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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...!!!

رایگان
FREE

143

منع درخواست پناهندگی و 
غیرقانونی بودن فرمان ترامپ

میلیارد لیبرال ساکن سان 
فرانسیسکو برای پیروزی دموکرات ها

وثیقه مالی، گام تازه ای را برای 
گردآوری امضا

عامل اصلی آتش سوزی های کالیفرنیا

رنگ آبی برای دموکرات های ارنج 
کانتی

لغو مالیات بنزین از سوی آلن 
تراویس، نماینده خانه نمایندگان 

کالیفرنیا

ممنوعیت تقاضای پناهندگی در مرز

دستگیری مایکل آواناتی در روز 
چهارشنبه

در صفحات دیگر:

روز شمار

چگونه سازمان مرکزی ایرانیان مهاجر به جامعه ایرانی در 
اسراییل خدمت می کند

صیون حاسید در سال 1963 متوجه 
شــد که دیگر نمی توانــد در ایران 
اقامت کند. او برای خبرنگار اورشلیم 

پست چنین تعریف می کند.

من با عده ای دیگر از دوستان ایرانی 
یهودیم بــا اتوبوس بــرای تجارت 
به کناره دریای مازندران مســافرت 
کردیم.  متاســفانه برای برگشــتن،  
اتوبوس خود را از دســت دادیم و با 
توجه به  شروع سال نو یهودی عجله 
داشــتیم که به موقع بگردیم. تاکسی 
هم پیدا نمی شــد مجبور شدیم یک 
سواری برای برگشتن به تهران کرایه 

کنیم. متاسفانه راننده مشروب الکلی 
بســیار نوشــیده بود و مست مست 
بود و هــم چنین گواهینامه رانندگی 
نیز نداشــت و به همین دلیل سبب 
سقوط اتومبیل شد البته خوشبختانه 
هیچ کداممان صدمه جدی نخوردیم. 
در دادگاهی که به همین منظور برای 
رسیدگی به ماجرا برگزار شد، راننده 
بی گناه شناخته شــد و ما چون در 
اتومبیل آهنگهای یهودی ســر داده 
و خوانــده بودیم گناهکار و محکوم 
چرا که به تشخیص قاضی ما حواس 

راننده را پرت کرده بودیم.

این جا بود که من بــه خود گفتم » 
مــن دیگر نمی توانم در ایران بمانم« 
به پدرم گفتــم که من می خواهم به 
اسراییل مهاجرت کنم و شما وهمه 
خانواده با من بیایید. او پاسخ داد که 
تــو آزادی که بروی ولی من این جا 
می مانم و در برابر پرســش من که 
چرا؟ او گفت اورشلیم شهر مقدس 
است و گمان نمی کنم که آنها به ما 
اجازه اقامت در این شــهر را بدهند. 
به پدر گفتــم اجازه بده امتحان کنیم 
و برویم در اورشلیم زندگی کنیم اگر 
نشد در بدترین حالت به ایران بر می 
گردیم. پــس از چندی همه خانواده 

ادامه مطلب در صفحه 2

نازنین بنیادی بازیگر ایرانی هالیوود در نقش رودی بختیار

رودی ) رودابه بختیار( در سال ۲۰16 اتهاماتی علیه شبکه فاکس نیوز و پرزیدنت سابق 
فاکس نیوز راجر آیلز مطرح کرد که در نهایت ، دادگاه ، 6۷۵ هزار دالر به همراه هزینه 

های دستمزد وکیل  به نفع او رای داد. 
فیلم ســاز هالیوودی جی  روچز Jay Roch’s برای شو تایم show time یک 
سریال در مورد آزار و اذیت های جنسی راجر آیلز در دست تهیه دارد که در آن بازیگر 
فوق ستاره ای مانند ، نیکول کیدمن ) در نقش گرتچن کارلسون سردبیر خبری فاکس 

و شاکی اصلی پرونده اتهامات جنسی آیلز ( و ستارگانی به مانند  جان لیتزگو) در نقش 
راجر آیلز( ملکوم مک داگل ) در نقش رابرت مرداک بنیان گذار شبکه فاکس (بروک  
اســمیت و مایکل بووی بازی می کنند. آخرین خبر در مورد این ســریال،  بازیگری 
نازنین بنیادی ) هنرپیشــه سریال هوم لند و فیلم هتل مومبای( در نقش رودی بختیار 
است. این شاید نخستین بار باشد که هنر پیشه ای ایرانی امریکایی در فیلمی در نقش 

یک ایرانی امریکایی دیگر ظاهر می شود.
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

حسین علیزاده
ردیف دان، آهنگ ساز، پژوهش گر و نوازنده تار و سه تار ایرانی و نامزد 

دریافت ۳ جایزه گرمی است

پس از دستور قاضی فدرال مبنی بر متوقف کردن فرمان منع درخواست پناهندگی 
در مرز امریکا و مکزیک 6۰۰۰ نفر نیروهای نظامی فرستاده شده به مرزهای جنوبی 

آمریکا در سن دیه گو و دیگر مرزهای جنوبی به پایگاه های خود بازمی گردند.
گر چه برای فرستادن این نیروهای نظامی برای مقابله با کاروان انسانی عجله شده 
و مورد انتقاد بود که برای رویارویی با ۵۰۰۰ انســان فرستادن 6۰۰۰ نیروی نظامی 

نادرســت و غیرعقالنی است، لیکن پس از دستور قاضی در مورد غیرقانونی بودن 
فرمان ترامپ، ضرورت ماندگاری نیروهای نظامی در مرزها نیز از بین می رود هنوز 
بحث و جدل بر سر نگهداری نیروهای نظامی در مرزهای آمریکا با مکزیک به پایان 
نرفته است و گفته می شــود که نیاز برای محافظت از مرزها گذشته از این کاروان 

انسانی همواره وجود دارد. 

منع درخواست پناهندگی و غیرقانونی بودن فرمان ترامپ

حاسید در اورشلیم اقامت کردند و بزودی به یکی از بزرگترین پیمانکاران ساختمانی 
در پایتخت تبدیل شدند.

در دفتر اورشلیم او عکس کنیسای تیفعرت صیون و سارا قرار داده شده که او ان را 
در اورشلیم ساخته است که احساسات عمیق او را به شهر دیوید نشان می دهد. هم 
چنین در دفتر کار او عکسی از کاخ چهل ستون است که در قرن هفدهم در دوران 
شاه عباس ساخته شده است ) بنایی با ۲۰ ستون که با توجه به انعکاسی که در هر 
ســتون در آب دارد آن را چهل ستون می خوانند( و درکنار آن عکسی از پاسارگاد 
مقبره کوروش بزرگ قرار دارد پادشاهی که با تمام شدن اسارت در بابل به یهودیان 
اجازه داد به میهن خود بازگردند و معبد خود را از نو بنا کنند. حاسید به من اظهار 
کرد هیچ می دانی که روح اهلل خمینی می خواست پاسارگاد ) ایرانشهر: این جا آقای 
حاسید اشتباه می کند چرا که شیخ خلخالی بدنبال انهدام تخت جمشید بود که اهالی 
مرودشت به او این اجازه را ندادند و البته شاید اگر موفق می شد پاسارگاد را نیز از 
این هدف اهریمنانه بی نصیب نمی گذاشــت( را با بولدوزر ویران کند که مردم در 
برابر این بولدوزرها دراز کشیدند و این اجازه را به او ندادند. حاسید ادامه می دهد 
که منشــور کوروش نخستین اعالمیه جهانی کوروش بزرگ است که نمونه  آن نیز 
در مقر  ســازمان ملل نصب شده است. این نمونه توسط شاهدخت اشرف پهلوی 
خواهر محمدرضاشاه به این سازمان هدیه شده است و البته اصل این منشور در موزه 

در انگستان است.
زمانی که به حاسید در مورد کوششهای جمهوری اسالمی برای این که روابط خود را 
با یهودیان عادی سازد و بهتر کند و از نمونه هایی مانند ثبت آرامگاه استر و مردخای 
به عنوان میراث جهانی در سال ۲۰۰8 در یونسکو و تبریک محمد جواد ظریف برای 
تعطیالت یهودی می گویم او آشکارا اظهار ناامیدی می کند و می گوید این ها همه  

یک نمایش است. حکومت با تمیز کردن گورستانهای یهودی و مرمت کنیساها برای 
خود خبرهای در سطح جهان دست و پا می کند. در ادامه حاسید می گوید ایرانیان 
غیر یهودی حتی پیش از انقالب نیز عالقه ای به یهودیان نداشتند و ما را نجس می 
نامیدند)توضیح ایرانشهر: فقهای شیعه یهودیان و دیگر اقلیت ها را کافر محسوب 
می کردند نه مردم ایران( و اگر در روز بارانی سوار اتوبوس می شدیم بدلیل آن که 
ما را نجس می دانستند در کنار ما نمی نشستند چرا که بر این باور بودند که آب این 

ناپاکی را منتقل می کند.
او می گوید که آرزویش این است که بنایی در اورشلیم  بسازد که نیازهای فرهنگی 
ایرانیان یهودی را از نظر برگزاری سمینارها و سخنرانی ها برطرف کند. او ادامه می 
دهد با آن که ایرانیان یهودی در اسراییل خیلی موفق بوده اند ولی از هویت خود به 
عنوان یک جامعه ایرانی دست شسته اند و پذیرفته اند که اسراییلی هستند در حالی 
که بقیه جوامع در کشــور اسراییل که مهاجر نشین و مهاجر پذیر است این چنین 

رفتار نکرده اند. 
من آرزو دارم که ایرانیان یهودی بتوانند به نمایندگی کنست) مجلس( برسند تا بتوانند 
مواضع ایرانیان را در کنست مطرح کنند به همین دلیل است که من می خواهم در 

آینده از سوی حزب لیکود برای نمایندگی مجلس کاندید شوم. 
و در پایان او اظهار می کند که 1۵ ســال اســت که هیچ رهبر سیاسی در اسراییل 
عالقمند به مسائل و موضوع های مورد توجه ایرانیان یهودی عالقمند نبوده است. 
من هم چنان آرزو می کنم  که یک نشــانی و یک خانه بــرای ایرانیان یهودی در 

اورشلیم بسازم.
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تام اســتیر میلیاردر لیبرال ساکن سان فرانسیسکو که از امکانات مالی خود برای پیروزی 
دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای نوامبر ۲۰18 استفاده کرده بود ، امروز اعالم کرد که 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ خود را نامزد می نماید و سفرهای انتخاباتی خود را 

آغاز می نماید. 
این سرمایه دار آمریکایی که همواره موضوع استیضاح دانالد ترامپ را مطرح کرده است، 

از سال ۲۰1۲ تاکنون به عنوان یک کنشگر سیاسی ، سرمایه خود  را برای رشد نامزدهای 
دموکرات، هزینه کرده است. 

او سفرهای انتخاباتی را از 4 دسامبر با برگزاری نشست در کارولینای جنوبی آغاز می کند تا 
در مورد حق رای دادن به گفتگو بنشیند و سپس به سوی نیوهمشایر، آیووا و نوادا حرکت 

خواهد کرد. 

اتحادیه صادر کنندگان وثیقه مالی، گام تازه ای را برای گردآوری امضا سامان داده اند تا بتوانند 
با قرار دادن آن در انتخابات ۲۰۲۰، تصویب الیحه ای را به رای عمومی بگذارند تا بتوانند 
آنچه را در ماه آگوست مجلس نمایندگان کالیفرنیا تصویب و سپس به امضای جری براون 

فرماندار کالیفرنیا رسید را به عقب برانند. 

اگراین گروه ، بتوانند به میزان کافی امضا گردآوری نمایند درخواست خواهند کرد تا این 
مقررات جدید برای مدت ۲ سال یعنی تا تصویب از سوی رای دهندگان متوقف شود. 

الیحه 1۰ سنای کالیفرنیا ، با محدودیت ایجاد شده و تغییر مقررات به گونه ای 3۲۰۰ موسسه 
مالی برای فروش وثیقه برای آزادی مجرمان تا زمان دادگاه را به گونه ای کنار زده است. 

رایان زینک وزیر کشور آمریکا، مقررات رادیکال در زمینه محیط زیست در کالیفرنیا 
را عامل اصلی آتش ســوزی های کالیفرنیا اعالم کرد که موجب کشته شدن بیش از 

۷۷ نفر و ناپدید شدن بیش از 1۰۰۰ نفر دانست. 
رایان زینک گفت اکنون زمان نشــانه رفتن به ســوی مقصر نیست. ما می دانیم که 
مشکل کجاست و برای سال های سال غفلت در زمینه های گوناگون زیست محیطی 
و نگاه رادیکال زیست محیطی، طبیعت را به سویی برده است که اکنون می بینید و 

شما می دانید که این نتیجه کار آنان است. 
دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز آتش سوزی کالیفرنیا، این فاجعه را ناشی 
از ضعف مدیریت در جنگلبانی دانست لیکن در دوران بازدید خود از کالیفرنیا در 
هنگام همراهی با جری براون فرماندار کالیفرنیا و گوین نیوســام فرماندار آینده، از 

لحن همراه تری بهره گرفت و به آن ها امکان یاری نشان داد. 

میلیارد رلیبرال ساکن سان فرانسیسکو برای پیروزی دموکرات ها

وثیقه مالی، گام تازه ای را برای گردآوری امضا

عامل اصلی آتش سوزی های کالیفرنیا

http://www.thelawyersgroupinc.com/
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دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای ۲۰18، تاکنون 36 کرسی جمهوریخواهان را 
توانسته اند تصاحب کنند و در این میان دموکرات های ارنج کانتی، دیوارهای نارنجی 
رنگ ارنج کانتی را به رنگ آبی درآوردند و اگر تا پایان شــمارش منطقه 39 را نیز 
گیل سیسنروز با برتری 941 رای خود را بر یانگ کیم حفظ کند. تمامی کرسی های 

ارنج کانتی آبی رنگ خواهد بود. 

در ایــن انتخابات برخالف باورهای آماری، هارلی رودا، دی ناروه راباکر را و کتی 
پورتر در منطقه 4۵، می می والترز را از حزب جمهوریخواه شکست دادند. 

این دو کرســی از سرخ ترین کرسی های جمهوریخواهان در کنگره بود که به سبب 
دنباله روی نمایندگان از دانالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا و سیاست های او در 

زمینه بهداشت و درمان و موضوع مهاجران شکست خوردند. 

آلن تراویس، نماینده خانه نمایندگان کالیفرنیا که در انتخابات میان دوره ای، الیحه 6 
را برای لغو مالیات بنزین طراحی و ارائه کرد و این الیحه در انتخابات نوامبر ۲۰18 
به سبب موج آبی رنگ تالش دموکرات ها، رد شده است. در آخرین حرکت سیاسی 
خود اعالم کرد که خود را نامزد ریاست حزب جمهوریخواه کالیفرنیا نموده است. 

او در توئیت خود نوشت:
من نامزدی خود را برای ریاست حزب جمهوری خواه کالیفرنیا اعالم می کنم تا از 
ارزش های حزب خود و طرح ها و ریاست جمهوری حزب خودمان پشتیبانی کنم، 

هنگام آن است که ما حزبی قدرتمند بسازیم تا کالیفرنیا را بازپس بگیرد. 

رنگ آبی برای دموکرات های ارنج کانتی

لغو مالیات بنزین از سوی آلن تراویس، نماینده خانه نمایندگان کالیفرنیا

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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آدینه 2 آذر  /   23 نوامبر

1302 خورشیدی ) 1923 میالدی(
زادروز جالل آل احمد، قصه نویس

آثار جالل آل احمد در شرکت کتاب موجود 
است

1305 خورشیدی ) 1926 میالدی(
بنیانگذاران  از  خان  درویش  درگذشت 

موسیقی نوین ایران بر اثر حادثه رانندگی

1307 خورشیدی ) 1928 میالدی(
موسیقی  خواننده  دردریان،  ویگن  زادروز 

پاپ و بازیگر
ایران  و فیلم  آثار ویگن در مرکز موسیقی 

وابسته به شرکت کتاب موجودند
1312 خورشیدی ) 1933 میالدی(

متفکر  و  نویسنده  شریعتی،  علی  زادروز 
مذهبی .

1305 خورشیدی ) 1926 میالدی(
)درویش  درویش  غالمحسین  درگذشت 

خان(، استاد تار و سه تار
1335 خورشیدی ) 1956 میالدی(

انتشار نخستین شماره مجله »نمایش«
1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(

تشکیل نیروی مقاومت ملی در شیراز
1364 خورشیدی ) 1985 میالدی(

و  قصه  ساعدی،  غالمحسین  درگذشت 
نمایشنامه نویس در پاریس

کتاب  در شرکت  آثار غالمحسین ساعدی 
موجود است

شنبه 3 آذر/     24 نوامبر

1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(
و  کمانچه  نوازنده  کلهر،  کیهان  زادروز 

آهنگساز
آثار کیهان کلهر در مرکز موسیقی و فیلم 

ایران وابسته به شرکت کتاب موجودند
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت مصطفی مصبا ح زاده، پدر روزنامه 
کیهان،  روزنامه  مؤسس  ایران،  نوین  نگاری 
سناتور، مؤسس مدرسه عالی علوم ارتباطات، 
پایه گذار دانشکده روزنامه نگاری، بنیان گذار 
روزنامه کیهان لندن، در سن 97 سالگی در 

کالیفرنیای جنوبی در امریکا.

  یکشنبه 4 آذر  /   25 نوامبر

1314 خورشیدی ) 1935 میالدی(
از  )دهقان(،  شعار  حکمت  آذر  زادروز 

پیشکسوتان بازیگری در تأتر و سینما
1345 خورشیدی ) 1966 میالدی(

درگذشت جبار باغچه بان، پدر فرهنگ کر و 
اللها

1352 خورشیدی ) 1973 میالدی(
امیرعباس هویدا، نخست وزیر، بزر گترین 
به  را  زمان(  آن  )تا  ایران  تاریخ  بودجه  رقم 

مجلس داد.) 1089 میلیارد ریال(
1356 خورشیدی ) 1977 میالدی(

درگذشت منوچهر اقبال، رییس هیأت مدیره 
و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

افراد پلیس  از  زخمی شدن حدود 180 تن 
آلمان و 200 تن از دانشجویان ایرانی درآلمان، 

در تظاهرات دانشجویان کنفدراسیون
1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(

آینده«   « شاهرودی  اسماعیل  درگذشت 
شاعر معاصر 

1384 خورشیدی ) 2005 میالدی(
درگذشت مرتضی ممیز پدر گرافیك ایران 
- در سن 69 سالگی به علت ابتال به بیماری 

سرطان در بیمارستان آبان تهران.
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

معروف  آهنگساز  بیات،  بابك  درگذشت 
نارسایی  دلیل  به  در سن 60 سالگی  ایران، 

کبدی در تهران.

دوشنبه 5 آذر /    26 نوامبر

1321 خورشیدی ) 1942 میالدی(
به  ملقب  فروغی،  محمدعلی  درگذشت 
دوره های  سیاستمدار  و  ادیب  ذکاءالملك، 

قاجار و رضاشاه پهلوی
1322 خورشیدی ) 1943 میالدی(

روزولت، رییس جمهور آمریکا و وینستون 
چرچیل، نخست وزیر انگلستان وارد  تهران 

شدند
1344 خورشیدی ) 1965 میالدی(

درگذشت سناتور احمد امیراحمدی، اولین 
سپهبد ایران

1349 خورشیدی ) 1970 میالدی(
کهای  کاتولي  رهبر  ششم،  پل  پاپ  دیدار 

جهان از ایران
1369 خورشیدی ) 1990 میالدی(

میرخانی،  حسین  استاد  درگذشت 
خوشنویس

سه شنبه 6 آذر  /   27 نوامبر

1313 خورشیدی ) 1934 میالدی(
بازیگر سینما و  زادروز جمشید مشایخی، 

تئاتر
1322 خورشیدی ) 1943 میالدی(

تشکیل کنفرانس سران سه کشوِر شوروی، 
آمریکا، و انگلیس، در تهران

1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(
تظاهرات مخالف دولت کودتای 28 مرداد در 

فیروزآباد فارس
1373 خورشیدی ) 1994 میالدی(

قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و 
محقق، در زندان جمهوری اسالمی

شادروان  گویای  کتابهای  و  مکتوب  آثار 
سیرجانی در شرکت کتاب موجود است

1378 خورشیدی ) 1999 میالدی(
و  نویسنده  شهری،  جعفر  درگذشت 

پژوهشگر
آثار جعفر شهری در شرکت کتاب موجود 

است

 چهارشنبه 7 آذر   /  28 نوامبر

1324 خورشیدی ) 1945 میالدی(
مرتضی قلی بیات، استاندار آذربایجان وارد 
تبریز شده و مذاکرات خود را با سران فرقه 

دموکرات آغاز کرد
1348 خورشیدی ) 1969 میالدی(

خودکشی هوشنگ سارنگ، بازیگر تئاتر و 
رادیو، در تهران

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
اکثر  و  تهران  در  خونین  تظاهرات  وقوع 

شهرستا نهای ایران
1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(

درگذشت سیدجالل تاج اصفهانی، خواننده 
و ردیف دان، و مدرس موسیقی

1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(
درگذشت حمید مصدق، شاعر و حقوقدان.

شرکت  در  مصدق  حمید  اشعار  مجموعه 
کتاب موجود است

1382 خورشیدی ) 2003 میالدی(
درگذشت دکتر هوشنگ ابرامی، نویسنده، 
متفکر،پژوهشگر، روزنام هنگار مقیم کالیفرنیا 

در لوس انجلس

پنجشنبه 8 آذر   /  29 نوامبر

1278 خورشیدی ) 1899 میالدی(
زادروز ابوالحسن ابتهاج بانکدار و از رؤسای 

سازمان برنامه
کتاب خاطرا ت ابوالحسن ابتهاج در دو جلد 

از انتشارات شرکت کتاب
1320 خورشیدی ) 1941 میالدی(

مجلس سیزدهم آماده کار شد.
1322 خورشیدی ) 1943 میالدی(

با وینستون  مالقات محمدرضا شاه پهلوی 
برای  انگلستان،  وزیر  چرچیل،نخست 
درخواست تغییر مکان تبعید پدرش )رضاشاه 

پهلوی( که بی اثر ماند.
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

انتصاب هوشنگ انصاری به ریاست شرکت 
ملی نفت ایران

.1389 خورشیدی ) 2010 میالدی(
درگذشت سیف اهلل کامبخش فرد، باستان 
شناس و رئیس پیشین موزه ایران باستان در 

سن 81 سالگی در تهران

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
23 نوامبر تا 29 نوامبر )2 آذر تا 8 آذر(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

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

خبر اول – رهبر جمهوری اســالمی در دیدار با برهم صالح، رییس جمهور عراق، 
خواهان حفظ نیروی شبه نظامی شیعه »حشد شعبی« یا بسیج مردمی، در عراق شد.

بابا تو دیگه کی هستی؟ دست شیطونو بستی! المصب می خوای ملت عراق رو هم 
مثه خودمون به فالن بدی؟ هنوز چهل ساله که این بسیجتون خوار ملت و مملکتو به 
صلوات داده حاال نوبت مردم بدبخت عراقه؟ داداش به چه زبونی باس بهت حالی 
کنن؟ دست از سر مردم خاورمیانه وردار وگرنه یهو دیدی ناغافلی دستت قطع شد و 

رفت پیش اون یکی دست چالقت!
خبر دوم – ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه نزدیک به رهبری نظام در قم 
درباره ضرورت ترمیم بکارت دختران فتوا صادر کرد! مکارم شیرازی فتوا داد: »ترمیم 

بکارت دختران از باب ضرورت و برای حفظ جان مسلمانان جایز است«.
اوه اوه اوه، ببین تو مملکت آغا چه خبره که رییس الشخورا فتوا میده که دخترا برین 
واســه خودتونو و بعدشم بدین پرده رو چینی بندزن براتون بند بزنه و آخرشم شتر 
دیدی، ندیدی! حاال واقعا بعد فتوای آقا مکاره چجوری اونایی که دنبال جنس آکبندن، 
پیدا کنن، خدا میدونه! شاید یه شغل جدید آزمایش ترمیم شدگی پرده بکارت هم 
به مشاغل موجود در جمهوری اسالمی اضافه شه! البت شایدم با فتوای آغا مکارم، 
پزشکان حاذق ایرانی بتونن کرکره بکارت رو به جای پرده اختراع کنن که هر وقت 
ملت خواستن بزننش کنار و کارشونو بکنن و بعدشم برگرده سرجاش و به حفظ جان 

مسلمانان کمک کنه! 
خبر سوم - محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی در گفتگو با یک 
وبسایت خبری گفت در کشور خیلی ها از پولشویی منفعت می برند و آنجاهایی که 
هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها 

میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی علیه قوانین ضدپولشویی کنند.
خبر چهارم - گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی قصد دارند محمدجواد 
ظریف را استیضاح کنند. یکی از این نمایندگان گفت، طرح استیضاح ظریف بعد از 
جلب حمایت شمار کافی نمایندگان، به مجلس ارائه می شود. این اقدام واکنشی به 

حرف های وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی درباره پولشویی است.
خبر پنجم - صادق الریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی، اظهارات اخیر 
محمد جواد ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده را فرو کردن خنجر به قلب نظام 

دانست و خواهان آن شد که مقامات سخنان مجمل و دوپهلویی بر زبان نیاورند که موجب 
سوء استفاده دشمنان شود! الریجانی افزود: اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا 
آن را به قوه اطالع نداده اید؟ این موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونی خودروها است 

که بعد از چند ماه به اطالع قوه قضائیه رسید!
میگن وقتی انبر رو میذاری تو آتیش دزده خبردار میشه! انقدر حرف ظریف برای برادران 
قاچاقچی و دزد سنگین بوده که دیگه حیا و آبرو رو گذاشتن کنار و شمشیر رو از رو 
بستن. الشخورای مجلس طومار امضا کردن و می خوان وزیر رو کله کنن و قوه غذاییه 
الریجانی هم که اصوال فقط برای بی عدالتی و آدمکشی قانونی کار میکنه با اتهام خنجر در 
قلب نظام می خواد ریشه ظریف رو بسوزونه. یکی نیست به این مرتیکه حاج صادق بگه 
آخه نسناس هنوز پرونده زمین خواری داداشت و رشوه دادن اون یکی داداشت )ماشاال 
زیادم داداش داره سگ مصب( به مقامات مفتوحه که داری انقدر زرت و پورت میکنی! 
صادق میگه اگه حجم پولشویی عظیمه چرا به قوه اطالع ندادین؟ مردک! اگه این ماجرا 
داره اتفاق میوفته دادســتان های اوزگلت که برای یه کلمه که تو یه روزنامه چاپ شده 
خبرنگارا و نویسنده ها را به چهارمیخ میکشن، مردن پولشویی رو پیگیری کنن؟ خودتونو 
به کوچه علی چپ نزنین، همه میدونن تا خرتناق تو کثافت غرق شدین و دارین دست و 
پا میزنین و دست همدیگه رو میگیرین که با هم خفه شین! صادق جون الریجانی بزودی 
تو و الشــخورای دیگه نظام جمهوری اسالمی در محضر عدل ملت ایران محاکمه و 
محکوم خواهید شد! من مرده و تو زنده که تا ماه های آینده میبینین چه بالیی سرتون میاد! 

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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مجموعه مقاالت  پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفار نیویورک 

 افقي:
1- این پل تاریخي در حکومت شاه عباس صفوی در اصفهان ساخته شده است- یکی 
از مهم ترین موزه های هنرهای مدرن جهان است که در بخش منهتن، شهر نیویورک در 

ایاالت متحده آمریکا قرار گرفته است.
۲- بله آلمانی- »فوندو« غذای معروف این کشور اروپایی است- این کانال،  اقیانوس 

آرام را به اقیانوس اطلس ارتباط می دهد
3- اصل و نژاد- منفرد- شکلک- ارزان نیست

4- راهرو- کاسه کوچک- کالم تلفني
۵- صابون خیاطی- جمع ماده- هذیان بیمار

6- موضوع و زمینه- تیغ موکت بري- فرآیند ساییدن- مرطوب
۷- عزیز و گرامي- سرزمیني در اروپا

8- نوعي میمون- گذران- بزرگراهی در تهران
9- کشوري آمریکایي که پایتخت آن سانتو دومینگو  است- فرزندان یتیم

1۰- شکم بند طبي- خریدنی از فروشگاه- آهستگي- دل آزار کهنه
11- از حروف الفبای فارسی- نژاد مردم بوتان- صدای زنبور!

1۲- شهری در استان همدان- زن عقیم و نازا- محل نگهداري کاال
13- از استان های کشور بنگالدش- بام دنیا- بویایي- در دست نقاش است

14- از اثرهاي معروف سعدي- شور و مشورت- می کشند و خبردار می شوند!
1۵- کتابي معروف از جالل آل احمد-از آثار به جا مانده از دوره سلجوقیان در شهرری

عمودي:
1- از آثار علی محمد افغانی- یک نقاش فرانسوی بود که عالوه بر نقاشی و طراحی در 

زمینه های مجسمه سازی و چاپ نیز فعالیت داشت
۲- قانون مغولي- سپاسگزار- کرم خون آشام

3- قایق کوچک- یقین- شکسته

4- چاشني ساالد- مغازه لوازم برقي- پدر ترک
۵- یکی از بزرگان ایرانی در زمان هخامنشیان- مخفف اگر- پرآوازه- حرص و طمع

6- نامه رسان و قاصد- کج شونده و خمیده- کوهي در ایتالیا
۷- قدم یک پا- پسر- اثري از موالنا

8-ساینده- پایتخت سوئیس- شهری در استان هرمزگان
9- اداره اي در دادگستري- نوعي پخت برنج- غرور و تکبر

1۰- کشــوری در آسیا که کوه اورست در آنجاســت- هم وطن خودمان- در چای 
می ریزند

11- نشانه مفعولي- علم نجوم- هالوژن نمک طعام- نشانه تیر
1۲- کم هوش- نمونه کاال- کرانه رود

13- از شهرهاي استان اصفهان- نغمه و آواز- زمخت
14- فالگیر- به راست رفتن- آتشگیره فلزي

1۵- اثري از اینیاتسیو سیلونه- کاما

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر  

ازانتشارات شرکت کتاب

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E%20%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%20(%20%3C0627%3E%3C0646%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E%3C0634%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%3C060C%3E%20%3C062E%3E%3C0627%3E%3C0637%3E%3C0631%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%20%3C0648%3E%20%3C0646%3E%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E)%202%20%3C062C%3E%3C0644%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E&author=%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%3C060C%3E%20%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
http://alikrealtor.com/
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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 نوامبر2018
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.ketab.net
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

143

درکانون خبر:

قاضی دادگاه فدرال استیناف منطفقه 9 در سن فرانسیسکو، دستور صادر شده از سوی دانالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ممنوعیت تقاضای پناهندگی در مرز را رد کرد. 

با نزدیک شدن کاروان انسانی به مرز جنوبی آمریکا در مکزیک، دولت دانالد ترامپ افزون بر 
فرستادن نیروی نظامی به مرز سن دیه گو و مکزیک اعالم نموده بود که تقاضای پناهندگی 
در مرزهای آمریکا پذیرفته نخواهد شد و برای پیشگیری از نزدیک شدن کاروان انسانی 

پناهجویان، شماری از راه های ورودی 1۷ گانه از روز گذشته کاسته بود و با موانع بتونی 
دیواری موقت ایجاد نموده بود. قاضی جون تایگر از دادگاه فدرال منطقه ای بنابر شکواییه 
گروه های حقوق بشری و پشتیبانی حقوق مهاجران، دستور دانالد ترامپ را متوقف نمود 
زیرا پناهندگی یکی از قوانین مهاجرت است و تنها با رای کنگره آمریکا می تواند عوض یا 

ترمیم شود. 

ممنوعیت تقاضای پناهندگی در مرز

بامداد آدینه، رابرت ماکس، قاضی دادگاه عالی در سانتا آنا، حکم ۲۲ اکتبر خود را در 
مورد مایکل آواناتی وکیل استورمی دانیل برای تخلیه دفتر وکالت خود در نیوپورت 

بیچ تایید کرد و دستور داد تا پیش از روز دوشنبه آن محل را ترک کنند. 
دفتر وکالت مایکل آواناتی در 4 ماه گذشته ۲13۲۵4 دالر اجاره بها به ارواین کمپانی 
بدهکار است. ماموران شریف دپارتمان در روز 1 نوامبر حکم تخلیه را به دفتر او ابالغ 

کرده بودند. 
پس از دستگیری مایکل آواناتی در روز چهارشنبه به اتهام خشونت خانوادگی و آزادی 
در برابر وثیقه ۵۰۰۰۰ دالری این ضربه تازه، مشکل اساسی برای او برای یافتن محلی 
برای دفتر وکالت روبرو کرده است. از سوی دیگر او با حکم قاضی دیگری با پرداخت 

1۰ میلیون دالر بدهی روبرو شده است. 

دستگیری مایکل آواناتی در روز چهارشنبه

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

