمی ایران تهیه کرده است.
رئیس جمهور ترامپ با اشاره به گزینه احتمال اقدام نظامی علیه ایران تأکید کرد که 
عربستان سعودی باید درهرگونه حمله تالفی جویانه مشارکت کند. وی قرار است 

روز جمعه دوباره با مشاوران امنیت ملی خود دیدار کند.

موشک پراکنی و انفجار منابع نفتی عربستان به 
دستور مستقیم و تایید  خامنه ای انجام شده است

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/
https://www.flameinternational.com/
https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?subjectid=175&subject=CHILDREN+(PERSIAN+LANGUAGE)

