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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...!!!
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مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی، از رهبرحکومت جمهوری اسالمی و
 سپاه پاسداران شکایت کرد

»مهرانگیز کار« حقوقدان ایرانی، به عنوان یک شــهروند 
آمریکایی از حکومت جمهوری اسالمی ایران، بویژه علی 
خامنه ای، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و عوامل شکنجه، 
گروگان گیری و قتل فرا قضایی همســرش- ســیامک 

پورزند- شــکایت کرده اســت. وی اظهار داشت: از این 
فرصت برای حرکتی فعاالنه در جهت عدالت خواهی و به 
ثبت رساندن جنایات ضد حقوق بشری حکومت جمهوری 

اسالمی استفاده خواهد کرد.

دفتر حقوقی »هریســچی و همــکاران« که وکالت خانم 
مهرانگیز کار را به عهده گرفته است، مرگ سیامک پورزند 
را »مشکوک« خوانده و جمهوری اسالمی را مسئول مرگ 

او معرفی کرده است.

نه به حضور محمد جواد ظریف در اروپا
 نه به جمهوری اسالمی

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، در بیانیه ای که امروز 
) 22 آگوســت( به خبرگزاری ایرانشهر ارسال نموده، از 
تمامی هم میهنان ساکن در اروپا خواسته است تا با اعتراض 
گسترده خود از راه های مختلف بویژه شبکه های مجازی، 
مخالفت خود را نسبت به حضور نماینده جمهوری اسالمی 
به دولتمردان آن کشورها بویژه سوئد، نروژ و فرانسه اعالم 

نمایند.
در این بیانیه ضمن تأکید بر پایمال نمودن حقوق زنان ایران، 
آزار و اذیت شــهروندان بهائی، همجنس گرایان، شکنجه 
زندانیان سیاسی بویژه  بازداشت و زندانی کنشگران بیانیه ۱۴ 
نفره از سوی رژیم جمهوری اسالمی، محمد جواد ظریف 
را سخنگوی حکومتی فاسد معرفی کرده است که تنها فساد 

تولید می کند و بر شهروندان ایرانی ستم روا می دارد.
در این بیانیه از محمد جواد ظریف، به عنوان تسهیل کننده 

قوانین ضد بشــری جمهوری اسالمی یاد کرده است که 
نقض حقوق شهروندی از سوی این رژیم را انکار کرده و 

سعی در انحراف افکار عمومی دیگر کشورها دارد.  
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد در این بیانیه، با اشاره به 
اینکه این شورا مخالف خشونت و جنگ با ایران می باشد، 
هر گونه مذاکره و معامله با عوامل جمهوری اسالمی را به 
صالح مردم ایران ندانسته و تنها راه گذار از این حکومت 

مستبد را برقراری دموکراسی سکوالر عنوان کرده است. 
الزم به یادآوری اســت، وزارت خزانه داری آمریکا محمد 
جواد ظریــف، در اواخر ماه جــوالی وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی را در لیست تحریم های خود قرار داد. 
این وزارتخانه می گوید ظریف مهم ترین سخنگوی علی 
خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی است و برای رژیم ایران 

تبلیغ می کند.

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:182 - AUGUST,23 , 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 182- آدینه  23 آگست 2019

پس از موفقیت شرکت نتفلیکس و آمازون درعرضه خدمات تلویزیونی و فیلم های 
سینمایی در شبکه های اینترنتی که از سوی بسیاری بر روی تلفن های دستی تماشا 
 NBC و کامکست و پروژه مشترک  At & t می شود، اعالم شرکت های دیسنی و
و Universal studio ، یکی از بزرگترین غول های تکنولوزی درکالیفرنیا نیز 

اعالم کرد در نظر دارد خدماتی در این زمینه عرضه نماید.
این شــرکت کالیفرنیایی، شرکت اپل اســت که افزون برکامپیوتر و تلفن همراه و 
دیگر تولیدهای تکنولوژی، در نظر دارد بادریافت ماهیانه 9.99 دالر، تماشــای فیلم 
های سینمایی و برنامه های تلویزیونی را به عنوان Apple TV میسر سازد. با این 
تصمیم، Apple TV یکی از پنج شرکت بزرگ عرضه خدمات تلویزیونی دیجیتال 
خواهد شــد واز ماه آینده خدمات این شرکت در ۱50 کشور جهان قابل دستیابی 

خواهد بود.

»سیامک پورزند« روزنامه نگار ایرانی، پس از کنفرانسی با 
عنوان »ایران بعد از انتخابات« در فروردین سال ۱۳۷9 که 
توسط بنیاد هانریش بل در برلین برگزار  و به »کنفرانس برلین« مشهور شد ، به اتهام اقدام 
علیه امنیت ملی و جاسوسی به ۱۱ سال حبس محکوم شد.  در این دوران فیلم »اعترافات 
اجباری« سیامک پورزند از صدا و سیمای جمهوری اسالمی چندین بارپخش شد. وی 
برای مدت طوالنی تحت فشار نهادهای امنیتی بود و اجازه خروج از کشور و مالقات با 
خانواده اش را نیافت تا این که سرانجام، در اریبهشت سال ۱۳90 در ۸0 سالگی با پریدن 

از طبقه ششم آپارتمان محل اقامتش به زندگی خود پایان داد.

خانم » مهرانگیز کار« نیز که حقوقدان،  نویســنده و کنشگر حقوق بشراست، پس از 
بازگشت از این کنفرانس مورد بازجویی قرار گرفت و دستگیر شد. وی به مدت دو ماه 
در زندان اوین زندانی بود و سپس آزاد شد، پس از آن در یک محاکمه غیرمنصفانه  به 

چهارسال حبس محکوم شد، اما  وی موفق شد به خارج از کشور بیاید.
الزم به ذکر است، »شرکت کتاب« تاکنون پنج جلد کتاب از خانم مهرانگیز کار را با عنوان 
های: شــریعت و روند عرف زدایی، بازیابی رویا در حقیقت، خانه نرگس، چگونه با 

حجاب شدیم، یخ، مهتاب و کافه را در آمریکا منتشر کرده است .

در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

عباس کیارستمی
و  گرافیست  تهیه کننده،  عکاس،  تدوین گر،  فیلمنامه نویس،  کارگردان، 

بین المللی هنری  کارگردان 

ادامه مطلب از صفحه 1

خدمات تلویزیونی و فیلم های سینمایی Apple TV راه اندازی می شود

انتقال کودکان از بازداشتگاه به زندان مهاجرت
کاری غیرانسانی و غیراخالقی است

پس از آن که روز گذشــته »کوین مک آلینان«، کفیــل وزارت امنیت داخلی آمریکا، از 
انتقال کودکان از بازداشتگاه های موقت به زندان مهاجرت سخن گفت، شماری از قانون 
گذاران کالیفرنیا و گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، این مقررات را غیرانسانی، غیراخالقی و 

غیرآمریکایی خواندند و کوین مک آلینان نیز زیرفشارانتقادها استعفا داد.
این مقررات که 60 روز پس از ثبت آن از سوی دولت فدرال اجرایی می شود، به گونه 
ای به توافق سنتی و قانونی که نگهداری کودکان در بازداشتگاه ها به مدت بیش از 20 
روز را خالف می داند ، پایان می دهد و آنان را در دوران طوالنی تری زندانی می نماید.

اتحادیه روانشناسان آمریکا در نامه ای به کنگره آمریکا ضمن نادرست خواندن این رفتار، از 
کنگره درخواست نموده است که از اجرای این مقررات پیشگیری شود. زیرا این کودکان 
در همین مدت آسیب روانی زیادی دیده اند و افزایش آن، آسیب جبران ناپذیری را به 

کودکان وارد می نماید.
حاویر بسرا دادستان کل آمریکا، این رفتار دولت ترامپ را کشاندن آمریکا به مسیر تاریکی 

خواند و شکایت نازه ای را در دادگاه طرح کرد.

www.cbsautobody.com
www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
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هشدارپژوهشگران نسبت به حرکت های نژادپرستانه یهودستیزی در ارنج کانتی
در شرایطی که حرکت های نژادپرستانه و برتری جویانه سفید پوستان تظاهرات روز 
شنبه در پورتلندموضوع گفتگوهای رسانه ها است ، فیلم ویدئویی از دانش آموزان 
یک دبیرستان در ارنج کانتی در یک تاالر پذیرایی دیده شده است در حالی که سرود 
نازی نواخته می شود، این دانش آموزان دست های خود را به نشانه سالم هیتلری 

مانند جوانان دوران جنگ جهانی دوم، افراشته اند.
گرچه مســئوالن دبیرستان »پاسفیکا« در گاردن گرو در ارنج کانتی گفته اند که این 
ویدئو به نوامبر 20۱۸ و جشن پیروزی تیم واترپلو مربوط است، لیکن درصدد یافتن 

علت نمایش آن هستند.
پژوهشــگران با اشاره به رشــد 5۸ درصدی تنفرنژادی، حرکت های برتری طلبان 
سفیدپوســتان درارنج کانتی با هدف نمایش یهودستیزی را به عنوان زنگ خطر و 
هشدار تلقی کرده اند. ناگفته نماند در ماه مارچ نیز همانند چنین ویدئویی از مدرسه 

یا در نیوپورت بیچ به نمایش در آمده بود. 

دستگیری یک پدر و دختر به جرم آدم ربایی

پلیس راه کالیفرنیا، در ساعت ۷:20 شامگاه ۱9 آگوست پس از دریافت تلفنی به 9۱۱ 
، اتومبیلی را در بزرگراه 5 در مرز ارنج کانتی  ســن دیگو متوقف کرد که به سوی 
سن دیگو روانه بود و دریافت که پدر 6۷ ساله ای همراه با دختر 2۱ ساله اش، دختر 
کوچکتر ۱۷ ساله اش را در صندلی پشت اتومبیل تویوتای 20۱۴ خود به گونه ای 

بسته اند تا او را به یک مرکز درمانی ترک اعتیاد در مکزیک ببرند.

براســاس مقررات و قوانین، دختر نوجوان را که معتاد به متاآمفتامین بوده است به 
سازمان های مســئول نگهداری از نوجوانان می ســپارند و گفته می شود که این 
عملکرد پدر و دختر 2۱ ساله اش نسبت به نوجوان ۱۷ ساله، گونه ای از آدم ربایی 
تلقی می شود و می توانند با این جرم محاکمه شوند. این خانواده از ساکنان سن وان 

کپیستارانو هستند.

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
https://www.08tickets.com/tickets/jashne-zadroz-molana-174254#buy
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محمدکاظم بهرامی
رئیس دیوان عدالت اداري کشور

مسئولیت ها:
- رئیس سازمان قضائی نیروهاي مسلح کشور از ۱۳۸۳ تا 2۸ اردیبهشت ۱۳95

 - رئیس دیوان عدالت اداري کشور از 2۸ اردیبهشت ۱۳95 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال ۱۳۸۸

محمدکاظم بهرامی به عنوان رئیس سازمان قضائی نیروهاي مسلح کشور در سرکوب
اعتراضات پس از انتخابا ت ریاست جمهوري سال ۱۳۸۸ که در تجمعات آرام

شرکت داشته اند مسئول است.
سه روز پس از انتخابات ریاست جمهوري سال ۱۳۸۸ تظاهرات مسالم تآمیز

شهروندان در اعتراض به نتیجه انتخابات با خشونت و خونریزي و بازداشت هاي
گسترده به پایان رسید. در این راهپیمایی تعداد بازداشت شدگان ۳00 نفر تخمین زده 
شد که تعدادي زیادي از آنان به دلیل » شرکت در راهپیمایی غیر قانونی « دادگاهی 

و مجبور به تحمل حبس شدند.
در 29 خردادمــاه ۱۳۸۸ معترضان با حضــور در نماز جمعه و خیابان هاي اطراف 
دانشــگاه راهپیمایی کردند که با خشونت از سوي نیروهاي انتظامی و امنیتی روبه 
رو شد. در ۳0 خرداد نیز هزاران معترض در خیابان هاي تهران دست به تظاهرات 
زدند. پلیس ضد شورش و نیروهاي امنیتی خیابان هاي انقالب، کریمخان زند، میدان 

فردوسی، بلوار کشاورز و خیابان آزادي را به شدت تحت کنترل داشتند.
تظاهرا تکنندگان از سوي پلیس و نیروي بسیج ضرب و شتم شدید شدند. رسانه هاي
داخلی و خارجی خبر از مجروحانی دادند که بر اثر تیراندازي به بیمارســتان هاي 
اطراف این خیابان ها منتقل شدند. همچنین بنا به نوشته سایت هاي خبري، کارکنان

بیمارستان ها خبر مرگ دس تکم ۱9 نفر را تأیید کردند ولی برخی گزار شهاي
تأیید نشده رقم کشته شدگان را ۱50 تن اعالم کردند.

در ۳0 خرداد ۱۳۸۸ ندا آقا سلطان کشته شد و تعداد زیادي روزنامه نگار بازداشت
شدند. در ۳۱ خرداد تظاهرا تکنندگان به صورت پراکنده تجمع کردند که همگی

با خشونت شدید نیروهاي بسیج و پلیس ضد شورش همراه بود. این سرکوب ها به
حدي بود که اتحادیه اروپا ســفراي ایران در تمام کشورهاي عضو این اتحادیه را 
احضار کرد. در ۱۸ تیرماه ه مزمان با ســالگرد ۱۸ تیر ۱۳۷۸ راهپیمایی هاي گسترد 
هاي صورت گرفت که همگی با خشونت پاسخ گرفت. در مردا دماه ۱۳۸۸ نیز اعترا 
ضها بازداشت گروه زیادي از معترضان را در پی داشت. در ۱6 آذر ۱۳۸۸ تظاهراتی

اعتراضی در روز دانشــجو برگزار شــد. در جریان این تظاهرات بیش از 200 نفر 
بازداشت شد

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
29 مقــام ایرانی از جمله محمد ) ۱0 اکتبر 20۱۱ ( اتحادیه اروپا در ۱۸ مهر ۱۳90 
کاظم بهرامی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی 
داشته اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي این مقامات
نیز در اروپا توقیف خواهد شــد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا محمدکاظم بهرامی، 
رئیس دادگاه نیروهاي مســلح ایران، در ســرکوب معترضان به انتخابات ریاست. 

جمهوري سال ۱۳۸۸ که در تجمعات آرام شرکت داشتند نقش داشته است

مصطفی پورمحمدي

مشاور رئیس قوه قضائیه

متولد ۱۳۳۸ در شهر قم؛ تحصیالت
حوزوي دارد.

مسئولیت ها:
دادستان دادگاه هاي انقالب در استان هاي خوزستان، هرمزگان و خراسان از ۱۳5۸ تا ۱۳65

- دادستان نظامی دادگاه هاي انقالب در غرب کشور از ۱۳65 تا ۱۳66
- مشاور وزیر اطالعات از ۱۳66 تا ۱۳69

- جانشین وزیر اطالعات از ۱۳69 تا ۱۳۷0
- مسئول امور خارجی وزارت اطالعات از ۱۳۷0 تا ۱۳۷۸

- مدرس علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق از ۱۳۷9 تا ۱۳۸۴
- رئیس امور سیاسی، اجتماعی رهبر جمهوري اسالمی از ۱۳۸۱ تا کنون

- رئیس سازمان بازرسی کشور از مرداد ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۸۷
- وزیر دادگستري جمهوري اسالمی ایران از مرداد ۱۳92 تا مرداد ۱۳96

- مشاور رئیس قوه قضائیه از ۳۱ مرداد ۱۳96 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. مشارکت در اعدا مهاي گسترده زنان جوان در مشهد

در شهریور ماه سال ۱۳60 مصطفی پورمحمدي از بندرعباس به مشهد منتقل، و
دادستان کل استان خراسان شد.

در هفتــه اول د ي ماه ۱۳60 ، چندین زن جوان در زندان وکی آلباد مشــهد اعدام 
شــدند. بالفاصله پــس از این اعدا مها برخی از خانواد ههــاي دختران اعدامی به 
نزدیکان - شــواهدي که. شان گفتند که پیش از اعدام به دختران آ نها تجاوز شده 
است عدالت براي ایران از نزدیکان سه تن از دختران اعدام شده، سیما مطلبی و دو 
خواهر ماندانا و میترا مجاوریان به دست آورده است نشان می دهد که آ نها در دادگا 
ههاي چنددقیقه اي و بدون داشــتن وکیل محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. 

یکی از ماموران )پاســداران( زندان چند روز پس از اعالم خبر اعدام ماندانا و میترا 
مجاوریان به منزل خانواده آ نها مراجعه می کند و با دادن گل و شــیرینی اعالم می 
کند که برادران پاسدار پیش از اعدام با دختران آ نها ازدواج کرد هاند. سیما مطلبی 

نیز بر روي پاي خود نوشته بود که به من تجاوز شده است.
بر اساس شهادت دو تن از زندانیان سیاسی که یکی از آ نها در شهریور سال ۱۳60
و دیگري در د یماه ۱۳60 محاکمه شده اند، در تمام دوران شهریور تا اواخر دي علی
رازینی، حاکم شرع بود و کلیه احکام اعدام زنان جوان به دست او صادر شده است و
مصطفی پورمحمدي به عنوان دادستان انقالب استان مسئول صدور کیفرخواست. 

علیه این زندانیان و بعدتر، اجراي اعدام ها بوده است

2. عضویت در هیات مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال 13
مصطفی پورمحمدي به عنوان نماینده وزارت اطالعات در سال ۱۳6۷ عضو کمیته 
اي بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی یا مذهبی » هیات مرگ « موسوم به

زندانیان تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آ نها می گرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱۳6۷ ، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتواي رو 
حاهلل خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطالعاتی اعدام شدند. تمامی آ نها پیش از 
این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند 
و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رســیده بود. زندانیان سیاسی مخفیانه 
اعدام شــدند و پیکر آنان در گورهاي بی نام ونشان یا جمعی در .سراسر ایران دفن 

شده است
عالوه بر شهادت هاي متعدد جا نبه دربردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳6۷ 
، با انتشار فایل صوتی جلسه حسی نعلی منتظري با اعضاي هیات مرگ در 2۴ مرداد 
۱۳6۷ ، حضور مصطفی پورمحمدي، ابراهیم رئیسی )جانشین وقت دادستان(، حسی 
نعلی نیري )حاکم شرع وقت( و مرتضی اشراقی )دادستان وقت(  در هیات مرگ به 

صورت انکارناپذیري برجسته شد.
در این فایل صوتی، حسی نعلی منتظري در حضور ابراهیم رئیسی )جانشین وقت

دادستان(، مصطفی پورمحمدي )نماینده وقت وزارت اطالعات(، حسینعلی نیري 
)حاکم شرع وقت( و مرتضی اشراقی )دادستان وقت( می گوید: »بزرگترین جنایتی 
که در جمهوري اسالمی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده 

و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.«
پیش تر نیز حسی نعلی منتظري، از مراجع تقلید مخالف با دولت و تنها قائم مقام

رو حاهلل خمینی، در کتاب خاطرات خود به نقش مصطفی پورمحمدي در قتل عام
زندانیان سیاسی در سال ۱۳6۷ اشاره کرده بود.

با وجود ای نکه مصطفی پورمحمدي حضور خود در هیات مرگ را همواره انکار 
کرده بود، در شــهریور ۱۳95 طی سخنانی در جلسه شوراي اداري استان لرستان با 
پذیرش نقش خود در کشتار زندانیان سیاسی گفت : » ما افتخار می کنیم که دستور 
خدا در رابطه با منافقین ]مجاهدین خلق[ را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و 

ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.«

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره 7

شعبه ی جدید LA PIANOS افتتاح شد
در دان تاون لس آنجلس

تمامی پیانوها با جابجایی و کوک رایگان، گارانتی 
سرویس یکساله و تخفیف ۱۰٪ برای ایرانیان 

عرضه می شوند. 
به عالوه کمپانی ال ای پیانو به هم وطنان گرامی مشاوره 

رایگان پیش از خرید پیانو را توصیه می کند.

www.la-pianos.com                   La-pianos@hotmail.com

مشـــاوره رایــــگان

ادامه در شماره بعد 

https://www.la-pianos.com/
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شرکت کتاب
KETAB CORP.

ketab.net
(310)

477-7477
12701 Van Nuys Blvd., 

Suite H 
Pacoima CA 91331

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

در کانون خبر:

پلیس در جستجوی قاتل مشاور 
فولرتون دانشگاه  بازنشسته 

پلیس فولرتون، برای یافتن مردی که یک کارمند بازنشســته دانشگاه را با ضربات 
چاقو به قتل رسانده بود، با انتشار تصویر طراحی شده به جستجوی خود ادامه داد.
دراین تصویر طراحی شــده، مرد جوان آســیایی تباری دیده می شــود که دارای 
موهای مشکی است و روزدوشــنبه گذشته در حال فرار به سوی هتل مری یات 

بوده است.
پلیس در جستجو برای یافتن او با سگ های ویژه، کوله پشتی او رادر کنار اتوموبیل 
مقتول یافته است که وسایل و نوشــته های درون آن نشان از یک برنامه طراحی 

شده گسترده دارد.
مقتول » اســتیون شک کنگ چن« نام داشت و 5۷ ساله بود و پس از بازنشستگی 
در سال 20۱۷، امسال برای همکاری به عنوان مشاور ویژه دانشجویان به همکاری 

دعوت شده بود.

هشدار اداره بهداشت ارنج کانتی به گزیدگی پشه آلوده به ویروس نیل غربی

اداره بهداشــت عمومی ارنج کانتی، پس از آن که یک بانوی 50 ســاله درشهر 
تاستین، با نیش پشه آلوده به ویروس نیل غربی روانه بیمارستان شد، هشداری 
صــادر کرد که از مردم می خواهد در معرض گزیدگی هرگونه پشــه ای قرار 
نگیرند، زیرا نشــانه های حضور این پشه ها که حامل این ویروس می باشند و 
در ســال گذشته ۱2 نفر براثر آن جان خود را از دست داده اند، در ارنج کانتی 

دیده شده است.
این گزارش پس از دو هفته از دیده شــدن این پشــه ها در ســن فرناندولی و 
جنوب شرقی لوس آنجلس و مراجعه دو بیمار به بیمارستان، نشان می دهد که 
جنوب کالیفرنیا بار دیگر درماه آگوســت همانند سال گذشته با وجود این پشه 

ها و ویروس مرگ آور آن روبرو هستند.

http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
http://www.kamimo.com/
https://www.rumiglobalcenter.com/
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آدینه 1 شهریور /    23 آِگست
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
ی )1932میالدی(

زادروز محمد زنگنه - نقاش و مدرس 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 
1356خورشیدی )1977میالدی(

یك گروه 13 نفری از دانشجویان ایرانی با شعار مخالفت 
با استبداد ، سفارت ایران در الهه را اشغال کردند

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

نویسنده، شاعر و روزنامه نگار.
  آثار دکتر پرویز ناتل خانلری در شرکت 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 به تومور مغزی 

در بیمارستان پارس تهران بستری بود.

 شنبه 2 شهریور   /  24 آِگست
1300 خورشیدی )1921میالدی(

انتشار روزنامه  »طوفان« به مدیریت محمد فرخی 
یزدی وسردبیری موسوی زاده یزدی در تهران

1327 خورشیدی )1948میالدی(
انتخاب عباس خلیلی مدیر روزنامه ی»اقدام« به نیابت 

ریاست عمومی نشریه »اتحاد اسالم«

یکشنبه 03 شهریور  /   25 آِگست
1313خورشیدی )1934میالدی(

زادروز آخوند اکبر هاشمی بَهرمانی )هاشمی رفسنجانی(، 
از اعضای شورای انقالب اسالمی، شریك جرم در به 

قتل رساندن محافظان شاه فقید، رییس مجلس شورای 
اسالمی، رییس جمهور، رییس مجلس خبرگان رهبری و 
رییس مجلس تشخیص مصلحت نظام و یکی از متهمان 
اصلی انفجار مرکز یهودیان در بونئوس آیرس آرژانتین و 

تحت تعقیب پلیس بین الملل   
1317 خورشیدی )1938میالدی(

درگذشت نصراهلل خان مین باشیان، موسیقیدان
1320 خورشیدی )1941 میالدی(

اشغال ایران توسط قوای متفقین 
1324 خورشیدی )1945میالدی(

در پی رد اعتبارنامه و توقیف روزنامه »آژیر«، 
سیدجعفر پیشه وری وارد تبریز شد و با صدور 
بیانیه یی، خودمختاری آذربایجان را اعالم کرد

1332 خورشیدی )1953میالدی(
دو شبکه ی »خانه ی صلح« و »سازمان جوانان« 

وابسته به حزب توده ی ایران کشف و متالشی شد
1359 خورشیدی )1980میالدی(

درگذشت علی اصغر حکمت - ادیب، پژوهنده و 
سیاستمدار و نخستین رئیس دانشگاه تهران

1377 خورشیدی )1998میالدی(
قتل پیروز دوانی، ناشر و فعال سیاسی، به وسیله ی 

قاتالن »قتل های زنجیره ای«

دوشنبه 4 شهریور   /  26 آِگست
1313 خورشیدی )1934میالدی(

زادروز محمد اسماعیلی، نوازنده تنبك 

1315 خورشیدی )1936میالدی(
زادروز مرتضی ممیز، طراح گرافیك )درگذشت  1384(

1317 خورشیدی )1938میالدی(
گشایش راه آهن سراسری ایران

 1339خورشیدی )1960میالدی(
زادروز اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون 

1346 خورشیدی )1967میالدی(
درگذشت سیدفخرالدین شادمان- نویسنده و حقوقدان

1350 خورشیدی )1971میالدی(
درگذشت علی اکبر فیاض، استاد ادبیات فارسی و 

مصحح تاریخ بیهقی 
  کتاب تاریخ بیهقی تصحیح شادروان فیاض در 

شرکت کتاب موجود است 
1358 خورشیدی )1979میالدی(

ترور حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام توسط گروه فرقان
1359 خورشیدی )1980میالدی(

صدور حکم نخست وزیری رجائی توسط بنی صدر

1369 خورشیدی )1990میالدی(
درگذشت مهدی اخوان ثالث، شاعر

  آثار مهدی اخوان ثالث این شاعر برجسته معاصر 
ایران در شرکت کتاب موجود است 
1376 خورشیدی )1997میالدی(

درگذشت بیژن نجدی -نویسنده و شاعر گیالنی
1388 خورشیدی )2009میالدی(

درگذشت همایون صنعتی، بنیانگذار انتشارات 
فرانکلین درتهران.

 سه شنبه 5 شهریور   /  27 آِگست

1309 خورشیدی )1930میالدی(
زادروز غالمرضا تختی - قهرمان کشتی ایران و جهان

1330 خورشیدی )1951میالدی(
مجله  »فروغ بانوان« به مدیریت عالیه حجتی منتشر شد

1339 خورشیدی )1960میالدی(
کناره گیری دکتر منوچهر اقبال از نخست وزیری

شریف امامی به فرمان شاه نخست وزیر شد
1342 خورشیدی )1963میالدی(

تشکیل کنگره »نهضت آزادزنان و آزاد مردان« توسط 

دولت
1347 خورشیدی )1968میالدی(

انتخاب خانم فرخ رو پارسا به عنوان اولین وزیر زن در 
ایران

1357 خورشیدی )1978(
سقوط دولت جمشید آموزگار و روی کار آمدن دولت شریف امامی

1377 خورشیدی )1998میالدی(
درگذشت فرهاد گرکانی - نویسنده در لوس آنجلس
درگذشت بونصر عضد معاون اتاق صنایع و معادن 
و ریاست هیأت مدیره بانك اعتبارات، در فرانسه - 

متولد سال 1291
1386 خورشیدی )1997میالدی(

درگذشت مارکو گریگوریان، نقاش, هنرشناس و 
بازیگر ایرانی - ارمنی

1395 خورشیدی )2016 میالدی
درگذشت داود رشیدی، بازیگر سینما، تاتر و تلویزیون 
بر اثر سکته قلبی. وی متولد 1312 در تهران بود و در 
هنگام مرک 83 سال داشت. وی در سالهای اخیر به 

بیماری آلزایمر مبال شده بود.
.
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1311 خورشیدی )1932میالدی(

درگذشت میرزا حسنخان مستوفی الممالك-ادیب و سیاستمدار
1355 خورشیدی )1976میالدی(

ترور سه تن از مستشاران آمریکایی در تهران، اوج گیری 
برخوردهای مسلحانه  گروه های چریکی با نیروهای انتظامی

1364 خورشیدی )1985میالدی(
درگذشت دکتر عباس آریانپور کاشانی - نویسنده و 

مترجم درکالیفرنیا - آمریکا 
1377 خورشیدی )1998میالدی(

درگذشت ارتشبد حسن طوفانیان معاون وزارت جنگ 
در آخرین سال های سلطنت خاندان پهلوی در آمریکا.

1389 خورشیدی )2010میالدی(
درگذشــت علی بهزادی، روزنامه نگار پیشکســوت 

ایرانی،در سن 85سالگی

پنجشنبه 7 شهریور   /  29 آِگست
1288 خورشیدی )1909میالدی(

انتخاب محمدحسین میرزا )برادر 9 ساله  سلطان 
احمدشاه( به ولیعهدی

1304 خورشیدی )1925میالدی(
درگذشت سیدمحمدرضا مساوات، نماینده  مجلس و 

مدیر روزنامه »مساوات«
1344 خورشیدی )1965میالدی(

درگذشت موسی معروفی، موسیقیدان
1349 خورشیدی )1970میالدی(

گشایش »جشن هنر« شیراز
1357 خورشیدی )1978میالدی(

در پی اعالم فضای باز سیاسی، 14 حزب سیاسی از 
جمله حزب پان ایرانیست )پزشکپور(، حزب زحمتکشان 

)بقایی(، جبهه ملی و... اعالم موجودیت کردند
جبهه ی ملی طی اعالمیه یی خواستار اجرای12 مورد اصالح 

فوری از جمله انحالل ساواک و آزادی قلم و بیان شد
1384 خورشیدی )2005میالدی(

درگذشت داوود رمزی، روزنامه نگار، شاعر و نویسنده 
در لوس آنجلس

1397 خورشیدی )2018 میالدی(
درگذشت هادی شفاییه  در شهر کلمبوس ایالت 

اوهایو در ایاالت متحده)متولد تبریز 1302( به دلیل 
نارسایی قلبی. هادی شفاییه بنیانگذار درس عکاسی 
در تلویزیون ایران در دهه چهل خورشیدی و استاد 

دروس عکاسی در دانشکده هنرهای زیبا پیش 
از انقالب و استاد عکاسی دوره لیسانس دانشکده 

هنرهای زیبا پس از انقالب

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

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

حکایات بازار بین الخبرین

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
23 آگست تا  29 آگست )1 شهریور تا 7 شهریور(

در هفته ای که گذشت، دو تن از مهره های مهم نظام جمهوری اسالمی که هر 
دو از روسای ســابق قوه قضاییه بودند چنان بی پروا به یکدیگر انتقاد و حمله 
لفظی کردند که انگار مقام معظم رهبری فوت کرده و االن ســر عمامه و تخت 

والیت بین صادق الریجانی و محمد یزدی دعواست ...
یکی بود، یکی نبود ...

گویند توتیان شکرشکن خوش گفتار، روزی روزگاری دو مالی بی اعصاب در 
مملکت تحت اشــغال شیوخ می زیستند. یکی از مالها حاج صادق شمالی بچه 
نجف عراق، ببخشــید الریجان آمل، بود و مالی دیگرشیخ ممد یزدی که زاده 

اصفهان می باشد!
راویان خوش الحان حکایت کرده اند که این دو الشخور جنگی نظام که به اندازه 
کافی دست شان به خون بی گناه آلوده است و از قضای روزگار، هر دو قاضی 
القضات سابق عدلیه و بزرگ خاندان قضاییه مملکت بودند. شیخ ممد یه بیست 
سالی پیش رییس قوه بود و حاج صادق درهفته های اخیر جای خود را به یکی 
از مخوف ترین مالهای نظام داد که در قصابی زندانیان سیاسی دهه شصت، یکی 

از قاضی – جالدهای مشهور بود، حاج شیخ ابراهیم رییسی!
بازم توتی های خوش گفتار گفتن که شهروند ایرانشهر تونسته متن کامل مکالمه 

دوشیخ رو بدست بیاره و برای تنویر افکار عمومی پخش کنه:
حاج صادق: هان ای شیخ، چرا با صدای بلند داد و قال سر می دهی؟ به مسئوالن 
و بزرگان )یعنی خودم!( توهین می کنی؟ تحقیر می کنی؟ افترا می زنی؟ آیا کار 

دیگری هم می دانی؟ 
شیخ ممد: می خوای بری نجف؟ خب برو، حاال نه اینکه موقعی که تو قم بودی 
عــددی بودی. مرتیکه همچین میگه اگه فالنــی رو بگیرین، من هجرت میکنم 

نجف انگار کسی به تخمشه که تو قهر کنی و بری!
حــاج صادق: نجف چیه؟ نجف کیه؟ چی می گی چیزخل؟ من کی گفتم میرم 
نجف. همین قم میمونم تا دهن تو یکی رو ســرویس کنم. مرتیکه دو ساعت با 
احتــرام برات روضه علی اصغر خوندم، حاال می گی یزید زن بود یا مرد؟ فکر 
کردی اینجام جلسه های شورای مصلحت نظام و شورای نگهبانه که هی پرت و 
پال می گی و هیشکی به خاطر حرمت ریش سفید تخمیت بهت هیچی نمی گه! 
شــیخ ممد: چیزخل خودتی دیوث! خیلیم حواسم جمعه! یارو معاونتو همون 
اکبرطبری رو گرفتن و اعتراف کرده و همه تونو فروخته بیچاره، خوارت فالنه! 
حاج صادق: برو بابا چاقال! مگه اکبرآقا فقط معاون من بوده؟ معاون اون گور به 
گور شده شاهرودی هم بوده. چطور اون موقع الل بودی بگی شاهرودی دزده! 

من از هیچ شارالتانی مثه تو حمایت نمی کنم.
شــیخ ممد: پوفیوز! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ســاختی؟ از کجا آوردی؟ ارث 

پدرت بوده فالن کش؟
حاج صادق: ببین مادرفالن درســت صحبت کــن، هیچی بهت نمیگم فکر نکن 
فحش بلد نیستم پدرسگ! مگه توی قرمساق ساختمون مرکز تحقیقات دبیرخونه 
خبرگان رهبری رو با پدرســوخته بازی باال نکشیدی و دفتر کارتو به همون کاخ 
منتقل نکردی؟ کسی بهت چیزی گفت؟ اون مدرسه علیمه ولی عصر قم هم وقف 
بابام بوده و من فقط وکالت داشــتم، می فهمی؟ خود دیوثت اون دانشگاه قضایی 

خواهران قم رو چجوری ساختی؟ اگه راست می گی تعریف کن!
شــیخ ممد: حرومزاده! من قانونی کار کــردم. بعد گرفتن مجوز از آغا مقام معظم 
رهبری، رفتم پیش نعمت زاده وزیر صنایع اون موقع و ازش خواستم برای پرداخت 
هزینه های دانشــگاه، کارخونه الستیک دنا رو بده به ما. اونم گفت کارخونه 600 
میلیارد میارزه ولی چون شــمایی ۱26 میلیــارد. گفتم: نعمت جون ندارم به خدا. 
گفت: شــما اصن مهمون ملت و دولت. خالصه بعد از کلی چک و چونه راضی 
شد ۱0 میلیارد بده که کامال قانونی ما هشت میلیاردشو قسظی می خواستیم بدیم 
و بقیه اشم هر موقع داشتیم. می بینی که بعدا هم که قیمت کارخونه الستیک سازی 
دنا باال رفت 900 میلیارد تو بازار بورس تهرون فروختمش. همه اشــم قانونیه تا 

ماتحت امثال تو بسوزه!
حاج صادق: بر پدرت لعنت، تو که واســه پســرت هم صادرات چوب جنگالی 
شــمال رو راه انداختی. یادم هست نامه دادی به فروزش، وزیر سابق، که حمیدم 

بیکاره )آخی!( و بیا مجوز صادرات چوب شمال رو بهش بده!
شیخ ممد: بی شرف هنوز پرونده زمین خوری خودتو و داداشت مفتوحه! راستی 
از داداش کوچیکت فاضل چه خبر؟ هنوز دنبال ساخت و پاخت برای آزادی بابک 

زنجانی با پول سازمان تامین اجتماعی هست؟
اینجای داستان یهویی شیخ الشیوخ محمدی از گلپایگان که رییس دفتر آغاست از 
آسمون نازل میشه که: توله سگا چخه! انقدر پته پوته همدیگه رو رو آب نریزین، 
همتون به اندازه کافی دزدیدین و چاپیدین! آبروی نظام رو با خفه شدنتون بخرین!

با تشکر، محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر بیت رهبری        

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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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

نگران قانون» پابلیک شارژ« نباشید، هنوز هم می توانید اقامت دایم، 
موقت و شهروندی آمریکا را داشته باشید، اگر ...

از تاریخ پانزدهم اکتبر 20۱9، قانونی در سازمان خدمات مهاجرت و شهروندی ایاالت متحده به 
اجرا گذاشته خواهد شد که معروف به »بستانکاری عمومی« یا پابلیک شارژ است. بر اساس این 
نسخه بازنویسی و به روز شده قانونی به همین نام که از سال ۱۸۸2 میالدی در آمریکا تصویب 
و اجرا شده است، دولت ایاالت متحده باید از پذیرش درخواست های صدور، تعویض و 
تمدید روادید، کارت سبز و شهروندی آمریکا در مواردی که فرد یا افراد متقاضی برای کشور، 
مالیات دهندگان، بستانکاری عمومی یا پابلیک شارژ ایجاد کرده باشد یا می کند )و حتی احتماال 
در آینده(، خودداری کند. اکنون دولت پرزیدنت ترامپ برای جامه عمل پوشاندن به شعارهای 
ضد مهاجرتی خود در زمان انتخابات، که اتفاقا یکی از کلیدهای پیروزی وی در انتخابات شد، 
با بازنگری و ایجاد برخی تغییرات اساسی در قانون بستانکاری عمومی، آن را از حدود دو ماه 

دیگر اجرایی خواهد کرد.
بسیاری از هموطنان ما تحت تاثیر اخبار نادرستی که متاسفانه برخی از رسانه های مشهور 
فارسی زبان خارج از ایران منتشر کرده اند، نگران از دست دادن موقعیت ویزا، گرین کارت و 
یا شهروندی خود هستند زیرا یکی از تاکیدهای قانون بستانکاری عمومی، عدم استفاده از منابع 
مالی دولتی است و بسیاری از مهاجرین ایرانی تبار از این کمک های دولتی بهره مند هستند و 

یا بوده اند.
اما پیش از بررسی این قانون و موارد شمول آن برای مهاجران، ابتدا باید بستانکاری عمومی را 
تعریف کنیم: بستانکاری عمومی به زبان ساده همان حق الناس یا مطالبه هزینه هایی است هر 
شخص کمک بگیر از دولت بر بیت المال یا مالیات دهندگان تحمیل می کند. اگر این هزینه 

ها بیش از حد مجاز باشد، شایستگی کسب اقامت یا شهروندی آمریکا بدست نخواهد آمد.
نخستین نکته قانون پابلیک شارژ این است که شامل پناهندگان و پناهجویان قانونی نمی شود 
و آنها کماکان از کمک های دولتی استفاده خواهند کرد که البته احتماال در آینده نه چندان دور، 

دسترسی این افراد نیز به کمک های دولتی درازمدت کاهش خواهد یافت.
قانون بستانکاری عمومی به صورت مشخص حقوق بگیران سوشال سیکوریتی )تامین 
اجتماعی( و افرادی که در درازمدت از بیمه های خدمات درمانی دولتی استفاده کرده / می کنند 
را هدف گرفته است. این قانون به طور آشکار مهاجرینی که هزینه های نقدی برای دولت فدرال 

دارندرا به شکل قانونی و محترمانه اخراج می کند.
آیا این قانون از زمان اجرایی شدن، ۱5 اکتبر 20۱9، بر همه گروه های مهاجر در ایاالت متحده 
تاثیرگذار خواهد بود؟ پاسخ این است که مطابق با نص صریح قانون، پابلیک شارژ می تواند 
شامل همه افرادی که دارای ویزا یا تمدید روادید، دارندگان کارت سبز یا کسانی که دارای مجوز 
اقامت کوتاه و بلندمدت در آمریکا هستند و یا باید آن را تمدید کنند و یا در نوبت دریافت آن 
هستند و نیز آنان که برای اعطای شهروندی )اقامت دایم( اقدام کرده/می کنند به جز اشخاصی 
که پس از قبولی در مصاحبه شهروندی، منتظر تاریخ سوگند وفاداری به آمریکا هستند و مرحله 

پایانی صدور گذرنامه ایاالت متحده را می گذرانند،باشد.
اما چگونه باید بدانیم که قانون بستانکاری عمومی شامل حال ما می شود یا خیر؟ این قانون به 
صراحت می گوید، هر شخصی که می خواهد وارد خاک ایاالت متحده شود و یا مقیم موقت 
)غیرمهاجرتی مانند توریست و ویزای کار( و یا درازمدت )مهاجرتی، دارندگان گرین کارت( در 
آمریکاست، باید خوداتکا )یا خودکفا( باشد و یا از درآمد و پشتیبانی خانوادگی، اسپانسر)حامی 

مالی( و یا منابع مالی خصوصی استفاده کرده/کند. این افراد نباید از منابع مالی عمومی )دولتی( 
استفاده کنند.

قانونگذار دست ماموران )آفیسر( رسیدگی به پرونده های اداره مهاجرت و شهروندی ایاالت 
متحده را برای تعیین مصادیق شمول پابلیک شارژ، باز گذاشته است. بر اساس قانون، آفیسر 
با در نظر گرفتن برآیند امتیازهای مثبت و منفی برای هر کدام از فاکتورهای هفتگانه، شمول 
بستانکاری عمومی برای فرد را تعیین می کند. این هفت عامل عبارتند از: سن، وضعیت 
تندرستی، موقعیت خانوادگی، دارایی ها، منابع مالی، وضعیت درآمد )و امور مالیاتی( و گردش 

مالی، میزان تحصیالت و مهارت های کاری و حرفه ای.
الزم به ذکر است که اجرای این قانون به شکلی که گفته شد، از طرفی باعث شایسته گزینی از 
بین مهاجرین خواهد شد ولی از سوی دیگر ریزش زیادی نیز شاهد خواهیم بود، افرادی که 
دیگر قادر به ماندن یا ورود به آمریکا نخواهند بود زیرا دست آفیسر برای تصمیم گیری آنقدر 
باز گذاشته شده که می تواند به اندازه کافی بهانه برای بدست آوردن برآیند منفی از هفت عامل 

گفته شده، داشته باشد.
خوشبختانه بر خالف ظاهر خشن این قانون، حدود شمول آن حداقل برای بسیاری از ایرانی 
تبارها زیاد اثرگذار نخواهد بود. بر طبق قانون پابلیک شارژ، هرگونه کمک هزینه مالی دولتی )در 
گذشته، حال و یا آینده( به فرد یا افراد که برای کمک به پوشش درآمد ماهیانه آنها باشد مانند 
حقوق سوشال سیکیوریتی )تامین اجتماعی( و یا واریز پول نقد )Cash( به حساب افراد، 

شامل پابلیک شارژ خواهد شد. کمک های غیرنقدی دولتی شامل بستانکاری عمومی نیست!
از مصادیق دیگر قانون پابلیک شارژ، خدمات مدیکید )بیمه درمان دولتی فدرال یا ایالتی که شامل 
مدیکل کالیفرنیا و اوباماکر نیز می شود(  و بیمه های سالمتی و بهداشتی است. قانون با بیان این 
نکته که منظور از استفاده بیمه شوندگان دولتی وایالتی از خدمات درمانی این است که فرد برای 
مدت زمان درازی از خدمات درمانی و داروهای بیمه دولتی استفاده کند تا شامل بستانکاری 
عمومی شود. قانون می گوید: دارندگان بیمه دولتی – ایالتی )شامل مدیکل کالیفرنیا و اوباماکر 
فدرال و ...( که برای یکمدت کوتاه یا استفاده کم از بیمهبرای درمان در کوتاه مدت، بستری 
شدن در کلینیک، خدمات درمانی اورژانس و اضطراری، آزمایش و اسکن های پزشکی تحت 

پوشش بوده اند شامل مصادیق قانون پابلیک شارژ نمی شوند!
ادامه مقاله در صفحه 12

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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افقی:
  ۱ - عروس هزار داماد- آرام - مهم ترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه 

 2 - جاویدان - مخالف و ناسازگار - مورد نیاز محتکر
 ۳ - نوار ضبط صوت - این تنگه دارای زیبایی های منحصر به فردی است که می تواند 

چشم هر بیننده و عالقمند به طبیعت و میراث فرهنگی را بنوازد - ارغنون
 ۴ - کارگردان فیلم »چگونه می توان یک میلیون دالر دزدید؟« - گذشتن و رد شدن - آشنا

 5 - خم بزرگ - پسر فریدون در شاهنامه - منفرد - مخفف« نه از«
 6 - همانندی - پارچه ابریشمی رنگین - کوبیدن و نرم کردن

 ۷ - زمان و وقت - نامرتب - نام کمال ادیب ترکیه
 ۸ - منطقه ای در شهرستان تالش دارای مناطق دیدنی و جذاب

 9 - پیر و مرشد قماربازان - دیرنشین - کبوتر صحرایی
 ۱0 - مواد زائد خون - عنوان امپراطوران روسیه - قیمت

 ۱۱ - حرف هشتم فارسی - روش های پسندیده - آیین ها- کسی که دستش معیوب و 
از کار افتاده باشد

 ۱2 - آرایش و زیور - بی جنبش - گلخانه
 ۱۳ - آزاد - تابع - تهی و پوچ

 ۱۴ - آمریکایی - شرکت صنایع سنگین سوئدی - بوی خوش
 ۱5 - فهرست راهنما - گرمابخش زمستان - هافبک اسبق تیم ملی فوتبال آرژانتین

عمودی:
 ۱ - شهر« تپه باستانی قلعه کش« که  از شهرهای استان مازندران است - یکی از جوایز 

جشنواره فیلم فجر 
 2 - تکبر و غرور - محل نگهداری اجناس اضافه در خانه - صنعت شعری

 ۳ - زاپاس خودرو - موجود مهیب خیالی - اثر امیل زوال

 ۴ - محدوده ای شامل چند شهر - برابری - لقب سالطین پیشدادی
 5 - آهنگ - نداشتن همسر - چربی حیوان

 6 - مشکل - کرگدن - بیماری سگی
 ۷ - خاندان - قلعه ضحاک و روستای دیزج حسن بیگ از آثار زیبای این شهر می باشد 

- نقاشی سبک درباری
 ۸ - نویسنده - زمان ها - سرما آفرین تابستانی

 9 - فرق و اختالف - دسر ایرانی - همان کافی است
 ۱0 - شــاهزاده - نام پسرانه-مزار شمس تبریزی و برج شمس تبریز از آثار دیدنی و 

تاریخی این شهر است
 ۱۱ - نوبت بازی - وسیله  ذوب لحیم - کشتی گیر آماده

 ۱2 - پول رایج در ژاپن - طراوت - راه قابل عبور برای چارپایان
 ۱۳ - عضو ناطق - از اتاق های خانه - کشکینه

 ۱۴ - رفقا و دوستان - بی نظمی و آشوب - باریک تر از آن نیست!
 ۱5 - از آثار دیدنی و باستانی استان فارس در کازرون - دستگاهی برقی در آشپزخانه

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://citycapitalrealty.com/
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فروش در شرکت کتاب

ketab.net
(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H 

Pacoima CA 91331

خبرهای بیزینسی:

کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

برگزاری مراسم قدردانی از
 دکتر آرمان حکمتی

فدراسیون یهودیان ایرانی- آمریکایی مفتخر است طی مراسمی) گاال( ازخدمات 
شایســته، دلسوزانه و بدیع پزشــک حاذق »دکتر آرمان حکمتی«، برای تأسیس 
صندوق موقوفات به نفع فدراسیون یهودیان و حمایت ازسالمندی سالم و اهداء 

بورس تحصیلی برای پزشکان آینده، قدردانی بعمل آورد.
این مراسم در روز پنج شنبه 2۴ اکتبر 20۱9 در ساعت ۷:۳0 بعدازظهر به صرف 
شــام در محل سینای تمپل )کنیسای ســینا( واقع در ۱0۴00 بولوار ویلشر لس 

آنجلس برگزار می گردد.
مجری این برنامه خانم  رکسانا رستگارمی باشد و برنامه های سرگرم کننده ارائه 
می شود. الزم به ذکر است آغاز این مراسم از ساعت 6 بعدازظهر خواهد بود .

گفتنی است که دکتر آرمان حکمتی دارای مدرک پزشکی از دانشگاه ویرجینا می 
باشــد که دوره انترشیپ و رزیدنتی خود را در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی گذرانده 
است.  او دارای ۳0 سال تجربه در تخصص داخلی و طب سالمندان می باشد.

دکتر آرمان حکمتی قویًا به قدرت بهبود )Power of Healing(معتقد اســت 
و »جســم و روح « سنگ بنای معالجات وی می باشد. وی در سال 20۱9 برای 
توانایی ذاتی اش در بهبود بیماری ها، از سوی مجله لس آنجلس به عنوان تاپ 

دکتر ) دکتر برجسته( معرفی گردید.  
وی در حال حاضر در مرکز پزشکی سیدر ساینای، بیمارستان UCLA  رونالد 
ریگان و انستیتوی ریهب کالیفرنیا در سنچری سنتر مشغول به فعالیت می باشد.
برای اطالع بیشــتر از مراســم قدردانی دکتر آرمان حکمتی می توانید به آدرس 

فدراسیون یهودیان ایران- آمریکایی به نشانی زیر مراجعه نمایید.
https://iajf.org

برگزاری کارگاه آموزش 
کارگردانی و فیلمنامه نویسی 

توسط اصغر فرهادی در تورنتو کانادا
همزمان با برگزاری فستیوال جهانی فیلم تورنتو، به همت گروه هنری »موج نو« با مدیریت 
عارف محمدی و با حمایت ماهنامه حقوقی دادگر، دو کارگاه مستر کالس » کارگردانی و 

فیلمنامه نویسی« با حضور اصغر فرهادی در تورنتو برگزار می گردد.
این سومین همکاری اصغر فرهادی و عارف محمدی در برگزاری چنین کارگاهی می 
باشد . دوره های قبل این کارگاه های آموزشی در سال های 20۱۳ و 20۱۸ تشکیل گردید.
کالس های کارگردانی و فیلمنامه نویسی به ترتیب درروزهای شنبه ۷ سپتامبر و ۸ سپتامبراز 

ساعت 9 صبح تا ۱ بعدازظهر برگزار می شود.
در جلسات مســتر کالس های کارگردانی و فیلمنامه نویسی ، هنرجویان این فرصت 
استثنایی را خواهند داشت تا رو دررو، پای صحبت های اصغر فرهادی یکی از کارگردانان 
مطرح جهان بنشینند و از تجربیات ارزشمند سینماگری ایرانی با دریافت مهمترین جوایز 
سینمایی جهان استفاده کنند و با نکاتی آشنا شوند که کمتر در کتاب ها و کالس های 
دانشگاهی با آنها برخورد داشته اند، چرا که حاصل نگاه و تجربیات شخصی این استاد 

بزرگ می باشد.
در این کالس کارگردانی، هنرجویان شاهد تشریح برخی پالن های یک یا دو فیلم از اصغر 
فرهادی توسط خود استاد می باشند .گفتنی است، اصغر فرهادی تنها سینماگرایرانی است 
که با دریافت دو جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی و نامزدی بهترین فیلمنامه، تاریخ 

ساز سینمای ایران شد.
الزم به  ذکر اســت که ظرفیت ثبت نام برای این کالسها محدود و مهلت آن تا اول ماه 
سپتامبر می باشد. عالقمندان می توانند برای دریافت اطالعات کامل و شرایط حضور در 
  newwaveworkshops@gmail.com این کارگاه ها با ایمیل گروه موج نو

و یا با شماره  6۴۷-۴05-9۴۴۳  تماس حاصل فرمایند.

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: خاطرات و یادداشت های 

ارتشبد فریدون جم      
نویسنده : دکتر مرتضی مشیر      

انتشارات: شرکت کتاب
تعداد صفحات: 301

قیمت : نسخه چاپی )20 دالر(، نسخه 
دیجیتالی) 9.99 دالر( 

درباره نویسنده:  
دکتر مرتضی مشیر، در سال ۱۳0۳ خورشیدی در شهر فسا )استان فارس( متولد شد. تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان رساند. دوره لیسانس حقوق رشته قضایی را در تهران و 
دوره دکترای حقوق و اقتصاد را در دانشگاه سوربن پاریس گذراند. دکتر مرتضی مشیر در دوره 2۴ 
مجلس از سال ۱۳5۴ تا هنگام  انقالب بهمن ۱۳5۷ به عنوان نماینده مردم فسا در پارلمان ایران انجام 

وظیفه کرده است. 
تألیفات دکتر مشیر عبارت است از : سرنوشت پیر الوان )نخست وزیر فرانسه در جنگ جهانی دوم(، 
خاطرات اللهیار صالح )از یاران دکتر مصدق(، گوشه هایی از خاطرات من در 50 سال اخیر ) 2 جلدی( 
،دکتر مصدق در عصر قاجار و پهلوی، خاطرات سپهبد صنیعی )وزیر جنگ سابق(، کتاب خاطرات و 

یادداشت های ارتشبد فریدون جم توسط شرکت کتاب چاپ و منتشر شده است.
دکتر مشیر در پیش گفتار کتاب» خاطرات و یادداشت های ارتشبد فریدون جم« می نویسد: ...در ایران 
کسی نیست که ارتشبد فریدون جم، این بزرگترین خوشنام و برجسته نظامی را نشناسد. عالوه بر اینکه 
به علت وصلت با واال حضرت فقید شمس پهلوی، دختر بزرگ رضا شاه با پهلوی اول از نزدیک 
ارتباط داشته و فرزند کسی است که طی سالیان دراز مقام هایی چون استانداری، سفارت، وزارت و 
نخست وزیری را بر عهده داشته و بیش از ربع قرن نیز در زمان محمدرضا شاه نیز مسئولیت های 
مهمی داشته است و آخرین سمتش سناتوری بوده است. ارتشبد جم پس از گذرانیدن مراحل مختلف 
فرماندهی نظامی، آخرین سمت او فرماندهی ستاد کل ارتش بوده است، سفیر کبیر ایران در کشور اسپانیا 

و در نهایت به هنگام بازنشستگی مقیم لندن شده بود...   

این کتاب شامل نامه های ارتشبد فریدون جم می باشد که در اینجا به یکی از این نامه ها اشاره می کنیم.  
 برگرفته از کتاب :  دکتر سید مرتضی مشیر در تاریخ ۱۳۷۴/۷/۴ به ارتشبد فریدون جم نامه ای 
می نویسد و از وی می خواهد برای تکمیل پژوهش خود با موضوع » دکتر مصدق در عصر 

قاجار و پهلوی« ارتشید فریدون جم به سواالت وی پاسخ دهد. وی در این نامه می نویسد: 
...چرا محمد رضا پهلوی پس از ادای سوگند به قرآن کریم که در مجلس دوره سیزدهم و 
با نقض قسم و دخالت مستقیم در کودتای 2۸ مرداد، خود را آلوده دامن ساخت و تا آن جا 
پیش رفت که روزی ناچار شود در برابر رادیو و تلویزیون پیام زیر را خطاب به ملت ایران 
ایراد نماید:.. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی 
برای آزادی های سیاسی و انجام انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خون بهای 
انقالب مشروطیت است، به صورت کامل به مرحله اجرا درآید و من نیز پیام انقالب ملت 
ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردن آن قربانی داده اید، تضمین می کنم. ) 

سخنرانی شاه ، ۱5 آبان ۱۳5۷( ...
ارتشبد فریدون جم در نامه ای به دکتر مرتضی مشیر پاسخ می دهد: 

...در شهریور ۱۳20 که رضا شاه ایران را ترک کردند، به سلطنت رسیدن محمدرضا شاه هم 
قطعی نبود. حتی صحبت جمهوری بود که آقایان »فروغی« و »ساعد« را انگلیسی ها و روس 
ها در نظر داشتند، که هر دو نپذیرفتند. انگلیس ها می خواستند سلطان »حمید قاجار« فرزند 
ولیعهد سابق را به ایران بیاورند که به مشکلی برخوردند و آن این بود که آن نیکمرد نه فارسی 
می دانست و نه از ایران اطالعی داشت و با نام عاریتی در نیروی دریایی انگلستان در سال 
های جنگ خدمت کرده بود. در آن موقع هنوز آمریکا در ایران نفوذی نداشتند و مذاکرات 
و تماس های زیادی با سفارت انگلیس در تهران صورت گرفت تا به سلطنت محمدرضا 
شاه تمایل پیدا کنند. حتی »شاهپور عبدالرضا« و کسان او خیلی تالش می کردند که به جای 
برادر)ناتنی( او انتخاب شود با این سابقه و تشابه سیاست های آمریکا و انگلیس بعدها طبعا 
شاه به آنها اتکا پیدا کرد، به ویژه که در آن سال ها آمریکا برای مبارزه با کمونیسم همه جا آسان 
تر دانسته بود که با یک نفر سر و کار داشته باشد، تا با یک عده نمایندگان که اغلب آن ها هم 
مجذوب و مرعوب خارجیان بودند. سال های ۱۳20 تا 2۸ مرداد ۱۳۳2 سال هایی بود که 
علیرغم اوضاع، بتوان تمرین دموکراسی کرد، ولی آیا واقعا آنچه در ایران روی داد دموکراسی 

بود، یا بی بند و باری و اتکاء به روس و انگلیس و بعدا آمریکا. 
مردم همچنان رفتار ناهنجاری نسبت به شخص شاه و خانواده وی پیش گرفتند که عده 
زیادی شاه را مالمت می کردند که یک موی پدرش در تنش نیست! این زیاده روی طبعا 
حس انتقام را بیدار کرد که وقتی آمریکا و انگلیس دست به دست هم داده، حکومت شادروان 

مصدق را درهم ریختند، فرصتی پیش آمد که مردم سر جای خود نشانده شوند. 
تردیدی نیست که شادروان مصدق رجل سیاسی طراز اول و مردی مبارز و میهن دوست 
بود، ولی برای چنین شخصیتی نبایستی توهم روی می داد که می تواند یک تنه با سیاست 
استعماری آن وقت انگلیس و سلطه روزافزون آمریکا مبارزه کند و پیروز گردد....طبیعی بود 
که پس از به ثمر رسیدن کودتای 2۸ مرداد سیاست کال در جهت خواسته آنهایی که حوادث 
را پیش آورده بودند، بچرخد. جناب عالی از خودتان  و عده بسیار قلیلی بگذرید، اکثریت 
ایرانیان متملق، چاپلوس، غالم نفع شخصی خود و جزو »حزب باد« هستنند. لذا سوگند اول 
کار، فقط ضرورت و تشریفاتی بود. نطق »صدای شما را شنیدم« را هم آقای نصر نوشت و 
از دوگل الهام گرفت که در الجزایر گفت: Le vous ai entendu! ، خیال کردند که 
مردم ایران و الجزیره ای که با خارجیان برخورد داشت یکی هستند . در آن روزهای بحرانی، 
شاه مثل غریقی بود که به هر چیزی بچسبد، مشاورین او تصور کردند که اظهار تأسف از 
گذشته و اقرار به خطا، مردم را آرام می کند. آن هم مردمی که اصال نمی دانستند چه می 

خواهند. فقط وحدت کلمه در خراب کردن وجود داشت. ایاالت متحده آمریکا و انگلیسی 
هم که سربزنگاه دستشان را از پشت شاه بیمار برداشتند. شاه همه چیز را تمام شده می دید 
و باید اعتراف کرد که به کشتار مردم رغبتی نداشت. به خود من گفتند» سلطنتی که با خون 
ملت استوار گردد، نمی خواهم«. هر کس در ایران زمامدار شود، خود ملت او را دیکتاتور 
می کند. حال چه فرقی با سابق کرده است به جای شاه فقید، فقیه عالیقدر هر چه بگوید و 

بکند، کرده است. ...) ص ۱۱(

* کتاب منتشر شده خارج ازایران:
 عنوان کتاب:مقدمه ای بر کشتار 

دگراندیشان در ایران        
نویسنده :مسعود نقره کار  

انتشارات: فروغ )کلن آلمان(    
تعداد صفحات:  346 

قیمت : 25دالر 

 درباره نویسنده:
دکتر مسعود نقره کار، )پزشک( متولد ۱۳۳2 تهران می باشد. وی از سال ۱۳۴۷ کوشش های 
نوشتاری خود را شروع کرد  و با چاپ مقاالت ادبی، اجتماعی و نیز سیاسی در ایران و نیز خارج 

از ایران به عنوان نویسنده ای پرکار و جدی به کار پرداخته است. 
از جمله کارهای دکتر مسعود نقره کار می توان به: بچه های اعماق )رمان( ، پنجره کوچک 
سلول من،  از سرزمین تلخ،  بسوزان عشق )مجموعه داستانها و یادداشتهای تبعید(،  مجموعه 
5 جلدی بخشــی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، بررسی تاریخی و تحلیلی کانون 
نویسندگان ایران در تبعید، واپسین نامه ها )نامه های تیرباران شده ها(، روایت دو قتل سیاسی 
)۱۳69(، زنگی های گود قدرت، هذیان های مقدس )رمان(،  و نیز مقاله های بسیاری در 

سایت های اینترنتی و نشریات چاپی اشاره کرد.  
دکتر نقره کار پیش از ترک ایران در عرصه علمی – پزشکی همچنین کتاب  و مقاله نوشته 
است.  او در زمینه مطبوعاتی نیز همکاری هایی داشته است  که از جمله می توان به همکاری 
ایشان با نشریه آرش به عنوان یکی از بانیان و پایه گذاران آن )تا شماره دهم( و نیز چاپ 

شهروند در فلوریدا اشاره کرد.

برگرفته از کتاب: 
..... یکی از قربانیان بهائیت در حکومت اسالمی، پروفسور منوچهر حکیم بود که در سال 
۱۳60 در سن ۷۱ سالگی شیعیان جانش را گرفتند. وی یکی از پزشکان نامدار ایران بود و 
سالیان دراز استاد بخش اندام شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. او گروهی از بیماران 
بی بضاعت را مجانا معالجه می کرد و حتی به برخی نیز داروی مجانی می داد. وی از موسسین 
بیمارستان میثاقیه و خانه سالمندان بود، در دوران حاکمیت قشریون بطور ناگهانی بازداشت و به 
دلیل بهائی بودن ظرف مدتی کوتاه اعدام شد. حکومت اسالمی نه فقط به دکتر حکیم ۷۱ ساله 
و دیگر کهنساالن بهائی رحم نکرد، حتی جان نوجوانان بهایی را نیز گرفت. برای نمونه، مونا 
محمود نژاد، دانش آموز ۱۷ ساله را در سال ۱۳62 به جرم بهائی بودن در میدان چوگان شیراز 
اعدام کردند. روزنامه جهان اسالم ارگان جناح تندرو، سه روز قبل از بازداشت بهمن سمندری 
یکی از رهبران بهائیان، نوشت: بهائیان در شمال ایران یک دانشگاه برای آموزش اصول بهائیگری 
تأسیس کرده اند. سپس کاظم سمندری در روز جمعه 2۱ فروردین ۱۳60 در ژنو اعالم کرد که 
بهمن سمندری برادر وی را به دستور مقامات جمهوری اسالمی مخفیانه در زندان اوین اعدام 
کرده اند. اعدام و قتل بهائیان اگرچه از سال ۱۳۷6 خورشیدی کاهش یافته است، اما توهین، 

تهدید، آزار و اذیت و دستگیری و زندانی کردن آنان به قوت خود باقیست.... ) ص229(

کتاب منتشر شده در ایران: )داروهای گیاهی(
* عنوان کتاب: خواب و خوراک     

نویسنده :  دکتر غیاث الدین جزایری  
انتشارات: امیرکبیر     
تعداد صفحات:  223 

قیمت : 12 دالر  

درباره نویسنده: 
دکتر غیاث الدین جزایری، )به نقل از دکتر فتح اهلل اعلم(، در سال ۱۳۱0 در رشته داروسازی 
در مدرسه عالی داروسازی مشغول تحصیل بود که به دعوت دکتر اعلم در آزمایشگاه موسسه 
دارویی سپه مشغول تحقیقات می گردد. وی در همان سال هایی که دوره تحصیالت مدرسه 
عالی داروسازی را طی می نمود، در مدرسه صنعتی آلمان در تهران دوره عالی شیمی را دید. 
ایشان همین که به دریافت دانشنامه دکترای داروسازی نایل آمد، در دانشکده فنی به سمت 
معلمی استخدام گردید؛ و در رشته های محوله در تدریس دانشکده داروسازی با دکتر اعلم 
همکاری داشت. البته این حد پیشرفت و ترقی علمی و اجتماعی،دکتر جزایری را قانع نکرد 
و برای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود و دیدن دوره تخصص غذا شناسی به کشورهای 
فرانسه و سوییس مسافرت کرد. وی پس از مراجعت به ایران، حاصل زحمات و مطالعات 
خود را برای استفاده عموم با بیانی رسا و روشن در کتاب های اعجاز خوراکی ها، اسرار 
خوراکی ها، خواب و خوراک به رشته تحریر درآورده و در اختیار عالقه مندان قرار داد. پس 
از آن کتاب زبان خوراکی ها که قبال به صورت مقاالت ارزنده در یکی از مجالت هفتگی 
مشهور تهران منتشر می شد، به صورت یک کتاب در سه جلد جمع آوری و منتشر گردید. 
دکتر غیاث الدین جزایری به سبب عالقه مردم نسبت به مقاله های او درباره ارزش غذاهایی 
که می خوریم، به آقای » چی بخوریم، چی نخوریم« مشهور شد و هر جا می رفت مردم از او 
می خواستند درباره درمان بیماری هایشان از طریق غذا بگوید. حتی بعضی از رجال سیاسی، 
هنرپیشه های معروف و تجار بزرگ برای درمان دردهای جسمی و آشفتگی های روحی 

خود، برای انتخاب غذا از وی مشاوره می گرفتند. دکتر غیاث الدین جزایری در سال 6۴ پس 
از ۸2 سال عمر دار فانی را وداع گفت. 

آثارو کتابهای وی عبارتند از : اعجاز خوراکی ها، اســرار خوراکی ها، خواب و خوراک، 
فرهنگ خوراکی ها، برنامه غذایی در سفر و کتاب زبان خوراکی های در ۳ جلد.

برگرفته  از کتاب:
.......فروید خواب را غریزه می داند ولی از تفسیری که از خواب می کند، این طور استنباط 
می شود که خواب عادت است نه غریزه و شما دراین کتاب برعکس می بینید که خواب 

طبیعت موجود است نه عادت.
محبت مرغ، تغییرناپذیر و محبت مادر، گاهگاهی قابل تغییر است. چنانچه چند سال پیش در 
تهران مادری پسر خود را به کشتن خواهرش که از جاده عفاف خارج شده بود تشویق کرد و 
سحرگاه پسر را بیدار نموده و کاردی که برای این کار تهیه کرده بود به او داد ودست و پای دختر 
خود را گرفت و در ذبح جگر کوشه خود شرکت کرد. برخالف عقیده فروید خواب نه غریزه 
است و نه عادت، زیرا چنانچه گفتیم انسان می تواند با اراده، غریزه را تغییر دهد و همچنین قادر 
است، هر عادتی را ترک کند ولی تاکنون نه کسی خواب را تغییر داده و نه توانسته است آن را 
ترک کند و اینجاست که باید لغت دیگری به کار بریم که از غریزه و عادت باالتر باشد. می توانیم 
بگوییم همان طور که قدیمی ها پرخوری را سبب دیدن خواب های وحشتناک می دانستند، کم 
خوری نیز باعث ایجاد رویاهای مخصوص است که باید در این کتاب مورد بحث قرار گیرد، از 
جمله، کمبود ید در بدن سبب می شود که انسان در خواب ببیند که به وسیله دشمن یا حیوانی 
خطرناک تعقیب می شود و نمی تواند از چنگ او فرار کند و با هیجان از خواب بیدار شود و 
همچنین ممکن است که در خواب ببیند که مرتکب جنایتی شده و از فرط ناراحتی بیدار گردد. 
کسانی که پتاسیم در بدنشان کم است، اغلب خواب پرواز و تاب خوردن و آسانسور یا موشک 

سوار شدن را می بینند. 
اگر کسی مرتباً و به طور مکرر همسر خود را که به علت طالق یا مرگ از او دور شده است، در 
خواب ببیند، ممکن است در آینده مبتال به سرطان گردد. این شخص عالوه بر خوردن غذاهای 
منیزیم دار، بایستی عالقه خود را از همسر سابق قطع کرده و عشق همسر جدید یا اوالد را 

جانشین آن نماید...)۱۷۱(

*کتاب منتشر شده در ایران:) کودکان ، رده سنی 3-14(
 عنوان کتاب:بهترین بابای دنیا ) قصه های پدر و پسر(    

نویسنده   : اریش ازر  
انتشارات: دکتر کامبیز مجیدیان 

تعداد صفحات:  48 
قیمت : 9  دالر 

مجموعه  کتاب های قصه های من و بابام ) بهترین بابای دنیا-جلد سوم(  شامل نقاشی 
ها و قصه های دلنشین و خنده داریست که اریش اُزر هنرمند آلمانی برای پسرش تعریف 
کرده و کشــیده اســت تا او را که در کودکی ، مادرش را از دست داده بود با این قصه ها 
ســرگرم کند و تا اندازه ای جای خالی مادر را که همیشــه برای او قصه می گفت ، پر 
کند . نویسنده و کاریکاتوریست این مجموعه در دورانی زندگی می کرد که آلمان گرفتار 
حکومت دیکتاتوری و استبداد هیتلر و یاران فاشیســت او بود . او از راه نقاشی کردن و 
کشیدن کاریکاتورهای سیاسی برای روزنامه های آن زمان با حکومت ظلم و ستم فرمانروایان 
کشورش مبارزه می کرد . به همین سبب ، فرمانروایان آلمان از او و کارهایش خوششان نمی 
آمد و نمی گذاشتند نقاشی هایش در روزنامه ها و کتاب ها چاپ شود . عاقبت هم او را 
پس از چاپ کتاب کاریکاتورهای سیاسی اش ، در سال ۱9۴0 به زندان انداختند . او که می 

دانست او را پس از محاکمه خواهند کشت ، در 5 آوریل ۱9۴۴ در زندان خودکشی کرد .
کتاب بهترین» بابای دنیا« شامل قصه های تصویری برای تقویت تمرکز ،پرورش هوش و 
خالقیت کودکان از ۳ تا ۱۴ سالگی می باشد که مدت هاست به کتابی مشهور تبدل شده 

است. این کتاب در سه جلد چاپ شده است.
 برگرفته  از کتاب:

روز اول تعطیالت: بابام در کار غافلگیر کردن، نه تنها دست کمی از من ندارد. بلکه از شما 
چه پنهان، دست من را هم از پشت می بندد. صبح اولین روز تعطیالت بود. روی تختم 
خوابیده بودم و داشتتم خواب هفت پادشاه را می دیدم، نگو بابام برای این که من را یک 
هو، خوشحال کند، نقشه ای می کشد و با دوستش، مرا با تختم همان طور که توی خواب 
بودم، بر می دارند و سوار ماشین می کنند و بی سر و صدا به روستایمان می برند. توی راه 
هم ، همش مواظب بودند که من از خواب بیدار نشوم. تا چشمهایم را باز کردم به جای این 
که در اتاقم در شهر بزرگم و یا در دود و ترافیک باشم، ناگهان خودم را در دشتی سرسبز و 
زیبا در مزرعه مان، کنار حیوانات قشنگ و دوست داشتنی، زیر آسمان آبی و آفتاب عالمتاب 
دیدم. اول فکر کردم هنوز خواب هستم و دارم خواب می بینم اما تا بابام را دیدم که از پشت 
درخت سرک می کشید و داشت مرا نگاه می کرد. شستم خبردار شد که کار، کار بابام هست. 

با خوشحالی گفتم: ای بابا! تو دیگر کی هستی؟!

معرفی کتاب های هفته پنجم:                                                                                              

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=91271&title=%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D9%85&author=%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=94655&title=<0645><0642><062F><0645><0647>%20<0627><06CC>%20<0628><0631>%20<06A9><0634><062A><0627><0631>%20<062F><06AF><0631><0627><0646><062F><06CC><0634><0627><0646>%20<062F><0631>%20<0627><06CC><0631><0627><0646>&author=<0646><0642><0631><0647>%20<06A9><0627><0631><060C>%20<0645><0633><0639><0648><062F>
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106296&title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9&author=%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=99110&title=<0628><0647><062A><0631><06CC><0646>%20<0628><0627><0628><0627><06CC>%20<062F><0646><06CC><0627>:%20<0642><0635><0647>%20<0647><0627><06CC>%20<067E><062F><0631>%20<0648>%20<067E><0633><0631>(<062C>4)&author=<0627><0632><0631><060C>%20<0627><0631><06CC><0634>
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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 23 آگست 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.radiojavan.com/tickets/event/7447
https://embracegrowth.com/product/alone-to-beloved/?fbclid=IwAR2OtjkYIxBJfq-gJJVkpzIyrWdW1-aofu9B4_QAy9mglz1mJhWFg3nqHp4
https://shahkar.com/
https://www.radiojavan.com/events/event/7419
https://citycapitalrealty.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

182

در ادامه، استفاده )بدون محدودیت زمانی( از سایر موارد زیر نیز شامل قانون بستانکاری 
عمومی برای استفاده کنندگان از بیمه های دولتی – ایالتی نخواهد شد:

)CHIP( برنامه بیمه سالمت کودکان
برنامه های کمک تغذیه عمومی مانند استفاده از کارت های فود استمپ )کوپن غذایی(، 
برنامه غذایی ویژه زنان و ایتام و کودکان بی سرپرســت )WIC(و برنامه تغذیه روزانه 
مدارس ملی و دولتی – ایالتی و سایر برنامه های غذایی مکمل و اضطراری دولتی – ایالتی

مزایای مسکن )غیرنقدی مانند تخفیف گرفتن در اجاره مسکن دولتی – ایالتی(
خدمات مراقبت از کودک )چایلدکر(

برنامه کمک رسانی به خانواده های کم درآمد برای بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی 
خانه های مسکونی )LIHEAP( مانند تجهیز خانه های اقشار کم درآمد به سلول های 

انرژی خورشیدی در کالیفرنیا به کمک دولتی - ایالتی سیتی و کانتی هر منطقه
کمک هزینه نگهداری از کودکان بی سرپرست توسط خانواده ها و فرزندخواندگی

کمک هزینه های خدمات آموزشــی برای دانش آموزان در مدارس دولتی – ایالتی از 
ابتدایی تا آخر دبیرستان

استفاده از برنامههای آموزش شغلی و کاریابی دولتی – ایالتی
استفاده از کمک های دولتی – ایالتی در زمان وقوع بحران و بالیای طبیعی

استفاده از کلیه برنامه های مشابه محلی که توسط سیتی یا کانتی هر ایالت برای عموم 
برگزار شده/می شود و در آنها بطور مستقیم پول و هزینه مالی به متقاضیان پرداخت نمی 
شود نیز مانند موارد باال شامل قانون بستانکاری عمومی نمی شود هر چند که با فرمت یا 

نام های دیگر اجرا شده/شود!
در یک نگاه کلی به قانون پابلیک شارژ و اثرگذاری آن بر گرفتن/تمدید روادید، کارت سبز 
و شهروندی ایاالت متحده پس از اجرایی شدن این قانون برای ایرانی تبارهای مهاجر و 
تازه وارد، به ظاهر زیاد سخت و موثر نخواهد بود. تنها نگرانی باقیمانده، استفاده آفیسرها 
از برآیند و معدل عوامل هفتگانه مصادیق شمول بستانکاری عمومی است که قانون دست 

ایشان را برای بهانه جویی و احتماال رد درخواست ها باز گذاشته است.
این مطلب بر اساس برداشت آزاد از ترجمه و تلخیص متون قانونی وبگاه اینترنتی سازمان 
خدمات مهاجرت و شهروندی ایاالت متحده جهت اطالع رسانی درست به هموطنان 
ایرانی تبار نگاشته شده است و ارزش قانونی در تصمیم گیری نهایی خدمات مهاجرت 

و شهروندی آن سازمان ندارد!

مخالفت دادگاه استیناف منطقه 9 سان فرانسیکو با دولت دانالد ترامپ
دادگاه استیناف منطقه 9 در سان فرانسیسکو با تأیید رأی دادگاه پایین تر، مخالفت 
خود را با دولت دانالد ترامپ مبنی بر ندادن وســایل نظافت مانند حوله، مسواک، 

صابون و آب و خوراک پاکیزه به کودکان زندانی مهاجر اعالم کرد.
سه قاضی دادگاه استیناف اعالم کردند که براساس توافقنامه سال ۱99۷ در آمریکا، 
دولت موظف است برای کودکان در بازداشتگاه ها شرایط بهداشتی و ایمنی را فراهم 

نماید.
در حالی که وکیل دولت تالش می کرد که بگوید قانون کلی نوشته شده و روشن 
نیست که مسواک و صابون بدهیم، قاضی با تأکید بر حکم دادگاه لوس آنجلس در 

سال 20۱۷ گفت: صابون بدهید، نگفتیم که صابون عطری بدهید.
براساس مقررات، دولت نمی تواند کودکان را بیش از 20 روز در بازداشتگاه نگه دارد 
و استانداردهای زندگی از نظر خوراک، آب، بهداشت و ایمنی نیز باید رعایت شود.

ادامه مقاله از صفحه 7

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/
http://talaitutor.org/
https://www.flameinternational.com/
https://citycapitalrealty.com/

