
IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 126 - JULY, 20, 2018 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و  سوم- شماره 126- آدینه 20 جوالی  2018 

در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

رایگان
FREE

126
مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر

 در مجله شوفاژ نیویورک 
در دو مجلد 

با پشتیبانی مرکز امنون نتصر 
از انتشارات شرکت کتاب

چگونه می توان یهودی ستیزی 
اسالمی را به چالش کشید؟
 )ادامه مطلب شماره قبل(

 اجبار کراوات برای کارمندان 
شهرداری لغو می شود

حکم آزادی مادربزرگی که 11 سال در 
زندان گذرانده بود

دسترسی به شماره پالک اتومبیل 
ها از طریق دوربین های مداربسته

رگبار گلوله در مرکز خرید
 سن برناردینو

بیلبوردها به چهره طبیعی 
کالیفرنیا آسیب می زنند

 درخواست کارمندان بیشتر در 
زمینه بهداشت و پزشکی در زندان 

ویکتورویل

ناپدید شدن یکی از دانشجویان 
دانشگاه USC در دان تان لوس 

آنجلس؟

مداخله و سنگ اندازی نایاک در امور جامعه 
ایرانی مقیم آمریکا  

جمال عبدی معاون مدیر عامل نایاک  با دستاویز به این که هیچ 
کس حق ندارد برای ایران و ایرانی تصمیم بگیرد چه امریکا چه 
اسراییل و چه عربستان سعودی و در آخر نیز از حکومت ایران نیز 
نام برده است مسافرت پیش روی آقای پمپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا به لس آنجلس و  سخنرانی برای ایرانیان آمریکا و گفتگو 
با آنان را زیر سوال برده است .  آقای جمال عبدی و نایاک الزم 

است به پرسش های زیر پاسخ دهند. 
۱-چرا به جای حکومت ایران صحیح آن را که حکومت 

جمهوری اسالمی ایران است را ننوشته اند؟
۲- چرا حکومت جمهوری اسالمی ایران  را به خاطر نقض 

حقوق بشر زیر سوال نبرده اند؟
۳- چرا دولت آمریکا را که به درستی در مورد نقض حقوق بشر 

در ایران موضع گرفته است مورد پشتیبانی قرار نمی دهند؟
۴- در زمانی که به دستور دولت آمریکا در مورد عدم صدور  
ویزا برای ایرانیان دلسوزی می کنند چرا در مورد خطر صدور 
تروریسم جمهوری اسالمی ایران به کشورهای آزاد بویژه آمریکا 

سخنی نمی گویند؟
۵- چرا نایاک گفتگوی امریکا با مالها که دستشان تا به مرفق به 
خون ایرانیان آغشته است را نه فقط تایید و تحسین بلکه همیشه 
ترغیب می کند ولی گفتگوی وزیر امور خارجه آمریکا با ایرانیان 

مقیم  آمریکا را تنقید می کنند
 با توجه به موارد باال ایرانیان،  به عنوان یک جامعه مهاجر مقیم 
امریکا،  مقدم وزیر امور خارجه را گرامی می دارند و خواهان 
توقف  حضور البی گران جمهوری اسالمی در آمریکا می باشند

سازماندهی دانشجویان ایرانی تبار منتظر پرونده مهاجرتی

تعدادی از دانشجویان ایرانی تبار یک دانشگاه در کانادا با کمک گرفتن از مشاوران امور مهاجرتی، 
پی گیر تاخیر در پرونده های مهاجرتی خود شده اند.

روز چهارم جوالی گذشته، حدود پنجاه دانشجوی ایرانی تبار دانشگاه »کالگری« مستقر در البرتا 
کانادا با شرکت در یک همایش و کمک گرفتن از مشاوران امور مهاجرتی، نگرانی های خود را 
از تاخیر در رسیدگی به پرونده های مهاجرتی شان به اشتراک گذاشتند و از راهنمایی مشاوران 

برای تسریع در رسیدگی به پروسه مهاجرتی خود بهره گرفتند.
 )HR( در این جلسه درباره مسایل مربوط به خدمات دانشجویی بین المللی و منابع انسانی
مهاجرتی شامل اجازه تحصیل، مجوز کار پس از فارغ التحصیلی، ویزای دانشجویی، روادید 

موقت و اجازه اقامت دایم بحث و تبادل نظر شد.

هدف اصلی این همایش پی گیری و سازماندهی مطالبات مهاجرتی جمعیت سیصد نفره ایرانی 
تبار ساکن در آن منطقه عنوان شده است که بیشتر آنها از تاخیر و طوالنی شدن مدت پردازش 
پرونده های مهاجرتی خود ابراز نارضایتی می کنند. بسیاری از آنان معتقدند بالتکلیفی و تاخیر 
طوالنی در پروسه های مهاجرتی ایشان، برنامه ریزی برای کار و زندگی در کانادا را با مشکل 

جدی مواجه کرده است.
مقامات دانشگاه کالگری می گویند، برپایی این همایش مشخصا هیچ تغییری در زمان پردازش 
پرونده های مهاجرتی دانشجویان ایرانی تبار ایجاد نخواهد کرد اما به تقویت روحیه و باال بردن 
اعتماد به نفس و سطح اطالعات دانشجویان در ادامه پروسه مهاجرتی شان بسیار کمک خواهد 

کرد و شادابی و نشاط را برای آنها به ارمغان خواهد آورد.

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=<0627><0645><0646><0648><0646>%20<0646><062A><0635><0631>%20(%20<0627><0646><062F><06CC><0634><0647>%20<0647><0627><060C>%20<062E><0627><0637><0631><0647>%20<0647><0627>%20<0648>%20<0646><0627><0645><0647>%20<0647><0627>)%202%20<062C><0644><062F><06CC>&author=<0646><062A><0635><0631><060C>%20<0627><0645><0646><0648><0646>
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://citycapitalrealty.com/
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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سردار آزمون  
بازیکن تیم ملی فوتبال ایران است که برای روبین کازان بازی می کند 

اداره جنگلبانی و پیشگیری از آتش سوزی در کالیفرنیا، اعالم کرد که عامل 
منطقه  از ساکنان  ۴6 ساله  مردی  کانتی  یولو  در  کالیفرنیا  بزرگ  آتش سوزی 
است که با نصب نرده الکترونیکی در زمین های خود به سبب رعایت نکردن 
از زمین های  اکر  90 هزار  اتش سوزی است که  این  ایمنی، مسئول  مقررات 

جنگلی و بیشه زارهای یولو کانتی و نپا کانتی در آن نابود شده است. 
ادوارد  کالیفرنیا،  آتش نشانی  گفت  کانتی  یولو  کل  دادستانی  دفتر  سخنگوی 

هنوز  لیکن  می داند،  مقصر  زمینه  این  در  را  وودلند  ساکنان  از  داروسا 
این  که  کرد  یادآوری  باید  است.  نشده  گرفته  او  مورد  در  قانونی  تصمیمی 
آتش سوزی در ۳0 جون از ۴۵ مایلی شمال غربی ساکرامنتو آغاز شده و تا 
نپا ولی گسترش یافت و در آن ۲0 ساختمان نابود شد و تاکنون 86 درصد 

آتش سوزی به کنترل درآمده است. 

مردی 46 ساله عامل آتش سوزی بزرگ کالیفرنیا

تصمیم  پزشکی،  گزارش  یک  مطالعه  از  پس  لنکستر،  شهردار  پریس،  رکس 
گرفت که اجبار در استفاده از کراوات را برای کارمندان لغو کند و نیازی نباشد 

که کارمندان شهرداری برای رعایت لباس هماهنگ و رسمی کراوات بپوشند.
در این گزارش پزشکی که در نشریه نورورادیولوژی منتشر شده ، آمده است 
که کراوات موجب کم رسیدن خون به مغز می شود و انسان را در خطر آسیب 

باال هستند،  فشار خون  دارای  که  افرادی  برای  ویژه  به  و  قرار می دهد  مغزی 
آسیب جدی است. ناگفته نماند پس از آن که استیو جاب بنیانگذار کمپانی اپل 
به جای پیراهن با کراوات از بلوز یقه کوتاه استفاده کرد، بسیاری از کارشناسان 

و بزرگان تکنولوژی از آن شیوه استفاده می کنند. 
پارلمان بریتانیا نیزاجبار پوشیدن کراوات را از لباس رسمی حذف کرده است. 

 اجبار کراوات برای کارمندان شهرداری لغو می شود

www.cbsautobody.com
http://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
http://alikrealtor.com/
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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(
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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قاضی دادگاه عالی لوس آنجلس، در دادگاهی که برای دومین بار برای یک 
مادربزرگی  آزادی  بود، حکم  تشکیل شده  سال   ۱۱ از گذشت  پس  پرونده 
را صادر کرد که متهم و محکوم به آسیب به نوه خود شده بود و ۱۱ سال 

را در زندان گذرانده بود.
۱۱ سال پیش در سال ۲006 به سبب مرگ کودک خردسال، این مادر بزرگ 
دادن کودک، موجب  تکان  با  که  بود  متهم  دارد  نام  مندز  ماریا  که  6۴ ساله 
با اعتراض نکردن  شوک مغزی شده بود. در آن هنگام این زن پذیرفت که 

به نظر دادستان، از دوران محکومیت ۱۱ سال برخوردار شود لیکن از سال 
۲0۱6 پزشکان به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از مرگ و میر کودکان که 
و  است  توهم  می گیرد یک  بچه صورت  دادن  تکان  به سبب  می شود  اعالم 
اساس ندارد. در سال ۲006، پزشک بیمارستان UCLA در دادگاه شهادت 
داده بود که مرگ کودک بر اساس ضربه و تکان شدید بوده است و این زن 

به اتهام قتل غیرعمد ناشی از کودک آزاری روانه زندان شده بود. 

حکم آزادی مادربزرگی که 11 سال در زندان گذرانده بود 

پس از آن که در هفته گذشته اعالم شد که شماری از مراکز خرید در کالیفرنیا 
به وسیله دوربین مداربسته ای که در پارکینگ ها کار گذاشته شده است و برای 
امنیت مراجعه کنندگان است، شماره پالک اتوموبیل ها را در اختیار ماموران اداره 
مهاجرت و گمرک )ICE( قرار می دهند، کمپانی ارواین که مالکیت سه مرکز 
خرید بزرگ را داراست اعالم کرد که این کمپانی اطالعات هیچ اتوموبیلی را در 

اختیار ماموران قرار نمی دهد. 
 Irvine Spectrum ،در نیوپورت بیچ Fashion Island ،این مراکز خرید
در شهر ارواین و Market Place در تقاطع دو شهر ارواین و تاستین هستند. 
تاکنون  کاری  چنین  کردند،  اعالم  نیز  ارواین  و  بیچ  نیوپورت  شهرهای  پلیس 

صورت نگرفته است.

دسترسی به شماره پالک اتومبیل ها از طریق دوربین های مداربسته

دو هفته پس از آن که با فشار هواداران محیط زیست، طرح افزایش شمار بیلبوردهای 
کنار بزرگراه ها، برای این دوره از انتخابات بسته و از رسیدگی خارج شد، هواداران محیط 
زیست الیحة دیگری را در مجلس ایالتی هدف قرار دادند. در این الیحه که از سوی 
بالنکا روبیو نماینده بالدوین پارک معرفی شده، تقاضا می شود که بیلبوردهای معمولی به 

بیلبوردهای الکترونیک دیجیتال تبدیل شود و در کنار بزرگراه به نمایش درآید. 

هواداران محیط زیست می گویند در هر حال این بیلبوردها به چهره طبیعی کالیفرنیا آسیب 
می زند و به سبب جذب نگاه رانندگان می تواند رانندگی را به خطر بیاندازد مقررات 
کالیفرنیا بیلبوردها را در برخی شهرها ممنوع و در برخی شهرهای کنار بزرگراه محدود 

می نماید. 

بیلبوردها به چهره طبیعی کالیفرنیا آسیب می زنند

http://www.aminiranianlaw.com/
www.24hourrooters.com
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
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ACLU اعالم کرد ، مهاجرانی که در زندان ویکتورویل در سن برناردینو کانتی زندانی 
شده اند، نه تنها از نخستین حقوق یک زندانی به عنوان دستیابی و برقراری ارتباط با 
وکیل محروم هستند به سبب باال بودن شمار زندانیان در این زندان و امکانات محدود 
بهداشتی و بیمارستانی، این زندانیان با شماری از بیماری های واگیردار مانند آبله مرغان 
و گال روبرو هستند. گر چه در پایان ماه جون، پائل کوک نماینده جمهوریخواه یوکا 

ولی در کنگره از اداره مهاجرت درخواست کارمندان بیشتر در زمینه بهداشت و پزشکی 
نمود لیکن این درخواست افزایش بسیار کمی در زمینه پزشکی را داشت. در ۲ جوالی 
نیز مارک تاکانو نماینده دموکرات ریورساید در کنگره در بازدید از این زندان، شکایت 
از کمبود امکانات پزشکی و شیوع بیمارِ های را مطرح کرد. جان کاتسلنیک رئیس 

منطقه ای کارمندان دولت فدرال نیز این مشکل را تایید کرده است.

درخواست کارمندان بیشتر در زمینه بهداشت و پزشکی در زندان ویکتورویل

پلیس لوس آنجلس برای یافتن یکی از دانشجویان دانشگاه USC که از روز یکشنبه 
ناپدیده شده است، کمک خواست . بوجان جونز دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه که سفید 
پوست با موهای قهوه ای و چشمان آبی و قد ۵ فوت و 7 اینچ و با وزن ۱۴0 پوند در 
حالی که یک تی شرت USC به رنگ خاکستری داشته، آخرین بار در ساعت ۴/۳0 
پس از نیمروز یکشنبه در ۱۱00 خیابان ششم دان تان لوس آنجلس دیده شده است. 

پدر این دانشجو به تلویزیون کانال ABC 7 گفت او کیف پول و کارت شناسایی و 
اتوموبیل خود را در آپارتمانش گذاشته بوده و یکی از نمایندگان فروش تلفن پیامی 
برای او فرستاده که نشان دهنده این است که فردی IPhone او را به این فروشگاه 

برده تا بتواند آن را بازگشایی کند. 

ناپدید شدن یکی از دانشجویان دانشگاه USC در دان تان لوس آنجلس

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87
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درکانون خبر:

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

پس از آن که پلیس از مرگ کودک ۲ ساله ای به نام برندون بورن  آگاهی یافت 
و تحقیق خود را آغاز کرد. این کودک که در ۴ فوریه در خانه بدون امکان تنفس 
یافته شده بود به اداره پزشکی قانونی برای کشف علت مرگ فرستاده شده و 
پزشکی قانونی اعالم نموده بود که کودک به سبب ضربان مشت در ناحیه شکم و 

زیر شکم و فشار فوت کرده است و ماموران اداره آگاهی در گفتگو با نوجوان ۱6 
ساله که پدر کودک به شمار می آید از اقرار پدر برای ضربه زدن به کودک، او را به 

جرم قتل و ضربه زدن به کودک زیر 8 ساله بازداشت کردند. 

یک پسر 16 ساله ساکن پاسادنا به جرم قتل کودک نوزاد خود دستگیر شد.

با این که ۲ سال از قانون واکسیناسیون اجباری در کالیفرنیا می گذرد، هنوز کالیفرنیا یکی از 
باالترین رکوردهای کودکان واکسینه نشده را داراست. زیرا شماری از باورهای دینی، استفاده 

از واکسن را درست نمی دانند.
در یک بررسی آماری مشاهده شده است که در ۱0۵ مدرسه نمونه گیری شده، ۱0 درصد از 
کودکان واکسینه نشده اند و با توجه به این که برای پیشگیری از شیوع هر بیماری، باید باالتر از 

9۵ درصد کودکان واکسینه باشند، سناتور ریچارد پن از دموکرات های ساکرامنتو که نگارنده 
قانون یاد شده در ۲ سال پیش است، هم اکنون الیحه تکمیلی و سخت تری را به مجلس ارائه 
کرده و این در حالی است که شماری از پزشکان در شبکه های آنالین می نویسند که برای 
کودکان دارای بیماری آسم خطرناک است. ماه گذشته پروانه نظام پزشکی دکتر باب سیرز در 

ارنج کانتی به سبب پیشگیری از واکسینه شدن یک کودک، معلق شد.

کالیفرنیا یکی از باالترین رکوردهای کودکان واکسینه نشده را داراست

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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آدینه  29 تیر/ 20 جوالی

1287 خورشیدی ) 1908 میالدی(
سفر سیدحسن تقی زاده- )مدیر روزنامه حب 

اللمتین( ومیرزاعلی اکبرخان دهخدا، به اروپا
1300 خورشیدی ) 1921 میالدی(

زادروزاستاد جلیل شهناز - موسیقیدان و نوازنده
1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(

درگذشت رضا محجوبی -موسیقیدان و نوازنده 
)تولد 1277 خورشیدی(

1370 خورشیدی) 1991 میالدی(
درگذشت ایرج جهانشاهی قاجار،مترجم، معلم، 
نویسنده، مترجم و یکی از نامداران ویراستاری 

ادبیات کودک و نوجوان بود. جهانشاهی بنیانگذار 
و مدیر مسوول مجله های کمك آموزش پیك 
بود که در سال 1353 جایزه جهانی گسترش 

فرهنگی را به خود اختصاص دادند. او نخستین 
کتاب فارسی اول دبستان را به همکاری 

عباس سیاحی نوشت که تا چند سال پیش 
تدریس می شد. به عالوه، در زمینه  آموزش 
بزرگساالن و انتشار کتابهای ویژه نوسوادان، 

خدمات شایانی به آموزش و پرورش ایران کرد. 
)متولدسال1305خورشیدی(

شنبه 30 تیر/ 21 جوالی

1331 خورشیدی ) 1952 میالدی(
قیام معروف به 30 تیر به رهبری آیت اهلل 

کاشانی
1373 خورشیدی ) 1994 میالدی(
درگذشت مهندس مهدی بازرگان 

سیاستمدار و نخست وزیر دولت موقت پس 
ازپیروزی انقالب در اتریش.

مهدی بازرگان )1373-1286( نخست وزیر 
دولت موقت -بعد از انقالب اسالمی. وی در 
کنار محمود طالقانی و یداهلل سحابی، یکی از 
سه بنیانگذار نهضت آزادی ایران وهمچنین 
از موسسین انجمن اسالمی دانشجویان در 

دانشکده فنی دانشگاه تهران بود.
با پیروزی انقالب، خمینی حکم نخست 
وزیری دولت موقت را به نام او صادر کرد. 
او به مدت 9 ماه ) 275 روز( سمت نخست 

وزیری موقت را بر عهده داشت. پس ازاشغال 
سفارت آمریکا توسط دانشجویان در 13 
آبان وی و دولت او به طور کامل استعفا 
کردند. بازرگان در سال 1286 و در میان 

دوران مشروطه، در خانواده ای مذهبی در 
آذربایجان متولد شد. پدرش، حاج عباسقلی 
تبریزی، پس از چندی درتهران مقیم شد و به 
عنوان یکی از تاجران سرشناس بازار تهران 

مطرح گردید.
کتاب انقالب ایران در دو حرکت، نوشته 

مهدی بازرگان و سایر آثار او و یا درباره او در 
شرکت کتاب موجود است

 یکشنبه 31 تیر/ 22 جوالی

1312 خورشیدی ) 1933 میالدی(
درگذشت ملك المورخین- مورخ و مؤلف قسمتی 
از ناسخ التواریخ و نو ه محمدتقی خان لسان الملك، 

ناشر روزنامه های آینه غیبت نما، وطن و آزاد در 
دوران مشروطیت.

1334 خورشیدی ) 1955 میالدی(
درگذشت احمدقوام )قوام السلطنه( - سیاستمدار 
)قوام السلطنه در دوران مشروطیت مجموعاً 5 بار 

نخست وزیر بود(
1369 خورشیدی ) 1990 میالدی(

درگذشت زین العابدین رهنما –نویسنده و مترجم
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند

1371 خورشیدی) 1992 میالدی(
درگذشت نظام فاطمی، ادیب، ترانه سرا و فیلمساز 

)تولد 10 آذر 1302 خورشیدی(
1387 خورشیدی ) 2008 میالدی(

درگذشت ابوطالب طالبی، کشتی گیر ایرانی و 
دارنده  مدال برنز رقابتهای کشتی آزاد بازیهای 

المپیك تابستانی 1968 مکزیکوسیتی

 
دوشنبه  1 مرداد  / 23 جوالی

1310 خورشیدی ) 1931 میالدی(
چاپ نشریه »دختران ایران« توسط زندخت 

شیرازی
1369 خورشیدی ) 1980 میالدی(

درگذشت ملکه صبا، )ملک ه حکمت شعار-
برومند(، از خوانندگان انجمن موسیقی ملی  )تولد 

1296 خورشیدی(
1383 خورشیدی ) 2004 میالدی(

درگذشت استاد محمد پورثانی طنزنویس و 
فکاهی نویس نشریات توفیق، فکاهیون، کاریکاتور، 

ترقی، اطالعات هفتگی و... در تهران

 
سه شنبه 02 مرداد /24 جوالی

1288 خورشیدی ) 1909 میالدی(
انتشار نخستین شماره روزنامه » ایران نو » 

ارگان حزب دموکرات
1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(
زادروز منیرو روان یپور، نویسنده

کتابهای منیرو روانی پور در شرکت کتاب 
موجود هستند

1351 خورشیدی ) 1972 میالدی(
زادروز شقایق فراهانی، بازیگر و هنرپیشه

1363 خورشیدی ) 1984 میالدی(
زادروز پگاه آهنگرانی، بازیگر و هنرپیشه

1369 خورشیدی ) 1990 میالدی(
درگذشت مرتضی ن یداوود، آهنگساز، نوازند 

ه تار، و کاشف هنرمندانی چون قمرالملوک 
وزیری، ملوک ضرابی و غالمحسین بنان

1379 خورشیدی ) 2000 میالدی(
درگذشت احمد شاملو، شاعر معاصر ایران، در 
فردیس کرج احمد شاملو )زاده 21 آذر، 1304 
در تهران؛ 12 دسامبر1925 ، در خانه شماره 
134 خیابان صفی علیشاه( شاعر، نویسنده، 
فرهنگ نویس، ادیب و مترجم ایرانی است. 
آرامگاه او در امامزاده طاهر کرج واقع است. 

تخلص او در شعر الف. بامداد بود. شهرت اصلی 
شاملو به خاطر شعرهای اوست که شامل اشعار 

نو و برخی قالبهای کهن نظیر قصیده و نیز 
ترانه های عامیانه است. شاملو تحت تأثیر نیما 
یوشیج، به شعر نو )که بعدها شعرنیمایی هم 

نامیده شد( روی آورد، اما برای اولین بار درشعر  

»تا شکوفه سرخ یك پیراهن » که درسال 1329 
با نام »شعر سفید غفران« منتشر شد . وزن را 

رها کرد و به صورت پیشرو سبك جدیدی را در 
شعر معاصر فارسی گسترش داد. از این سبك 
به شعرسپید یا شعرمنثور یا شعر شاملویی یاد 

کرده اند.
شرکت کتاب ویژه نامه ایرانشهر در رثای احمد 

شاملو در سال 2001 منتشر کرده است و
هم چنین آثار او در شرکت کتاب موجود 

هستند

چهارشنبه 3 مرداد/ 25 جوالی

1300 خورشیدی ) 1921 میالدی(
کلنل محمد تقی پسیان کلیه  امور خراسان را زیر 

سلطه گرفت.
1361 خورشیدی ) 1982 میالدی(

درگذشت دکتر حمید عنایت، مترجم و استاد 
علوم سیاسی و حقوق بین الملل دانشگاه تهران.

پنجشنبه 4 مرداد / 26 جوالی

1288 خورشیدی ) 1909 میالدی(
احمد شاه قاجار در اندرون دربار به تخت سلطنت 

نشست
1315 خورشیدی ) 1936 میالدی(

زادروز منوچهر نیستانی، شاعر در کرمان

1323 خورشیدی ) 1944 میالدی(
درگذشت رضاشاه پهلوی در ژوهانسبورگ 
)افریقای جنوبی(. رضا شاه در سال 1256 
خورشیدی در آالشت مازندران زاده شد.

رضا که کودکی یتیم بود دوران خردسالی را در 
فقر گذراند. از نوجوانی به نظام پیوست و مدارج 
ترقی را طی نمود. در روز سوم اسفند سال 1299 

، کودتایی را ترتیب داد. در نتیجه این کودتا، 
نیروهای قزاق به فرماندهی رضا خان تهران را 

اشغال نمودند. رضا خان ابتدا در مقام وزیر جنگ، 
بسیاری از ناآرامی ها وراهزنی ها را از بین برد. در 

سوم آبان 1302 رضاخان با فرمان احمدشاه قاجار 
به نخست وزیری منصوب شد وابتدا تالشی در 

جهت جمهوری خواهی نمود. ولی در سال 1304 به 
پادشاهی رسید.

شرکت کتاب سفرنامه رضا شاه پهلوی به 
خوزستان و مازندران با ویراستاری هارون وهومن 

را در سال 2007 میالدی منتشر کرده است
1347 خورشیدی ) 1968 میالدی(

زادروز یاسمین اعتماد امینی همسر شاهزاده 
رضا پهلوی، دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی 
و دکترای وکالت از دانشگاه جرج واشینگتن در 

آمریکا و دارای 3 دختر به نا مهای نور، ایمان و فرح 
و همچنین بنیانگذار و اداره کننده بنیاد خیریه ای 
به نام »فرزندان ایران«  است که به کودکان بیمار 

ایرانی کمك و یاری می رساند. 
1383 خورشیدی) 2004 میالدی(

درگذشت حسین پناهی شاعر

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
20 جوالی تا 26 جوالی )29 تیر تا 4 مرداد(
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
این هفته شهروند ایرانشهر اخبار تحریمی رو انتخاب کرده چون اوضاع داره 

خیلی خراب میشه واسه بعضیا!
از  حمایت  وجود  با  می گوید  اروپا  سرمایه گذاری  بانک  رئیس   - اول  خبر 
تالش های اروپا برای زنده نگه داشتن معامله هسته ای با جمهوری اسالمی، 
عمال امکان کار کردن با بانک های آن کشور برای بانک های اروپایی وجود 

ندارد.
هه هه، قابل توجه اونایی که میگفتن آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند! ببین 
حاال چجوری میکنه! همچین غلط داره میکنه که از نوامبر به بعد نتونین از 
جاتون تکون بخورین. حاال هی شاخه شونه بکشین تا جونتون درآد. آقای 
برای  ایران رو  پاسخ ملت  باید  فردایی که  به  باشه  اروپا شما هم حواستون 
کمک به بقای رژیم اسالمی بدین و شاید فردا هم امکان کار با بانک های 

ایرانی را نداشته باشید ...
در  روسیه  رئیس جمهور  با  دیدار  از  بعد  آمریکا  رئیس جمهور   - دوم  خبر 
مصاحبه ای درباره معامله هسته ای، برجام، گفت که روسیه در پی منافع تجاری 

اش است اما آمریکا از مردم ایران حمایت می کند.
اگه  حتی  میکنه  باز  جا  داره  بدجوری  ایران  مردم  دل  تو  پرزیدنت  اوصوال 
بیشترین  همیشه  که  هام  روس  اما  خوبه  هم  باز  باشه  شعار  حرفاش  فقط 
منافعشون از ایران تامین شده مجبورن کنار آمریکا قرار بگیرن که قدرت رقیبه 

تا حکومت جمهوری اسالمی که باس غزل خداحافظی رو بخونه!
خود  توییتر  در  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف   – سوم  خبر 
نوشت، امروز جمهوری اسالمی برای پاسخگوکردن آمریکا بدلیل تحریم های 
غیر قانونی یکجانبه، به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد. جمهوری 
اسالمی در برابر بی اعتنایی آمریکا به دیپلماسی و تعهدات قانونی به حاکمیت 

قانون متعهد است. الزم است که با نقض قوانین بین المللی مقابله شود.

خر  رو  آمریکایی  های  کننده  مذاکره  چطوری  ظریف  داش  این  میفهمم  حاال 
کرد و برجام رو امضا کرد و االنم آقای ترامپ زد ترکوندش. یعنی شکایت یه 
داره  داره و هنوزم  کارنامه اش  تو  کثافتکاری  تبهکار )که همه جور  حکومت 
انجام میده( از تحریم های آمریکا یکی از بهترین جوک های چند وقت اخیر 
بود که شنیدم. از اون خوشمزه تر تعهد جمهوری اسالمی به قوانین و معاهده 

های بین المللیه که دیگه آخر خنده اس!
خبر چهارم - یک مقام رسمی وزارت خارجه ترکیه از سفر هیاتی از وزارت 
خارجه آمریکا و خزانه داری این کشور به ترکیه و دیدار با مقامهای دولت ترکیه 
درباره تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی خبر داد. این دیدار قرار است 

روز جمعه بیستم جوالی برگزار شود.
این خبر یه جورایی معنیش اینه که داداش این دفعه دیگه **وزیدی! اگه کانال 
های ترکیه، دبی و بقیه سوالخ سمبه های انتقال کاال و نفت جمهوری اسالمی 
مسدود بشه، همه جماعت باس با هم بگیم: فاتحه مع الصلوات )مطمئن نیستم 

عربی رو درست نوشتم یا نه!( یا نظام المقدس!

http://www.08.net/08bus/
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.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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مصادف  مقاله  این  چاپ 
است با ده روزی  که روز نهم ماه آب )آخرین روز آن  ۲۲ جوالی(  در سنت 
یهودی روزهای ی شوم و نامبارک است و یادآور ویرانی دو معبد و از دست 

رفتن استقالل و حاکمیت کشور یهود در دوران باستان.

به جهان  اعظم  مفتی  ندای  یهودیت:  »اسالم و  به  جزوة ۳۱ صفحه ای موسوم 
است.  )امروزی(  اسالمی  یهودستیزی  سند  نخستین   ۱9۳7 سال  در  اسالم« 
زبان در گسترة  را در چندین  نوشته  این  نازی ها  زمان جنگ دوم جهانی،  در 
کشورهای اسالمی منتشر و پخش نمودند. بعدها، در اوائل دهة ۱9۵0، جزوة 
سید قطب بنام »نبرد ما بر علیه یهودیان« به مثابه جزوه ای عمیقًا دینی بر علیه 
گرایشات مدرنیته که عربستان سعودی در مقطع دوران پس از جنگ 6 روزه 
)۱967( گسترش داده بود، اندیشه های پیش گفته را دنبال نمود و سرانجام در 

۱988 سر از اساسنامة حماس درآوردند. 
ممکن است ما تصور کنیم که یک ایده ئولوژی 80 ساله،  به آسانی قابل شکست 

دادن است،  اما واقعیت چیز دیگری است. 
 ۲ – چرا مبارزه با این شکل بخصوص یهودستیزی اینقدر مشکل است؟

ارتباط  در  اسالمی  یهودستیزی  است:  آشکار  مسئله  این  عمدة  دالیل  از  یکی 
نظر  اسالم  مسئلة  برابر  در  اما،  غربی  دارد. جوامع  قرار  اسالم  دین  با  مستقیم 
واحدی ندارند، برخی گرایش به اختفاء یا کم بها دادن به اسالم گرایی افراطی و 

یهودستیزی اسالمی دارند و برخی دیگر به سیاه نمایی اسالم بطور کلی.
لوپن، گیرت  مارین  ترامپ،  دانالد  موفقیت  کنم:  آغاز  نمایان  از سیاه  بگذارید 
ویلدرز و حزب »آلترناتیو آلمان« نشان می دهد که نژادپرستی بر علیه مسلمانان 
به جریانی عمومی تبدیل شده است. این جنبش ها مسئلة اسالم گرایی افراطی 
و دین اسالم را به شکلی عوام فریبانه در هم می آمیزند و هر مسلمان رنگین 

پوستی را در معرض شک قرار می دهند. 
ما نمی توانیم این انتظار غلط را داشته باشیم که از این جنبش ها برای مبارزه با 
اینها نتایج ویرانگری را به بار خواهند  ضدیهودگرایی اسالمی استفاده نماییم. 
همة  و  می دهند  انجام  نژادپرستی  پرچم  زیر  را  »مبارزه«  این  که  زیرا  آورد، 

مسلمانان را به عنوان یهودستیز می شناسند. 
بدین ترتیب اینها ادعای اسالم گرایان را مبنی بر اینکه »ما تنها مسلمانان حقیقی 
هستیم« عماًل تایید نموده و به قول دانیل پانیر »مسلمانان نواندیش را به عنوان 

غیرخودی ها، دروغگویان و افسانه سرایان، مطرود خواهیم ساخت«.
)خطر(  از  را  خود  کشورهای  تنها  می خواهند  )سیاه نمایان(  اینکه  دوم  مسئله 
مسلمانان نجات دهند و نه مسلمانان در سایر نقاط جهان را، از چنگال ترور 
با یهودستیزی  اینکه آنان  اسالم گرایان افراطی و جنون یهودستیزی. و باالخره 
مسئله ای ندارند و حتی از حضور یهودستیزان در صفوف خود حمایت می کنند. 
را  مسلمانان  میان  در  یهودستیزی  که  نژادپرستی  »مخالفین«  از  گروه  آن  به  ما 
نادیده می گیرند، اعتراضی می کنیم. به همان نسبت، نادرست خواهد بود که ما، 

به عنوان مخالفین یهودستیزی، نژادپرستی را تحمل یا قبول نماییم.
برآمدن این جنبش های نژادی از سوی دیگر، در ارتباط با کم بها دادن به اسالم 
افراطی و یهودستیزی اسالمی توسط اربابان رسانه ها و سیاستمداران در غرب 
یهودستیزی  مقوله  به  احمقانه  برخورد  دومین  متوجه  را  ما  مسئله  این  است. 
دادن،  تقلیل  گرفتن،  نادیده  آگاهی،  »عدم  از  است  عبارت  که  می کند  اسالمی 
حاشا نمودن و سوء تفسیر«. نیل جی. کرسل کتابی مفصل در بارة این »توطئه 

سکوت« نوشته است. 
تنها تعداد قلیلی حاضر به اعتراف در مورد تحمل یا نادیده گرفتن یهودستیزی 
در میان مسلمانان هستند. توجیه آنان در عوض این است که »آنچه در جهان 
عرب و مسلمان دیده می شود – علی القاعده – هیچ شباهتی با تاریخ ضدیهود 

در دنیای مسیحیت ندارد.«
علوم  دانشگاه  استاد  االشقر(،  )جلیبر  آچکار  ذکر، گیلبرت  قابل  مورد  یک 
خاورمیانه و آفریقا در لندن است. آچکار  این را انکار نمی کند که »یهود ستیزی 
به میزان زیادی در رسانه ها و گفتمان سیاسی عربی رشد کرده است« اما این 
مسئله را چنین توجیه می نماید که »آیا تنفر تخیلی نژادپرستان اروپایی هم وزن 
همان تنفری است که عرب های خشمگین از اشغال و خرابی سرزمین های عربی 

دارند؟«
جواب آچکار )به سئوال خود( قطعًا منفی است. او اصرار می ورزد که »گفتمان 
ضدیهودی که امروزه در کشورهای عربی به گوش می رسد، گفتارهایی آرمانی 
بیچارگی  پرداختة  و  ساخته  دیگر  افتادة  عقب  فرهنگ  هر  همانند  که  هستند 
»یهودیان« فلسطین در  بر عهدة  آنان است و مسئولیت آن  و سرکوب شدگی 

اکثریت خود و اسرائیل به عنوان »کشوری یهودی« است که ایجاد کرده اند. 
نقل قول فوق در واقع یک توجیه دو لبه برای یهودستیزی اسالمی است. نخست 
آنکه به قول آچکار این نوع یهودستیزی، سهودستیزی مظلومان است و چون 

اسرائیل مسئول آن ظلم است، مسئول یهودستیزی منتج از آن نیز هست. 
این فرضیه به شدت مخاطره آمیز است زیرا که این »گفتارهای آرمانی« مستقیمًا 

در بارة نابودی یهودیان و یا کشور اسرائیل اند.
مجموعًا، این گفتارها متوجه کارهای بد یا خوب دولت های اسرائیلی نیستند، 
با  مقابله  به  تنها  و  نمی بود  کننده  نابود  یهودستیزی  آنها  پاسخ  بودند،  اگر  که 

سیاست های غلط و تالش برای تغییر آن ها منتهی می شد.
دومین جنبة توجیه آچکار این است که یهودستیزی عربی »بخاطر عقب ماندگی 
فرهنگی آنهاست«. اوالً، این گفته واقعیت ندارد زیرا که پیام تنفر بوسیلة نخبگان 
فرهنگی )عرب( مانند اساتید دانشگاه ها، خبرنگاران، ناشرین و روحانیون پخش 

می شود. 
در ثانی، این گفتة آچکار به نحوی نژادپرستانه است. او می گوید که وقتی اعراب 
هالوکاست را نفی می کنند، »این هیچ ربطی به هیچگونه عقیده ای ندارد. این تنها 
وسیله ای است برای ابراز خشم و ستوه، و تنها راهی است که در برابر آنان قرار 
دارد«. بدین ترتیب آچکار تا زمانی که یهودستیزان از نظر او وابسته به گروهی 

مظلوم باشند، به آنان جواز اخالقی می دهد. 
جلوه  کودکانی  همانند  را  مسلمانان  همکارانش،  از  بسیاری  همانند  آچکار، 
می دهد که از عقل بی بهره اند و در نتیجه نمی توان آنان را با معیارهای اخالقی 
نواز،  باشند. ماجد  انتظار داشت که به عمل خود آگاه  ارزیابی نمود و  غربی، 
یکی از مسلمانان برجستة انگلیسی این ارزیابی را چنین طنزآمیز به نقد می کشد: 
»یک مسلمان معتبر حتمًا باید غیرقابل درک و محتاج مترجمی باشد که خشم 

او را »توضیح« دهد«!
در اینجا ما با پدیده ای درگیر هستیم که من آن را »شرق گرائی« یهودستیزی در 
جهان اسالم یا عرب می نامم، که البته نوعی از نچادپرستی است – هر چند از 
دیدگاه معتقدینش نوعی نچاد پرستی »خیرخواهانه« قلمداد شود. )خوانندگان 
توجه فرمایند که شرق گرایی یا اورینتالیزم قدیم نوعی از شرق شناسی مستشرقین 
دانسته و غرب را حامل تمدن و  مادون غرب  را  بود که مردمان شرق  غربی 
نوعی شیوة  را  اورینالیزم  متفکرین غرب  امروزه،  می دانست.  به شرق  فرهنگ 

بررسی نژادپرستانه و استعماری 
می شناسند(.

بعضی ها این گفتار آچکار را شاید »نژادپرستی با انتظارات محدود« بنامند گویی 
که یک مسلمان حتمًا باید حاصل عقاید زننده باشد، در حالی که بعضی دیگر 

ممکن است آنرا »نژادپرستی پدرانه« بدانند. 
اصطالح،  این  ماست.  برابر  در  هراسی«  »اسالم  اتهام  فوق،  مسائل  بر  عالوه 
مقوله ای به شدت گمراه کننده است زیرا ضمن اختالط دو پدیدة متفاوت، یعنی 
تنفر غیرعادالنه از مسلمانان و نقد موجه و الزم از اسالم گرایی افراطی، اسالم و 
قرآن، هر دو عمل را محکوم می کند. کلمات بسیار مهم اند. این کلمه یا اصطالح 
نشود.  برخوردی  اسالمی  یهودستیزی  با  که  می رود  کار  به  منظور  این  به  تنها 
این عمل نخست از طریق ترساندن و ارعاب منتقدین یهودستیزی اسالمی و 
سپس به واسطة اختراع بدیلی در برابر اصطالح »یهودستیزی« صورت می پذیرد. 
اختراع اصطالحات بدیل به منظور برابر نمایی یا تقلیل قبح نازیسم، یهودستیزی 

یا هولوکاست، پدیدة جدیدی نیست. 
بعضی ها همواره کلمة »نازیسم« را با »سهیونیسم« همراه می سازند و برخی هرگز 
اصطالح »هولوکاست« را بدون بدیل ساختگی آن »نکبت« )فاجعه – تشکیل 
اسالم  یهودستیزی، همان  امروزی  بدیل  البته  و  نمی برند  بکار  اسرائیل(  کشور 

هراسی است!
جزو  یهودستیزی  اما  است،  یهودستیزی  جنبه های  از  یکی  نژادپرستی  البته، 
جنبه های نژادپرستی نیست و یک جهانبینی خاصی است که اجزاء آن در مبحث 
نژادپرستی شناخته شده نیست. این ویژگی در مبحث »یهودستیزی« و »اسالم 
هراسی« نادیده گرفته شده است. در واقع این رجب طیب اردوغان بود که بیشتر 
از هر کس دیگر فشار آورد که در اعالمیه های شورای اروپا یا سازمان همکاری 
و امنیت اروپا، اصطالح »یهودستیزی« همواره با اسطالح »اسالم هراسی« همراه 

شود. 
هم توجیه گران اسالم گرایی افراطی و هم سیاه نمایان فردفرد مسلمانان، دارای 
نقطه نظری یکجانبه هستند، اما در عمل، تاثیر هر کدام، دیگری را نیز تقویت 

می کند. 
هر دوی این دیدگاه ها، به اقلیت نواندیش یا متجدد مسلمان که عماًل با اسالم 
گرایی افراطی و یهودستیزی اسالمی مقابله می کنند، پشت می کنند. این پشت 
و  با چنگ  افراطی  گرایان  اسالم  که  زیرا  است  فیرقابل بخشش  کردن، عملی 

دندان با آن اقلیت مسلمانان مدرنیست در حال جنگند. 
۳ – برای خروج از این دور باطل چه باید کرد؟

نخستین پیشنهاد من، پیشنهاد مشکلی است: ما باید که جنبشی سیاسی هم بر 
به راه  برابر سازشکاران دست چپی  فریبان دست راستی و هم در  علیه عوام 
اندازیم، جنبشی که مسلمانان، غیرمسلمانان و مسلمانان تغییر دین داده را که 
متمایل به مبارزه بر علیه یهودستیزی اسالمی و اسالم گرایی افراطی هستند و 
در این رابطه آمادة فعالیت برای تغییر ذهنیت دولت ها و رسانه ها می باشند را 
از مناطق  افرادی  با شرکت  اروپا  برپایی یک کنفرانس در  گرد هم جمع کند. 

خاورمیانه و شمال آفریقا می تواند نقطة آغازی باشد. 
امروزه، با مسلمانان که تمایل به ایجاد ارتباط با یهودیان دارند، مانند جذامی ها 
بنابر این، اولین و مهم ترین قدم این  برخورد می شود. این باید که پایان یابد. 
است که »جهان را هم از نظر امنیت جانی، هم از جنبة امنیت اجتماعی، سازمانی 
و حتی امنیت محیط دانشگاه برای مسلمان مخالف یهودستیزی آماده سازیم« 

این منتقدین باید بتوانند قرآن را نیز نقد کنند. 

چگونه می توان یهودی ستیزی اسالمی را به چالش کشید؟
مقاله وارده :

نویسنده: کترماتیاس کونتزل 
مترجم: فریار نیک بخت

ادامه مطلب در شماره آینده

ادامه ازشماره قبل
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 7- از نشانه های جمع  فارسی-  ایتالیای قدیم- الیه سوراخ شده جو زمین- دین داری

 8- مکان- این هنر در عهد ساسانی در درجه باالیی از تکامل قرارداشت- یکی از دو جنس
 9- همسر مرغ!- چین و چروک پوست- نیک- حرف ندا

 10- دسته دسته- دختر التین- پرانتز
 11- فرفره- تقلبی

 12-  پرنده ای کوچک، سیاه رنگ، حالل گوشت، و بزرگ تر از گنجشک-  پسوند اسم مصدر 
- نویسنده- افسانه

 13- نام ترکی- شیره انگور- وسیله احتیاطی اضافی-  عریان
 14- شترمرغ ها- برادر شیرازی- با فرهنگ و سخندان

 15- نوعی از انگور که دانه های آن ریز و سرخ رنگ است- دارای مقام و مرتبه عالی
 

عمودي :
 1- اثری از همام تبریزی- از شیوه های معماری ایرانی

 2-  مرکز استان مازندران با میدان ساعت معروفش- ناگزیر و ناچار- دعوی کردن
 3- غرور و تکبر- سختی و صالبت- برابر پارسی آیفون- سفید آذری

 4- شانه سر- دستور و حکم- خانه- بدخوی قصه ها
 5- اهل فلسفه- پیوسته در کاری بودن

 6- آش زیره- تیم منتخب هر کشور- قالی
 7- دریا- سرب- سازنده زیور آالت طالیی- کاالی دست نخورده

 8- شب گذشته- صدمه دیده- گوشت بریان شده
 9- در مثل خسیس پس نمی دهد! - جدا از هم- صورت و چهره-  بز کوهی

 10- انگبین- قیمت- سدی در استان  تهران
 11- آنکه هرگز نمیرد- مادر حضرت موسی

 12- دست نخورده- مرگ- سالح انفجاری- جام ورزشی
 13-  خودروی ده نفره- قرار دادن- سرخورده- بیماری

 14- خشک- آتش ها- قابل مشاهده
 15- رستم از آن گذشت- یک دفعه و یک بار

http://www.kianpourchb.com/
http://www.casedismissed.us/
http://www.apcenters.com/
http://alikrealtor.com/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=
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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 جوالی  2018
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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

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

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=916682a1-d505-409a-beb1-c1d88c569c3d
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=a699ff69-cd94-4fd0-ab6a-b8214c8c21f2
http://www.ketab.net
https://www.facebook.com/events/1833039473425703/?active_tab=about
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=187f899a-05b8-419c-8e80-9361a1b3ac35
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

126

OC Fair روز ۱۳ جوالی گشایش یافت و تا ۱۲ اگوست شمار بسیاری از 
خانواده ها را برای گردش، گذران اوقات فراغت همراه با موسیقی و خوراک 

جذب خواهد کرد. 
از  بسیاری  آن  در  و  است  کوستامیسا  شهر   OC FAIR برقراری  محل 
خوراک های سنتی به فروش خواهد رسید و کودکان و نوجوانان از کارناوال 
و دیگر مراکز بازی بهره خواهند گرفت. این گردشگاه اعالم کرده است که 
بهای بلیت برای عموم ۱۲ دالر است لیکن افراد باالی 60 سال 7 دالر خواهند 

پرداخت و کودکان ۱۲-6 ساله نیز 7 دالر و کودکان زیر 6 سال نیز رایگان 
وارد پارک خواهند شد.

ناگفته نماند که بزرگراه ۴0۵ در نزدیکی بزرگراه ۵۵ مانند همیشه برای پیوستن 
به بزرگراه ۵۵ پر از ترافیک در این یک ماه خواهد بود. روزهای هفته از ۱۲ 
نیمروز تا ۱۱ شب و در روزهای شنبه و یکشنبه از ۱۲ نیمروز تا ۱۲ نیمه شب 

این گردشگاه باز است. 

گشایش کارناوال OC FAIR در شهر کوستامیسا

http://iranshahrnewsagency.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
https://www.flameinternational.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82

