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 ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که
 می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که
 این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این
!!!...پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر
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کانون حقوق بشر ایران: 
جمهوری اسالمی باید جواب 
بدهد با دنیای 22 ساله چه 

کرده است؟

دیده بان حقوق بشر هشدار 
داد ممکن است به زودی در 
ایران اعدام های بیشتری 

انجام شود

اتحادیه FIFPRO اعالم کرد:
 ما در کنار امیرنصر آزادانی 

می ایستیم

نیاز به تصفیه آب های زیر 
زمینی برای رفع کمبود آب 

کمبود داروهای درد 
وسرماخوردگی کودکان 

در داروخانه ها

برگزاری سوگند کارن بس 
به سبب بارندگی درتاالر 
سرپوشیده مایکروسافت

برای ... برای ...
کورش سلیمانی )زم(  

 صفحه ۲

جاوید خمینی
محمد جواد اکبرین

صفحه 3

برگی از تاریخ معاصر  ، 
حکومت های بدون پشتوانه

نویسنده ناصر لطفی صفحه 7

خون اژدها...
سعید شیرازی  صفحه 9

در صفحات دیگر:

قابل توجه صاحبان امالک و 
مستغالت در اسرائیل 

تیم ما در اسرائیل و آمریکا امالک 
شما را به بیشترین قیمت ممکن به 

فروش می رساند.
در آخرین معامله،  زمینی خالی 

را به مبلغ 150 میلیون دالر به 
بزرگترین توسعه دهنده امالک 

)Developer( در خاورمیانه به 
 فروش رساندیم

(424)385-2981

قابل توجه همه منجمله شما 
اگر بیزینس جدیدی باز کرده اید؟

اگر تغییراتی در نوع شغل خود داده اید؟
اگر محصول جدیدی دارید؟

اگر کتابی نوشته اید؟
اگر اختراعی کرده اید ؟

اگر جدیدا گواهینامه ای ) الیسنسی( گرفته اید؟
اگر رویدادی )Event( ای را برگزار می کنید؟

و هزاران اگر دیر؟
فوری به 08 خبر بدهید تا هم در 08 ثبت شوید و 
هم خبــر کاری که انجام داده اید و یا موفقیتی که 
کســب کرده اید در هفته نامه  ایرانشهر  منتشر 

شود تا هزاران نفر از آن باخبر شوند.

(818)9-080808
Iranshahr@ketab.com
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 موضوع » فلســفه ی دین« بررسی 
باورهــا و عقاید نهفتــه در دین از 
دیدگاهی فلســفی است. دیدگاهی 
که از طریق اندیشه و نقد، سعی در 
شــناخت واقعیات در جهان دارد. » 
فلسفه ی دین« تاریخ دین و توصیف 
و توجیه دین نیســت. بلکه هستی 
شناسی دین را با نگرشی خردورز و 
علمی همراه با نقد مورد بررسی قرار 
می دهد و به دنبال نفی و ســتیز با 
دین نیســت. کتاب حاضر از نگاهی 
دیگر به فلســفه دین می پردازد و 
با دیدگاهی نقاد و متأثراز پیشرفت 
های علــوم طبیعی در زندگی امروز 
بشر و بهره مند شدن فلسفه از آن، 
ســعی در شناخت عوامل ساختاری 

از انتشارات شرکت کتاب در فلسفه دین دارد.

ketab.com

زن،  زندگی، آزادی
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ادعاهای سفیر جمهوری اسالمی ایران در لبنان 
مجتبی امانی ســفیر جمهوری اســامی ایران در لبنان در 
گفتگویی با شــبکه تلویزیونی المنار، شبکه وابسته به گروه 
تروریستی حزب اهلل لبنان ادعاهایی مطرح کرد که نشان از 
دروغپردازی های مقامات جمهوری اســامی از یک سو و از 
سوی دیگر ترس آنها از خشم مردم به ستوه آمده ایران دارد. 
این گفتگو در هشــتم دســامبر ۲۰۲۲ به زبان عربی انجام 
شده است و تیم ترجمه خبرگزاری ایرانشهر آن را به فارسی 
برگردانده اســت. او در این گفتگو ادعا کرد که مرگ مهسا 
امینی حادثه ای عادی بوده و می توانست برای هر کسی که 
دستگیر شده است اتفاق بیفتد. او در ادامه اظهار داشت این 
رسانه های یهودی بودند که مانند همیشه منتظر یک جرقه 
هســتند تا از این موقعیت ها به نفع خودشان بهره برداری 
کنند. او گفت » آنها مرگ مهســا امینی را بهانه کردند که 
علیه ایران ) شما بخوانید جمهوری اسامی ایران(   فعالیت 
کنند و مردم را تحریک به آمدن به خیابان ها نمایند. آنها در 
روزهای نخست پس از مرگ مهسا امینی موفق شدند هزار 
نفــر را و یا نزدیک به این رقم را به خیابان ها ســرازیر کنند 
ولی نباید فراموش کنیم که  دشــمنان ما) منظور دشمنان 
حــزب اهلل و جمهوری اســامی ( در گرفتن و اعام نتیجه 
یعنی سقوط جمهوری اسامی ایران بسیار شتاب کردند این 
اســرائیلی ها بودند که به مقامات اروپایی و امریکایی توصیه 
کردند که جمهوری اســامی ایران در شرف سقوط است و 
این روش اسرائیلی ها در گذشته نیز این چنین بوده چرا که 
آنها در پی  ضعیف کردن جبهه مقاومت و هم چنین ضعیف 
کردن کشورهای عربی مانند مصر، اردن و سوریه می باشند. 
او در ادامه گفت اکنون ۷۰ روز از مرگ مهسا امینی گذشته 
است و آنها پروپاگاندای ضد ایرانی خود را هم چنان تکرار می 

کنند. آنها هم چنان ادعا می کنند که تظاهر کنندگان در کف 
خیابان هســتند در حالی که ما می دانیم در ۴۰ روز گذشته 
دیگر هیچ خبری نبوده است و اگر تظاهراتی هم اتفاق افتاده 

برای حقوق و شغل و موضوع های اجتماعی بوده است. 
خانم محجبه ای که با مجتبی امانی به گفتگو نشسته بود از او 
نپرسید اگر تظاهرات فقط همان روزهای اول بود پس چگونه 
تا کنون بر طبق آمارهای رســمی بیش از پانصد نفر به قتل 

رسیده اند و ۲۰ هزار نفر بازداشت شده اند. 
در مــورد مجتبی امانی نقل قولی از ایندیپندنت فارســی به 

جاست
» امانی در زمره دیپلمات های وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
است که دست کم در گفتار، مواضع تند ضدآمریکایی دارد و 
در یادداشت های خود بر برنامه ریزی برای »نابودی اسرائیل از 

درون« تاکید کرده است.«

هم صدایی با مردم قهرمان ایران

شهر ارواین
یکشنبه 18 دامبر

ساعت 4- 2 بعدازظهر

فراخوان

جمعی از ایرانیان با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
نروژ خواستار تعطیلی آن شدند

در پی اعدام دو تن از بازداشت شدگان خیزش سراسری در 
ایران، تعدادی از ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسامی 
در نروژ با سردادن شــعارهای »آزادی برای ایران« ، »نه به 

اعدام«، خواستار تعطیلی این سفارت شدند.
پس از ثبت کارزار»اخراج ســفیران جمهوری اســامی از 
 Change.org کشورهای صنعتی« در وب سایت بین المللی
در روز ۲۴ مهرماه، گــروه »ایرانیان مدافع عدالت و حقوق 
بشــر« از سران هفت کشــور صنعتی جهان )گروه جی۷( 

خواست تا سفیران جمهوری اسامی را اخراج کنند.
هــدف نهایی این کارزار جمع آوری ۲۰۰ هزار امضا بود، اما 
در کمتر از دو ماه از مرز یک میلیون نفر نیز گذشته است که 
این رقم، رکوردی جهانی برای این سایت محسوب می شود. 

در بیانیه این کارزار آمده است: 
ما نگران هســتیم که جان بسیاری از زندانیانی که تنها به 
علت مخالفت با حکومت زندانی شده اند و زندانیان دو ملیتی 
که در این زندان و زندان های دیگر هستند به شدت در خطر 

باشد. از این رو ما درخواست می کنیم:
1- با قاطعیت خواهان آزادی این زندانیان از زندان های ایران 

شوید.
۲-  سفرای جمهوری اسامی 
در کشور شــما یا نمایندگان 
آن ها در سازمان های بین المللی 
را که در کشــور شما هستند 
نامطلوب«  افــراد »  را فــورا 
بخوانید و در اعتراض به رفتار 
غیرقانونی و غیرانسانی نسبت 
به معترضین در ایران از کشور 

خود اخراج کنید.
 

برای شرکت در این کارزار به 
سایت زیر مراجعه کنید. 

https://www.change.org/p/

g-7leaders-expel-iran-s-diplo-

mats-demand-that-political-

prisoners-be-freed

وســـت وود

https://www.heidarilawgroup.com/
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https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113549
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پژوهشگران اینترنت: فعالیت آنالین
 پیرامون اعتراضات ایران بی سابقه است

مارک اوون جونز، استاد و نویسنده کتاب »اقتدارگرایی دیجیتال در خاورمیانه« اعام 
کرد: » هشتک مهسا امینی)#مهسا_امینی( ظرف یک ماه، حدود 33۰ میلیون بار به 
 BlackLivesMatter# زبان فارســی توییت شده است که این رقم در مقایسه با
طی هشــت سال حدود 83 میلیون بار و کلمه #اوکراین از ماه فوریه تا کنون ۲۴۰ 

میلیون بار منشن شده است.
گزارشــگران بدون مرز، ایران را »یکی از ده کشــور بد جهان در آزادی مطبوعات«  
معرفی می کنند، چرا که ، شبکه های اجتماعی توسط حکومت جمهوری  اسامی 
رصد می شــود و خبرنگارانی که اخبار اعتراضات را منعکس می کنند سرکوب می 

شوند. 
باربارا اساوین، روزنامه نگار و پژوهشگر در شورای آتانتیک که بیشتر در مورد مسائل 
ایــران تحقیق می کند، می گوید: » علیرغم محدودیت های بســیار زیاد در اطاع 
رسانی اخبار در ایران، هنوز روزنامه نگاران شجاعی هستند که این خبرها را پوشش 
می دهند. همانند خبرنگاری که در مورد بازداشــت مهسا امینی و کشته شدن آن 

خبررسانی کرد و او در حال حاضر برای انعنکاس این خبر زندانی شده است.«
 

پژوهشگران اینترنت پس از انجام تحقیقاتی در زمینه خبررسانی آناین اعام کردند 
که فعالیت آناین کاربران پیرامون اعتراضات مردم ایران بی سابقه است. 

 
ترجمه گروه خبری ایرانشهر 

-https://www.vox.com/world/23498870/12/12/2022/iran-protests-infor  : منبع
mation-war-bots-trolls-propaganda

جامعه  بین المللی باید هر چه سریعتر
 به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد

فدراســیون بین المللی حقوق بشــر )FIDH(  و جامعه  دفاع از حقوق بشر در ایران    
 )LDDHI(در روز سه شنبه 13 دسامبر در بیانیه ای اعام کردند: دولت های سراسر 
جهان و به ویژه کشورهای عضو اتحادیه  اروپا باید سفیران و بلندپایه ترین دیپلمات های 

خود را از جمهوری اسامی ایران فراخوانند.
در این بیانیه تأکید شــده اســت : ماندن دیپلمات های کشورهای دیگر در ایران در 
شرایط سرکوب وحشیانه و اعدام دو معترض در کمتر از یک هفته، بدون نشانه هایی 

از تغییر رفتار رژیم تهران، غیرقابل توجیه است.
 

فدراســیون بین المللی حقوق بشــر )FIDH( و جامعه  دفاع از حقوق بشر در ایران 
)LDDHI(  ( از تمام دولت ها خواست نارضایتی شدید خود را از بی اعتنایی مطلق 
دولت مردان جمهوری اسامی ایران به حقوق بشر، از جمله حق زندگی، نشان دهند 

و سفیران خود را فرا بخوانند. 
 

این فدراسیون بین المللی و جامعه دفاع از حقوق بشر تأکید کرد، کشورهای جهان 
باید اقدام های متناســب دیگری را برای پاسخ گو کردن عامان نقض حقوق بشر در 
ایران، در صحنه  بین المللی در پیش بگیرند، از جمله با تسهیل کار »هیئت بین المللی 
حقیقت یاب« که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۲۲ تشکیل آن 

را مقرر کرد. 
فدراســیون بین المللی حقوق بشر و جامعه  دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از 
همه  کشورهای عضو ســازمان ملل خواستند که اعدام معترضان را محکوم کنند و 

خواستار توقف فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران شوند. 

برای ... برای ...
برای یک لحظه خندیدن…

دلداده بدبخت
دانی که همان دلبر خوش نقش و نگار

بر عاشق دلداده ی بدبخت چه گفت
گفتا که تویی مفلس و بی پول، که هیچ

قزمیت و کچل هستی و بی ریخت و زمخت

گاو
یک گاو بشد رهروی گاوان دگر
بشنید ز گاوان دگر، توپ و تشر
گفتند برو راه خودت را پی گیر

عقل تو چه شد! مگر که گاوی تو پسر؟

https://www.vox.com/world/2022/12/12/23498870/iran-protests-information-war-bots-trolls-propaganda
https://www.vox.com/world/2022/12/12/23498870/iran-protests-information-war-bots-trolls-propaganda
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  مقاله:

جاوید خمینی
محمد جواد اکبرین: نویسنده،اسالم شناس،دین پژوه.

تقدیم به محضر پاک تمام آنانی که در ماه دیدنش…
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد ...                                 

اگرهیتلر نبود، امروز آنجا مرکل صدر اعظم المان نمی شد..
در جهان چه بسا بسیار  اتفاق افتاده دیوانگان تاریخ ساز شده اند..

در طول تاریخ زیاد داشته ایم همان طور که شاه ایران نابغه ی سیاسی و وطن پرست 
قرن بوده، خمینی هم بزرگترین پدیده بیداری قرن شد ..

اگر چه دیر آمد، اما با زنگ بیداری آمد..
پیرمردی به اســم خمینی بزرگترین چراغ های روشــنفکری را نه تنها درایران و 

خاورمیانه، بلکه در جهان روشن نمود...
خمینی به تنهایی توانست نه فقط تمامیت اسام را زیر سوال ببرد، بلکه فاتحه تمام 

ادیان را هم بخواند...!
وی با نهضت خود آنچنان بیداری در جهان بوجود آورد که امروزه کمتر کســی را 

میتوان پیدا نمود که دین گریز نشده باشد..! 
گروهک هایی چون داعش و طالبان از دل تفکرات خمینی بیرون آمدند...

وی به تنهایی موفق شــد تمام دست آورد های اســام 1۴۰۰ ساله را نابود کند و 
رنسانس ملی مذهبی را پایه گذاری نماید..!

انقــاب 13۵۷ یک نعمت بزرگ تاریخی برای مردم ایران بــود، اگر چه با ویرانی 
مملکت ایران مواجه شد، اما بنیان مذاهب را از بیخ کند و یک تنه ترمیناتور ادیان 

بود..
وی به تنهایی منجر به ایجاد یک روشــنگری تاریخی و گریز از بن بســت جهالت 

دینی شد..
خمینی برای کشور ما یک ضرورت تاریخی محض به معنای فلسفی آن بود..

فلسفی از این جهت که به توده مردم یاد داد برای هر چیزی در پی منطق و استدالل  
آن باشند..

خمینی تبدیل به فاکتوری شد که مردم را به تفکر وپرسش وا داشت... 
از این رو ترجیح دادند قران را فقط با صوت زیبا و فریبای عبدالباسط گوش نکنند و 

کمی هم به معانی فارسی آیات بپردازند.. 
این شد که تازه فهمیدند دین اسام بیشتر دین قتال، جنگ، غنیمت، اسیر ، جزیه، 
سر و دست بریدن ، قصاص، کتک زدن زنان و مجوز تجاوز به انسانهای مظلومی بنام 

کنیز...
فهمیدند شــهوت رانی حتی با دختران شیرخواره  قصه هایی کودکانه نبوده، بلکه 

واقعیت های غیر قابل انکار از دین مبین اسام عربی و محمدی است..

اگر رژیم قبلی ادامه داشــت، بســیاری از جوانان ما هنوز با نهایت اخاص منتظر 
اعتــکاف ماه رجب و نوحه خوانی های محرم بودند، در حالیکه امروز این مراســم 
مذهبی وسیله تفریح و سرگرمی آنها گردیده و بیش از9۰درصد مردم ایران گریزان 

از این مراسم و جریانات شده اند..
خمینی کمک بزرگی به آگاهی مردم ایران و جهان کرد تاچهره عریان و واقعی اسام 

، در بهترین شکل ممکن بر همگان آشکار گردد...
خمینی یک نعمت بی مثالی بود که به مردم آموخت  هر گنبد و بارگاهی را قدسی 

نپندارند...
خمینی یک صفحه از تاریخ ایران بود، اما کتابی قطور شــد برای شــناخت جهان 
بینی اسامی و دموکراسی دینی و آزادی بیان و همچنین اقتصاد اسامی که طبق 

فرمایش ایشان مال خر بود...

او ایران  را زمانی در دست گرفت که پول ایران یعنی  ریال، جزء پنج ارز رایج و قابل 
معامله در بازار جهانی  بود ..!

حــال اینکه خود پهلوی این پول را نــه از درون چاه، بلکه از اقتصاد مفلوکی به نام 
لجنزار قاجار، تحویل گرفت...!؟

تا آنجا که سفر برای ایرانیان تنها با در دست داشتن شناسنامه شیروخورشید نشان، 
بدون نیاز به پاسپورت و ویزا منهای چند کشورکمونیستی, به تمام کشورها ممکن 

بود...!!

و اینک ریال اولین پول بی ارزش  دنیا و برابر با کاغذ توالت هست..
پهلوی صنعت خورو سازی را به ایران آورد و یک خودروی خانوادگی سیتروئن را به 

قیمت کمتر از 3هزار تومان در اختیار عموم مردم قرار داد..!
وحال اینکه در سال 1۴۰۰با گذشت فقط چهل سال پولی که با آن میتوانستی یک 

خودرو خریداری کنید، فقط میتوان یک لیتر بنزین معمولی خرید..!
وجود خمینی برکتی بود برای مردم نادانی که در ماه دیدندش و برای کســانی که 
شعار روح منی خمینی سر دادند، اما در واقع فاجعه ای بود برای بقیه و لکه ننگی 

بر دامن بشریت..
خمینی مفهوم نه شرقی نه غربی، مفهوم شعار استقال آزادی بود و درک معجونی 

به اسم جمهوری اسامی، خمینی تفسیر رأفت اسامی بود ..
خمینی اگر چه برای ایرانیان و بخشــی از جهان  طنــاب داری بود ، اما تبدیل به 

شاقی برای روشنگری شد ..
خمینی برای فرزندان و نســل های بعدی ایران چراغی پر فروغ روشــن نمود، که 

بزرگترین اندیشمندان ایران نتوانستند همانندش باشند.
خمینی به تنهایی تبدیل به دهها هزار کتاب نانوشته پیرامون روشنفکری و روشن 

بینی گردید..!

مردم ایران با آن اعتقادات مذهبی، تا اختاس ها و کاپیتوالسیون آخوندی و رانت 
های اســامی را به چشم نمی دیدند ؛ باورکردن این معجون های اسامی برایشان 

سخت بود..باور پذیری خمینی گره کوری بود که به دستان خودش باز شد..

https://pandorarugs.com/
https://www.honarmandfoundation.org/
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 در کانون خبر:

213-573-9635

کارن بس ، نخستین شهردار زن لوس انجلس
کارن بس شــهردار لوس آنجلس که روز گذشته آئین ســوگند برای شهردار او با 
حضور کاماال هریــس معاون رئیس جمهور آمریکا برگزار شــد به عنوان چهل و 
سومین شــهردار لوس آنجلس و نخستین شهردار زن کار خود را از امروز با اعام 

شرایط اضطراری برای لوس آنجلس در مورد وضعیت بی خانمان ها آغاز کرد. 
در مراسم سوگند برای شهرداری هزاران لوس آنجلسی، به رقص و شادی پرداختند 

و استیوی واندر هنرمند معروف به اجرای برنامه پرداخت. 
در این آیین، نخستین شــهردار زن سیاهپوست، در کنار کاماال هریس نخستین 
زن سیاهپوست آســیایی تبار معاون رئیس جمهور و نخستین معاون فرماندار زن 
در ایالت کالیفرنیا با حضور بســیاری از چهره های دموکرات ایالت کالیفرنیا نقطه 
عطفــی برای یک آغاز بود در این ایین دکتر صــادق نمازیخواه از بنیاد ایمان نیز 

حضور داشت. 

هنگامی که در ماه اکتبر ۲۰۲۲ از ســوی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعام شد 
که شــرایط اضطراری Covid-19 در ۲8 فوریه ۲۰۲3 پایان خواهد پذیرفت کسی 
پیش بینی نمی کرد که شرایط با باال رفتن شمار مبتایان در زمستان چگونه خواهد 
بود. همه انتظار دارند که شرایط دشوار و مقررات نیز به پایان برسد. مقررات و مواردی 

که دیگر به اجرا در نخواهد آمد چنین است:
1 – مسئوالن بهداشت و درمان نیاز به مرور نتیجه آزمایش کرونا را پیش از آن که 

برای بیماران بفرستند نخواهند داشت. 
۲ – کارکنان خدمات اضطراری، برای کمک به پرستاران، واکسن را به مراجعه کننده 

تزریق نخواهند کرد. 
3 – مســئوالن محلی )شهری و کانتی( نیاز نخواهند داشت تا راهنمای بهداشت و 

درمان اضطراری خود را بازنگاری کنند. 
ناگفته نماند چون شرایط ایالت کالیفرنیا با در نظر گرفتن شمار مبتایان در تمامی 
ایالت است، کانتی ها بر اساس شــمار مبتایان می توانند در حالت اضطراری خود 

بمانند. 

پس از پایان وضعیت اضطراری کووید در کالیفرنیا
 چه چیزی تغییر خواهد کرد؟

ایالت کالیفرنیا پیشگام در 
قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان
ایالت کالیفرنیا به عنوان پیشگام در قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان، سبب شد 

که روند قانونی این مقررات آسانتر پیش برود. 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که بیش از 18 سال پیش شهردار سن فرانسیسکو 
بود، نخستین ســند ازدواج دو همجنس را امضا کرد و این هفته جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا این قانون تصویب شــده در مجلس را امضا خواهد کرد و در هنگام 
امضای این قانون، کاماال هریس معاون رئیس جمهور آمریکا حضور خواهد داشت 
که در همان 18 سال پیش، در حالی که دادستان کل شهر سن فرانسیسکو بود، با 
این که آن را برخاف قانون اساسی می دانست، خودش ۲ همجنس را به عقد قانونی 

یکدیگر دراورد. 

نیاز به تصفیه آب های زیر زمینی 
برای رفع کمبود آب 

خشکسالی کالیفرنیا از یک ســو و گرمایش زمین و تغییر شرایط آب و هوایی، آب 
آشامیدنی در کالیفرنیا را با کمبود روبرو می نماید و شهر لوس آنجلس با جمعیت ۴ 

میلیونی، در باالی این جدول نیازمندی به اب قرار می گیرد. 
شــهر لوس آنجلس درمنطقه سن فرناندو ولی، 11۵ چاه آب زیرزمینی دارد که ۷۰ 

درصد آن به سبب آلودگی، دهه هاست که بدون مصرف مانده است. 
شهر لوس آنجلس با تاش و برنامه ریزی برای بازگردادن آب های زیرزمینی به شرایط 
مصرف، بودجه ای ۶۰۰ میلیون دالری را در ســن فرناندو ولی برای تصفیه آب های 
زیرزمینی به کار گرفته اســت تا بتواند دســتیابی کامل به 8۷۰۰۰ اکر فوت، آب را 

فراهم نماید.

15 سال زندان برای رییس پیشین 
زندان زنان برای دست درازی جنسی 
رییس پیشــین زندان فدرال زنان در کالیفرنیا به سبب دست درازی به زنان و زیر 
فشار قراردادن آنها برای عکس گرفتن برهنه و سکسی، به 1۵ سال زندان محکوم 

شد. 
او که ری گارسیا نام دارد و ۵۵ ساله است، یکی از ۵ نفری است که برای این پرونده 
محاکمه شــده اســت. هیئت منصفه دادگاه پس از شنیدن شهادت 3 زنی که در 
فاصله دسامبر ۲۰19 تا جوالی ۲۰۲1 مورد آزار جنسی قرار گرفته اند و با شنیدن 
شهادت خود متهم، او را در 8 فقره جرم، مجرم شناخته و 1۵ سال زندان را برای 
او در نظر گرفت. زیرا افزون بر آزار جنسی، با وعده سلول بهتر و آسان تر، قربانیان 

خود را شکار و وادار می کرده تا عکس برهنه و سکسی بگیرند.
FBI پس از یافتن این عکس ها در تلفن دستی او که ویژه زندان بوده، این نگهبان 

را به جرم سؤاستفاده از اختیارات شغلی تحویل دادستانی داده است. 

دریافت 500 میلیون دالرخسارت از داروخانه های وال گرین

راب بونتا، دادســتان کل کالیفرنیا اعام کرد که ایالــت کالیفرنیا ۵/۷ میلیارد دالر 
خســارت و جریمه توافقی از داروخانه ها ، به سبب نقش آنها در گسترش همه گیر 
شدن مواد افیونی دریافت نموده است که به چند مورد اختصاص دارد.آخرین جریمه 
و خسارت  ۵۰۰ میلیون دالری است که از شرکت وال گرین  دریافت شده و از آن 
برای مبارزه و درمان مبتایان به داروهای حاوی افیون استفاده خواهد شد، مشکلی 

که به بحران  بزرگ ابتا به ماده مخدر تبدیل شده است.

این خسارت توافقی همانند همان توافقی است که در ماه نوامبر علیه فروشگاه های 
زنجیره ای وال مارت صورت پذیرفت.

داروخانه های این دو شرکت بزرگ در کالیفرنیا متهم شده بودند که داروهای دارای 
مواد افیونی را مسئوالنه و با کنترل به مشتریان نداده اند.

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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ســازمان اطاعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند   در کانون خبر:
اهمیت آن دو چندان می شود.

در مورد سازمان اطاعات و امنیت کشور، ایران )ساواک( دیدگاههای مختلفی وجود داشته 
و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد.

مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در دستگاههای 
اطاعاتی مهم دنیا شــامل CIA آمریکا، MI6 انگلســتان، موساد اســرائیل گذرانده و نیز 
تحصیات خود را در دانشــکده ضد اطاعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به 

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل ۷۰ ساله تجربه و 
بیش از ۲۲ ســال خدمت در ساواک اســت. توانسته است اطاعات مفید و جامعی در مورد 
عملکرد ســاواک بویژه در باره  اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی 
را در اختیار  نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد.  او  بر بســیاری از ناگفته ها، نادیده ها، 

ناشنیده ها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.
» ناشر«

 310.477 7477

منتشـر شـد

در کوچه پس کوچه های غربت  )۲ جلدی(
هما  سرشار

در پشت جلد کتاب می خوانید: ... هرچند غربت امروز با غربت ده سال پیش زمین تا آسمان 
فرق کرده است. هرچندغربت آنقدر پریده رنگ به نظر می رسد که شاید روزی با سازش و 
حل شدن اشتباه شود، هرچند که من غریبه، پس از یک سفر چند روزه، در نهایت شگفتی 
حس می کنم دلم برای خانه ام در لس آنجلس تنگ شده است نه برای خانه ام در تهران، 
ولی با سماجت یقه غربت را رها نمی کنم. انگار می ترسم خود را گم کنم، می ترسم بخشی 
از وجودم را از دست بدهم، می ترسم بی هویت شوم، به همین دلیل درحالی که امروز با 
تمام کوچه پس کوچه های شهر لس آنجلس آشنا هستم و در مقابل کوچه دوران کودکی یا 

نوجوانی خود را به سختی به یاد 
می آورم. باز هم اینجا را غربت 
و آنجا را خانه می نامم و دل را 
به این باور می سپارم که از خانه 

دورم...

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

روایت ماندگاری )۲ جلدی(
هما  سرشار

ردپای ملت ها واقوام را می توان در گورســتان هایی که سده ها پس از حضورشان در خطه ای 
کشف می شود، پیدا کرد و به شناختی هرچند ناکامل از آنان دست یافت. سال ها بعد، هنگامی 
که رهگذری کنجکاو پایش به شهر فرشتگان برسد و به دیدار هر یک از گورستان های این شهر 
برود، خواهد فهمید که در اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست و یکم، مهاجرانی در این شهر 
زندگی می کردند که در میان شان شمار زیادی هنرمند، فرهنگی، دانشگاهی، نخبه، کوشنده 
سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر جالی وطن کرده یا از زندان جمهوری اسالمی گریخته بودند که 
شمع وجود تنی چند از آنان زود خاموش شد. سنگ نوشته های آرامگاه ابدی هر یک از اینان در 
گورستان های لس آنجلس، برلین، پاریس، لندن و شهرهای دیگر راویان کوچ بزرگ تاریخی اند و 

چندان زیاد که شمارش همگی کار 
آسانی نخواهد بود. نام هر یک از 
این بزرگان در خاک غربت خفته، 
به یاد آن رهگذر می آورد که بر 
ســر این قوم مهاجر چه رفت و 

روایت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

کمبود داروهای درد وسرماخوردگی 
کودکان در داروخانه ها

باال گرفتــن بیماری آنفلوانزا در میان کودکان و نوجوانان از یک ســو و بیماری 
تنفسی RSV از سوی دیگر در همراهی با کمبود داروهای مسکن برای کودکان 
مانند Tylenol، شــماری از خانواده ها را وادار به خرید شــربت های ســرفه و 
داروهای مســکن کودکان و انبار کردن ان در خانه ها کرده اســت به گونه ای که 
قفسه داروخانه ها تهی شده و فروشــندگان آناین مانند آمازون نیز انبارهایشان 
خالی اســت و کسانی که بیماری های آســم دارند و مصرف این داروها برای آنها 
همیشــگی اســت دچار هراس شده اند و همین هراس مشــکات تنفسی آنها را 

بیشتر کرده است. 
کمبــود این داروها و همراهی آن با داروهای دیگر که خانواده ها بدون نیاز آنها را 
بــرای روز مبادا انبار می کنند از 19 نوامبر تا کنون ادامه یافته و تولید کنندگان 
کار خود را به صورت ۲۴ ســاعته ادامه  می دهند تا بتوانند پاســخگوی نیازها تا 

پایان سال باشند. 

برگزاری سوگند کارن بس به سبب بارندگی 
درتاالر سرپوشیده مایکروسافت 

به سبب بارندگی و شــرایط آب و هوا، آیین سوگند کارن بس به عنوان شهردار 
لوس آنجلس به Microsoft Theater که تاالری سرپوشیده است منتقل شد 

و در روز یکشنبه در برابر ساختمان شهرداری در دان تان برگزار نخواهد شد. 
تاالر مایکروســافت ۷۰۰۰ نفــر گنجایش دارد و درهای آن ســاعت 11 بامداد 

یکشنبه بر روی لوس انجلسی ها باز خواهد شد. 
این مراســم برای همه آزاد و رایگان اســت و کسانی که می خواهند حضور یابند 

ضروری است که نام نویسی کنند. 
بنابــر برنامه از پیش تعیین شــده، کاماال هریس، معــاون رئیس جمهور امریکا، 

سوگند شهردار شدن کارن بس را اجرا خواهد نمود. 

800 میلیون دالر هزینه و تنها ۲ پیروزی

انتشار نتیجه انتخابات میان دوره ای در مورد الیحه های ارائه شده برای ایالت کالیفرنیا، 
نشان می دهد که با 8۰۰ میلیون هزینه ای که برای آگهی های تلویزیونی شده است، 
تنها الیحه های 1 و ۲8 تصویب شده و الیحه های 3۰، 31، ۲9، ۲۶ و ۲۷ رد شده اند. 
برای الیحه 1 که با ۶۷ درصد رای پذیرفته شــد و در مورد افزودن متممی در مورد 
سقط جنین به قانون اساسی کالیفرنیاســت موافقان 1۶/1 میلیون هزینه کردند و 

مخالفان که از مرکز کالیفرنیا بودند، 31۴ هزار دالر هزینه کردند. 

برای الیحه ۲۶ که با۶۷ درصد مخالف رد شــد و در مورد اجازه شرط بندی بر روی 
اسب ها در قمارخانه های بومیان کالیفرنیا بود 1۷۶/1 میلین دالر هزینه شده بود برای 
الیحه ۲۷ که با 8۲ درصد مخالف رد شــد و به شــرط  بندی ها و قمارهای اینترنتی 

مربوط بود ۴18/۵ میلیون دالر هزینه شده بود. 
الیحه ۲8 که به تامین بودجه برای آموزش هنر در مدارس اختصاص داشت، و با ۶۴ 

درصد رای تصویب شد، تنها 11/3 میلیون دالر هزینه شده بود. 

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
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  در کانون خبر:

ماموران پلیس لوس انجلس و استفاده نکردن
 از نرم افزار شناسایی 

گزارش بازرس کل لوس آنجلس نشان می دهد که ماموران 
پلیس لوس آنجلس به درستی از نرم افزار شناسایی چهره 
استفاده نمی کنند و از نتیجه آن استفاده بهینه نمی نمایند. 
۲ ســال پس از آن که رهبران اداره پلیس لوس آنجلس، 
شــرایط سخت تری را برای محدودســازی استفاده از نرم 
افزار شناسایی چهره را به اجرا گذاشتند، میزان کارایی این 
نرم افزار برای اداره پلیس لوس آنجلس کاهش یافته است. 

از میــان ۲۰۰۰ باری که در ۲ ســال گذشــته از نرم افزار 
استفاده شده، ۵۵ درصد منجر به شناسایی مجرمان شده 

است. 
اداره پلیس لوس آنجلس 9۰۰۰ تصویر چهره مجرمان را در 
کامپیوتر خود دارد و ماموران می گویند میزان بهره  وری از 
این نرم افزار به ســبب نداشتن داده های کافی، پاسخگوی 

مؤثری نیست. 

بررسی و ارزیابی میزان پرداخت غرامت به 
نوادگان بردگان سیاه پوست 

نخستین کار گروه رسیدگی به میزان غرامت قابل پرداخت به 
ساکنان سیاهپوست کالیفرنیا که نیاکانشان در قرن نوزدهم از 
آفریقا به عنوان برده به امریکا آورده شده اند در اوکلند کالیفرنیا 
تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسید که این پرداخت را به این 
گروه از مردم محدود نماید. از سوی دیگر 9 عضو این گروه که 
از سوی فرماندار دموکرات کالیفرنیا، گوین نیوسام و دیگر قانون 
گذاران تعیین شــده اند، در نشســت امروز خود به این موضوع 
پرداختند که چگونه در ارزیابی خود در مورد اماک و بهای آن 
تصمیــم بگیرند و این که در چه زمانی بین قرن نوزدهم و قرن 
بیستم، مالکیت سیاهان از زمین هایشان سلب شده است مانند 
زمین های کنار دریا و یا این که چگونه تبعیض علیه سیاهان را 

تا مهلت اول جوالی ۲۰۲3 ارزشیابی و طبقه بندی کنند. 

8 شهر کالیفرنیا در باالی باالی لیست شهرهایی
 که رانندگی در آن خطرناک  است

آخرین مطالعه بررســی تصادف ها ابر بزرگراه های امریکا 
نشــان می دهد که در ۵۴ درصد تصادف ها رانندگانی که 
مجروح شــده اند تحت تاثیر مصرف الکل و یا مواد مخدر 

بوده اند. 
در همین گزارش آمده است که ۲۰ درصد کسانی که در 
جاده ها از آنها آزمایش مصرف الکل و یا مواد مخدر انجام 
شده نشانه های رانندگی تحت تاثیر الکل و یا مواد را مثبت 

داشته اند. 
ناگفته نماند که در گزارش ایمنی رانندگی در جاده ها، از 
1۰ شهری که بدترین رانندگی ها در آنها انجام می شود، 
8 شهر در کالیفرنیا هستند این شهرهای کالیفرنیا بیکرز 
فیلد در باالی جدول رانندگان بد اســت و ساکرامنتو ۲، 
لوس آنجلس ۴، سن فرانسیسکو ۵، سن دیه گو ۶، فرزنو 

۷، ریورساید 8 و ریچموند 9 است. 

با تجویز قرص Paxlovid بیماران کرونایی
 را درمان کنید 

با همزمانی شــیوع ســه ویروس کرونا، انفلوانزا و RSV که 
هر سه مشکات تنفسی به همراه دارند، مسئوالن بهداشت 
و درمان کالیفرنیا، از پزشکان می خواهند با تجویز داروهای 
ضدکرونا که می تواند پاسخگوی هر سه مشکل تنفسی باشد، 
بیماران را راهی بیمارستان نکنند و تا جایی که می شود دور 
از بیمارســتان درمان کنند، زیرا بیمارســتان ها به باالترین 
گنجایش خود نزدیک می شوند. یکی از داروهایی که پیشنهاد 
شده اســت قرص Paxlovid است که می تواند 9۰ درصد 

خطر مرگ ناشی از کرونا را کم کند و این داروی به فراوانی در 
داروخانه ها با نسخه پزشک در دسترس است. زیرا برعکس 
سال گذشته، هم اکنون بیماران داروهای ایمن و موثر برای 
درمان بیماری های جدی تنفسی را دارند و درمان به دور از 
بیمارستان، آنان را از خطر بیماری های بیمارستانی نیز دور 

نگه می دارد. 

اداره آب منطقه ای جنوب کالیفرنیا به سبب 
خشکسالی، اعالم شرایط اضطراری نمود

اداره آب منطقه ای جنوب کالیفرنیا به سبب خشکسالی، 
اعام شــرایط اضطــراری نمود و از تمامــی آژانس های 
زیرمجموعه خود خواست تا با بهره گرفتن از همه امکانات، 

نسبت به کاهش مصرف آب اقدام کنند. 
این محدودیت و کاهش در راســتای آب مصرف شده از 
منابعی که از بیرون کالیفرنیا و بیرون از جنوب کالیفرنیا 
وارد می شــود و میزان آب مصرفی از این منابع را سامان 
می بخشد و به ویژه در مورد آب مصرفی از رودخانه کلرادو 

و آب مصرفی از پروژه ایالتی از شــمال کالیفرنیا ضروری 
خواهد بود. 

شرایط خشکسالی در جنوب کالیفرنیا، کاستن از مصرف 
آب همانند آبیــاری چمن های بیرون خانــه را اجباری 
می نمایــد. ناگفتــه نماند که اجبار برای کاســتن از آب 
 Lake مصرفی هم اکنون در رده ســوم پروژه اســت و
Mead و Lake Powel به سبب کم آبی رو به خشکی 

تاریخی می روند. 

جو بایدن ، مقررات مهاجرت را
 برای پناهچویان آسانتر می نماید

 Title در حالی که به ۲1 دســامبر نزدیک می شویم و مقررات
۴۲ برای مهاجران به پایان می رسد، ده ها هزار مهاجر در پشت 
مرزهای کالیفرنیا و تگزاس آماده ورود به آمریکا می شوند. گرچه 
دولت بایدن بخش هایی از مقررات Title ۴۲ را تغییر داده، اما 
جمهوریخواهان کنگره از دادگاه تمدید آن را درخواست کرده اند. 
Alejandro Mayakas وزیر امور امنیت داخلی آمریکا که 

اداره مهاجرت زیر مجموعه آن اســت از ســرعت بخشیدن به 
درخواســت های مهاجرت و پناهندگی در مرز تگزاس و آمریکا 
سخن گفته است، مرز کالیفرنیا با مکزیک در جنون سن دیه گو 
کانتی به نظر آســانتر از تگزاس از نظر رسیدگی به نظر می آید 
و مرز تگزاس از نظر جغرافیایی به کشــورهای امریکای التین 

نزدیکتر است. 
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  در کانون خبر:

کانون حقوق بشر ایران: جمهوری اسالمی باید جواب 
بدهد با دنیای ۲۲ ساله چه کرده است؟

کانون حقوق بشر ایران پس از پیدا شدن پیکر دنیا فرهادی از 
رژیم جمهوری اسامی ایران خواست تا توضیحات الزم را برای 

علت مفقود شدن و مرگ وی ارائه دهد.
دنیا فرهادی دانشجوی ۲۲ ساله اهل اهواز که از 9 روز پیش 

ناپدید شده بود، امروز پنج شنبه ۲۴ آذرماه )1۵ دسامبر( در 
کنار ساحل کارون پیدا شد. 

 پدر و مادر دنیا 9 روز به دنبال پیکر دخترشان گشتند تا اینکه 
امروز پیگر او در کنار ساحل کارون پیدا شد. 

دیده بان حقوق بشر هشدار داد ممکن است به 
زودی در ایران اعدام های بیشتری انجام شود

تارا ســپهری فر، پژوهشگر ارشــد دیده بان حقوق بشر ایران، 
گفت: »محاکمه کسانی که در ارتباط با اعتراضات اخیر به اتهام 
» محاربه « محکوم شــده اند، حماقت تمام عیاری از عدالت 

است.«
وی افزود: » طبق گزارش های بدســت آمده، رژیم جمهوری 
اســامی ایران، متهمان را از یک ســو برای گرفتن اعتراف 
شکنجه می کند، و از سوی دیگر آنها را از دسترسی به وکای 
مورد نظر خود محروم می کند، و به سرعت مراحل محاکمه  
آنها طی می شود تا بتواند پادمان های موجود در قانون جزایی 

و آیین دادرسی کیفری را دور بزند.«
پژوهشگر ارشد دیده بان حقوق بشر ایران تأکید کرد: » اعتراف 
گیری از کســانی که به اتهام محاربه محکوم شــده اند و از 
دسترسی به وکیل انتخابی خود، محرومند، اقدامی هماهنگ 
در کمپین دادگاه های ساختگی مسئولین جمهوری اسامی 
می باشــد که هدف آنها ایجاد رعــب و ترس و قدرت نمایی 

حکومت در بین مردم ایران است. « 
 دیده بان حقوق بشر به مقامات جمهوری اسامی ایران هشدار 
داد که فورا این محاکمات را متوقف کرده و احکام اعدام را لغو 

کند.
دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در همه شرایط و در همه 
کشورها مخالف است، زیرا این نوع مجازات ظالمانه و غیرقابل 

برگشت است.
 بنابه گزارشات حاصله، رژیم جمهوری اسامی ایران یکی از 
کشورهایی است که بیشترین استفاده از مجازات اعدام را دارد 
و از تاریخ ۲1 مارس تا 1۲ ســپتامبر سال ۲۰۲۲، تعداد 3۰۶ 

نفر را اعدام کرده است.
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : سایت دیده بان حقوق بشر 

https://www.hrw.org/news/2022/12/13/iran-
death-sentences-against-protesters

دریافت کمک مالی از تولید کنندگان ماری وانا 
برای پژوهش!

UCLA می گوید پژوهش بر روی فرآورده های صنعت کشت 
ماری وانا مســتقل انجام شده است و منتقدان می پرسند چرا 
دریافــت کمک مالی بزرگ از ســرمایه گذاران این صنعت را 

پنهان کرده است. 
UCLA پنج سال پیش، نخستین دانشگاهی بود که به طور 
جامع پژوهش در مورد این گیاه را آغاز کرد و دیری نپایید که 
موضوع قانونی شــدن مصرف ماری وانا و فرآورده های آن در 

کالیفرنیا و ایالت های دیگر به رای گذاشته شده و تصویب شد. 
مسئوالن دانشگاه در مورد دریافت کمک مالی، پاسخ می دهند 
 California Public نه« اما اسناد و مدارکی که بر اساس«
Record Act در اختیار همگان اســت نشــان می دهد که 
سرمایه گذاران در این صنعت، چک های خود را نه تنها روانه 

UCLA، بلکه به UC San Diego نیز فرستاده اند. 

14 میلیون دالر خسارت
 برای دیرکرد در اجازه درمان

هیئت منصفه دادگاهی در لوس آنجلس کانتی در رسیدگی 
به شکایت یک بیمار، دستور داد که شرکت بیمه 1۴ میلیون 

دالر خسارت بپردازد. 
در این شکایت طرح شده بود که دیرکرد شرکت بیمه درمانی 
 Elaine در پذیــرش عمل جراحی زنی به نام Health net
Courtney ســبب شده است که او به ســبب درد زیاد، به 

داروهای ضــد درد افیونی، پناه بیــاورد و مبتا به اعتیاد به 
داروهای دارای مواد افیونی شود. 

از این 1۴ میلیون دالر، ۷/۵ میلیون دالر برای خسارت تنبیهی 
و ۶/۵ میلیون دالر برای جبران خســارت ناشــی از آســیب 

جسمانی و روانی به او پرداخت خواهد شد. 
ناگفته نماند که شرکت بیمه درخواست استیناف خواهد نمود.

اتاق های هتل ویژه بی خانمانها خالی مانده است

با گذشــت یکســال از در اختیار قرار دادن سیســل هتل 
به ســکونت بی خانمان ها در دان تاون لوس آنجلس، هنوز 
بســیاری از ۶۰۰ اتاق این هتل خالی مانده اســت و امید 
است که با آغاز کار کارن بس، شهردار جدید لوس آنجلس و 
شرایط اضطراری که او برای حل مشکل بی خانمان ها اعام 
کرده، مشــکات داخلی و رفاهی این هتل نیز حل شود و 

تمامی ۶۰۰ اتاق را بی خانمان ها پر کنند.

این هتل که دارای نگهبان اســت و امنیت آن ۲۴ ســاعته 
از ســوی نگهبان ها برای ســاکنان حفظ می شود می تواند 
الگویی شود برای پروژه های حل مسکن برای بی خانمان ها، 
هنوز نتوانسته است مشکل کولر را برای تابستان حل کند 
و امید بر این اســت که زمســتان نیز مشکل خدمات گرما 

رسانی نداشته باشد.

اتحادیه FIFPRO اعالم کرد:
 ما در کنار امیرنصر آزادانی می ایستیم

فوتبال  حرفه ای  بازیکنان  جهانی  اتحادیه 
FIFPRO( اعام کرد از حکم  فیفپرو ) 
» محاربه« برای امیرنصر آزادانی شــوکه 

شد.
ایــن ســازمان در توییتر نوشــت: »ما از 
امیــر حمایت مــی کنیــم و در کنار او 
می ایســتیم و خواهان لغــو فوری حکم 

او هستیم. «  مجازات 
بازیکن تیــم فوتبال  امیرنصــر آزادانی،   
تراکتورســازی تبریز اســت که ۲۷ آبان 
در اعتراضات  اصفهان بازداشــت شــد و 
 » »محاربه  حکــم  اصفهان  دادگســتری 

برای وی صادر نموده است. 
 نام این فوتبالیســت ۲۶ ساله ، در میان 
حداقل اســامی ۲۷ نفر دیگری است که 
در ارتبــاط بــا خیزش سراســری مرد م 

ایران ، با حکم اعدام روبرو هستند.
 :  منبع ترجمه 

https://www.abc.net.au/
news/2022-12-15/iranian-
footballer-handed-death-
sentence-for-backing-wom-
en/101774262

https://www.hrw.org/news/2022/12/13/iran-death-sentences-against-protesters
https://www.hrw.org/news/2022/12/13/iran-death-sentences-against-protesters
https://www.abc.net.au/news/2022-12-15/iranian-footballer-handed-death-sentence-for-backing-women/101774262
https://www.abc.net.au/news/2022-12-15/iranian-footballer-handed-death-sentence-for-backing-women/101774262
https://www.abc.net.au/news/2022-12-15/iranian-footballer-handed-death-sentence-for-backing-women/101774262
https://www.abc.net.au/news/2022-12-15/iranian-footballer-handed-death-sentence-for-backing-women/101774262
https://www.abc.net.au/news/2022-12-15/iranian-footballer-handed-death-sentence-for-backing-women/101774262
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  در کانون خبر:

چکیــده کتاب / در باره نویســنده 
کتــاب» یهودیان ایــران« یکی از 
زیباترین و پیچیده ترین داســتان 
های ناگفته زمان ما را به تصویر می 
کشــد. جامعه غرب اغلب یهودیان 
در ایران را جامعه ای اســیر و تحت 
ســتم تصور می کنند که در داخل 
کشــور خود بیگانه انــد و در عین 
حــال از ترک آن نیز محروم شــده 
اند. کتاب »یهودیان ایران« مجموعه 
مصوری از ایران قرن بیســت و یک 
اســت که نمای منحصربه فردی از 
جامعه یهودیان دراین کشور را ارائه 
می  دهد و معموالً برای دنیای غرب 
ناشناخته است. حسن سربخشیان، 
عکاس خبری، دو ســال را در میان 
جوامع یهودی ایــران زندگی کرده 
و در دورهمی هــای خانوادگی آنها 
شــرکت کــرده اســت. او با کمک 
همکار روزنامه نگار خود بنام پروانه 
وحیدمنش - نحوه زندگی یهودیان را 
مستند کرده است. فراتر از رویارویی 
های شناخته شده منطقه ای، عکس 
هایی که سربخشیان گرفته، زندگی 
واقعی جامعه یهودیــان ایرانی را به 
تصویر کشیده اســت به طوری که 
آنها از نظــر تابعیت، ایرانی و از نظر 
مذهبی ، یهودی هستند. این مسأله 
نشــان از وفاداری آنها به کشورشان 
است حتی اگر کشورشان با سرزمین 
اجدادی آنها از نظر سیاسی در تضاد 
باشد. کتاب »یهودیان ایران« با بیش 
از یکصد عکس تمام رنگی، همراه با 
حاشیه نویسی بسیار و با مقدمه ای 
که توسط مورخ » لیور بی استرنفلد« 
نوشته شــده است، دیدگاه غربی ها 
را نسبت به این جامعه مذهبی زیر 

سوال می برد.

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  منتشر شد 

 چاپ آمریکا

الیحه ۲۲ در دادگاه
 استیناف سن فرانسیسکو

اجرایی شدن الیحه ۲۲ که در نوامبر ۲۰۲۰ با نزدیک به ۶۰ درصد رای مردم، تصویب 
شده است به دادگاه استیناف منطقه 9 رسیده تا رای دادگاه پایین تر را بررسی و تایید 

یا رد نماید.
پس از الیحه AB۵ که در مجلس نمایندگان کالیفرنیا مبنی بر اســتخدام رســمی 
 Uber، Lyft کارکنان قراردادی برای دریافت مزایا به تصویب رسید، شرکت هایی چون
و Dar Dash بــا هزینه ۲۰۰ میلیون دالر الیحه ۲۲ را در برگه های انتخابات ســال 
۲۰۲۰ قرار دادند تا با رای مردم به لغو AB۵ بپردازند و کارکنان این شرکت ها، کارکنان 

پیمانی مستقل تلقی شوند.
پس از تصویب الیحه ۲۲، قاضی دادگاه، این الیحه را برخاف قانون اساسی اعام و از 

اجرای آن پیشگیری نمود و آن را در هاله ای از تردید گذاشت.
دادگاه استیناف منطقه 9 در سن فرانسیسکو، با شنیدن ادعای دو سوی الیحه، تصمیم 
خود را خواهد گرفت که به احتمال زیاد ،  این پرونده را پس از گذشــت ۲ ســال ، به 

مرحله ای دیگر می کشاند.

نجات مهاجران در آبهای اقیانوس 
گارد ســاحلی 1۲ نفر مهاجر را که قایق آنها به صورت شــناور به ساحل 

هانتینگتون بیچ و کرانه های سان ست بیچ رسیده بود را نجات دادند. 
پس از ســاعت ۶:3۰ شــامگاه دیروز به گارد ساحلی بخش ایمنی دریایی 

خبر می رسد که یک قایق را از بندرگاه به ساحل برسانند. 
نیروهای گارد ســاحلی، آتش نشانی و شــریف دپارتمان 1۲ نفر را نجات 
داده اند که ۷ نفر مرد و ۵ نفر زن بوده اند و ســن آنها بین 19 تا ۴۰ ســال 

گزارش شده است. 
این افراد که جراحت جزئی داشته اند مورد مداوا قرار گرفته و نام های آنها 
اعام نشده است. گفته می شــود که 1۰ نفرشان مکزیکی تبار و یک نفر 

هم شهروند کلمبیا بوده  است. 

تبعیض علیه سیاهپوستان و التین تبارها برای اجاره نشینی در منطقه سن برناردینو کانتی
منطقــه Mojave Desert در ســن برناردینو کانتی به ســبب این که 
شماری از سیاهپوستان و التین تبارها را که در شهر Hisperia بر اساس 
مقررات شهر، در موردشان تبعیض قائل شده و آنها را از خانه های اجاره ای 
بیرون کرده اند، باید در برابر شــکایت مدنــی نزدیک به یک میلیون دالر 
خســارت توافقی به آنها بپردازند. بخشــی از خسارت باید از سوی شریف 
دپارتمان کانتی پرداخت شود که مجری این نقض حقوق مدنی بوده است. 
ناگفته نماند که این شــهر در ســال ۲۰1۵، مقرراتی را در شورای شهر به 
تصویب رســاند تا از افزایش سیاهپوستان و التین تبارها پیشگیری نمایند 
و در ظاهر آن را زیر سیاست برقراری توازن جمعیتی اعام نموده بودند. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113508
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
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بیژن خلیلی

  در کانون خبر:

انتقاد گوین نیوسام از سیاست های 
ضد مهاجران جمهوریخواهان کنگره

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در سفر روز دوشنبه خود به امپریال کانتی در مرز 
آمریکا و مکزیک از مرکزی که با هزینه ایالت کالیفرنیا برای خدمات به مهاجران بنا 
شــده، بازدید کرده و جمهوریخواهان کنگره را به سبب سیاست های ضد مهاجران، 

مورد انتقاد قرار داد.

او اشــاره کرد به سبب سیاسی شدن موضوع مهاجرت، ایالت از دسترسی به بودجه 
فدرال برای حل مشــکل مهاجرت محروم شده است اســت و ناگزیر با بودجه یک 
میلیارد دالری ایالت کالیفرنیا دست به ساختن 9 سرپناه موقت در کانتی های سن 
دیه گو و ریورســاید زده است تا مهاجرانی که از بازداشتگاه های فدرال آزاد می شوند 
با کمک کنشــگران ســازمان های غیرانتفاعی از مسکن، بهداشت و خدمات انسانی 
بهره مند شــوند . بدون کمک فدرال، ایالت کالیفرنیا نخواهد توانســت این هزینه را 

تحمل کند.

آیا چک کمک ایالت کالیفرنیا را دریافت نکرده اید؟

ایالت کالیفرنیا تاکنون ۷/۶ میلیارد دالر کمک ایالتی برای تورم که به کمک بنزین 
معروف شــده است را از ماه اکتبر تاکنون به صورت واریز مستقیم به حساب مالیات 
دهندگان و یا فرستادن کارت های اعتباری بین ۲۰۰ تا 1۰۵۰ دالر به کالیفرنیایی ها 

فرستاده است.

 روزسه شنبه اعام شد که اگر تاکنون این کمک را دریافت نکرده اید و از نظر درآمد 
سالیانه واجد شرایط بوده اید، با شماره تلفن 9332-542-800-1 تماس بگیرید و یا با 
 Track your Relief Check Status جستجو در اینترنت بر روی کلید واژه های

آن را ردیابی نمایید.

خون اژدها...        سعید شیرازی
نســل نو خســته ازین ویرانه شــد          عاقبت در خانه اش ، بیگانه شد

رســم دیرینی کــه بود آزادگی              در گریزی از همین کاشــانه شــد

بختــک آمــد در نقابی آشــنا               خیمه زد در خاک ما همخانه شــد

خــون مردم را بنوشــید اژدها             تکیه بر گنجی بزد ، شــاهانه شــد

چــون حجابی تیره آمد ســوی ما          نقش زن پژمرده یا افســانه شــد 

ماتمــی افتــاده دایم بر دلــی               داغ مهســا ها چنان جانانه شــد 

در قفس هرگز نگنجد فکر نو            نســل نو خیزید و خود ســامانه شــد 

  دعوتــی آمد کــه زن تا زندگــی           اهل جاهل زین ندا، دیوانه شــد

اژدها گو دیده کابوســی گران           مار سردوشــی جدا از شــانه شــد

 خیزشــی آمــد فغانــی ســوی وی           واژگونی در بن و دندانه شــد 

جنــگ مردم تا که شــد با اژدهــا           قطره خونی از همو دردانه شــد 

تــک نهالــی ار که بود آزادگــی             بس نهاالنی کز آن تک دانه شــد   

 نســل نو دلبســته با آزادگی             فصل نوســازی کنون در خانه شــد

https://ch1.cc/
https://ch1.cc/
https://vgbailbonds.com/
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952
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 مقاله :

برای روشنگری تاریخ            برای آگاهی رسانی            برای رواداری و همبستگی
For Enlightment of 

History
For AwarenessFor Tolerance & 

Solidarity

سامانه : نه به یهود ستیزی

حاوی مقالات ، مطالب شنیداری و دیداری درباره کهنه ترین دگرستیزی در بشریت 
از یهودستیزی سنتی تا اسرائیل ستیزی 

Info@notoantisemitism.org برای همکاری و همیاری با ما تماس بگیرید

www.NoToAntisemitism.org

برگی از تاریخ معاصر  ، حکومت های بدون پشتوانه 
نویسنده ناصر لطفی 

همه حکومت های بدون پشتوانه مردمی، یک بسته ظاهری شیک و آراسته، ولی 
حقیقت و درونی تهوع آور دارند...

پوتین و همســرش  هنگام افتتاح یک مرکز بزرگ تجاری در مســکو، وارد بخش  
فروش گوشت آن مرکز میشوند.

▪ پوتین که بخش مذکور را بسیار تمیز و مرتب دیده بود؛ با محافظین خود به سمت 
غرفه قصابی رفته، شروع به صحبت با قصاب می کند.

رئیس جمهور: 
گوشت های گاو و گوسفند بد نیستند، کارها چطور پیش میره؟

▪  قصاب: 
در مجموع خوب است اما امروز حتی یک کیلو هم نتونستم بفروشم!

پوتین:
-چرا؟

▪ قصاب: 
چون شما از اینجا بازدید داشتید، از ورود مشتری به بازار ممانعت به عمل آمد...

پوتین:
-در این صورت من از تو گوشت می خرم!
پس ۴ کیلو گوشت میتونی به من بدهی!؟

▪ قصاب: 
نه، نمیتونم، بفروشم!

رئیس جمهور:
برای چی نمیتونی بفروشی؟!

▪  قصاب: 
گفتند؛ شما می آئید، تمام چاقوهای ما را جمع کردند!

رئیس جمهور: 
چاقو هم نباشه، می شه. این تکه گوشت رو به من بده!

▪ قصاب: 
باز هم نمی تونم بفروشم!

رئیس جمهور: 
دوباره چی شد؟ چرا نمی فروشی؟!

▪ قصاب: 
چون که من قصاب نیســتم! بلکه یک افســر از بخش امنیت، در پلیس حفاظت 

ریاست جمهوری هستم.
 رئیس جمهور با عصبانیت می گوید: برو فرمانده ات رو صدا کن!

▪ قصاب:
اونا هاش اونجاست، تو غرفه ماهی فروشی داره ماهی می فروشه...

 *حکومت های بدون پشــتوانه مردمی، یک بســته ظاهری شیک و آراسته، ولی 
حقیقت و درونی تهوع آور دارند...

این جالدان که به فرزند خمینی رحم نمی کنند
 می خواهید به آحاد ملت ایران رحم کنند؟

برگی از بازجوئی  سعید امامی؛ محرمانه ترین پرونده امنیتی

جلد ۱۶ پرونده – صفحه ۳۸۴

»مــن از آغاز انقاب تا به امروز ســرباز گوش به فرمان 
نظام مقدس اسامی و مقام والیت بوده و هستم، هیچگاه 
بدون کسب اجازه و یا بدون  دستورات مقامات عالی نظام 
کاری انجام نداده ام. هرچه را که به صاح نظام و اسام 
دانسته ام به عنوان پیشنهاد به مسئوالنم ارائه کرده ام. 
من خود را گناهکار نمیدانم. کسانی که حذف شده اند، 
مرتد، ناصبی و محارب بوده اند. حکم مجازات آنها مثل 
همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده ایم اجرای 

تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت.

حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال 
معمول همیشــگی حجت االسام علی فاحیان به من 
داد. احکام اعدام ســایر محاربین قبا” در زمان وزارت 
فاحیان صادر شده بود.از مدتها پیش قرار بر این بود که 
عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی 
را در ایران پیاده میکردند و جمعا” صد نفر بودند اعدام 
شوند. حکم حذف ۲9 نفر از نویسندگان از مدتها پیش 

مشــخص و احکام قبا” صادر شــده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در 
دوره وزارت علی فاحیان اجرا شــده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما اباغ شــد 
پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه میشود که 
حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است. این بار نیز مثل ماقبل 
انجام شــد با فرق اینکه بجای اباغ از ســوی فاحیان امور از طریق حاج آقا دری 
نجفآبادی هماهنگ میشد.هنگامی که بازجو از امامی سؤال می کند  که آیا اعدامها 
رویه امنیتی داشت و با حکم »حفظ نظام از واجبات است”  انجام میشد یا حکمهای 
موضوعی نیز داشــت؟ سعید امامی پاسخی می دهد که شاید بتوان آنرا مهم ترین 
فراز بازجوئیهــای وی تلقی نمود. وی در جواب میگوید :«  فاحیان با وجود آنکه 
خود حاکم شرع بود، اما معموال” و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا 

صادر نمیکرد«.

او این احکام را از آیت اهلل خوشــوقت، آیت اهلل مصباح، آیت اهلل خزعلی، آیت اهلل 
جنتی و گاهی نیز از حجت االسام محسنی اژه ای دریافت میکرد و بدست ما می 
داد.و ما فقط به آقایان اخبار و اطاعات می رســاندیم و بعد هم منتظر دستور می 
ماندیم. وقتی باخبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئوالن نظام 
و حتی به والیت امر اهانت میکند، آنرا ارجاع دادیم و بافاصله دستور آمد که همه 
رفت و آمدهای ایشــان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ماقاتهای ایشان،ما هم 
بمدت یکســال همین کار را کردیم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی 
وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فاحیان 
به من اباغ کرد مضطرب شدم وحتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای 
فاحیان به دیدار آیت اهلل مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه ای و بادامچیان هم آنجا 
بودند البته بعداحاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که  

نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت میکنند،رحم کرد«.

www.NoToAntisemitism.org
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
16 دسامبر تا  ۲۲ دسامبر ) ۲5 آذر تا 1 دی (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را 
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز 

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
(As Heard on 670 AM KIRN)
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile: 

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

 Bookkeeper/Accountant
 years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus

Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com

آدینه ۲5 آذر     16 دسامبر

13۲۴ خورشیدی ) 19۴۵ میادی(
زادروز عبدالکریم سروش

اکثرکتا بهای عبدالکریم سروش در شرکت کتاب موجودند
13۴۲ خورشیدی ) 19۶3 میادی(

حزب ایران نوین موجودیت خود را اعام کرد
13۵1 خورشیدی ) 19۷۲ میادی(

کارخانه ذوب آهن ایران، تولید فوالد خود را آغاز کرد
13۶۰ خورشیدی ) 1981 میادی(

درگذشت نصراهلل زرین پنجه - نوازنده و موسیقیدان
138۲ خورشیدی ) ۲۰۰3 میادی(

درگذشت دکتر مصطفی هروی حقوقدان، نویسنده، و مولوی شناس
کتاب » مولوي متفکري که از نو باید شناخت » از انتشارات شرکت کتاب 

شنبه ۲6 آذر     17 دسامبر

138۵ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میادی(
درگذشــت فرخ غفاری، متولــد 13۰۰ در تهران، 
پژوهشگر، نویســنده و کارگردان قدیمی سینمای 
ایران و پایه گذار فیلم خانه ملی ایران در ســن 8۵ 

سالگی در پاریس.
از آثار او » جنوب شهر »، »شب قوزي«، »زنبورک« 

را مي توان نام برد.

یکشنبه ۲7 آذر     18 دسامبر

131۴ خورشیدی ) 193۵ میادی(
زادروز پرویز دوایی - سینماشناس و منتقد فیلم

13۷۵ خورشیدی ) 199۶ میادی(
درگذشت استاد محمدتقی دانش پژوه - محقق، کتابشناس و عضو فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی
آثار زنده یاد استاد دانش پژوه در شرکت کتاب موجودند

دوشنبه ۲8 آذر     19 دسامبر

131۶ خورشیدی ) 193۷ میادی(
زادروز ثریا قاسمی، بازیگر

13۲8 خورشیدی ) 19۴9 میادی(
زادروز ناصــر حجازی، بازیکن 

تیم ملی فوتبال ایران
13۲8 خورشــیدی ) 19۴9 

میادی(
زادروز بیــژن کامکار، هنرمند 

آوازه خوان، نوازنده و معلم موسیقی
133۲ خورشیدی ) 19۵3 میادی(

صدور فرمان انحال مجلسین سنا و شورای ملی از جانب محمدرضاشاه پهلوی
133۶ خورشیدی ) 19۵۷ میادی(

درگذشت ابوالحسن صبا - استاد موسیقی ایران
آثار مکتوب و صوتی زنده یاد استاد ابوالحسن صبا در شرکت کتاب موجودند

13۶8 خورشیدی ) 1989 میادی(
درگذشت عباس یمینی شریف - نویسنده ادبیات کودکان

آثار زنده یاد عباس یمینی شریف در شرکت کتاب موجودند

سه شنبه ۲9 آذر     ۲0 دسامبر

13۲3 خورشیدی ) 19۴۴ میادی(
درگذشت میرزا حسن رشدیه در قم در سن 93 سالگی. وی متولد 1۲3۰ در تبریز 

بود.
1338 خورشیدی ) 19۵9 میادی(

مراسم عقد و ازدواج محمدرضاشاه پهلوی و فرح دیبا برگزار شد
13۴8 خورشیدی ) 19۶9 میادی(

تأسیس اولین سینما در شهر قم

1388 خورشیدی ) ۲۰۰9 میادی(
درگذشت آخوند حسینعلی منتظری، قائم مقام خمینی در اوایل انقاب اسامی و 
سپس مغضوب و برای بیش از دو دهه در حصر خانگی توسط رژیم جمهوری اسامی

خاطرات منتظری در بیش از 8۰۰ صفحه از انتشارات شرکت کتاب

چهارشنبه 30 دی     ۲1 دسامبر

133۲ خورشیدی ) 19۵3 میادی(
پایان محاکمه دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی و محکومیت او به ســه ســال 

حبس تأدیبی
13۴۰ خورشیدی ) 19۶1 میادی(

ساختمان مرکز اتمی دانشگاه تهران آغاز شد
13۵3 خورشیدی ) 19۷۴ میادی(

دیدار رسمی ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه از تهران
13۵۴ خورشیدی ) 19۷۵ میادی(

۶ تروریســت در وین به اجاس وزیران اوپک حمله کردند و جمشید آموزگار وزیر 
کشــور ایران و شیخ احمد زکی یمانی وزیر نفت عربســتان سعودی را به گروگان 

گرفتند
13۷۲ خورشیدی ) 1993 میادی(

درگذشت دکتر حسین کریمیان - مؤلف
1393 خورشیدی )۲۰1۴ میادی

درگذشــت مرتضی احمدی هنرمند پیشکســوت 
ســینما، تاتر، تلویزیون و رادیو در سن 9۰ سالگی 
به دلیل مشــکات ریــوی در تهــران. وی متولد 
1۰ آبــان 13۰3 در جنوب تهران بــود. وی کار در 
رادیــو و تلویزیون را در ســال 13۲3 آغــاز کرد. از 
کارهای معروف قبل از انقاب می توان به ســلطان 
صاحبقران و هفت شهر عشق اشاره کرد و یکی از به 
یادماندنی ترین نقش آفرینی های وی پس از انقاب 

می توان به بازی در سریال آرایشگاه زیبا اشاره کرد.

پنجشنبه 1 دی     ۲۲ دسامبر

13۰1 خورشیدی ) 19۲۲ میادی (
انتشلر اولین شماره روزنامه »کوشش« به مدیریت شکراهلل خان صفوي

13۰8 خورشیدی ) 19۲9 میادی(

زادروز محمد نوری، هنرمند آواز
13۴1خورشیدی ) 19۶۲ میادی(

زاد روز اردشــیر حسین پور دانشــمند اتمی ایران ) مقتول توسط عوامل رژیم 
جمهوری اسامی ایران به تاریخ ۲۵ دی ماه 138۵ خورشیدی( 

13۴۵ خورشیدی ) 19۶۶ میادی(
زادروز فریبا کوثری بازیگر زن ایرانی
13۵1 خورشیدی ) 19۷1 میادی(

ربابه نجفی زاده، نخستین زن دادستان، در شهر میانه به کار مشغول شد
13۵۴ خورشیدی ) 19۷۵ میادی(

آزادی وزیران اوپک و جمشــید آموزگار پس از ۴8 ساعت - کارلوس، تروریست 
معروف که بعدها در فرانسه به زندان افتاد، رهبر گروگانگیرها بود

13۵۷ خورشیدی ) 19۷8 میادی(
قیمت طا در بازار تهران و سایر شهرها به سه برابر نرخ دولتی رسید

https://baranrugservices.com/
https://aminvali.com/
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
#زن_زندگی_آزادی #انقاب_ملی_ایران #مهسا_امینی

در این توفان جنایت های جمهوری شیطانی اسالمی، طنزنوشته ها از زهر تلخ تر است

سرمقاله ایرانشهروند: برای ... #نه_به_اعدام ، #نه_به_جمهوری_اسامی
برای هفته دیگری که با ادامه انقاب ملی ایران و جنایات جمهوری شیطانی اسامی 

گذشت ...

خبر خوش: از شهر آبدانان در استان ایام گزارش شده که سونیا شریفی،  دانش آموز 
بازداشت شده به اتهام محاربه، به قید ضمانت آزاد شده است. در توییتر تصاویری از 
استقبال مردم از این نوجوان منتشر شده است. پیشتر دادستان ایام با تایید بازداشت 
سونیا شریفی، دختر 1۶ ساله اهل آبدانان با رد »خبرها درباره اتهام محاربه« به سونیا 
شریفی گفت که در حال حاضر برای این نوجوان قرار وثیقه صادر شده و در صورت 
تامین وثیقه به طور موقت آزاد خواهد شد. دیروز کاتجا لیکرت، از نمایندگان با سابقه 
پارلمان آلمان، با بر عهده گرفتن کفالت سیاسی سونیا شریفی، رسما خواستار آزادی 

فوری او شده است ...
شاید بر عهده گرفتن کفالت سیاسی بچه هایی که زیر تیغ اعدام جمهوری اسامی 
قرار دارن توســط نماینده های پارلمان های اروپایی، مهم ترین واکنش عملی بین 
المللی به جنایات رژیم خامنه ای تا االن بوده اســت ... اهمیت این حرکت سیاسی 

موثر در سه بخش است:
اول اینکه پشتیبانی عملی از مردم ایران را نمایش داده و به رژیم می فهماند که این 
جوان کشــی که به راه انداخته اید از چشم جهانیان دور نمانده و همه نظاره گر این 

جنایات سازمان یافته هستند. 
دوم اینکه مردم ایران می فهمند که تنها نمانده اند و کســانی هســتند که از همه 
جای دنیا وکالت این مظلومان بی وکیل را بر عهده گرفته اند تا به جمهوری شیطانی 
اسامی بفهمانند که در صورت تکرار جنایت با واکنش سخت شخصیت ها و نهادهای 

بین المللی روبرو خواهد شد.
ســوم اینکه تاثیر فوری این کفالت سیاسی گرفتن را همگان می بینند که با آزادی 
ســونیا شریفی که قهرمانانه مورد استقبال مردم شهرش، آبدانان، قرار گرفت شروع 

شده و امید است تا جان های شیرین دیگری هم نجات یابند! 
پیروزی نزدیک است

زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

یادداشت هفته: پشتیبانی از مردم یعنی این، پشت شریکتو خالی 
کردن یعنی اون!

توی خبرها اومده بود که خانم تورک ناخبایور که نماینده با ســابقه مجلس آلمان 
هســتن، نشــان عمامه پرانی با جمله »ایران را آزاد کنید« رو به کتش زده و اومده 

مجلس ... پشتیبانی از انقاب ملی مردم ایران یعنی این! حاال چرا؟
واضحه! وقتی یه شعاری، یه نمادی، یه معرفی مربوط به انقاب ملی ایران توسط یه 
شــخصیت مهم سیاسی بین المللی نمایش داده میشه یعنی این اینکه این خیزش 
به رسمیت شناخته شده و پیام روشنی به جمهوری شیطانی اسامی میده که بوی 
الرحمانت در اومده و رفتنی هســتی. اینــو دیگه همه فهمیدن حتی خواجه حافظ 
شــیرازی ... حاال که این حرکت ضد آخوندی در اروپای همیشــه مدافع حکومت 

آخوندی اینطوری داره پیش میره، امیدواریم که سیاســیون اروپایی که به نظر بنده 
نقش مهمی در موندن یا رفتن این نظام دارن، هم نشان و شعارهای انقاب ملی رو 
نشون همه بدن و هم از دایره حرافی صرف خارج بشن و خیلی عملی با اخراج سفرا 
و نماینده های سیاسی جمهوری اسامی از اروپا، رژیم رو از مشروعیت بندازن و مثه 
طالبان به رسمیت نشناسنشون و هیچ رابطه رسمی هم باهاشون نداشته باشن! این 

یعنی از مردم ایران پشتیبانی واقعی کردن!  
اضافه کنین به این آش شــلقلمکار که آقای چین بازم شم کاسب کارانه اشو نشون 
داد و اومد یه بیانیه مشترک با عربستان و بقیه کشورای حاشیه خلیج علیه جمهوری 
اســامی امضا کرد که توش فقط فحش خوارمادر به جمهوری اســامی ندادن. هر 
چی از دهنشون در اومد در مورد ناامنی منطقه، جنگای نیابتی، تهدیدای موشکی و 
پهپادی رژیم توی خاورمیانه رو شمردن و محکوم کردن البته یه غلطای زیادی هم 
در مورد جزایر ســه گانه ایرانی 
خلیج فارس کردن و یه گوهای 
زیادی هم درباره اســم خلیج 
فارس، دســته جمعی با چین 
خوردن که نوش جونشون البت! 
این اتفاقــات یعنی آقای چین 
کاســب االن صرف اقتصادیش 
اینه که ســرمایه گذارای عرب 
بیان چین سرمایه گذاری کنن 
تا اقتصاد تخمی پســا کرونایی 
چین از رکــود نجات پیدا کنه 
بنابراین چینیا به راحتی پشت 
شریک خایه مالشون، جمهوری 
شیطانی اسامی رو خالی کردن! 

آزادی مشروط سونیا شریفی 16 ساله از آبدانان متهم به محاربه

  قانون نانوشته:
هر جا دیدید واسه جذب نیرو نوشته یه تیم پر انرژی و شاد 

یعنی میخوان بهتون حقوق کم بدن
*********

  سوار تاکسی بودم گوشی راننده زنگ خورد
نمیدونــم از اونور خط چی بهش گقتن که عصبانی شــد و 

گفت
باشه بابا اول بزار این اسکول رو برسونم بعد بهت زنگ میزنم

منو میگفت!
*********

یکی از ســواالتی که ذهنمو درگیر کرده اینه که چرا رمان 
3۰۰۰صفحه ای رو میشه تو ســه روز خوند ولی یه کتاب 

درسی ۲۰۰صفحه ای رو نمیشه تو یه سال یاد گرفت؟
*********

جفر از همسایش میپرسه:
دخترتو دیدم شکمش بزرگ شده بود حامله است؟ همسایه 

میگه نه
چند وقته نفخ کرده, بگوزه خوب میشه.

چند ماه بعد جفر همسایشو میبینه
میگه: دخترتو دیدم!

گوزشم بغلش بود!
*********

چرا همیشــه ادمهایی کــه خروپف میکنــن زودتراز بقیه 
میخوابن؟ 

*********
 داشــتم قیمت خونه تو اکباتانو چک میکردم یکیشــون تو 

بخش امکاناتش نوشته بود »ویوی تهران«.
انگار بقیه خونه های اکباتان ویوی شهرســتان های دیگه 

دارن!
*********

همین که ما هنوز از غمگین ترین لحظات زندگیمون جوک 
می ســازیم نشون میده شاید در شرایط فعلی آدمای شادی 

نباشیم ولی هنوز آدمای شوخی هستیم.
*********

غیبت کردن با مردا اینجوریه که میشینی دو ساعت چهره 
آنالیــز میکنی ، تو جواب همه حرفات میگه ولش کن دیگه 

چه خبر
دو کلمه هم تو غیبت کن مرررد ذوق آدم کور میشه!

*********
امروز داشــتیم با پدرمو یه سری دیگه تو باغ کار میکردیم، 
وقت ناهار شد، همه بحث دینی و خدا پیغمبر میکردن منم 
جوگیر شدم گفتم اول نماز بعد غذا، تو ذهنم هم میگفتم اینا 
مومنن میبینن نماز میخونم شروع نمیکنن به خوردن تا منم 
برم، اوایل نماز دیدم شــروع کردن به خوردن، گفتم اشکال 
نداره حتما برام گذاشتن کنار، بعدش باز فهمیدم نخیر سهم 
منم پیش پدرمه و قــراره ما با هم غذا بخوریم، دلم خوش 
شد گفتم بابا پدرمه االنم قبل من شروع کرده خوردن حتما 
آخرش زود تر از من کنار میکشــه، هرجوری بود نماز تموم 
شــد رفتم نشستم سر سفره دیدم بابام نصفشو خورده االنم 

تا من لقمه میخورم اون سه تا میخوره هر لقمشم سه برابر 
لقمه های منه، تا نفس آخر تو خوردن غذا همراهی کرد قبل 
منم کنار نکشید منم تا شب گشنه بودم، )هرکی بحث دین 
و ایمون کرد گول نخورین، وقت گشنگی پدر هم به بچش 

رحم نمیکنه، حواستون باشه(.????????????
*********

 بعضیا یه جور همش چپ و راست از این و اون ایراد میگیرن 
که فک کنم توی خونه شون آینه ندارن.

ینی اگه دو روز دیگم باز در انتظار تایید باشم، متنم بازنشسته 
میشه... :/

*********
تیپیکال دوسپسرا وقتی باهاشون قهر میکنیم:

_ باز چه غلطی کردم خودم نمیدونم.
*********

 مردم چه بي ماحظه و پر رو شــدن. رفتم از همسایه مون 
روغن بگیرم، صاف صاف تو چشــماي من نگاه میکنه میگه 

نداریم.
نداریم چیه؟

برو بخر حمال!!!
*********

باورش سخته ولی یه دوره ای تو دنیای مجازی بود که طرف 
میرفت یه پستیو الیک میکرد زیرشم کامنت میذاشت الیک 

،یه چیزی تو مایه  های ساندویچی دو نون بود
*********

 یدونه ماهي قرمز گرفتم یارو میگه بهش غذا نون تُست بده. 
حاال من خودم تو زندگیم کا دو بار نون تست دیدم

ویکتور هوگو میگه وقتی یک زن با شما صحبت میکند، به 
چشمانش گوش دهید.

خدا شاهده من که نفهمیدم دقیقا باید چه گ.وهی بخوریم
*********

 به یکی بدهکارم، از روز دانش آموز و پرســتار تا روز اختراع 
آفتابه پاســتیکی رو برام تبریک میفرســته، کاش بفهمه 

بیشعورتر از این حرفام که به خودم بگیرم!
*********

دوستان عزیزی که روغن بنفشه استفاده کردید
حواســتون باشه بعد ۵ هزار کیلومتر کارکرد به مراکز مجاز 

تعویض روغن مراجعه کنید
عاج پاهاتون رو هم نگاه کنید تموم نشــده باشــه تا دچار 

ترکیدگی ناحیه تحتانی نشید!
*********

 پولدار شــدن تو سن باال مثل اینه که یازده تا ایستگاه مترو 
سرپا وایسی

بعد یه ایستگاه مونده به ایستگاهِ مقصدت کل صندلیا خالی 
شن.

*********
 تو کشوراي دیگه قد بلندا مدل میشن، اما تو کشور ما واسه 

خونه تکوني به خدمت گرفته میشن
*********

فواید شلوار کوردی )خودم کوردم(

1: استفاده به عنوان یک پوشش رسمی
۲: استفاده به عنوان یک پوشش غیر رسمی برای استراحت، 

خواب و...
3: استفاده به عنوان کیف مدرسه و حمل سایر لوازم )قابل 

استفاده برای حمل حداقل 8 کتاب متوسط(
۴: قابلیت بهره گیری به عنوان چتر نجات

۵: اســتفاده برای جلوگیری از غرق شــدن در آب و شناور 
ماندن

همشونو تجربه کردم که میگم!!
*********

 تقریبا همه رفیقای هم ســنم آدمای موفقی شــدن فقط 
یکیشون هرروز بدبخت تر میشه اونم بخاطر اینه قبل هرکاری 

باهام مشورت میکنه
*********

مامانم مریض شــده بود واسه عیادت کلی آبمیوه و کمپوت 
آوردن. خیلی حال داد. قراره این آبمیوه ها که تموم شد پای 

داداشم و بشکونیم
*********

 رو چند نفر کراش دارن بعد با یکی دوتای دیگه تو رابطه ن 
بعد همزمان به اکسشون هم پیام میدن.

محاســبه این حجم  از تناقض واسه کامپیوترهای کوانتومی 
هم قفله.

*********
بدی دوس دختر فمنیست اینه که نمیشه بهش میم مالکیت 

بدی
مثا بگی مهنازم میگه من مهناز تو نیستم من یه شخصیت 
مستقلم که زیرچتر ومالکیت هیچ مردی قرارنمیگیره ما فقط 
دو دوست هســتیم ک هرکدام میتواند بدون اجازه دیگری 
در راه خویش قدم برداشته و هرگز زیر یوغ هیچ ستمگری 

نخواهم بود!
*********

اگه همه تاییدت کردن و باهات موافق بودن از ســه حالت 
خارج نیست:
یا پولت زیاده
یا زورت زیاده

یا بحث کردن باهات فایده ای نداره
*********

بچه های االن میخوان کاس های عیدو بپیچونن اینترنتشونو 
روشــن نمی کنن دوره ما حداقل باید کودتا میکردیم تا یه 

هفته زود تر تعطیلمون کنن
*********

یجوری میگه ما با داریوش و ابی بزرگ شدیم انگار داریوش 
بهش شیر میداده ابیم پوشکش رو عوض میکرده!

*********
هیچ دختری برا توجه پسرا آرایش نمیکنه و هیچ پسری هم 

واسه جلِب توجه دخترا باشگاه نمیره و تیپ نمیزنه!
هردو طرف این کار رو واســه ســر بلندی و عزِت کشــوِر 

عزیزمون ایران انجام میدن..
*********

جوک های برگزیده بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

345345
نه به یهودستیزی

از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

SOLAR ENERGY
نصب سوالر - مسکونی و تجاری 
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا 

۲6 در صد کردیت مالیاتی 
بدون پیش پرداخت  - مشاوره و برآورد رایگان 

بازرسی رایگان از پشت بام و 
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران 

424 - 385 - 2981

جنجال و اعتراض برای ورود کوین د لئون
 به نشست آدینه شورای شهر

 ورود کوین دلئون به نشست آدینه شورای شهر در ساعت 11 بامداد، ۴۵ دقیقه 
پس از آغاز نشست، تاالر شهرداری را دچار غوغا و اعتراض کرد. 

او که از ماه اکتبر، پس از ماجرای رســوایی بزرگ فایل صوتی نژادپرســتانه علیه 
سیاهپوســتان، در شورای شهر حضور نیافته بود و به تازگی گردآوری امضا برای 
بازخوانی او آغاز شده است و حاضر به استعفا نیست، پس از ورود به تاالر بر روی 

صندلی همیشگی خود نشست و از یک سو شعارهای کوین باید برود بیرون و از 
سوی دیگر هواداران او با شعار کوین، کوین، کوین خواستار حضور او شدند. 

شماری از اعضای شورای شهر، نشست را به منزله اعتراض به حضور او ترک کردند 
و پلیس با ورود خود، از درگیری موافقان و مخالفان پیشگیری کرد. 

کوین دلئون حاضر به استعفا نیست و میخواهد دوره خود را به پایان ببرد. 

www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
https://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2

