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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

 VPN درخواست مدیر موسسه
برای مقابله به مثل با جمهوری 

اسالمی ایران
 فارسی و انگلیسی در صفحه 8

رهبر آینده ایران کیست؟

مسئول امور تحریم های آمریکا 
علیه ایران از تحریم های 

شدیدتری خبر داد

خودداری دو  ورزشکار ایرانی  و 
اردنی از مقابله با ورزشکار 

عرب- اسراییلی

برگزاری رزمایش نظامی مشترک 
ایران، چین و روسیه!

در صفحات دیگر:

196

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

گردهمایی پرشور ایرانیان مقیم جنوب 
کالیفرنیا در پشتیبانی مردم ایران

از لنز دوربین رامین برزگر
در صفحه 7

مصاحبه مهتاب فرید روزنامه 
نگار ارشد بین المللی در واشنگتن 
با نماینده مجلس نمایندگان حزب 

دموکرات کالیفرنیا
در صفحه های 12 و 11 )فارسی و انگلیسی(

صرافی فردوسی با 14 سال سابقه 
درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب  
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران، دبی، کویت انجام نخواهد شد .

این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی  الزامی است.

بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا« ایرانیان عزیز مقیم آمریکا 

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
(929) 226-2120 (Whats App)

ferdowsimoneyexchange.com

آیت اهلل سیستانی در تقابل با خامنه ای

خبرگــزاری ایرانشــهر: در آخریــن بیانیــه آیت اهلل 
سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق که در روز جمعه 
۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ در نماز جمعه کربال قرائت شد او به 
صراحت اظهار داشت »حمله به کسانی که تظاهرات 

مسالمت آمیز می کنند، حرام است.«
این در حالی است که خامنه ای رهبر انقالب اسالمی 
که نه فقط داعیه رهبری ایران و رهبری شیعیان جهان 
دارد، بلکه داعیه رهبری کل مسلمانان جهان را نیزدارد 
و در شــروع اعتراضات مردم ایران بــه گرانی بنزین 

دستور به کشتن معترضان داد.
بــا توجه به دم فرو بســتن و یا پذیرش امر خامنه ای 
توسط حسن روحانی رییس جمهور - علی الریجانی 
رییس مجلس و ابراهیم رییســی رییس قوه قضاییه، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان مجلس 
خبرگان رهبری، اعضای مجلس تشــخیص مصلحت 
نظام ، ســرکوبگران نیروهای مسلح و لباس شخصی 
های رژیم جمهوری اســالمی ، تمامــی این افراد در 
ریختن خون معترضان ایرانی شریک خامنه ای هستند 
و به فعل حرام دست زده اند یا آن را تایید کرده اند.

شــایان توجه است که آیت اهلل سیستانی متولد مشهد 
اســت و تحصیالت حوزه ی خود را در ایران گذرانده 
و پس از آن ســاکن نجف درعراق شــده اســت. در 
کارنامــه تحصیالتی او نام » خمینی« به عنوان اســتاد 
دیده نمی شود. آیت اهلل سیستانی موافق »جدایی دین 

از سیاست« است.  

برگزاری نمایشگاه » ایران من « در واشنگتن دی سی

نمایشــگاهی از عکس ها و ویدیوهای گرفته شده توسط ۶ عکاس و فیلمبردار زن 
ایرانــی تبار، در گالــری Author M. Sackler کــه از زیر مجموعه های موزه 

اسمیتسونین در واشنگتن دی سی است، تا ۶ فوریه ۲۰۲۰ برگزار می گردد.
پرسش های اصلی این نمایشگاه عبارتند از: وطن چیست و کجاست؟ آیا فرد است یا 

مکان ؟ آیا احساس است یا خاطره ؟ آیا واقعیت است یا تخیل؟

پاسخ این پرسش ها را باید در آثار ۶ بانوی هنرمند: هنگامه گلستان، نیوشا توکلیان، 
شادی قدیریان، ملکه نایینی، گوهر دشتی و میترا تبریزیان جستجو کرد.

هدف این هنرمندان از برگزاری این نمایشگاه، نمایش وضعیت شرایط روانی مردم ایران، 
۴۰ سال پس از انقالب اسالمی می باشد. کانون تمرکز کوشش و تالش آنها بر این است 

که تفاوت عمیق فلسفی و   جغرافیایی ایرانیان داخل و خارج از ایران را نشان دهند .

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.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
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
https://www.heidarilawgroup.com/
http://www.ketab.com/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                تصویرگر - رامین برزگر  

ایران در آتش و خون

مسئول امور تحریم های آمریکا علیه 
ایران از تحریم های شدیدتری خبر داد

» دیوید پیمان« وکیل ایرانی-آمریکایی و مسئول بلند پایه در امور تحریم های علیه 
جمهوری اسالمی ایران ۲8 نوامبر ۲۰۱۹ اظهار داشت که در ماه جاری کشتی هایی 
بــوده اند که به عنوان شــریانهای نفتی برای دور زدن تحریــم های آمریکا به نفع 

جمهوری اسالمی ایران اقدام کرده اند، که آمریکا این مسئله را برنمی تابد.
وی افزود: در پی این اقدام، تحریم های شدیدتری برای هر نهاد و  کشوری  که تحریم 

های علیه حکومت جمهوری اسالمی ایران را نادیده بگیرد، اعمال خواهد شد.
با این همه وزارت خزانه داری آمریکا به بانک های این کشــور اجازه داد، هم چنان 
به معامالت خود با خطوط کشــتیرانی بزرگ جهانی بویژه ناوگان کشتیرانی عظیم 

COSCO که یک ناوگان تجاری چینی است تا بیستم دسامبر ۲۰۱۹ ادامه دهند.
ناوگان کشتیرانی COSCO در حال حاضر مظنون به واردات نفت از جمهوری 

اسالمی ایران است. 

آدمیرال جیمز هالووی، فرمانده 
عملیات نجات گروگانهای 

آمریکایی درگذشت

تعدادی از دانشــجویان ایرانی با عنوان »دانشــجویان پیرو خط امام « در ۱3 
آبان ۱358 خورشــیدی برابر با ۴ نوامبر ۱۹7۹ ، با حمله به ســفارت آمریکا ، 
کارمندان و دیپلمات های این ســفارتخانه را برخالف کلیه اصول بین المللی 

به گروگان گرفتند.
در پــی این گــروگان گیری روابط آمریــکا و ایران قطع شــد و از آن پس، 
تحریم ها علیه ایران توســط آمریکا آغاز گردید. پس از شکست دولت کارتر 
در آزادســازی گروگان ها از کانال های دیپلماتیک، یــگان ویژه »دلتا فورس« 
نیروهای مســلح آمریکا، ماموریت پیدا کردنــد، گروگان های آمریکایی را در 
یک عملیات کماندویی آزاد کرده و به آمریکا بازگردانند. فرمانده این عملیات 
»آدمیرال جیمز هالووی « بود که روز ۲۶ نوامبر )۲۰۱۹( در ســن ۹7 ســالگی 

درگذشت.
این عملیات که به دلیل مشــکالت فنی و جوی پیش بینی نشــده به شکســت 
 Operation Eagle« انجامیــد، به »عملیــات طبس« با نام رمز عملیــات

Claw« معروف می باشد.

www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
www.cbsautobody.com
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سارا شاهی هنرپیشه ایرانی-آمریکایی در نقش
 یک التین تبار آمریکایی

لس آنجلــس تایمز اخیراً در گزارش مشــروحی که در مورد ســریال »جهان 
همجنســگرایان زن Lesbians« نوشته است، در موارد بسیاری، کارگردان و 
تهیه کنندگان فیلم »جهان همجنســگرایان زن Lesbians« را مورد انتقاد قرار 
داده است که یکی از آن موارد، ایفای نقش یک التین تبار آمریکایی توسط یک 

هنرپیشه ایرانی- آمریکایی است.
سارا شاهی یکی از ســتارگان  سرشناس فیلم های سینمایی و تلویزیونی است 
که تباری ایرانی دارد و در این ســریال کانال شــوتایم به عنوان یک التین تبار 
آمریکایــی نقــش آفرینی می کند که بــه همین دلیل این موضــوع مورد انتقاد 

کارشناسان سینمایی قرار گرفته است.
باید یادآوری کرد که سارا شاهی از سوی مادر، اسپانیایی تباراست) مادر اومتولد 
اســپانیا و پدرش ایرانی است(. نام واقعی »ســارا شاهی«،  »آهو جهانسوز« می 
باشــد و نام پدرش عباس جهانسوز است که پیش از انقالب در سفارت آمریکا 
در ایران  کار می کرد و با شروع انقالب اسالمی به همراه خانواده خود از ایران 

فرار کرد و به آمریکا آمد.  
»ســارا  شاهی « از نوادگان فتحعلیشاه قاجار اســت. او در حال حاضر در یک 
ســریال دیگر شو تایم با »عنوان شهری بر روی تپه » بازی می کند که در نقش 

خانم کارآگاه برای دادستانی کار می کند و نام او در فیلم »راشل بهنام« است.

خودداری دو  ورزشکار ایرانی  و اردنی از مقابله با ورزشکار عرب- اسراییلی

در مسابقات کیک بوکسینگ که در استانبول ترکیه برگزار می شود، دو ورزشکار اردنی و 
ایرانی از رویارویی با ورزشــکار عرب- اسراییلی خودداری کردند  و از جدول مسابقات 

حذف شدند.
نام ورزشکار عرب اسراییلی »امیر اسد«، ورزشکار اردنی » وصفی عید« و  ورزشکار ایرانی که 

در یک چهارم نهایی حاضر به این مقابله نشد، »مرتضی گودرزی « نام دارد.
این آخرین نمونه از خودداری از رویارویی  با  ورزشکاران اسراییلی در مسابقات بین المللی 

است که توسط اعضای کاروان ورزشی کشورهای عربی و مسلمان انجام می شود.  
امیر اسد در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد که من دلم می خواست به جای به دست آوردن 
این پیروزی های آسان با این ورزشکاران روبرو می شدم او افزود ورزش جای سیاست  نیست.
در همین رابطه فدراسیون ورزشی کیک بوکسینگ اسراییل بیانیه ای در تقبیح  این عمل انتشار 

داده که بویژه فدراسیون ورزشی این رشته در اردن را به باد انتقاد گرفته و خاطر نشان کرده 
است که اردن بیش از ۲۰ سال است که قرارداد صلح با اسراییل امضا کرده است.

این فدراسیون خطاب به ورزشکاران متذکر شد »محترمانه رفتار کنند« و افزود » بایکوت، 
امری است کامال مغایر روحیهٔ ورزشکارانه، و به معنای ورزش و ورزشکاری آسیب میزند. 
این مایه تاسف است که ورزشکاری از یک کشورهمسایه، که کشور ما با آن قرارداد صلح 

دارد، تصمیم به ارتکاب چنین اقدام زشتی گرفت.«
الزم به یادآوری اســت رقابت های جهانی کیک  بوکسینگ بزرگساالن با شرکت ۱۲5۰ 
ورزشکار از 7۰ کشور از ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ طی مراسمی با حضور رئیس  فدراسیون جهانی 

این ورزش در شهر آنتالیای ترکیه آغاز گردید.

NASA آلودگی زمین از سوی پایگاه
شــماری از، ساکنان سیمی ولی و سن فرناندو ولی اعالم کردند که در شامگاه امروز 
۲۰ نوامبر و ۲۱ نوامبر در برابر نشستی که برای پاکسازی منطقه سانتاسوزانا از سوی 
NASA تشکیل می شــود، به اعتراض خواهند پرداخت زیرا کوتاهی در پاکسازی 
پایگاه آزمایش های فضایی ناسا که تاثیرات آسیب زننده ای از نظر زیست محیطی داشته، 
سالمت مردم را نیز به خطر انداخته است. زیرا بنابر آخرین تحقیق های زیست محیطی، 
مواد شــیمیایی ترای کلرواتیلین که در خاک این پایگاه NASA وجود دارد موجب 
بیماری سرطان می شود و از سال ۲۰۱۰ قول داده شده بود تا پاکسازی نمایند و تاکنون 

نشده است.
ناگفته نماند که این پایگاه آزمایش موشکی در سال ۱۹۴7 در زمینی به مساحت ۲85۰ 
اکر ایجاد شده و ۱۰ راکتور اتمی در آن قرار دارد و یکی از آنها در سال ۱۹5۰ آسیب 

جدی دیده است.

http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
http://08global.net/


4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:196 - NOVEMBER, 29, 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 196- آدینه  29 نوامبر 2019

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  16

قربا ن علی
دري نجف آبادي

قربان علی دري نجف آبادي فرزند حاج اسداهلل 
متولد آبان ۱3۲۴ در نج فآباد اصفهان

سید علی خامنه اي متولد ۱3۱8 در است. او 
تحصیالت حوزوي دارد

: لیت ها مسئو
- مسئولیت در کمیته انقالب اسالمی در اراک

- امام جمعه شهرکرد و نماینده رو حاهلل خمینی در استان چهارمحال و بختیاري
- دادستان انقالب اسالمی در استان چهارمحال و بختیاري

- نماینده مجلس شوراي اسالمی در دوره اول، چهارم و پنجم 
- دبیر هیات عالی گزینش )مستقر در ریاست جمهوري( بیش از ۱5 سال

- عضویت در ستاد قرارگاه خات ماالنبیاء
- نماینده رئیس جمهوري وقت )سید علی خامنه اي( در سرکشی به رزمندگان 

اسالم و مناطق آسیب دیده در اثر جنگ هش تساله
- نماینده امام جمعه تهران در ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ

- ریاست هیات مدیره و دبیر هیات علمی مرکز جهانی علوم اسالمی قم )منصوب 
از سوي سید علی خامنه اي به مدت 5 سال(

- عضویت در شوراي عالی مجمع جهانی اهل بیت )منصوب از سوي علی خامنه اي 
از اول تأسیس در سال ۱3۶8 تا امروز( و مدتی نیز معاونت فرهنگی مجمع اه اللبیت

- امام جمعه موقت شهر ري از سال ۱373
- مسئول مجمع مشورتی بازسازي کشور پس از پذیرش قطعنامه در سال ۱3۶7

از طرف رو حاهلل خمینی
- دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان از استان ایالم و تهران

- عضویت در بعثه رو حاهلل خمینی و علی خامنه اي در حج
- معاونت اقتصادي و تکنولوژي مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري

- عضویت در کمیته تنظیم بازار ارز و عضویت در شوراي پول و اعتبار
- عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو دوره پنج ساله

- وزیر اطالعات جمهوري اسالمی ایران از سال ۱377 تا ۲۱ بهمن ۱377
- مشاور اقتصادي رئیس جمهوري

- ریاست کمیته اقتصادي شوراي عالی امنیت ملی
- ریاست دیوان عدالت اداري

- عضو هیات امناي دانشگاه هاي صنعتی اصفهان و کاشان یک دوره از طرف
اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت

- عضو هیات امناي دانشگا ههاي منطقه مرکزي از طرف ریاست جمهوري
- عضو هیات امناي مهدیه تهران از سال هاي ۱35۹

- عضو هیات امناي ندا رایانه و مسئول انجمن فن آوري در مجلس شوراي اسالمی
در دور ههاي چهارم و پنجم

- عضو ستاد تفسیر
- دادستان کل کشور از مرداد ۱38۲ تا شهریور ۱388

- رئیس کنگره شیخ بهایی در 3 سال متوالی
- رئیس کنگره جاودا نهاي تاریخ )سالگرد 7۲ تن( در سال ۱388
- عضو کمیته سه نفره بررسی وقایع پس از انتخابات سال ۱388

- عضو مجلس خبرگان رهبري از اسفند ۱3۹۴ تا کنون
- نماینده ولی فقیه در استان مرکزي و امام جمعه اراک با حکم سید علی خامنه اي از 

۱۰ مهر ۱388 تا کنون

2. در مقام دادستان کل جمهوري اسالمی ایران
2,1 . پرونده )زیبا( زهرا کاظمی

دري نج فآبادي در ۲ مهرماه ۱3۹5 در ســخنرانی اي در خمینی شهر این حادثه 
را » غفلت بعضی افراد « دانست و سعی کرد خود را از آن مبرا کند: » در زمانی 
که دادســتان کل کشور بودم بر اثر غفلت بعضی از افراد یک خانم بر اثر حادثه 
اي فوت و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد. دولت کانادا 
بر اثر همین غفلت، علیه نظام ما کارشکنی زیادي کرد. « او در ادامه کشته شدن 
زهرا کاظمی را یک » اشــتباه « توصیف کرد، اشتباهی که، » آثار سوء زیادي به 
همراه دارد و ممکن است از یک سو براي کشور و نظام زحمت ایجاد کند و از 

دیگرسو، موجب استفاده سوء دشمنان شود.«

2,2 . مشارکت در نقض حقوق و بازداشت بهائیان

قربان علی دري نج فآبادي در مقام دادستان کل کشور در نقض حقوق شهروندان 
بهائی، بازداشــت و ایجاد محدودیت براي آ نها نقش داشته است. در تاریخ ۲5 
اردیبهشــت ۱387 شــش تن از اعضاي هیاتی به نام » یاران « به نام هاي فریبا 
کمال آبادي، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی 
و وحیــد تیزفهم، که اداره امور بهائیان را بر عهده داشــتند، در یورش همزمان 
نیروهاي امنیتی به منازل شــان در تهران دســتگیر شدند و به زندان اوین منتقل 
شــدند. همچنین یکی از آنان به نام مهوش ثابت پیشتر در اواسط اسفند ۱38۶ 

در مشهد بازداشت شده بود.
در ۲3 بهمن ۱387 دادسراي امنیت تهران اعالم کرد که 7 تن از بهائیان دستگیر 
شــده به اتهام جاسوسی براي اسرائیل، توهین به مقدســات و تبلیغ علیه نظام 
محاکمه خواهند شــد. در پی آن قربان علــی دري نج فآبادي فعالیت بهائیان را 
غیرقانونی اعالم کرد. او در ۲7 بهمن ماه ۱387 در نامه اي خطاب به غالمحسین 
محسنی اژه اي، وزیر اطالعات، با اشاره به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 
که داشتن هر عقیده اي را براي افراد آزاد می داند گفته بود: » داشتن یک عقیده 

و مرام، آزاد ولی اعالن و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران، جریان سازي 
و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگري و تشــویش اذهان دیگران و عناوین مشابه 
مجاز نخواهد بود... مســتندات، امارات و قرائن به دس تآمده حاکی از آن است 
که تشــکیالت مذبور »بهائیت« با دشمنان خارجی ملت ایران در ارتباط مستقیم 
بوده، داراي پیوندهاي دیرینه و مســتحکمی با رژیم صهیونیســتی اســت و در 
ایــران نیز به جم عآوري اطالعات و فعالیت هاي نفوذي و تخریب پایگا ههاي 
اعتقادي مردم مبادرت می نمایند... تشــکیالت فرقه ضاله بهائیت در تمامی رد 
هها غیرقانونی و غیررسمی بوده و وابستگی آن ها به اسرائیل و ضدیت آ نها با 
اســالم و نظام اسالمی محرز و خطر آ نها براي امنیت ملی مدلل و مستند است 
و الزم اســت با هر نوع تشکیالت جایگزین نیز که در حکم بدل از اصل عمل 

نمایند، طبق مقررات برخورد شود. «

2,3 . مشارکت در سرکوب اعتراضات پس
از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388

قربان علــی دري نج فآبــادي به عنوان دادســتان کل جمهوري اســالمی در 
برخوردهاي خشون تآمیز با اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 
۱388 ، برگزاري دادگاه هاي نمایشــی بعد از اولیــن دوره اعتراضات و انتقال 

بازداشت شدگان به کهریزک و کشتار و شکنجه آ نها نقش مؤثر داشته است.
پس از برگزاري انتخابات ریاســت جمهوري دوره دهم در سال ۱388 در ایران 
که اعتراضات بســیاري بــه نتایج آن صورت گرفت، موجی از دســتگیر یها و 
برخوردهاي خشــن با اعتراضات در ایران آغاز شــد. در شب ۲۴ و بامداد ۲5 
خرداد ۱388 و پیش از تظاهرات گســترده مردم به نتایــج انتخابات، نیروهاي 
امنیتی به کوي دانشــگاه حمله کردند و به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند. 
اگرچه بســیاري از معترضان شناخته شده به زندان اوین منتقل شدند، وضعیت 
براي معترضان گمنام در خیابان ها بســیار ســخ تتر بود. بسیاري از آ نها بعد از 

دستگیري به مکان هایی چون سوله کهریزک منتقل می شدند.
در حالی که گزار شــهایی درباره بدرفتاري با بازداشت شدگان و آزار روحی و 
جســمی آن ها منتشر شده بود، دري نج فآبادي کاربرد رو شهاي غیرمتعارف و 
غیرقانونی را براي گرفتن اعتراف از آ نها رد کرد و درباره اعترا فهاي بازداشــت 
شــدگان در دادگاه نمایشــی گفته بود: » اعترا فهایی که متهمان دستگیرشده در 
زمینه رویدادهــاي پس از انتخابات، اخیــرا در دادگاه بیان کردند خالف رویه 
قانونی نبود و نکته مبهمی در آن دیده نمی شــود.« او در ادامه گفته بود: » تا آن 
جا که ما در بازداشــتگاه ها حضور داشتیم نمی توانیم بگوییم که این اعترافات 
بر خالف رویه متعارف و قانونی صورت گرفته اســت... این اعترا فها به تنهایی 
مبناي قضاوت دادگاه نخواهد بود و قاضی بر اساس محتواي پروند هها تصمیم 

خواهد گرفت. «
ادامه در شماره بعد 
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 جمعه  8آذر  |   29 نوامبر

1278 خورشيدى ) 1899 ميالدى(
زادروز ابوالحسن ابتهاج بانكدار و از رؤساى سازمان برنامه

كتاب خاطرا ت ابوالحسن ابتهاج در دو جلد از انتشارات 
شركت كتاب

1320 خورشيدى ) 1941 ميالدى(
مجلس سيزدهم آماده كار شد.

1322 خورشيدى ) 1943 ميالدى(
مالقات محمدرضا شاه پهلوى با وينستون چرچيل،نخست 
وزير انگلستان، براى درخواست تغيير مكان تبعيد پدرش 

)رضاشاه پهلوى( كه بی اثر ماند.
1357 خورشيدى ) 1978 ميالدى(

انتصاب هوشنگ انصارى به رياست شركت ملی نفت ايران
1386 خورشيدى ) 2007 ميالدى(

درگذشت ژاله اصفهانی، شاعر مهاجر ايرانی در سن هشتاد 
و شش سالگی دربيمارستانی در لندن. او متولد سال 1300 
شمسی در اصفهان بود. نخستين مجموعه شعرهاى او با 

عنوان گل هاى خودرو در سال 1322 منتشر شد.
1389 خورشيدى ) 2010 ميالدى(

درگذشت سيف اهلل كامبخش فرد، باستان شناس و رئيس 
پيشين موزه ايران باستان در سن 81 سالگی در تهران

شنبه  9  آذر   |   30 نوامبر

1280 خورشيدى) 1901 ميالدى(
زادروز نصراهلل فلسفی، مورخ، محقق، مترجم، نويسنده و 

شاعر. )درگذشت 2خرداد 1360(
1322 خورشيدى ) 1943 ميالدى(

استالين به اتفاق مولوتف براى مالقات و ديدار محمد 
رضاشاه پهلوى به كاخ اورفت

1343 خورشيدى ) 1964 ميالدى(
اعتصاب كليه تاكسی هاى تهران به سبب افزايش بهاى بنزين

1350 خورشيدى ) 1971 ميالدى(
سه جزيره  ابوموسی، تنب بزرگ و تنب كوچك به تصرف 

ايران درآمد

1369 خورشيدى ) 1990 ميالدى(
درگذشت مهدى خالدى، آهنگساز و نوازنده

1395 خورشيدى )2016 ميالدى(
درگذشت محمد زرين دست، فيلمساز و كارگردان سينما  
در سن 78 سالگی در تهران بر اثر بيمارى سرطان پانكراس. 

وى برادر عليرضا زرين دست و فارغ التحصيل رشته سينما 
از دانشگاه كاليفرنيا در يوسی ال اى بود. وى فعاليت هنرى 
را با تئاتر شروع كرد. زرين دست از سال 1345 وارد سينما 
شد و در بيش از 20 فيلم سينمايی به عنوان كارگردان، 

بازيگر، نويسنده و تهيه كننده حضور داشت. 

 یکشنبه 10 آذر  |   1 دسامبر

1316 خورشيدى ) 1937 ميالدى(
درگذشت سيد حسن مدرس، روحانی و نماينده مجلس 

شوراى ملی. )زادروز1249(
1325 خورشيدى ) 1946 ميالدى(

زادروز ابراهيم آشتيانی بازيكن و مربی فوتبال
1332 خورشيدى ) 1953 ميالدى(
زادروز - شهال معززى،هنرمند نقاش

1350 خورشيدى ) 1971 ميالدى(
عراق از ايران به دليل تصرف سه جزيره ابوموسی، تنب 

كوچك و بزرگ، به سازمان ملل شكايت كرد
1357 خورشيدى ) 1978 ميالدى(

شروع سردادن تكبير )اهلل اكبر( بر سر پشت بام هاى 
تهران، توسط انقالبيون

1389 خورشيدى ) 2010 ميالدى(
درگذشت بيژن الهی، مترجم، شاعر و نقاش در 65 سالگی 
در تهران. بيژن الهی كه متولد تيرماه 1324 بود، عصر سه 

شنبه 10 آذر )اول دسامبر( بر اثر عارضه قلبی درگذشت
1397خورشيدى ) 2018ميالدى(

درگذشت ابوالفضل زرويی نصرآباد، شاعر و طنزپرداز ايرانی 
و ازنويسندگان مجله طنز گل آقا  در سن 50 سالگی .

دوشنبه 11 آذر  |   2 دسامبر

1300 خورشيدى ) 1921 ميالدى(
درگذشت ميرزا كوچك خان جنگلی، مبارز انقالب 

مشروطه و سردار جنبش جنگل

1302 خورشيدى ) 1923 ميالدى(
زادروز جالل آل احمد، نويسنده معاصر

اكثر آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجوداست
1356 خورشيدى ) 1977 ميالدى(
زادروز ساالر عقيلی، خواننده سنتی 

كليه آثار صوتی اين هنرمند در شركت كتاب موجوداست
1367 خورشيدى ) 1988 ميالدى(

درگذشت دكتر علی اكبر شهابی - نويسنده وپژوهشگر

سه شنبه 12 آذر   |   3 دسامبر

1284 خورشيدى ) 1905 ميالدى(
زادروز غالمحسين صديقی، استاد دانشگاه تهران و وزير 
پست، تلگراف و تلفن )در دولت اول( و وزير كشور )در 

دولت دوم( دكتر مصدق
1340 خورشيدى ) 1961 ميالدى(
منع ورود طال به كشور تصويب شد

1345 خورشيدى ) 1966 ميالدى(
جمعيت كل كشور، بيست و پنج ميليون و هفتصد و 

هشتاد و نه هزار نفر اعالم شد
1363 خورشيدى ) 1984 ميالدى(

درگذشت بهرام صادقی، نويسنده
1377 خورشيدى ) 1998 ميالدى(

قتل محمد مختارى، شاعر، منتقد )از سرى قتل هاى زنجيره اى(
1391 خورشيدى ) 2012 ميالدى(

درگذشت احسان نراقی، جامعه شناس و نويسنده ايرانی 
در سن 86 سالگی.

اكثر آثار احسان نراقی در شركت كتاب موجود است

چهارشنبه 13 آذر  |   4 دسامبر

1293 خورشيدى ) 1914 ميالدى(
مجلس سوم شوراى ملی توسط احمدشاه گشايش يافت.

1360 خورشيدى ) 1981 ميالدى(
درگذشــت جال اللدين تاج اصفهانی، استاد آواز )متولد 

1282 در اصفهان(

پنجشنبه 14 آذر  |    5 دسامبر

۱3۰۴ خورشیدی ) ۱۹۲5 میالدی(
زادروز مارکو گریگوریان، نقاش، هنرشــناس و بازیگر 

ایرانی - ارمنی
۱3۲۰ خورشیدی ) ۱۹۴۱ میالدی(

درگذشت میرزاطاهر تنکابنی - دانشمند معاصر
۱333 خورشیدی ) ۱۹5۴ میالدی(

احداث مســجد در محوطه دانشــگاه تهران به دستور 
محمدرضاشاه پهلوی

۱337 خورشیدی ) ۱۹58 میالدی(
تظاهرات مخالف با ایران در بغداد

۱33۹ خورشیدی ) ۱۹۶۰ میالدی(
سرلشکر نعمت اهلل نصیری رئیس شهربانی شد

۱3۴۹ خورشیدی ) ۱۹7۰ میالدی(
امضای اسناد خط مرزی ایران و شوروی

۱35۶ خورشیدی ) ۱۹77 میالدی(
درگذشت دکتر منوچهر اقبال، نخست وزیر دوره پهلوی دوم.

۱3۶۹ میالدی ) ۱۹۹۰ میالدی(
درگذشت دکتر غالمحسین یوسفی - پژوهشگر، ادیب، 

مؤلف و شاعر
آثار زنده یاد غالمحســین یوســفی در شرکت کتاب 

موجودند

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

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

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

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
29  نوامبر تا  5 دسامبر )8 آذر تا  14 آذر(

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://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://www.la-pianos.com/
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
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سراسر هفته ای که گذشت، پر از اخبار و تحلیل های متن و حاشیه قیام مردمی 
اواخر ماه آبان ۹8 بود، جنبشــی که با وحشیانه ترین وضعیت ممکن سرکوب 
شــد و حاالم که اینترنت یواش یواش داره وصل میشه، سیل فیلم و عکسه که 

از درگیری ها توی شــبکه های مجازی داره پخش میشه ...
توی این وضعیت قاراشــمیش، رهبر چالق و کمی االغ مملکت که دستور 
قتل عام رو قبال صادر کرده بود و با ســنگدلی هر چه تمام تر شاهد بکش 
بکش ملت ایران توســط نیروهــای امنیتی و غیرامنیتــی تحت امرش بود، 
دایم درحال ســخنرانی کردن و اعالم پیروزی بر دژمنه )احتماال منظورش 
ملــت ایرانه!!!( و تا این لحظه انقدر چیزشــعر گفته که فعال تا آخر ســال 
چیزشــعردونی ما رو پر کرده! مرتیکه قرمســاق با کمال خونسردی زر و 
زر تو چشــم ملت نیگاه میکنه و هی برای همه خط و نشون میکشه: »یک 
توطئه عمیق وســیع بســیار خطرناکی که آن همه پول خرج آن شده بود به 

شد!« نابود  مردم  وسیله 
یارو فکر کرده تموم شــده ماجرا، بــه قول خودتون وقتی روح اهلل زم رو 
دســتگیر کردیــن )و دیگه نمیتونیــن قیام مردم رو گردن کانــال تلگرامی 
آمدنیوز بندازین!( تازه این اول ماجراســت حــاج آقا ...؛ درضمن حاجی 
لطفا بعد یه عمر چیزشــعرگویی مبهم، بهمون بگو چه کســانی و با چقدر 
بودجه تونستن کل ملت ســتمدیده ایران )و همینطور مردم عراق و لبنان( 
رو بخــرن و بــر علیه توی دیــوث و اون نظــام مقدس کثیــف کوفتیت 
بشــورونن! به گنجیشــکه گفتن منار تو فالنت، گنجیشکه گفت اوکی باشه 
منار تو فالن من ولی یه چیــزی بگو بگنجه لطفا! حاال حکایت این مرتیکه 
اس، همــه دژمنن، همه توطئه میکنن، همــه ی ملت مزدور خارجین، همه 
ی مردم اشــرار و فرصت طلبن و آخرشم همین مردم زدن خودشونو نابود 
کردن! اوف که دیگه مغز شــهروند ایرانشــهر از این حجم چیزشــعر داره 

میکنه! عفونت 
اما در هفته ای که گذشــت نفر دوم جمهوری اســالمی یعنی حسن کیلیدساز 
در مســابقه با مقام بُزمای والیت توی چیزشعر گفتن، یه سری خنده و لودگی 
هــم به چیزشــعراش اضاف کرد که باعث شــد بره روی مــخ ملت! مردک 
پوفیــوز عین بچه ها که می خوان از زیر گندکاریاشــون در برن با اون خنده 
اعصــاب خوردکنش گفت: »من هــم مثل مردم صبح جمعــه فهمیدم قیمت 
بنزین تغییر کرده! موضوع تغییر قیمت و سهمیه بندی بنزین به شورای امنیت 
کشــور )شاک( واگذار شــده بود«. اوکی حســن جون، تو خوبی! تو رقابت 
چیزشــعرگویی با آقا رو بردی! تو اول میشی، سعی کن بازم! یعنی دیگه پوز 
همــه رو زدی با ایــن حرفات! فکر کردی با هشــتاد میلیون چیزخل طرفی؟ 
مگه میشــه رییس جمهور مملکت که خودش مجریه این کثافتکاری ها بوده 
از چیزی خبر نداشــته باشه؟ مگه میشــه رییس جمهور از تصمیمات شورای 
امنیت کشــور خبر نداشته باشــه؟ مگه میشــه بدون خبر جنابعالی نیروهای 
نظامــی و امنیتی مردم رو قلع و قمع کنن؟ ضمن اینکه توی قرمســاق با اون 
لبخند کوفتیت از ســپاه و بســیج و ناجا تشــکر کردی برای آدمکشی شون! 
حسن برو گمشــو و دیگه زر زیادی نزن! حیف اون میلیون ها رای که مردم 
به دولت بی تدبیر و ناامید تو دادن و در جواب خوار مادرشــون رو به فالن 

دادی! ننگ بر تو!
... اوه اوه! دو کالم هم از مادر عروس بشــنو، شاخ اصالحات، آقای »تکرار«، 
مرد عبا شــکالتی پوش، محبوب سابق ملت، رییس جمهور سابق اصالحات 
و دروغگوی بــزرگ و بزدل که انقدر توی این جریانات چند روز گذشــته 

ســکوت کرد که دیگه صدای رفقاش هم در اومد: »سید محمد خاتمی«! 

واقعا برای خودم و همه کســایی که در گذشــته فکر میکردن شــاید این 
بابا با دیوثای دیگه فرق داره متاســفم! البت شــهروند ایرانشــهر که سال 
7۶ و بعدشــم بــه این یارو رای نــداد بالفاصله بعد از عــدم واکنش این 
آقا و ســکوت مرگبارش درباره اتفاقات ۱8 تیر ۱378 و ماجرای کشــتار 
کــوی دانشــگاه، فهمید که این یارو هم شــریک دزد و رفیــق قافله اس 
ولی متاســفانه ملت مســتاصل ایران باز هم گول چرب زبونی خاتمی رو 
خوردن و بازم بهش رای دادن و بعدشــم خرداد 88 و تا امروز هم همش 
بــرای نظام کوفتی و خامنــه ای رای جمع کرده و درســت جاییکه ملت 
در حــال به گا رفتن بــودن، این آقا خفه خون گرفته و بــا خایه مالی هر 
چه تمام تر از ســدعلی و دار و دســته اش حمایت کرده و ملت رو تنها 
گذاشــته! رییس ســابق اصالحات )!( بعد از روزها سکوت فرمودند: »از 
جان باختن عده ای از هموطنان متاســفم ...؛ صف معترضان مسالمت جو 

را باید از کســانی که طالب آشوب اند جدا نمود!« 
اوکی، تو هم متاسف باش و از این تاسف بمیر! این وسط فقط یه سوال مهم 
برای شــهروند ایرانشــهر بی جواب مونده: چطور اتفاقات سال 57 که باعث 
شــد تا آخوندها به قدرت برسن اسمش انقالب بود و کسانی هم که در اون 
ماجراها شــرکت داشــتن مردم انقالبی بودن ولی االن همون اتفاقات بوسیله 

اشــرار و دشمنان داخلی و خارجی آشوب طلب رقم می خوره؟ 
... ایــن هفته انقدر چرت و پرت از خــران نظام مقدس درباره ماجراهای 
اخیر منتشــر شــده که دیگه صفحه طنز ایرانشــهر جا برای جوک و لطیفه 

های دیگه نداره. با عرض شــرمندگی تا هفته بعد!
ایرانشهر   شهروند 

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

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

OFFICE
دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

حکایات بازار بین الخبرین

کاریکاتور هفته:
علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: اگر قیمت بنزین به  سمت بنزین چند نرخی برود، حدس بنده 

این است احتماالً مردم نیز با افزایش قیمت بنزین موافق هستند!

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/


7 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:196 - NOVEMBER, 29, 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 196- آدینه  29 نوامبر 2019

عکس هایی از رامین برزگر

گردهمایی پرشور ایرانیان مقیم جنوب 
کالیفرنیا در پشتیبانی مردم ایران

جمع کثیری از ایرانیان ســاکن جنوب کالیفرنیا، در روز یکشــنبه 
۲۴ نوامبر )3 آذر( با تجمع خود در محل فدرال بیلدینگ واقع در 
لس آنجلس، ضمن ابراز همبستگی و همدردی با هم میهنانمان در 
ایران، ســرکوب اعتراض های مردمی توسط حکومت جمهوری 

اسالمی را محکوم کردند.
در  این گردهمایی بی نظیــر که در حمایت از اعتراضات مردمی 
برای گرانی بنزین و همچنین مطالبات برحق سیاســی و اجتماعی 
مردم ایران برگزار گردید، تمامی شرکت کنندگان فارغ از هرگونه 
گرایش سیاســی، با سردادن شعارهایی بر علیه حکومت جمهوری 
اســالمی، خواهان آزادی برای همه ایرانیان و سرنگونی این رژیم 

منحوس و مستبد شدند.

از چپ به راست : بیژن خلیلی - مژگان انوشیروانی - خانم بزرگمهر _  استاد علی بزرگمهر - دکتر دانش فروغی

خوانند ه وطن دوست و محبوب ایرانیان » کوروس«  دکتر منوچهر گنجی با پرچم شیروخورشید

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

درخواست مدیر موسسه VPN برای مقابله به مثل با جمهوری اسالمی ایران

آقای مایکل گارگیولو، مدیر عامل موسسه VPN که یک نهاد خصوصی است و به 
کاربران برای دور زدن در برابر سانسور اطالع رسانی بویژه سانسور دولت ها کمک 
می کند، در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ترامپ از وی خواست تا با حکومت 

حکومت جمهوری اسالمی ایران مقابله به مثل کند.
وی در این نامه که یک نسخه رونوشت آن را نیز برای نهاد آیکن ICAAN موسسه 
آمریکایی که دامنه های اینترنتی کشــورهای مختلف را در سراسر جهان کنترل می 
کند، فرســتاده است، از رئیس جمهور ترامپ خواســته است دستور خارج کردن 

دسترسی به دامنه آی.آر )IR(  را صادر نماید.

در این نامه اشاره شده است که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اسالمی 

ایران تنها بخشی از اینترنت را در ایران کنترل می کند و باید توجه داشت که  موسسه 
تحقیقات علوم بنیادی که کلیه حوزه های دسترسی آی. آر )IR( را کنترل می نماید، 

مستقیما زیر نظر رئیس جممهور روحانی کنترل می شود.

خارج شدن دامنه آی.آر )IR(بدین معناست که کلیه اینترنتی که از سوی حکومت 
اســالمی کنترل می شود غیر قابل دسترســی خواهد بود. برای نمونه سایت رهبر 
جمهوری اســالمی به نشــانی khamenei.ir و یا سایت های کلیه امور دولتی 
جمهوری اسالمی ایران غیر قابل دسترس می شوند و بیش از یک میلیون دامنه ای 
که به وب ســایت های مختلف در ایران داده شده به طور کامل از دسترس خارج 

می شوند.

مدیر موسســه VPN در نامه خود به بند ۱۹ اعالمیه جهانی حقوق بشر در مورد 
آزادی بیان اســتدالل  کرده است که عملی که دولت ایران در سانسور و قطع کامل 
اینترنت علیه جنبش مردم ایران در روزهای گذشته انجام داده،  مغایر با مفاد منشور 
اخالقی این اعالمیه اســت.  در این نامه هم چنین به قطعنامه ۲۴۶۲شــورای امنیت 
سازمان ملل که امسال ) ۲۰۱۹( تصویب شده ، اشاره کرده است که همه کشورهای 
عضو سازمان ملل باید قوانینی به تصویب برسانند که تمام سازمان هایی که تروریست 
ها را حمایت می کنند را بتوانند دادگاهی و جریمه  کنند. در ادامه این نامه، حکومت 
جمهوری اسالمی ایران به اعمال تروریسم دولتی بویژه علیه 8۲ میلیون شهروند خود 

متهم شده است. 

VPN.com Warns President Trump & ICANN to Terminate All Iranian Domain Names
ATLANTA and TEHRAN, Iran and WASHINGTON, Nov. 26, 
2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- In the last week, the Iranian Gov-
ernment terminated nearly 95% of all public Internet access in 
Iran. President Rohani has allocated much of the remaining con-
nectivity to government-controlled websites operated on .ir coun-
try-level domain names.

In response to the most extreme censorship measures in Iranian 
history, VPN.com CEO Michael Gargiulo released this letter to 
President Trump, Treasury Secretary Mnuchian and Mr. Marby, 
CEO of the Internet Corporation for Assigned Names and Num-
bers (ICANN) to warn of the growing dangers of Internet, censor-
ship and nuclear activity in Iran.

Specific regulatory and sanction recommendations have been in-
cluded. A full copy of the letter issued can be found below.

President Donald Trump
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, DC 20500 USA
Secretary Steven Mnuchin

United States Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20220 USA

Mr. Marby, CEO
℅ Mr. John Jeffrey, General Counsel
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
12025 Waterfront Drive, Suite 300
Los Angeles, CA 90094 USA

Dear President Trump, Secretary Mnuchin and Mr. Marby:
Thank you, Mr. President, for your review and consideration 
of our prior communication regarding North Korea and the .kp 
country code top-level domain property.
As a global leader in cybersecurity, Internet access and domain 
names we urge you to impose countermeasures against Iran in 
response to President Hassan Rouhani’s latest malign and oppres-
sive decision to eliminate Internet access and freedom of speech 
for 82 million citizens.
This censorship of expression and information is a human rights 
violation as defined in Article 19 of the Universal Declaration of 
Human Rights by the United Nations General Assembly.
As a result, the only remaining websites with reliable Internet 
connectivity are controlled by the Iranian government and are op-
erating on the .ir domain delegation, also known as the Iranian 
country code top-level domain (ccTLD).
In response to the U.S. Department of Treasury press release from 
November 22, 2019, Treasury Designates Iran’s Minister of Infor-
mation and Communications Technology in View of the Regime’s 
Repressive Internet Censorship, there are additional pressures, 
targeting Iran, that can be applied to fast track diplomacy with the 
world’s largest state sponsor of terrorism.
The Minister of Information and Communications controls only 
part of the Internet in Iran. The Institute for Research in Funda-
mental Sciences controls all remaining access and .ir domains. 
The organization is controlled directly by President Rouhani but 
remains unsanctioned.
Furthermore, we urge the Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN), who delegates all country code 
top-level domain properties, to terminate all access to .ir domains 
by removing the .ir domain delegation from the DNS root zone 
until these sanctions are lifted.
In addition, we request new regulation and terminination of other 
ccTLDs operated by governments that enable human rights viola-

tions, censorship and terrorism, as demanded by the United Na-
tions and the Universal Declaration of Human Rights.
It is unacceptable that ICANN has intellectual property dispute 
policies for commercial abuses but has no accountability or regu-
lation for acts of terrorism and basic human rights violations car-
ried out by the governments they grant ccTLD property to.
Please find an outline of our suggested diplomatic recommenda-
tions, below. We encourage the Trump Administration to evalu-
ate these recommendations to provoke diplomacy, promote peace 
and freedom of expression for the people of Iran.
List the Institute for Research in Fundamental Sciences, Siavash 
Shahshahani and Alireza Saleh on the U.S. Department of the 
Treasury’s Office of Foreign Assets Control Specially Designated 
Nationals And Blocked Persons List, Pursuant to Executive Or-
der 13846; At President Rohani’s discretion, this organization and 
these individuals are assigned to operate Iran’s .ir domain name 
extension and are key to the country’s Internet connectivity and 
the government’s censorship.

a.  By listing the Institute for Research in Fundamental Sciences 
on the OFAC list you would eliminate all global Internet access 
and service to .ir domains.

b.  The primary impact of this action would eliminate all web ac-
cess and e-mail service to .ir domains. This would cause massive 
economic and communication disruption to Iran across more than 
1,131,300 .ir domains, all of which cannot currently be accessed 
by Iranian citizens due to government-initiated censorship.

c.  For maximum pressure you must compel ICANN and all five 
Regional Internet Registries to revoke the .ir domain delegation 
from their DNS root zone files.
  i. This access could be restored at any time, upon sanction relief.

Demand ICANN and Regional Internet Registries Revoke Do-
main Delegations Operated by State Sponsors of Terrorism; Iran, 
in efforts to protect their growing nuclear program, has consoli-
dated their Internet to the .ir domain delegation and is engaging in 
bad-faith censorship on an alarming scale. These .ir domains now 
provide Iran maximum oppressive control over their Internet and 
enhances their terror abilities.

a.  ICANN must develop regulation that revokes access to coun-
try-code top level domain delegations for repeated human rights 
violations, terrorist activity and censorship by the ccTLD operat-
ing government.

   i. As demanded by the United Nations Security Council Resolu-
tion 2462 (2019), “all [member] States shall — in a manner con-
sistent with their obligations under international law — ensure 
that their laws and regulations make it possible to prosecute and 
penalize, as serious criminal offences, the provision or collection 
of funds, resources and services intended to be used for the benefit 
of terrorist organizations or individual terrorists.”

b.  It is the duty and obligation of the ICANN and Regional Inter-
net Registries to eliminate the possibilities of self-contained dark-
webs, like the .ir extension, that support terrorism, hate crimes, 
and human rights violations.

   i. As demanded by the United Nations Office on Drugs and 
Crime report: The use of the Internet for terrorist purposes, page 
141, section G, “Private sector cooperation; While the responsi-
bility for countering the use of the Internet for terrorist purposes 
ultimately lies with Member States [of the United Nations], the 
cooperation of key private sector stakeholders is crucial to effec-

tive execution. Proactive engagement with private sector stake-
holders such as service providers, websites hosting user-gener-
ated content and Internet search engines will continue to play an 
important role in controlling the availability of terrorism-related 
content disseminated via the Internet.”

c.  Furthermore, by granting possession of ccTLD property to 
countries like Iran, ICANN and the .ir domain delegation are 
openly harboring the action and international communication of 
globally recognized sponsors of terrorism.

d.  ICANN has regulation for intellectual property disputes and 
Domain Abuse Activity Reporting (DAAR) Project but not acts 
of terrorism, acts of war, human rights violations or associated 
internationally recognized crimes. There must be regulatory pro-
tections and responsibilities for these crimes from ICANN.

e.  Regardless of prior ICANN denials, the organization, in con-
junction with Regional Internet Registries, has the sole access to 
disable ccTLD property; as seen with their termination of the .YU 
domain delegation from Yugoslavia.

f.  ICANN has confusingly not published ccTLD agreements 
with Iran, Syria or North Korea; all of which are designated State 
Sponsors of Terrorism.

g.  ICANN, organized under the California Nonprofit Public Ben-
efit Corporation Law, is headquartered in Los Angeles, Califor-
nia and has a legal obligation to unilaterally comply with United 
States sanctions and United Nations Security Council resolutions.
If a free and open Internet cannot be accessed by all citizens of 
Iran, the luxury and freedom of speech granted by the .ir domains 
should not be afforded to the Iranian government.

As recently noted by the U.S. Envoy and Special Representative 
for Iran, Mr. Brian Hook, the United States is actively working to 
restore Internet access to Iranians with anti-censorship tools like 
Virtual Private Networks but even this approach has found lim-
ited success against the oppression from the Government of the 
Islamic Republic of Iran.

In conclusion Mr. President, I bring this information to your at-
tention as we strive for a globally recognized diplomatic solution 
with Iran for denuclearization, freedom of speech, and civilian 
access to a free and open Internet.

As President Herbert Hoover said, “It is a paradox that every dic-
tator has climbed to power on the ladder of free speech. Imme-
diately on attaining power each dictator has suppressed all free 
speech except his own.”

A decision to sanction the Institute for Research in Fundamental 
Sciences would send a clear message to Iran and ICANN that the 
United States is committed to combat state sponsored criminal 
activity, terrorism and the censorship no matter where it exists in 
the world or Internet.

Respectfully,

Michael Gargiulo
CEO at VPN.com
cc: Ms. Tripti Sinha, Chair
Governance Committee
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
For media and interview inquiries, please email: pr@vpn.com or 
visit: https://www.vpn.com/press

https://www.vpn.com/press
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رهبر آینده ایران کیست؟
ســهراب احمری روزنامه نــگار بین المللی که در حال حاضر برای نیویورک پســت نیز قلــم  می زند در مقاله 
ای در همین نشــریه تحت عنوان » چه کســی ایران را به احتمال بســیار قوی پس از ســقوط خامنه ای رهبری 
خواهد کرد؟« با ذکر شــرایط امروز و دیروز ایران در طول تاریخ به مقایســه رهبری در آن شرایط می پردازد. 
آقــای احمری در این مقاله می نویســد: رضا خان رهبری ایران را به عهده گرفت و ســپس به پادشــاه مطلق 
العنان » رضا شــاه « تبدیل شــد. در انقالب اســالمی آیت اهلل خمینی پس از به ثمر رســیدن انقالب به » رهبر 

شد. تبدیل  معنوی« 
او در پایــان ایــن گونه نتیجه می گیرد که  » آیا نواده ســاکن ایالت مریلند رضا خان، » شــاهزاده رضا پهلوی« 
می تواند به تخت ســلطنت باز گردد؟ امکان دارد. ولی تعجب نکنید اگر پادشــاه بعدی یا رهبر بعدی ایران از 

داخل دســتگاه امنیتی رژیم سر درآورد. »
شــایان ذکر اســت ســهراب احمری در ســال ۱۹8۴ در تهران متولد شده و در ســال ۱۹۹8 به ایاالت متحده 
 )Northeastern University( »مهاجرت کرده است. او دارای دکترای حقوق از »دانشگاه نورث ایسترن

می باشــد که در زمینه های مختلف مقاله می نویسد.
نوشــته های وی موجب معرفی و آشــنایی با اتفاقات و توسعه سیاسی در ایران، دنیای عرب و اروپا شده است. 
ســهراب احمــری همچنین یکی از نویســندگان و ویراســتاران »رویاهای بهار عربــی«، مجموعه ای از مقاالت 
مخالفان جوان خاورمیانه اســت که توســط لخ والســا، برنده جایزه صلح نوبل، و گلوریا استاینم، از چهره های 

مطرح فمینیســت، نیز مورد تقدیر قرار گرفته است. 
ســهراب احمــری با الهــام گرفتــن از رویدادهای به وقوع پیوســته در بحبوحــه انتخابــات ۱388، به عنوان 
خبرنــگار آزاد شــروع به فعالیت کرد، و با نشــریات مختلف اقدام به همکاری کرد کــه از این میان می توان به 
»وال اســتریت ژورنال«، »بوســتون گلوب«، »جمهوری جدید«، »تاریخ نگار آموزش عالــی« و مجله »کامنتاری« 

کرد. اشاره  )تفسیر( 

برگزاری رزمایش نظامی مشترک ایران، 
چین و روسیه!

در گرماگرم مبارزه ملت ایران علیه مالتاریا و حکومت تبهکار اسالمی، بار دیگر دو  دولت روسیه و چین با شتابی شگفت انگیز 
به پشتیبانی رژیم آدمکش اسالمی آمدند. حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی اعالم  کرد که قرار است 

رزمایش مشترک نیروهای مسلح این رژیم با دو کشور چین و روسیه در دریای عمان برگزار شود.
وی  دن کیشوت وار اعالم کرد که اگر آمریکا کوچکترین اشتباهی انجام دهد، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران پاسخ الزم 

را به آنها خواهند داد. 
حســین خانزادی در حالی آمریکا را مسئول تشــنج در منطقه معرفی کرد که تقریباً کلیه کشورهای منطقه بر این باورند، این 

حکومت جمهوری اسالمی است که سبب تشنج در خاورمیانه است و نه هیچ کشور دیگری.
وی همچنین گفت که ایران ۶۴ کشتی جنگی را برای حفاظت از کشتی های ایرانی در دریای سرخ و کانال سوئز به آب های 

بین المللی اعزام کرده است.

در کانون خبر:

سهراب احمری -  روزنامه نگار بین المللی

https://911rugservices.com/
www.RustinOffice.com
https://www.rumiglobalcenter.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 29 نوامبر 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

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401 

Encino, CA 91436

http://www.andisheh.tv/
https://shahkar.com/
https://citycapitalrealty.com/
https://www.iraniticket.com/eretzcc/tickets/shabbat-services-and-luncheon-184312#buy
https://www.aju.edu/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
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مهتاب فرید - واشینگتن دی سی - خبرنگار بین المللی  

گزارش:

مصاحبه مهتاب فرید روزنامه نگار ارشد بین المللی در واشنگتن با نماینده 
مجلس نمایندگان حزب دموکرات کالیفرنیا

»برد شــرمن« نماینده مجلس نمایندگان امریــکا از حزب موکرات ایالت کالیفرنیا اخیرا در 
پشــتیبانی مردم ایران توییتی ارسال کرد و در آن اظهار داشت: “ امکان دارد ۲۰۰ نفر کشته 
شده باشند و هزاران نفر مجروح و بازداشت شده باشند و برای حداقل مدت 5 روز مداوم  
اینترنت نیز قطع شده است. این قابل قبول نیست. رژیم ایران باید به قطع ارتباطات و کشتن 

افراد هم اکنون پایان دهد.“ .

مهتاب فرید روزنامه نگار ارشــد از واشینگتن دی ســی از »برد شرمن« در مورد توییتش 
توضیح  بیشــتری خواسته است ضمن آن که از او پرسیده است آیا کنگره می تواند کاری 
عملی بیش از فقط پشتیبانی شفاهی و ارسال توییت انجام دهد؟ از آن جایی که برد شرمن 
می بایست در یک نشســت اضطراری شرکت کند به صورت بسیار مختصر به خانم فرید 
پاسخ داد ولی در عین حال قول داد در فرصتی دیگر و البته بزودی یک مصاحبه تمام عیار 

را با ایشان داشته باشد.

 
پرســش: واکنش شــما در برابر آن چه که در داخل ایران اتفاق می افتد چیســت هر چند 
شــما پشتیبانی خود را با توییتی که ارسال کرده اید نشــان داده اید ولی باید توجه داشت 
شهروندان ایرانی انتظار دارند که کنگره آمریکا چه اقدامات دیگری می تواند به جز توییت 

کردن انجام دهد؟

 
پاســخ: ما ) یعنی آمریکا( آشــکارا نقش مهمی را در جهان بازی می کنیم. ما با مردم ایران 
ایســتاده ایم. و ما برنامه های تحریم زا به شکلی طراحی کرده ایم که کوشش می کند این 
دولت را مجبور کند که کارهای بهتری برای مردم خود انجام بدهد به جای این که پول خود 

را در خــارج از ایران هزینه کند. مــا از طریق برقراری این تحریم ها تالش می کنیم آنانی 
را که حقوق ایرانیان را ســلب کرده اند هدف قرار دهیم به جای آن که همه مردم ایران را 
تحریم کنیم. و ما انتظار داریم یک ایران خوشبخت، آزاد و شهروندخوب را در جهان ببینیم.

 
 پرســش: شما برای ۲۲ سال نماینده کنگره بوده اید. من دیده ام  که شما لوایح بسیاری را 
در کنگره گذرانده اید و شــاهد بوده ام که شما هوادار ایران بوده اید. ولی بفرمایید که پس 
از این چه اتفاقی می افتد؟ بســیاری از دولت های امریــکا آمدند و رفتند ولی هیچ چیزی 

اتفاق نیفتاد.

 
پاســخ: ما نیاز داریم که مردم ایران  را خطاب کنیــم  و آن هم نه فقط از طریق رادیوهای 
دولتی ) امریکا( بلکه از طریق پشتیبانی از منابع مستقل خبری که بسیاری از آنها در شهر من 
لس آنجلس فعالیت می کنند که مطمئن شویم هزاران گل شکوفه می کنند و هزاران صدا از 
طریق امواج و بشقاب های ستالیت در سراسر ایران شنیده می شوند. ما می خواهیم مطمئن 
شویم که صداهای جایگزین و دیگری شنیده می شوند و ما انتظار داریم کشوری با داشتن 

بیش از 5 هزار سال تاریخ ، حکومتی شایسته مردم خود داشته باشد. 

پرسش: جناب شرمن اگر برای مردم ایران پیامی دارید بفرمایید؟  

پاســخ:مردم جهان دارند همه چیز را می بینند ، سراســر جهان شاهد آن است . ما با و در 
کنار مردم ایران هستیم

پایتخت امریکا - ساختمان کنگره امریکا - 22 نوامبر 2019
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در جنوب کالیفرنیا

Interview with Representative, Brad Sherman, 
Democrat from California

Capital Hill, FRI, Nov. 22-   Congressman Brad Sherman, 
Democrat from California recently sent out a Tweet in sup-
port of the Iranian people and said, «Maybe 200 dead, thou-
sands injured and arrested, and no internet for at least five 
days in the continuing #IranProtests.  This is unacceptable.  
The Iranian regime must end the communications black-
out and stop the killings now.» Mahtab Farid, reporter from 
Washington, DC asked Congressman Sherman to elaborate 
on his tweet and asked whether the US congress can do 
more besides sending tweets and verbal support?  Since 
Congressman had an urgent meeting, he could only speak 
briefly but he promised to have a full interview soon
.  
Q.  Could you give us your reaction on what is happening 
inside Iran and I know that you tweeted your support but 
the citizens of Iran are wondering what could the US con-
gress do beyond tweeting their support?

A.  We obviously play an important role in the world.  We 
stand with the people of Iran. And we have had a sanctions 
program designed trying to get this government to do bet-
ter things than perhaps spend less of its money in places 
outside of Iran.  Other than provide moral support for those 
who are demonstrating for their rights, it is hard to identify 
what we can do. We are trying through our sanctions to aim 
to those who are depriving people of their rights, rather than 

people of Iran as a whole. And we all look forward to an 
Iran that is prosperous, free, and a good citizen in the world. 

Q. You have been a congressman for 22 years.  I have seen 
you pass a lot of bills and watched you advocate for Iran, 
what is going to happen next?  So many administrations 
have come and gone and nothing happened?  
A.  We need to support reaching out to the Iranian people, 
not only through radio public broadcasting but also by sup-
porting independent broadcasting many of them are based 
in my city of Los Angeles to make sure that a thousand 
flowers bloom and a thousand voices are heard on the air-
waves and satellite dishes throughout the country of Iran. 
We want to make sure people are hearing the alternatives 
and we look forward to a great country of more than a 5000 
year of history having a government that is worthy of its 
people. 

Congressman Sherman sent a message to the Iranian people:

«The people of the world are watching.  The whole world is 
watching, We are all with the people of Iran.» 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104441&title=shah%20abbas:%20emperor%20of%20persia%20(%201587-1629)&author=nahavandi,%20houchang%20/%20bomati,%20yves
http://radis.org/

