مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفاژ نیویورک

ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
از انتشارات شرکت کتاب

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

چگونهمیتوانیهودیستیزی
اسالمی را به چالش کشید؟
(ادامه مطلب شماره قبل)
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ادامه سنگ اندازی و مداخله نایاک و شرکا در سخنرانی
وزیر امور خارجه آمریکا برای ایرانیان مقیم آمریکا

انتقاد آرنولد از رفتار ترامپ در مقابل
پوتین
تقسیم بندی بودجه میلیارد
دالری هیئت امنای دانشگاههای
 UCدر سانفرانسیسکو
مقررات جدید شورای شهر
سن دیه گو در مورد خانهها و
آپارتمانهای ساحلی برای اجاره
موقت
رقابت لیندا سانچز نماینده
دموکرات با نانسی پلوسی برای
رهبری حزب دموکرات
انتقاد دانکن هنتر نماینده
جمهوریخواه از رفتار ترامپ
مقابل روسیه
شرایط بد جسمانی و روانی
ن های
در بازداشتگاهها و زندا 
مهاجران غیرقانونی در مرز
مکزیک

در ادامه نامه جمال عبدی که گفتگوی مایک پمپئو  -وزیر
امور خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم امریکا را زیر سوال
برده بود ،بنگاه نایاک روز یکشنبه  22جوالی در آستانه
سخنرانی تاریخی پمپئو در سالن کتابخانه رونالد ریگان
یک آگهی تمام صفحه در مذمت از این سخنرانی در
لس آنجلس تایمز منتشر کردند .امضاکنندگان این آگهی
(بیانیه) از وزیر امور خارجه آمریکا خواسته اند از بی
ثبات کردن ایران دست بردارد این در حالی است که پمپئو
در جهت بی ثبات کردن جمهوری اسالمی ایران است
نه ایران .جالب است بدانیم که در هیچ جای این بیانیه
از نقض حقوق بشرملت ایران توسط دولت استبدادی
مذهبی جمهوری اسالمی  -صدور تروریسم به منطقه
خاورمیانه و جهان اشاره ای نشده است .باید توجه

فرخ نگهدار
محسن کدیور
رضا اصالن
صنم نراقی
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید فرشاد فرهت

احمد کیا
رستمی
تورج دریایی
غالم پیمان
مهران کامروا

فریده فرحی
سعید نصیری
حمید دباشی
آسیه نامدار
یرواند آبرامیان

داشت که این جمهوری اسالمی است که سبب بی ثباتی
ایران در همه موارد اعم از اقتصادی  ،سیاسی و اجتماعی
شده است .از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی
پول ملی ایران  ۱۲۰۰برابر بی ارزش شده است  .نایاک
و شرکا به جای انکه جمهوری اسالمی را سرزنش کنند،
امریکا را مورد شماتت قرار می دهند .نکته قابل توجه
در این بیانیه آن است که یکی از امضا کنندگان این بیانیه
" محسن کدیور" است که در بحبوحه جنبش سبز "شعار
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را به شعار "هم غزه هم
لبنان جانم فدای ایران" تحریف کرد.
اسامی افرادی که این این بیانیه را امضا کرده اند به
شرح زیر است.
محمد سهیمی
تریتا پارسی
آرشین ادیب
مقدم
اورنگ

کشاورزیان
نادر هاشمی
علی کدیور
محمود صدری
احمد صدری

اسکندر صادقی
بروجردی
جمال عبدی

طرح ساخت مترو بین استادیوم  Forumتا LAX

شورای شهر اینگلوود به بررسی طرح حمل و نقل بین استادیوم  Forumرا زیر پوشش قرار میدهد و هزینه ساخت و راهاندازی آن  600میلیون دالر
و استادیوم جدید فوتبال که در کنار استادیوم کلیپر ساخته میشود را آغاز خواهد بود و با هزینه  18میلیون دالر در سال اداره خواهد شد و میتواند به
کرد .این خط مسافربری امکان جابه جا کردن مسافران از فرودگاه  LAXبا جابه جایی  2/6میلیون مسافر در سال بیانجامد.
خط مترو به منطقه کرنشا را خواهد داشت .این خط متروی شهری  1/8مایل
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رقابت لیندا سانچز نماینده دموکرات با نانسی پلوسی برای رهبری حزب دموکرات

لیندا سانچز نماینده دموکرات از وودییر کالیفرنیا که هم اکنون معاون اقلیت دموکرات در
کنگره آمریکاست  ،اعالم کرد که در نظر دارد با نانسی پلوسی به رقابت بپردازد و در انتخابات
آینده حزب دموکرات در کنگره  ،رهبری حزب را به عهده بگیرد .او امیدوار است که در انتخابات
نوامبر  2018دموکراتها به اکثریت برسند و رهبری آینده حزب دموکرات در کنگره را در نقش

رهبر اکثریت و یا حتی اقلیت ،در مسیر تازهای برای حزب دموکرات با فرصتهای تازه رهنمون
شود .او میگوید نمیتوان برای سال آینده منتظر بود ومن از هم اکنون خود را نامزد رهبری
حزب دموکرات در کنگره میبینم .و باید به مردم آمریکا که به حزب دموکرات اعتماد خود را
نشان دادهاند ،با رهبری حزب ،اعالم وفاداری حزب را نشان داد.

انتقاد دانکن هنتر نماینده جمهوریخواه از رفتار ترامپ مقابل روسیه
کریمانصاریفرد

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران است
اوهماکنونعضوباشگاهالمپیاکوسوبازیکنپیشینتراکتورسازیتبریز

پس از آن که روز سهشنبه پرزیدنت ترامپ اعالم کرد که در گفتگوی مطبوعاتی در
کنار پوتین ،اشتباه سخن گفته است ،بامداد چهارشنبه دانکن هانتر نماینده جمهوریخواه
کالیفرنیا در کنگره آمریکا که در چند روز گذشته سکوت اختیار کرده بود در گفتگو با
تلویزیون فاکس گفت :او به طور مستقیم رو در روی روسیه ایستاده است و من اهمیت
نمیدهم اگر او اشتباه سخن بگوید و یا حرفهای نادرست بگوید .او تکنیک متفاوتی

دارد و به همین دلیل است که من به او رای دادهام  ،همان گونه که مردم آمریکا به او
رای دادهاند .ترامپ نمیخواهد مانند دیگران عمل کند و همان حرفها را بزند .من به
او اعتماد دارم و هیچ گونه مسئله ای با او ندارم  ،من به او به عنوان فرمانده کل کشور،
اعتماد دارم.
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در کانون خبر:

انتقاد آرنولد از رفتار ترامپ در مقابل پوتین

آرنولد شوارزینگر فرماندار پیشین و جمهوریخواه کالیفرنیا که همواره با پرزیدنت
ترامپ برخورد انتقادی و کالمی داشته است ،با انتشار ویدئویی بر روی فیسبوک
خود ،دانالد ترامپ رییس جمهور آمریکا را همانند پسر بچه هوادار پوتین خطاب
کرد که ایستاده و به سخنان پوتین گوش کرده است  ،سپس آرنولد افزوده است که
من منتظر بودم که در پایان از پوتین تقاضای امضاء یا گرفتن عکس  Selfieو یا
چیزی در این ردیف بکنید.

آرنولد شوارزینگر میگوید که پرزیدنت ترامپ آمریکا و نیروهای اطالعاتی و
دادگستری ما را به پوتین فروخت.
او خطاب به پرزیدنت ترامپ میگوید شما رییس جمهور آمریکا هستید و نباید
چنین کاری میکردید ،چه مشکلی دارید؟ منظور من این است که چه بر سر آن
سخنان محکم و استوار رونالد ریگان آمده است که خطاب به گرباچف گفت :آقای
گورباچف این دیوار را فرو بریزید .در پایان ویدئو ،آرنولد یک آه عمیق میکشد.

تقسیم بندی بودجه میلیارد دالری هیئت امنای دانشگاههای UCدر سانفرانسیسکو

از بامداد روزچهارشنبه  ،هیئت امنای دانشگاههای  UCدر سانفرانسیسکو به
تشکیل جلسه دو روزه خود پرداختند تا به تقسیم بندی بودجه  8/2میلیارد دالری
خود برای سال تحصیلی  2018-2019بپردازند .یکی از مواردی که در دستور کار
قرار دارد ،کاهش هزینه تحصیلی و شهریه دانشجویان برای سال جاری خواهد
بود و کاستن از هزینه تحصیلی ساالنه برای نخستین بار پس از  20سال افزایش و
یا ثبات صورت میگیرد و شهریه ساالنه را پس از کاهش به  12570دالر تثبیت

خواهد کرد.
در حالی این جلسه تشکیل میشود که دانشجویان معترض در بیرون جلسه پشت
درهای بسته ،برای اعتراض ایستادهاند و درخواست میکنند به جای افزایش 2/5
درصدیشهریهتحصیلی،ازافزایشحقوقساالنهمدیراندانشگاهجلوگیریکنید.
جری براون فرماندار کالیفرنیا با افزایش بودجه دانشگاهها به میزان 347میلیون دالر
موافقت کرده است.

مقررات جدید شورای شهر سن دیه گو در مورد خانهها و آپارتمانهای
ساحلیبرایاجارهموقت

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
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بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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تصویب مقررات جدید شورای شهر سن دیه گو در مورد خانهها و آپارتمانهای
ساحلی برای اجاره موقت در دوران تعطیالت تابستانی نه تنها مخالف خواسته
شهردار بوده ،بلکه با مخالفت بسیار شدید موریس مایو ،مالک San Diego
 Beach Kingقرار گرفته که یک سرمایهگذار بزرگ در میشن بیچ سن دیگه
گو به شمار میآید و مالکیت بیش از  44درصد خانههای ساحلی برای اجاره
موقت را دارد.

رای گیری برای مقررات جدید که پیروزی  6-3برای نگارندگان محدودیتهای
ویژه را به همراه داشت ،طرح شهردار برای اصالح این مقررات نیز کنار گذاشته
شد.
گفته میشود که این مقررات محدود کننده میتواند شامل  88درصد خانههای
ساحلی شود و برای تابستان خالی بماند .و خالی ماندن این خانههای ساحلی
در دوران پررونق تعطیالت ،ساحل را به شهر ارواح بدل خواه کرد.

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

Los Angeles, CA, USA
Te l : 8 1 8 9 0 8 0 8 0 8
fax:818 908 1457
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t
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ن های مهاجران غیرقانونی در مرز مکزیک
شرایط بد جسمانی و روانی در بازداشتگاهها و زندا 

با دیدار وکال از بازداشتگاهها و زندانهای نگهداری مهاجران غیرقانونی در مرز ورودی
مکزیک و آمریکا در نزدیکی سن دیه گو و گزارش آنها از شرایط ،بویژه کودکان را
در شرایط بسیار بدی از نظر سالمت جسمانی و روانی توصیف کرده است.
در این گزارش که پس از گفتگو با بازداشت شدگان تهیه شده است ،اشاره میشود که
به سبب انبوه بازداشت شدگان و کوچک بودن محل نگهداری ،گویا آنها بر هم انباشته
شده باشند ،بدون محل خواب مناسب و رختخواب ،غذاهای سرد و یا یخ زده به آنها

داده میشود و برای بهداشت و تندرستی خود،مسواک،خمیردندان و حتی صابون و
دیگر نیازمندی های شستشو را در اختیار ندارند.
این گفتگوها پس از آن که قاضی دادگاه فدرال  20روز وقت برای آزادسازی کودکان و
خانوادهها داد  ،انجام شده است ،زیرا کودکان را نمیتوان بیشتر از  20روز در بازداشت
نگه داشته شوند .این گزارش  1000صفحهای در برگیرنده گفتگو با  200زندانی کودک
و بزرگسال بوده است.

شکایت شورای شهر هانتینگتون بیچ بر علیه الیحه SB54

دادگاه عالی کالیفرنیا پس از دیدار با وکیل شهر هانتینگتون بیچ و نمایندگان ایالت
کالیفرنیا در کنفرانس پیش از دادگاه رسمی در مورد شهرهای پناهگاه مهاجران که
به موجب الیحه  SB 54تصویب و اجرایی شده است ،قاضی اعالم کرد که به
شکایت شورای شهر هانتینگتون بیچ در تاریخ  27سپتامبر تشکیل خواهد شد.
در آغاز ماه جوالی،جاناتان آیزنبرگ نماینده حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا از

دادگاه درخواست برای به عقب انداختن زمان دادگاه کرده بودند زیرا همزمان 2
دادگاه مشابه نیز در کالیفرنیا تشکیل میشد ،لیکن اعالم شد که دادگاه برای بررسی
شکایت شورای شهر هانتینگتون بیچ بر علیه الیحه  SB54به عنوان شهرهای
پناهگاه در  27سپتامبر تشکیل خواهد شد .ناگفته نماند که یکی از نویسندگان این
الیحه سناتور کوین دلئون است که نامزد سناتور شدن برای ایالت کالیفرنیا است.
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امی پاول ،پرزیدنت تلویزیونهای پارامونت برکنار شد

امی پاول ،پرزیدنت تلویزیونهای پارامونت و استودیوهای آن در کالیفرنیا به سبب
بیان عباراتهای نژادپرستانه برکنار شد .آخرین تولید زیر نظر او 13Reasons
 whyو  Scholl of Rockبوده است .جیم جینا پولوس مدیر عامل شرکت
فیلم و تلویزیون پارامونت در یادداشتی که برای همکاران فرستاد ،اعالم کرد که
این تصمیم را پس از بررسی و تحقیق الزم گرفته است و بیدرنگ و شتابزده نبوده
است .زیرا این عبارتهای نژادپرستانه در برابر دیگران بیان شده و در جلسه بوده
است و من تصمیم خود را پس از بررسی جوانب قانونی و حقوقی گرفتهام.

امی پاول نیز در پاسخی کوتاه بیان کرد که به زودی حقیقت آشکار خواهد شد.
در ماه گذشته نیز رییس روابط عمومی نت فیلیکس نیز در پی گفتن عبارتهای
نژادپرستانه اخراج شده است.
امی پاول که در سال  2004با شرکت  Sonyپس از جدا شدن از  CNNکار
خود را آغاز کرده بود در سال  2013به ریاست استودیوی فیلمسازی پارامونت
رسید و شماری از تولیدهای مهم تلویزیونی را سامان داد.

دستگیری 36بزرگسال و نجات دو نوجوان در شهر کامپتون

اداره شریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس بامداد امروز  ،در راستای عملیات پیشگیری
از قاچاق انسانها و وادار کردن آنان به روسپیگری ،در شهر کامپتون ،از دستگیری 36
بزرگسال و نجات دو نوجوان خبر داد.
در این عملیات  21مرد و  15زن دستگیر شدهاند که  12نفر از زنان دستگیر شده
متهم به روسپیگری در خیابان و عرضه سکس در برابر پول به مامور مخفی اداره
شریف دپارتمان هستند .و دو دختر  16و  17ساله نیزکه به سبب مشارکت در

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:

818 9 08 08 08

عرضه جنسی و روسپیگری بازداشت شدهاند در اختیار خدمات اجتماعی کودکان و
نوجوانان برای بازپروری و اصالح قرار گرفتهاند.
یکی از زنان نیز که از ساکنان سانتا کالرا کانتی است به عنوان سامان دهنده این شبکه
روسپیگری دستگیر شده که زنی  20ساله است و زیر نظر یک مرد  23ساله شبکه
را میگردانده است.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 27جوالی تا  2آگست ( 5مرداد تا  11مرداد)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  5مرداد 27/جوالی

 ۱۳۶۷ـ عملیات مرصاد در جنگ ایران و عراق
 ۱۳۵۸برپایینخستیننمازجمعهایرانبه
اقامتآیتاهللطالقانی
روزملی«کرمانشاهگهوارهتمدن»
 1286خورشيدى ( 1907ميالدى)
شيخفضالهللنورىوسيداحمدطباطبايى
عليهمشروطهبهتمامعلماىروحانىدرهمه
شهرهاتلگرافكردندوخواستاربرهمزدن
مجلسشوراىملىشدند.
 1356خورشيدى ( 1977ميالدى)
زادروزمهدىمهدویكيابازيكنتيمفوتبال
پرسپوليس و تيم ملى ايران بوده است ،او در
سال 2003ازطرفكنفدراسيونفوتبالآسيابه
عنوانبازيكنبرترفوتبالآسياشناختهشد.

هستند
 1340خورشيدى ( 1961ميالدى)
درگذشتصديقهدولتآبادى،روزنامهنگار،
نويسندهوفمينيست
 1374خورشيدى ( 1995ميالدى)
درگذشتاكبرمحسنى،نوازندهتار،عودو
ويولون،آهنگسازوسازنده«الههناز»

 1389خورشيدى ( 2010ميالدى)
درگذشتبهمنمحصصپيشكسوتنقاشى
و مجسمه سازى ايران در رم ايتاليا ودر سن
79سالگى.بهمنمحصص،هنرمندپيشكسوت
هنرهاىتجسمى،ازنخبگانهنرىمعاصرايران
بود.بهمنمحصصمتولد 9اسفند 1310درشهر
رشتبود.
وى از هنرمندانى است كه در جريان ملى شدن
صنعتنفتايراندركشورزندگىمیكرد.
محصص در 1333به اروپا سفر كرده و در ايتاليا
 1359خورشيدى ( 1980ميالدى)
درگذشتمحمدرضاشاهپهلوىمحمدرضاشاه ساكن شد و در آكادمى هنر «رم» مدتي نزد «
در چهارم آبان ماه 1298خورشيدى در تهران به فروچپوفراتزی«بهآموختنهنرمشغولشد.
حاصل اين دوره از زندگى محصص چندين
دنياآمدودرقاهرهپايتخت مصر به علت ابتال به
نمايشگاه گروهى و انفرادى در داخل و خارج
بيمارىسرطاندرگذشت.
ايتالياوشركتدرنمايشگاههايىچونبينال
وى تحصيالت مقدماتى را در تهران و
(دوساالنه)ونيز،سائوپائولووپاريسبود
تحصيالتمتوسطهرادرسوئيسبهاتمامرساند
و دربازگشت به ايران با درجه ستوان دوم از
یکشنبه 7مرداد 29/جوالی
دانشكدهافسرى
فارغالتحصيلشد.محمدرضاشاهدرشهريور
 1320خورشيدى ( 1941ميالدى)
 1320پس از كناره گيرى رضاشاه از سلطنت و
زادروزمسعودكيميايى،كارگردانوفيلمنامه
خروج او از ايران به سلطنت رسيد.
نويسايرانى
حوادثمهمدورانسلطنتاو:آذربايجانبه
 1391خورشيدى ( 2012ميالدى)
آغوش ميهن بازگشت ( ،) 1325دو بار مورد
سوء قصد قرار گرفت ( 1327و ،)1344كودتاى درگذشتايرنزازيانس،بازيگرسينماىايران
 28مرداد ( ،) 1332انقالب سفيد (بهمن 1341بر اثر سرطان در سن 85سالگى درتهران .ايرن
در حدود 30فيلم سينمايى بازى كرد كه از بين
)،برگزارىجشنهاى 2500سالهشاهنشاهى
آنهامیتوانبهخداحافظرفيق،محلل،بلوچو
(،) 1350تغييرتقويمهجرىخورشيدىبه
موسرخهاشارهكرد.
تقويمشاهنشاهى()1355=2535
كتابهاىماموريتبراىوطنم،انقالبسفيد،
دوشنبه 8مرداد  30/جوالی
بسوىتمدنبزرگوپاسخبهتاريخ،محمدرضا
شاهپهلوىدرشركتكتابموجودهستند
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
درگذشتاميرحسينآريانپور،نويسنده،
شنبه 6مرداد  28/جوالی
فرهنگنويس،مترجم(.زاده 8اسفند)1303
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشتمشكوكاكبرمحمدىدانشجويىكه
در جريان جنبش دانشجويى سال 1378دستگير
شد ،و بعد از  8روز اعتصاب غذا در زندان اوين
درگذشت.
شركت كتاب ،كتاب انديشه و تازيانه (خاطرات
اكبر محمدى از زندان) را به سفارش تلفنى خود
او كه با بيژن خليلى مدير شركت كتاب گفتگو كرد
و با همكارى خانم نسرين محمدى (خواهر آن
روانشاد) و با همكارى مراد معلم در سال  2006در
 - ۱۳۲۲ریچارد رایت ،نوازنده ،خواننده و
سالگرد درگذشت او منتشر كرد.
آهنگسازگروهپینکفلوید
خانم نسرين محمدى اين كتاب را به زبان
- ۱۳۲۹شهیارقنبری،شاعر،ترانهسرا،
انگليسى در اوائل سال  2013منتشر كرد كه در
آهنگساز،نمایشنامهنویس،مجریتلویزیونی
شركت كتاب موجود است
ورادیویی،فیلمساز،آوازخوان،روزنامهنگار،
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
برنامهسازرادیووتلویزیونوآوازخوانایرانی
درگذشت نامى پتگر ،نقاش معروف ايرانى و
 - ۱۳۳۸سانجی دات ،بازیگر هندی
فرزندعلى اصغر پتگر ،نقاش و استاد نقاشى بر اثر
- ۱۳۴۵امیدسلطانی،خوانندهیاهلایران
سكته قلبى در آتليه شخصى خود .وى متولد سال
- ۱۳۵۰منصورجعفری،خواننده،آهنگسازو
 1324در شهر نوشهربود.
بازیگراهلایران
 1390خورشيدى (  2011ميالدى)
- ۱۳۵۱امینزندگانی،بازیگرایرانیسینماو
درگذشتمهدىسيدحسينى،وىروزنامهنگار
تلویزیون
مجله جوانان و روزنامه اطالعات بود و چند سالى
 1329خورشيدى ( 1950ميالدى)
نيز با مجله جوانان لوس آنجلس همكارى مى كرد.
زادروزشهيارقنبرى،شاعر،ترانهسرا،
وى به دنبال يك بيمارى طوالنى دربيمارستانى در
آهنگساز،نمايشنامهنويس،مجرىتلويزيونى
شهرلوسآنجلسكاليفرنيادرگذشت
وراديويى،فيلمساز،آوازخوان،روزنامهنگار،
برنامهسازراديووتلويزيون
سه شنبه 9مرداد 31/جوالی
آثارشهيارقنبرىدرشركتكتابموجود

 1288خورشيدى ( 1909ميالدى)
شيخ فضل اهلل نورى ،به جرم مخالفت و
كارشكنىدر انقالبمشروطيت،درميدان «
توپخانه«تهراناعدامشد
 1381خورشيدى ( 2002ميالدى)
درگذشتمصطفىرحيمى،حقوقدان،
پژوهشگرومترجم
 1389خورشيدى ( 2010ميالدى)
درگذشتمحمدنورىخوانندهپيشكسوت
بهدليلبيمارىووخامتوضعيتجسمانى
دربيمارستانىدرتهران.اينخواننده
پيشكسوتمتولد 1308و
فارغالتحصيلازهنرستانتئاتر،زبانوادبيات
انگليسىازدانشگاهتهرانومبانىتئاتراز
دانشكده علوم اجتماعىبود.اوبيش از300
قطعه آوازى اجرا كرده است وبا ترانه « گل مريم
چشماتو واکن منو نگاه کن «  « ،شکوفه در
شکوفه « « ،چراغی در افق « « ،در ماه ماندگار»
و « وطن» ....به خوبی او را ميشناسيم و تنها
خوانندهايرانىاستكهكارترجمهوداستان
نويسى هم داشته است و به گفته خودش در
نگين،سخن،تكاپو،آدينه،دنياىسخن،سپيدو
سياهترجمهوحرفهايىداشتهاستكهمطرح
كرده است و ترجمه هاى در سالهاى دور داشته
است.
آثار شادروان محمد نورى در شركت كتاب
موجودهستند

چهارشنبه 10مرداد 1 /آگِ ست

 1307خورشیدی ( 1928میالدی)
زادروزابراهیمقنبریمهر،استادساختو
مرمتساز
 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
زادروزمحموددولتآبادی،قصهنویس،متولد
شهرستانسبزوار.آثاراوبهاینشرحهستند:
الیههایبیابانی،کارنامهسپنج(نمایشنامه)،
سفر،آوسنهباباسبحان،گاوارهبان،جایخالی
سلوچ،عقیل-عقیل،ازخمچنبر،کلیدر،
روزگارسپریشدهمردمسالخورده،اتوبوس،
سلوک،آنمادیانسرخیال،طریقبسمل
زوالکلنل(نوشتهشدهدرسالهای
شدنِ ،
ابتدایی دهه ۱۹۸۰میالدی -به زبان فارسی
منتشرنشدهاست)،تنگنا،باشبیرو،ققنوس،
ناگریزیوگزینشهنرمند،موقعیتکلیهنر
وادبیاتکنونی،دیداربلوچ،مانیزمردمی
هستیم،هجرتسلیمان،مرد،آهویبختمن
گزل ،روز و شب یوسف ،آن مادیان سرخیال ،ته
شب ،رد ،گفت و گزار سپنج ،نون نوشتن من و
آنِدیگران
شماری از آثار محمود دولت آبادی در شرکت
کتابموجودند
 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
زادروزمحمدسریر،آهنگساز،وشاگرد
حشمتسنجری
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)
زادروزمحمودنیكبخت،منتقدوپژوهشگر
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
زادروز مسعود لواسانی روزنامه نگار و وبالگ
نویس
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
درگذشتپرویزخطیبی،روزنامهنگار،
طنزپرداز،برنامهسازرادیووتلویزیون،و
نمایشنامهنویس
شرکت کتاب کاملترین نسخه خاطرات او را
باعنوان«خاطراتیازهنرمندان»منتشرکرده
است.

پنجشنبه 11مرداد 2/آگِ ست

 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
زادروزمحمدزهری،شاعر
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشتهوشنگشهابی،شاعر،آهنگساز،
ترانهسراومترجموهمسرخانممهینشهابی،
هنرمندپیشكسوتتئاتروسینمادرلندن.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :امیر تتلو خواننده جنجالی و حاشیه ساز با انتشار عکسی از خود و
مائده هژبری (دختر هفده ساله ای که بدلیل گذاشتن عکس های رقصش
در اینستاگرام دستگیر و اعترافات تلویزیونی او از صدا و سیما پخش شد)،
مدعی شد که بزودی کنسرت بیست هزار نفری در ترکیه برگزار خواهد کرد
و مائده هم در آن به هنرنمایی خواهد پرداخت .برخی از ناظران معتقدند امیر
تتلو از ایران مهاجرت و به خوانندگان لس آنجلسی خواهد پیوست.
ای بابا ،این یارو انگار مشکل روحی روانی داره .اون از طرفداریش از ابراهیم
رییسی تو انتخابات ریاست جمهوری و دلقک بازی با جالد دهه شصت
زندانیای سیاسی و اینم از انتشار عکس این دخترک! شهروند ایرانشهر با
دیدن این عکس چنتا نتیجه گرفت :اوال اینکه آیا تاریخ عکس جدیده یا نه؟
اگه جدیده پس کی و کجا از دخترک اعتراف گرفتن؟ اگه عکس قدیمیه پس
امیر و ما ئده قبال همدیگه رو میشناختن و دستگیری دخترک با برنامه ریزی
قبلی بوده و تتلو هم که وصل به رانت اصول گراییه از این ماجرا برای تبلیغ
خودش استفاده کرده.
به عکس که دقیق نگاه کنی میبینی که امیر داره از یه طرف میره و مائده هم
از طرف دیگه؛ حاال منظور امیرخان چی بوده خدا میدونه و خودش! البته از
اونجایی که این بابا معلوم الحاله و مثه طرفداراش دایم برای نظام مقدس در
حال بق بقو کردنه (امیر تتلو یکی دو سال پیش کمپین بق بقو رو تو صفحه
اینستاگرامش راه انداخت و از همه هواداراش خواست با هم بگن بق بقو!!!)
احتماال می خواسته نشون بده با مائده هیچ رابطه ای نداشته یا اصن همدیگه
رو نمیشناسن .شایدم امیر رو انداختن از هتل بیرون یا شایدم کارشون تموم
شده و هر کی داره میره سوی خودش و شایدم ...
خالصه حاال همه اینا یه طرف و اعالم این که کنسرت بیست هزار نفری

(بیست هزارتا کفتر بق بقوکنان میان!) تو ترکیه برگزار میکنه و رقاصش هم
مائده هژبریه یه طرف! یعنی دخترک رو میبرن اعتراف تلویزیونی ازش میگیرن
و فرداش آقاتتلو به جای عبرت گرفتن ،اعالم کنسرت میکنه باهاش .من که سر
در نیاوردم چی شد ولی از اینم سر در نیاوردم که بعضی از دوستان چجوری به
این نتیجه رسیدن که این مرتیکه می خواد مهاجرت کنه به لس آنجلس ،انگار
اینجا شهر هرته که هر ننه قمری راه بیوفته بیاد اینجا خوانندگی کنه! (البته بین
خودمون باشه همچین شهر هرتم هستش و هر ننه قمری هم خوانندگی میکنه
اینجا!)
ولی واقعا اگه دولت آقای ترامپ به یه همچین جونور چندش آوری که اصن
معلوم نیست کیه و چیکاره اس ویزا و گرین کارت بده ،از چشمم میوفته
بدجور .اگه امیرتتلو رو تو آمریکا راه بدن ،اونوقت دیگه باس به فکر ارتباط
بین جمهوری اسالمی مبتذل و زبونم الل دولت فخیمه ایاالت متحده باشیم ...
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مقاله وارده :

چگونه میتوان یهودیستیزی اسالمی را به چالش کشید؟
ادامه ازشماره قبل

فلسفه دان تونسی ،مضری حداد ،مخالف نادیده گرفتن گفتههای قرآن
است .حداد چنین میگوید« :متفکرین اسالمی نمیتوانند مطالب بالقوه
یهودستیز قرآن را کنار بگذارند .آنها باید که کل بدنة (قرآن) را با قرائت و
تفسیر منطقی به دقت و یا جرات بررسی نمایند.
زمانه برای چنین تالشی آماده است .فضای روشنفکری در جهان عرب بخش ًا
تغییر کرده است .تعداد هر چه بیشتری از مردم دریافتهاند که خطری که
این مناطق را تهدید میکند نه از جانب اسرائیل ،بلکه از سوی جهادگرایان
سنی و حکومت دینی ایران است .این تجربه به نظر میرسد که دورانی
از نرمش را در مناطقی از جهان عرب و نه تنها در عربستان سعودی و نه
فقط در زمینة اسرائیل و یهودیان بلکه در زمینة مباحث و جریانات سیاسی،
آغاز کرده است .این جریان با هر دو گرایش نژادی،چه نوع بیمارگونه و
چه حالت باصطالح خیراندیشانة آن که با خلق تصوری از «انسان اولیه
و عقبماندة اسالمی» ،مسلمانان را در درون فرهنگی تغییرناپذیر حبس
میکنند ،در تضاد است و در نتیجه امکان تشکل اتحادی مابین مسلمانان و
غیرمسلمانان مخالف یهودستیزی را فراهم میآورد.
دومین پیشنهاد من در سطح حکومتی و کشوری است .موفقیت یا عدم
موفقیت ما در مبارزه بر علیه یهودستیزی اسالمی ،اساس ًا به عملکرد دولتها
بستگی دارد.
به عنوان مثال ،در آلمان شاهد تالشهای فراوانی در محدود کردن
یهودستیزی اسالمی هستیم که از طریق ترکیبی از آموزش و ممنوعیتهای
قانونی عمل میکند .این تالشها البته قابل احتراماند ،ولی تا زمانی که
این نوع از یهودستیزی در قلب آن یعنی در تهران ،بیروت ،غزه و آنکارا
محدود نگردد ،عم ً
ال بیاثر خواهند بود .تا زمانی که تنفر از یهودیان متداوم ًا
مسلمانان آلمان را از طریق شبکههای اجتماعی به زبانهای ترکی ،عربی و
فارسی تحریک میکنند .سایر تالشها بیهودهاند.
بدین ترتیب روشن است که یهودستیزی اسالمی مسئله عمدهای در
حیطة سیاست خارجی است .این تنها دولتها هستند که قادر به قطع
سیل پیامهای تنفر برانگیز از طریق محکوم کردن و مجازات عاملین دولتی
و غیردولتی میباشند ،که پشت سر شیوع و نفوذ یهودستیزی به درون
کتابهای درسی،مساجد و رسانهها هستند.
متأسفانه ،بیشتر دولتهای غربی ،مسئله یهودستیزی اسالمی را در سایر
کشورها نادیده میگیرند .به عووان مثال ،رئیس دولت آلمان ،آنگال مرکل،
خواهان به خطر افتادن روابط ویژة آلمان با حکومتهای تهران و آنکارا
نیست.
 – 4چرا به چالش کشیدن یهودستیزی اسالمی دارای اهمیت ویژهای است؟
امروزه ،ما شاهد جنگی ضدیهودی به رهبری اسالم گرایان افراطی هستیم.
قصد کشتن هر فرد یهودی ،جوهر این نبرد یهودستیزانه است.
در حالی که جنگ سنتی – مانند جنگهای اوکراین و سوریه – با هدف

تصرف سرزمین و توسعة نفوذ صورت میپذیرد ،جنگ ضدیهودی در جهت
نابودی (نژادی – قومی – دینی) است.
به عنوان نمونه ،جهاد گرایان «حکومت اسالمی» داعش را در نظر بگیرید.
آنها در اروپا به ویژه موسسات یهودی از قبیل مدرسة یهودیان در تولوز،
فروشگاه کاشر یهودیان در پاریس ،موزة یهودیان در بروکسل و کنیسة
یهودیان در کپنهاگ را هدف میگیرند .قصد آنها کشتن یهودیان است .مهم
نیست که این یهودیان صهیونیست باشند یا غیرصهیونیست ،یا اینکه موافق
یا مخالف سیاستهای اسرائیل باشند .تنها مسئلهای که مهم است کشتن
یهودیان است.
همین مسئله در اسرائیل هم صادف است .برای حزب اهلل و حماس ،مهم
نیست که موشکهای قسام یا بمبگذاران انتخاری یک کودک را بکشند یا
یک پیرمرد را ،یک هودار ناتانیاهو را یا یک مخالف او .تا زمانی که یهودیان
بقتل میرسند ،آنان به هدف خود دست یافتهاند .بسیاری از اسالمگرایان
افراطی معتقدند که با از میان برداشتن اسرائیل .جهان را نجات دادهاند.
نگاهی به اظهارات مقامات رژیم جمهوری اسالمی ایران( ،روشنگر شدت
این احساسات است):
«ما رژیم صهیونیستی را در عرض هشت دقیقه صاف خواهیم کرد»
«اسرائیل باید از صحنة گیتی پاک شود» 25« ،سال دیگر،اسرائیل در نقشه
(جغرافیا) وجود نخواهد داشت».
یک لحظه فرض کنیم که قدرتی اتمی مانند پاکستان به نیروی دیگر اتمی
مانند هند اعالم کند که « 25سال دیگر ،هند در نقشة جغرافیا نخواهد بود».
فریاد جهانیان به عرش خواهد رسید ،زیرا بر همه روشن است که هر کس
که یک قدرت اتمی را تهدید به نابودی نماید ،عم ً
ال یک جنگ هستهای را
دامن میزند.
بطور قطع ،اسرائیل یک قدرت اتمی است و ایران نیز قابلیت ساختن سالح
هستهای را داراست .در حیرتانگیز است که زمانی که حکومت تهران
اعالم نمود که «اسرائیل باید از صحنة گیتی پاک شود» ،فریادی از جایی
برنخاست .این رجزخوانی اما همة ما را با نوعی جدید از جنگ کامل روبرو
کرده است :جنگ هستهای ضدیهودی!
بدین ترتیب ،به چالش کشیدن یهودستیزی اسالمی ،عم ً
ال نه تنها در ارتباط
با حمایت از جوامع یهودی در اروپا و خاورمیانه ،بلکه مسئلهای حیاتی در
ارتباط با صلح جهانی است.

نویسنده :کترماتیاس کونتزل
مترجم :فریار نیک بخت
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-5خانههايريزعكس-خوابشيرين-اینشهرایرانبه«شهربادگیرها»«،عروسکویر»«،دار

-1اينوزيرايلخانيباطرحپولكاغذيدرصددحلمشكلماليگيخاتو(پادشاهايلخاني)

العلم»و«شهردوچرخهها»معروفاست

-2وسيعوپهن-كشوریآفريقاييکهپایتختآنباماکواست-دچارشدن

-7آمريكاييراگويند-قرضووام-فراموشكار

-4جايمرطوب-خانهزنبورعسل-علمسرشماري

-9فراوانوبسيار-شيرهچغندر-فرستادن

برآمد

-3حرارتبااليبدن-سنگينووزين-جملهدستوري-خرسآسماني
-5دشمن-نژادما-واحدحجممايعات

-6پدرشعرنو-درآوردنیازروزگار-جشنباستاني

-6نوعیپختبرنج-موشخرما-انكاركننده

-8برجفرانسه-ندادهنده-محلپيدايش-چهره
-10آقاوسرور-نامسابقمیانمار-پيونددادن

-11چلچراغ-زينوبرگاسب-علمكيميا

-7قانونمغولي-موهايپشتلبمرد-گرفتاریودربندی

-12خانههايشعري-كوشنده-بخشيدن

-9كثرتآمدوشد-شريكزندگي-خوشگذران

-14شبطوالنيسال-پرندهوحشيحاللگوشت-دستكم

-8مغزاستخوان-مقابلخروج-برجايگذاشتن-رطوبت
-10باغمعروفيدرشيراز-طرفراست-خواستالهي

 -11از گازهای آلي -از واحدهای پول در ایران قدیم  -آزاد و رها
-12ازسالحهایسرد-طرفوجنب-قابله

-13برگبرنده-باهوشوزيرك-زودوفوري-آسيبوصدمه

-13الفبایموسیقی-تشكرفرانسوي-پدرازدستداده-حركتاسبدرشطرنج

-15سومینپادشاهدودمانافشاریانایران،برادرعادلشاهافشاروبرادرزادهنادرشاهافشاربود-
نوعيپختبرنج

حل جدول شماره گذشته

-14شهریدراستانفارس-تشنهفريب-تواناييوقدرت

-15طيسلطنتشاهعباساول،اينشاهكارمعماريدراصفهانساختهشد
عمودي:

-1بيانكردنحالكسي-ششمینفرمانروایدودمانزندیهدرتاریخایرانبود
-2منطقهتفریحیوگردشگریدرشمالشهرتهران-اصطبل-بادخنک
-3عالمتمفعولي-ياروهمدم-نشانهتير-خاكصنعتي

-4عبوس-كمكرسان-همهرساني

رمان قو

داستانی خواندنی و پر کشش
برای همه کسانی که به ادبیات
فارسی عالقه دارند

از انتشارات شرکت کتاب

www.ketab.net
310-477-7477
1-800-For-Iran
1-800-367-4726

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از آدینه  27جوالی 2018

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی
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کشته شدن کارمند فروشگاه بر اثر درگیری پلیس و گروگان گیر

پلیس لوس آنجلس پس از بازبینی ویدئوهای مدار بستـــه Trader Joe's
اعالم کرد که در تیراندازی روز شنبه ملیدا کرودو ،کارمند این فروشگاه ،بین
آتش گلولههای بین پلیس و گروگان گیر  ،از سوی پلیس مورد اصابت گلوله
قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.
هنگامی دو افسر پلیس  ،جین اتکینز را که به مادربزرگش تیراندازی کرده و با

اتوموبیل در حال گریز بوده تعقیب میکردند ،جین اتکینز با تیر تلفن برخورد
کرده و به داخل فروشگاه میگریزد و دو افسر پلیس در حال تیراندازی به
سوی او بودهاند و یکی از گلولهها به این زن که کارمند فروشگاه است اصابت
کرده و او جان سپرده است .جین اتکینز  28ساله به خاطر قتل مادربزرگش و
گروگانگیری دوست دخترش در برابر  9میلیون دالر وثیقه در زندان است.

