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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
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بازگشت به موقع نتانیاهو به 
سکان فشار بر علیه رژیم 

جمهوری اسالمی ایران

نمایش آثار هنرمندان ایرانی-
آمریکایی مقابل سازمان ملل 
در نیویورک برای حمایت از 

انقالب مردم ایران

پژوهشگر خاورمیانه در انستیتوی 
روابط بین الملل و استراتژیک 

فرانسه: نقطه اوج » انقالب« مردم 
ایران نزدیک است

شاهزاده رضا پهلوی در 
واکنش به قتل محسن 

شکاری خطاب به رهبران 
جهان آزاد گفت: اقدام 
فوری نیاز است نه یک 
بیانیه محکومیت ساده !

پژوهشگر خاورمیانه در 
انستیتوی روابط بین الملل و 

استراتژیک فرانسه: نقطه اوج » 
انقالب« مردم ایران نزدیک است

بنر » زن، زندگی، آزادی«
 در آسمان سواحل میامی 

فلوریدا به اهتزار درآمد

محمد علی در ریز، وکیلی 
که در تسریع اعدام محسن 

شکاری نقش داشت

روایت چرچیل و هیتلر و انقالب ایران
کورش سلیمانی )زم(   صفحه ۲

در صفحات دیگر:

344344
زن زن 

  زندگیزندگی
 آزادی آزادی

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

دیدار اعضای برجسته فدراسیون یهودیان ایرانی 
با سرکنسول امارات متحده عربی در لس آنجلس

نامه ای از سوی فدراسیون 
یهودیان ایرانی آمریکایی در 
ایرانشهر  اختیار خبرگزاری 
قرار گرفت که آقای منصور 
این  پرزیدنت  الیشــمرنی، 
فدراســیون خطــاب بــه 
سرکنســول امارات متحده 
عربــی در لــس آنجلــس 
نوشته شــده است. در این 
نامه از امارات متحده عربی 
برای قراردادن  هولوکاست 
در برنامه درسی آن کشور 
سپاســگزاری شــده است 
البته در همیــن نامه از  و 
موافقت  برای  کشــور  این 
در صــدور قطعنامــه ضد 
اســرائیلی در سازمان ملل 
متن  اســت.  انتقاد شــده 
کامــل ترجمه شــده این 
نامه که توسط تیم ترجمه 
ایرانشــهر صورت گرفته به 

شرح زیر است.

اول دسامبر 2022
 جنرال سرکنســول کشور 
امــارات متحــده عربی در 

ایاالت متحده آمریکا
 عالیجناب  حزا الکعبی

 مــا اعضای جامعــه یهودیان ایرانــی آمریکایی در لس 
آنجلــس از مواضع دولت امارات در رابطه با اســرائیل و 

یهودیت سپاسگزاریم.
ما از شما سپاسگزاریم که اولین کشور عربی هستید که 
مطالعه هولوکاست را در برنامه درسی دانش آموزان قرار 
داده است تا آنها بتوانند درک کنند که نفرت چقدر برای 
بشریت زهر آگین است. شــما نخستین کشور اسالمی 
هســتید  که ساختمان یادبود هولوکاست را برای تمرکز 

بر این موضوع بر پا کرده اید.
 ما همچنین از این که شــما خشونت تروریست ها علیه 
اتباع یهودی و تلفات جانی در اورشلیم را محکوم کردید 

، سپاســگزاریم. ایــن محکومیت ارزش  بیشــتری می 
یابد که در محافل دیگر چنین کشــتار بی معنایی مورد 

ستایش قرار می گیرد.
  ما باید در عین حال ناامیدی خود را از حمایت کشــور 
شما از قطعنامه ســازمان ملل که ایجاد اسرائیل را یک 
فاجعه نامیده اســت، ابراز کنیم. نکبت واقعی وقتی رقم 
خورد که  قطعنامه ســازمان ملل برای تقســیم و سایر 
تالش ها برای حل مســائل از طریق مســالمت آمیز از 

سوی اعراب رد شد.
 ما مشــتاقانه منتظر همکاری بیشــتر با شما در آینده 
هســتیم. از شما می خواهیم چراغ  روشنایی برای جوامع 
اسالمی باشــید. ما مشتاقانه منتظر همکاری بیشتر بین 
امارات و اســرائیل هستیم . چرا که این همکاری به  هر 

دو سو  به خوبی خدمت خواهد کرد.

مدیرسازمان مردم نهاد حقوق بشر ایران خواستار واکنش شدید
 جامعه بین الملل در خصوص اعدام محسن شکاری شد

محمود امیری مقدم، مدیر ســازمان مردم نهاد )NGO(حقوق بشر ایران مستقر در 
اسلو، در مصاحبه ای با بخش انگلیسی شبکه خبری بی بی سی تأکید کرد: در صورت 
عدم هرگونه واکنش بین المللی، باید روزانه شاهد اعدام های بیشماری از مردم معترض 

ایران توسط رژیم جمهوری اسالمی باشیم.
محمود امیر مقدم اعدام محســن شکاری را اقدامی وحشتناک توسط رژیم جمهوری 
اسالمی خواند و گفت: او در حالی اعدام شد که  در خیابان تنها خواستار اساسی ترین 
حقوق خود بود و این حقوق توســط رژیم جمهوری اسالمی از او و میلیون ها ایرانی 

دیگر سلب شده است. 
وی افزود: با اعدام #محسن_شکاری، رژیم خشونت خود را به مرحله ی دیگری رسانده 
است، جامعه جهانی نیز باید واکنش های خود را به سطح باالتری برساند. به نظر من 
همه کشــورهایی که با جمهوری اسالمی روابط دیپلماتیک دارند، می دانند گام های 

بعدی چیست و چه باید کرد.
 

منبع: بخش انگلیسی شبکه خبری بی بی سی

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113549
http://iranshahrnewsagency.com/NewsDetails.aspx?ItemId=74732
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نمایش آثار هنرمندان ایرانی-آمریکایی مقابل سازمان ملل در 
نیویورک برای حمایت از انقالب مردم ایران

نمایشــگاه خیابانی از آثار هنرمندان ایرانی-آمریکایی با عنوان » چشــمها بسوی 
ایران« برای حمایت از انقالب مردم ایران، در محل پارک ایالتی فرانکلین روزولت 

مقابل سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.
یکی از آثار نمایش داده شــده در این نمایشگاه، اثر شیدا سلیمانی است. او در این 
اثر، دســتی را به تصویر کشیده است که از یک سو شال سفیدی را نگه داشته که 
در حال ســوختن و از بین رفتن اســت و از سوی دیگر در پس زمینه آن اشکالی 
سیاه و صورتی طراحی شده است که نشان از ضربه هایی شدیدی است که بر آن 

وارد می شود.
اثر دیگر این نمایشــگاه، فرش ایرانی از سپیده مهربان هنرمند ایرانی- آمریکایی 
است که بر روی سنگفرش خیابان پارک روزولت گسترانیده شده است. این فرش 

با اسامی کشته شدگان اعتراضات سراسری مردم ایران منقش شده است.   
الزم به ذکر است آثار این هنرمندان در نمایشگاهی در محل پارک ایالتی فرانکلین 
روزولت مقابل ســازمان ملل متحد در نیویورک به مدت یک هفته در معرض دید 

عموم قرارمی گیرد.

بازگشت به موقع نتانیاهو به سکان فشار بر علیه رژیم جمهوری اسالمی ایران

در پی اقدامات خشــونت آمیز جمهوری اســالمی نسبت به اعتراضات مردم ایران و 
ارسال پهپادهای جنگی به روسیه، کشورهای غربی بیش از پیش نسبت به جاه طلبی 

های این رژیم نگرانند.
روزنامه جروازلم پســت در مقاله ای در روز جمعه 9 دســامبر نوشت: با فرض اینکه 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر منتخب اســرائیل، در اواخر این ماه سوگند یاد کند، 
او در زمان مناســبی برای تحت فشــار قرار دادن رهبران غربی جهت اتخاذ مواضع 

سخت گیرانه تر در مقابل رژیم جمهوری اسالمی، وارد قدرت می شود.
تظاهرات مردم  ایران علیه رژیم ظالم جمهوری اسالمی، همراه با سرکوب بی رحمانه  
از ســوی این رژیم همچنان ادامه دارد و  خبر این هفته آنها برای تعطیلی »گشــت 

ارشاد« حیله ای بیش نبود.  
از طرفی همــه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که جمهوری اســالمی همچنان 
پهپادها و ســایر تسلیحات روسیه را برای جنگ با اوکراین در اختیار پوتین قرار می 

دهد.
حال کشورهای غربی بویژه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا باید متوجه شوند رژیمی 

که شهروندان خود را قتل عام می کند و برای کشتار مردم اوکراین با روسیه همکاری 
می کند، دیگر جایی برای مذاکره با آن باقی نخواهد ماند و توافق با رژیم مالیان دیگر 

ارزشی ندارد. 
البته اظهارات بلینکن نیز قابل تأمل اســت که تأکید کرد، همکاری نظامی آمریکا و 

اسرائیل برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسالمی بسیار حیاتی است.
نتانیاهو مطمئناً از این زمان مناســب و اظهارات کشورهای غربی مبنی بر انزجار و 
ناامیدی از خشــونت جمهوری اسالمی علیه مردم ایران و کمک به روسیه استفاده 
می کند تا به احیای برجام خاتمه دهد و تحریم های بیشتری بر علیه این رژیم اعمال 
شود، چرا که حکومت جمهوری اسالمی همچنان به دنبال سالح های هسته ای است 

و از آن دست نخواهد کشید. 
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع خبر: سایت جروزالم پست 

روایت چرچیل و هیتلر و انقالب ایران

روایت است که وینستون چرچیل و هیتلر در کنار حوضی قدم می زدند و با دیدن 
ماهی ها، شرطی برای گرفتن آنها می بندند.

هیتلر بالفاصله هفت تیرش را می کشــد و چند گلوله به ماهی ها شلیک می کند 
و از کارش نتیجه مطلوبی نمی گیرد و چرچیل بالفاصله یک قاشــق چای خوری 
به دســت می گیرد و آب حوض را قطره به قطره قاشق به قاشق، سطل به سطل 

خالی می کند و به مقصود می رسد.

... بله منظور از نوشتن این روایت این بود که به باور نگارنده )نگارنده یعنی خود 
مــن( به توصیه آنهایی که اعتصاب همگانی را چاره کار دانســته اند گوش کنیم، 

هرچند زمان بیشتری می برد ولی خطرش کمتر است.

حمله نظامی به پادگان های ارتش بدون آماده بودن شرایط و اگر احتمال پیروزی 
ضعیف به نظر برسد می تواند یک اشتباه بزرگ باشد. به دو دلیل، دلیل اول اینکه 

شاید حکومت دنبال بهانه می گردد تا نیروی نظامی را وارد کار کند.

دوم اینکه ســربازهایی که با حکومت مخالف هســتند ولی به استخدام نیروهای 
نظامی درآمده اند اگر جانشان را در خطر ببینند. برای دفاع چاره ای جز تیراندازی 

نمی بینند.

در جنــگ جهانی دوم، هیتلر دنبال بهانه ای برای حمله به لهســتان می گشــت 
چونکه طبق قرارداد ورسای او به نام راینهارت هیدریک که در جنگ جهانی اول 
منعقد شده بود، دســت آلمان نازی را بسته بود ولی یکی از افسران جوان و بی 
رحم چاره کار را در آن دید که به زندانیان آلمانی لباس نظامی بپوشــانند و آنها 
را در یک ایســتگاه راه آهن نزدیک مرز لهستان ببرند و همگی را به قتل برسانند 
و با عکس و فیلم و ســند و مدرک تقصیرآن را به گردن لهستانی های بی خبر از 

همه جا بیندازند و به عنوان دفاع، حمله خود را شروع کنند.

بهــر حال امکان دارد کــه وقتی چمچه رژیم به ته دیگ بخــورد، بهانه ای برای 
استفاده از نیروهای نظامی بتراشد و آنها را وارد کارزار کند.

در ماجرای میدان ژاله در بحبوحه انقالب ایران و همچنین تیراندازی به اعتراض 
کنندگان روســی در مسکو، این شک و تردید وجود دارد که کشتار غیرنظامی ها 
از طرف حکومت نبوده بلکه چند نفری به مردم تیراندازی کرده و گناه آنها را به 

گردن شاه بی خبر و نیکالی دوم مادر مرده انداختند.

آنچه اوضاعش کند از بن خراب

https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-724424
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  در کانون خبر:

پژوهشگر خاورمیانه در انستیتوی روابط بین الملل و استراتژیک 
فرانسه: نقطه اوج » انقالب« مردم ایران نزدیک است

دیوید ریگوله رز، پژوهشگر امور خاورمیانه در انستیتوی روابط بین الملل و استراتژیک 
فرانسه به شبکه خبری فرانس 24 گفت: »وضعیت در ایران بی سابقه است، حتی اگر 
هنوز همگرایی مبارزاتی که جامعه را به عنوان یک کل گرد هم آورد، وجود نداشته 

باشد، نقطه اوج یک »انقالب« در ایران نزدیک است. «
ریگوله رز اظهار کرد: » اعالم تعطیلی گشــت ارشــاد  از سوی مقامات جمهوری 
اســالمی، درست قبل از فراخوان اعتصابات ســه روزه مردم، آزمایشی از سوی این 
رژیم بود تا اینکه ببیند آیا این اعتراضات آرام می شود یا خیر. حال، اگر این هدف 
بود، ناموفق بوده اســت. زیرا همچنان اعتصابات و اعتراضات ادامه دارد و روزبه روز 

شدیدتر می شود.« 
ریگوله رز اضافه می کند: » در حالی که گستره و مدت اعتراضات مردم ایران در حال 
حاضر بی سابقه است، نقطه اوجی که مخالفان را به انقالبی تمام عیار تبدیل کند، 
در راه است. زیرا جوانان بر خالف نسل های قبلی دیگر نمی ترسند و حتی بسیاری از 

آنان توسط والدین خود نیز حمایت می شوند. «
پژوهشگر امور خاورمیانه در انستیتوی روابط بین الملل و استراتژیک فرانسه در ادامه 
می گوید: رژیم جمهوری اسالمی نمی تواند از »حجاب « دست بردارد. زیرا اگر این 
 DNA کار را انجام دهد، گویی خود را محکوم کرده است. در واقع حجاب بخشی از
این حکومت است. از این منظر،  این رژیم اصالح ناپذیر است، زیرا نمی تواند هویت 

خود را تغییر دهد.«
وی بر این باور اســت که هرچه دختران و زنان بیشــتر حجاب خود به عنوان نماد 

اعتراض از سربردارند، سرکوب ها بیشتر خواهد شد. 
ریگوله رز اضافه می کند: » تصور سناریویی که زنان معترض ایرانی دوباره روسری بر 
سر کنند، بسیار سخت است. آنها دیگر حجاب نمی خواهند حتی ترجیح می دهند 
در این راه خود را به خطر بیندازند. دیگر نقطه برگشــتی وجود ندارد. حتی زنانی 
که حجاب دارند از کسانی که حجاب خود را برمی دارند، دفاع می کنند و از آزادی 

انتخاب آنها حمایت می کنند.«
درحالی که اعتراضات و اعتصابات همچنان ادامه دارد و زنان با برداشــتن حجاب از 
سر خود، شعارهایی علیه این حکومت سر می دهند و خواستار سرنگونی رهبر و نظام 

جمهوری اسالمی هستند. 
»جاناتان پیرون« مورخ و ایرانشناس فرانسوی نیز، بر این باور است که برخالف اعالم 
دادستان کل جمهوری اسالمی ایران، دولت بیش از هر زمان دیگری انعطاف ناپذیر 

به نظر می رسد.
او گفت: »گشت ارشاد در ایران تعطیل نشده است. الزام زنان به رعایت حجاب جای 
بحث ندارد و مقامات جمهوری اسالمی هیچ گونه امتیازی در این زمینه قائل نمی 

شوند و به سیاست سرکوبگرانه خود ادامه می دهند.«
سازمان های حقوق بشر گزارش داده اند که از زمان آغاز اعتراضات در ماه سپتامبر، 

حداقل 448 نفر در ایران کشته و 18000 نفر زندانی شده اند.
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : شبکه خبری فرانس 24

https://pandorarugs.com/
https://www.france24.com/en/middle-east/20221206-iran-s-protest-movement-the-tipping-point-hasn-t-been-reached-but-it-isn-t-far-away
https://www.france24.com/en/middle-east/20221206-iran-s-protest-movement-the-tipping-point-hasn-t-been-reached-but-it-isn-t-far-away
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مقاله :

213-573-9635

شما از اول هم نیامدید که بمانید!
کسی که قصد ماندن داشــته باشد، می سازد، نه اینکه 

ویران می کند.
کســی که قصد ماندن داشــته باشــد، ترمیم می کند، 
بازســازی می کند، اصالح می کند، زیبا می کند، توسعه 
می دهد، به خانه و حیاط، نشــاط و سرسبزی می دهد، 
خانواده را امیدوار بر ماندن می کند، مدیریت آب و منابع 
می کنــد، حفظ محیط زیســت می کند، حفظ جنگل و 
کوه و دریــا می کند، خاک و آب خانه را نمی فروشــد، 
پــای بیگانه را به خانه باز نمی کند، بچه های خودش را 
نمی کشــد، زندانی و شکنجه نمی کند، فراری نمی دهد. 
اجــازه ی خــروج دارایی هایش را نمی دهــد، صنعتش 
را نابود نمی کند، کشــاورزی اش را نابــود نمی کند، پر 
آب ترین رودش را شور نمی کند، تاریخی ترین رودش را 
و بزرگترین دریاچه اش را خشــک نمی کند. دانشمندان 
محیط زیستش را بخاطِر هشدار مشاهده ی امواج مخرب 
رادیواکتیو، زندانی و اعدام و ســقوط هواپیما نمی کند، 
دانشــجویان و دانش آموزان نخبه اش را با اتوبوس به تِه 
دره نمیفرستد. نفت و گاز و آب و خاکش را مفت فروشی 
نمی کند، تاریِخ مکتوِب کشورش را حذف و آثار باستانِی 
بجامانده از این تاریــخ را ویران نمی کند. اجازه ی ثبت 
مشــاهیر و آیینهای ملی اش را به نام کشــورهای دیگر 

نمی دهد. خــودش پیش از آنها اقدام به ثبــت جهانی مواریث فرهنگی و 
آیینها و جشنها و ورزشهای بومی می کند. 

آن کس که آمده است تا بماند
خانه سوزی نمی کند. شما همواره با وقاحت اعالم کرده اید که اگر قرار باشد 

ما برویم، ملک سوخته ای تحویل می دهیم، بعد می رویم. 
فرموده اید اگر قرار باشــد برویم، ابتدا اینهمه موشک را که دپو کرده ایم، بر 

سر شما خواهیم ریخت، و سپس خواهیم رفت. 
عملتان هم غیر از این را نشان نمی دهد. 

شما نیامده اید که بمانید؛ آمده اید تا جایی که می توانید از این ملک، بَکنید 
و بُبرید و بَبرید. و آنچه باقی مانده است را بسوزانید. 

باشد! بسوزانید و بروید. 

ولی چیزی که شــما نه می دانید و نه می فهمید این اســت که ملت ایران 
در ذات خود »ققنوس« اســت. هربار پس از سوختن ، از خاکستر خویش 

ســر بر آورده و پّرا تر از همیشه بال گشوده است و بال زنان خاکستر قبلِی 
خویش را بر چشمان متجاوزان افشانده است. 

اســکندر آمد و خورد و برد و ســوزانید، اما بازماندگانش در ایران، خلق و 
خوی ایرانی گرفتند و تحت تأثیر فرهنگ سرشار ایرانی. 

مغولها کشتند و سوزاندند و ترساندند، ولی در نهایت تسلیم فرهنگ ایرانی 
شده و در آن حل شدند. 

شما »که« هستید که نتوانیم بر 
کامتان پوزبند، و بر گردنتان افسار بزنیم؟ 

وحشی ترین قوم تاریخ هم که باشید ، یا بیرونتان خواهیم کرد، یا آدمتان! 

آنکس که اسب داشت غبارش فرو نشست 
گَ ــــــرِد  ُسِم خـــراِن شما نیز بگــــذرد

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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ســازمان اطالعات 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 اطالعات 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 
اطالعاتی مهم دنیا شــامل CIA آمریکا، MI6 انگلســتان، موساد اســرائیل گذرانده و نیز 
تحصیالت خود را در دانشــکده ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به 

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل 70 ساله تجربه و 
بیش از 22 ســال خدمت در ساواک اســت. توانسته است اطالعات 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

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به قتل محسن شکاری خطاب به رهبران جهان آزاد گفت: 
اقدام فوری نیاز است نه یک بیانیه محکومیت ساده !

شــاهزاده رضا پهلوی ضمن محکوم کردن قتل محســن شکاری از تمامی 
ایرانیان داخل و خارج کشــور خواســت تا صدای خشم ملی از قتل ظالمانه 
او باشــند و دنیا را از برنامه رژیم ســفاک جمهوری اسالمی برای قتل دیگر 

انقالبیون در بند آگاه کنند.

شــاهزاده رضا پهلوی در پیام توئیتری خود خطــاب به رهبران جهان آزاد 
تأکید کرد: برای نجات بسیاری از جوانان بی گناه ایرانی که در آستانه خطر 
قریب الوقوع اعدام هایی از سوی رژیم جمهوری اسالمی هستند، به اقدامی 
فوری نیاز است نه محکومیت ساده تنها با صدور یک بیانیه همانند محکوم 

کردن قتل محسن شکاری!
 

وی از تمامی کشــورها خواســت تا ســفیران خود را فراخوانند و ســفرای 
جمهوری اسالمی را از کشورهای خود اخراج کنند. 

کتاب » راهی به سوی صلح جهانی« 
به قلم ناصر زاغی منتشر شد

کتاب »راهی به ســوی صلح جهانی« به قلم ناصر زاغی به زبان انگلیسی منتشر 
شــد . در این کتاب نویســنده اشــاره می کند که »صلح جهانــی پایدار« قابل 
دستیابی است، در صورتی که نقشه راهی برای رسیدن به آن وجود داشته باشد.
ناصر زاغی در مقدمه کتاب می نویســد: من پس از سالها تحقیق و پژوهش، در 
این کتاب با ارائه راهکارهای واقع بینانه و قابل اجرا، چگونگی پیشرفت در مسیر 

صلح جهانی را بیان کرده ام. 
وی معتقد اســت که در حال حاضر جهان برای رســیدن به صلح آماده است در 
صورتــی که افــرادی با ایمان، وفادار و با انگیــزه در راه نیل به صلح جهانی گام 

بردارند. 
الزم به ذکر اســت که این کتاب شــامل دو بخش می باشد. در بخش اول آن با 
عنوان» صلــح واقعی جهانی«، آمادگی و اجرای برنامه های رســیدن به »صلح 
واقعی« بصورت گام به گام ارائه شــده اســت و در بخــش دوم با عنوان» صلح 
تحمیلی جهانی«اشاره می کند که چگونه تا زمان دستیابی به یک صلح جهانی، 

با آگاهی و اقدام فوری بقای خود را تضمین نماییم. 
 

نویســنده در این کتاب اشــاره می کند که موضوع صلح جهانی بسیار پیچیده 
اســت و مســائل زیادی را در بر می گیرد. وی در این کتاب سعی کرده است به 
زبان ساده راهی بسوی صلح برای رهبران جهان ارائه دهد تا با آموزش مبتنی بر 
»عشق« به عنوان پایه و اساس صلح جهانی آگاهی یابند، چراکه به زعم نویسنده 

» زبان عشق« تنها راه حل موجود است.  

بسته شدن زندان های خصوصی در ریورساید کانتی

بخش اصالح و توانبخشــی ایالت کالیفرنیا که اداره زندان ها و بازپروری زندانیان زیر 
نظر آن است، بنابر دستور گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد که طرحی برای 

بستن زندان کانتی ریورساید و چند زندان دیگر در کانتی ریورساید است.
این زندان که در Chucka Valley قرار دارد و 2 زندان دیگر که در Blythe قرار 

دارند تا ماه مارچ 202۵ بسته خواهند شد. 

زندان Chuka Valley که در ســال 1987 در زمینی به مساحت 12۵ اکر بنیاد 
شده است محل نگهداری 20۵0 زندانی است و هزینه اجاره این محل، ۳2 میلیون 
دالر و از زندان های با مالکیت خصوصی است و گوین نیوسام تالش دارد به استفاده 

از این زندانهایی با مالکیت خصوصی پایان دهد.

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


6IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 344  DECEMBER  ,9 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  344  - آدینه   9  دسامبر  2022

  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

داشتن۲ اسپری Narcan برای 
نجات دانش آموزان در 

مدارس کالیفرنیا 
پس از باال رفتن شــمار مرگ و میر ناشی از فنتالین در مدارس، دستور داده 
شــده اســت تا مدارس اسپری بینی Narcan داشــته باشند و در شرایطی 
کــه دانش آموزان با مصــرف زیاده از حد ماده مخــدر، در معرض مرگ قرار 
می گیرند، بتوانند پیش از رسیدن ماموران آتش نشانی، پلیس و آمبوالنس به 

اقدام موقت دانش آموز دست بزنند و او را از خطر مرگ نجات دهند. 
در کمتــر از یکســال ، ضماری از دانش آموزان، ترکیبی از فنتالین، آکســی 
کودون و آدرال )Aderall( استفاده کرده اند و جان خود را از دست داده اند. 
در نخستین نشست مجلس ایالت کالیفرنیا، نماینده جمهوریخواه جو پترسون، 
الیحه AB19 را برای بررســی و تصویب ارائه نمود که در صورت تصویب از 
تمامی مدارس کالیفرنیا خواهد خواســت که همواره 2 اسپری Narcan در 

دسترس داشته باشند و استفاده کنند.

شکایت از توئیتر برای
 استفاده از ساختمان اداری 

برای خوابیدن 
شــهر سن فرانسیســکو، پس از شکایت های رســیده از سوی KTLA و 
KRON، تحقیق در این مورد را که شــرکت توئیتر، بخش هایی از دفتر 
مرکزی خود را تبدیل به متل برای اقامتگاه شماری از کارکنان نموده است 

را آغاز کرد. 
بخش بازرســی شهرداری سن فرانسیســکو، در حال تحقیق در مورد این 
تصمیم توئیتر اســت که ایا این تخلف تنها موردی بوده و یا بر اساس یک 

طرح و برنامه پیش رفته است. 
زیرا نمی توان از ساختمان اداری که کدبندی ویژه دارد، برای منظور اقامت 

موقت و یا دائم استفاده کرد. 
شکایت دو رسانة KTLA و KRON که در همان ساختمان دفتر دارند، 
پس از آن صورت گرفته که شــاهد رفت و آمد کارکنان توئیتر به صورتی 

غیرمتعارف به ساختمان بوده اند. 

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

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

گوین نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا که پرداخت ســهمیه 1 میلیــارد دالری برای 
طرح های مقابله با بی خانمانی متوقف کرده بود تا طرح های شــهرها و کانتی ها را 
بررسی نماید، پیش از شرکت در نشست ویژه با قانون گذاران بر سر موضوع جریمه 
شــرکت های توزیع کننده بنزین، در بیانیه ای اعالم کرد که سهمیه های 1 میلیارد 

دالری فرستاده می شود. 
از ســوی دیگر گوین نیوسام به نشست ویژه با قانون گذاران کالیفرنیا می پیوندد تا 
جریمه قانونی برای توزیع کنندگان بنزین که از فرصت بهره برده و گرانی بنزین را 

برای منافع خود رقم زده اند پیشنهاد نماید. 
قانون گذاران جمهوریخواه کالیفرنیا افزایش بهای بنزین را ناشــی از سیاست های 
گوین نیوسام و به ویژه مالیات بر مصرف بنزین می دانند اما گوین نیوسام با اشاره 
به افزایش درآمد و ســدهای میلیاد دالری شرکت های توزیع بنزین، آن را طمع و 

سوء استفاده آنان می خواند. 

فرماندار کالیفرنیا نیوسام یک میلیارد دالر هزینه بی خانمانی را متوقف کرد

با افزایش شــمار مبتالیان به آنفلوانــزا داروخانه های جنوب کالیفرنیا با کمبود 
داروهای ضدسرماخوردگی روبرو شده اند. 

به ویژه نیاز به داروهای ویژه کودکان برای مقابله با سرماخوردگی و تب بسیار 
کم شده است. دارویی چون تایلنول )Tylenol( حتی برای خرید در آمازون، 

با 2 هفته انتظار برای دریافت روبرو شده است. 
 RSV و Covid، FLU کمبود دارو با افزایش همزمان سه بیماری ویروسی

همراه شده است. 
دکتر باربارا فرر، مســئول اجرایی بهداشــت عمومی در لوس آنجلس کانتی بار 
دیگر تاکید بر مقررات اجرایی دروان کرونا برای پیشــگیری از بیماری ها دارد. 

ماسک، فاصله اجتماعی و شستشوی دست ها.

 قفسه های خالی دارو 
 در جنوب کالیفرنیا

روز گذشته اعالم شــد که کارن بس شهردار انتخابی لوس آنجلس، در حضور 
کاماال هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ســوگند یاد خواهد کرد. این آیین 
در روز 11 دســامبر برگزار می شــود و کارن بس به عنوان یک زن، نخستین 

شــهردار زن در لوس آنجلس کار خود را از 12 دسامبر آغاز خواهد کرد. 
کاماال هریس که خود نخســتین زن سیاهپوست با تبار آسیای جنوبی است که 
به عنوان معاون رئیس جمهور در سال 2020 برگزیده شده است، آیین سوگند 

برای کارن بس ۶9 ساله را به اجرای درخواهد آورد. 
کاماال هریس در دوران کارزار انتخاباتی، در کنار کارن بس ظاهر شــده بود تا 
به این نماینده کنگره که ۶ بار به نمایندگی از لوس آنجلس انتخاب شــده بود، 

کمک نماید تا به باالترین مقام اجرایی در لوس آنجلس نیز دســت یابد. 

کارن باس اولین شهردار
 زن لس آنجلس شد

 Real ID وزارت امنیت داخلی آمریکا بار دیگر مهلت دریافت کارت شناســایی
را تمدید کرد و درخواســت کنندگان تا ۵ ماه می 202۵ وقت خواهند داشت با 

مراجعه به DMV آن را دریافت نمایند. 
قرار بر این بود که مهلت دریافت تا ۵ می 202۳ باشــد، اما به سبب شمار باالی 
درخواست کنندگان، وزارت امنیت داخلی آمریکا آن را برای 24 ماه تمدید نمود. 

وزارت امنیت داخلی آمریکا، داشتن کارت یاد شده را برای سوار شدن به هواپیما 
در سفرهای داخلی آمریکا ضروری می داند. 

این وزارتخانه، تالش خواهد نمود تا DMV راه های ســریعتر و آسان تری برای 
صدور این کارت ها اختیار نماید. 

مهلت دریافت کارت شناسایی Real ID تمدید شد

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


8IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 344  DECEMBER  ,9 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  344  - آدینه   9  دسامبر  2022

بیژن خلیلی

  در کانون خبر:

شورای شهر لوس آنجلس تصویب کرد 
تا حقوق متوقف شده نماینده شورای شهر، را بپردازد

شــورای شــهر لوس آنجلس با رای 1-10 تصویب کرد تا حقوق متوقف شــده 
نماینده شــورای شــهر، مارک ریدلی تامس را بپردازد و این پرداخت تا روشن 
شدن محاکمه او ادامه می یابد این نماینده شورای شهر که بیش از یکسال پیش 
متهم به فســاد از سوی دادستان فدرال شده بود و هنوز محاکمه نشده است، از 
شهر لوس آنجلس شکایت کرد که حق قانونی برای متوقف کردن دریافت حقوق 

ماهیانه او را نداشته زیرا او هنوز محاکمه و محکوم نشده است. 
با تصویب شــورای شــهر، 2۶۵000 دالر برای حقوق 14 ماه گذشته و 99۵00 

دالر برای مخارج قانونی او خواهد پرداخت. 
دادســتان او را متهم کرده است که در یک برنامه طراحی شده میرانی از بودجه 
را روانه دانشگاه USC نموده تا فرزندش به دانشگاه USC راه یابد و در دوران 

تحصیل، حقوق یک استاد را نیز دریافت نماید. 

کارکنان کادر آموزشی 
دانشگاه های UC در اعتصاب

 UC با نزدیک شــدن به آســتانه تعطیالت پایان ســال، هنوز دانشــگاه های
نتوانســته اند با اعتصاب کنندگان به توافق برســند و بازگشــت آنان را بر سر 

کارهای خود برای اغاز سال 202۳ تضمین کنند. 
گرچه از 48000 کادر آموزشــی دانشگاه های UC، توانستند با 12000 نفر به 
توافق برسند ولی چون نتوانستند با دیگران به توافق برسند این گروه نیز اعالم 

کردند به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
هم اکنون با این اعتصاب، موضوع نمره دادن و رده بندی آزمون های دانشجویان، 
بالتکلیف مانده و حل نشــده است و محبوبیت و شهرت دانشگاه هایی UC در 

خطر است. 

محمد علی در ریز، وکیلی که 
در تسریع اعدام محسن شکاری نقش داشت

محمد علی درریز پس از قتل محســن شکاری با ارســال پیامی در توئیتر خواهان 
تسریع اعدام به اصطالح »محاربین« شد. وی از اقدام قوه قضائیه قدردانی کرد و اعدام 

محاربین را عامل بازدارندگی اعتراضات مردمی عنوان کرد.
محمد علی درریز در پیام خود نوشــت: محسن شــکاری مصداق بارز محارب بود و 
شخصا برای سرعت رسیدگی و اجرای حکمش تمام قد می ایستم و به قوه قضاییه 

ادای احترام می کنم. محاربین را سریع اعدام کنید تا بازدارندگی داشته باشد.
الزم به ذکر است که یک روز پس از نشر این پیام از صفحه توئیتر وی پاک شد.

دفتر وکیل محمد علی درریز واقع در تهران، کوی دکتر بهشــتی-کوچه مدرســه 
الجواد- طبقه همکف )شماره تماس 0912۵9۳0۳۵2( می باشد.

احمد شاملو در پس آینه
نویسنده: بهرام گرامی ، انتشارات: شرکت کتاب ، سال انتشار: 2022 

،
در پشت جلد کتاب می خوانید:

این دفتر یک نقد ادبی نیست، گامی ست برای بهتر شناختن و بیشتر 
شناساندن احمد شاملو با استفاده از منابع معتبر و موجه. مبادا کسی 
به گمان نادرست افتد که این مستند بی صوت و حرکت، سعی در 
تبلیغ یا تخریب کسی دارد، کسی که با احاطه بر واژگان فارسی و 
چیدمان و کاربرد درست آن ها پیام خود را به شکلی بدیع و اثرگذار 

بر جان و دل مخاطبان خود نشانده است.

با آنکه شــخصیت و رفتار یک هنرمند و شیوه زندگی او ربطی به 
هنرش ندارد و از هنرمند فقط باید هنرش را در نظر داشت و قدردان 
آن بود، در مورد شــاملو بسیاری از جوانان هر نسل، نه تحت تاثیر 
هنر او که تحت تاثیر شهرت او، وی را الگویی مناسب برای تقلید 
دانسته اند. این دفتر در تناقض آشکار با این ادعای شاملوست که »در 
خانه ای شیشه ای زندگی می کنم و چیزی برای پنهان کردن ندارم.«

برای خرید کتاب به سایت زیر مراجعه کنید. 

www.ketab.com

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
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113610
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113610
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113610
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
9 دسامبر تا  15 دسامبر ) 18 آذر تا ۲4 آذر (

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 18 آذر     9 دسامبر

1۳04 خورشیدی ) 192۵ میالدی(
مرضیه ضرابي، امتیاز روزنامه »نسوان شرق« را گرفت 

1۳12 خورشیدی ) 19۳۳ میالدی(
زادروز م. آزاد، شاعر، مترجم، منتقد

1۳۳2 خورشیدی ) 19۵۳ میالدی(
ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا وارد تهران شد

1۳۳2 خورشیدی ) 19۵۳ میالدی(
اعتراض عمومی علیه ورود نیکسون به تهران، ایجاد برخوردهای شدید بین پلیس و 

دانشجویان و بازداشت شدن صدها دانشجو
1۳4۳ خورشیدی ) 19۶4 میالدی(

وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر تفکیک شد وقانون 
آن به تصویب نهایی رسید

1۳۵2 خورشیدی ) 197۳ میالدی(
تیم کشتی ایران در هفتمین دوره مســابقات کشتی آزاد جهان، با پنج مدال طال 

اول شد
1۳77 خورشیدی ) 1998 میالدی(

قتل محمدجعفر پوینده، نویســنده و مترجم )از سری 
قتلهای زنجیره ای(

1۳81 خورشیدی ) 2002 میالدی(
درگذشت جهانگیر ملک، استاد تنبک
1۳8۵ خورشیدی ) 200۶ میالدی(

درگذشــت احمــد قدکچیان، بازیگر ســینما و تأتر و 
تلویزیون در ســن 8۶ سالگی دریکی ازبیمارستا نهای 

تهران.
1۳88 خورشیدی ) 2009 میالدی(

درگذشت فرامرز پایور، آهنگساز و نوازنده برجسته سنتور در یکی از بیمارستا نهای 
تهران.

پایور در 21 بهمن 1۳11 در تهران متولد شــد. پدرش هنرمند نقاش و استاد زبان 
فرانسه در دانشگاه تهران و پدربزرگش مصورالدوله نقاش چیر هدست دوران قاجار و 

نوازنده ویولن، سنتور وسه تار بود.
فرامرز پایور از برجســت هترین شاگردان ابوالحســن صبا بود به طوری که صبا با 
ویولن، ســنتور او را همراهی مي کرد. پایور بر تاریخ سنتورنوازی درموسیقی ایرانی، 

تأثیر مهمی داشته است.
آثار مکتوب و صوتی زنده یاد استاد پایور درشرکت کتاب موجودند

1۳99 خورشیدی ) 2021 میالدی(
درگذشت احمد علی راغب ) زاده 12 اردی بهشت 1۳2۳(

موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده  و نویسنده. از او 1400 قطعه موسیقی به یادگار مانده 
اســت ) ملقب به مرد هزار آهنگ( ، همراهی و همکاری با رژیم خونخوار جمهوری 

اسالمی 

شنبه 19 آذر     10 دسامبر

1۳27 خورشیدی ) 1948 میالدی(
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر که ایران یکی از تصویب کنندگان آن است

1۳49 خورشیدی ) 1970 میالدی(
افتتاح خط قطار تهران - یزد

یکشنبه ۲0 آذر     11 دسامبر

1۳10 خورشیدی ) 19۳1 میالدی(
زادروز علی اکبر سعیدی سیرجانی، ادیب، پژوهشگر و نویسنده

اکثر آثار زنده یاد ســعید سیرجانی به صورت کتاب و کتاب گویا در شرکت کتاب 
موجودند

1۳2۵ خورشیدی ) 194۶ میالدی(
نیروهای نظامی، شــهر میانه را تصرف کردند. ژنرال غالم یحیی دانشــیان و دیگر 
فدائیان دموکرات عقب نشینی کردند، پیشه وری و وزیران فرقه دموکرات آذربایجان 

از مرز ایران گذشته و به دولت شوروی پناهنده شدند.
1۳97 خورشیدی ) 2018 میالدی(

درگذشــت ایرج دانایی فرد بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و زننده نخستین گل تیم 
ملی در مسابقات جام جهانی در شیراز در سن ۶7 سالگی ) این گل در مسابقات جام 
جهانی 1978 که در کانادا برگزار شــد را ایرج دانایی فرد به تیم ملی اسکاتلند زد. 

نتیجه آن بازی مساوی و با نتیجه یک بر یک پایان پذیرفت(.

دوشنبه ۲1 آذر     1۲ دسامبر

12۵9 خورشیدی ) 1880 میالدی(
درگذشت علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه - بانی وزارت علوم

1۳04 خورشیدی ) 192۵ میالدی(
زادروز احمد شاملو، شاعر، مترجم، پژوهشگر

آثار مکتوب و صوتی زنده یاد احمد شاملو درشرکت کتاب موجودند
1۳14 خورشیدی ) 19۳۵ میالدی(

زادروز رضــا براهنی، شــاعر، قصه نویــس، منتقد و 
پژوهشگر

آثار رضا براهنی در شرکت کتاب موجودند
1۳2۵ خورشیدی ) 194۶ میالدی(

 روز نجات آذربایجان- در این روز ارتش شاهنشــاهی 
ایــران با توجه به خروج ارتش ســرخ از ایــران وارد 
آذربایجان شد و در پی آن فرقه دموکرات و ارتش آن 
از هم پاشیده، برخی از ســران و هواداران به شوروی 

گریختند و برخی نیز دستگیر و مجازات شدند.
1۳88 خورشیدی ) 2009 میالدی(

محمد عاصمی، روزنامه نگار، نویســنده و بازیگر تئاتر در ســن 84 سالگی به علت 
ابتال به بیماری سرطان مری در بیمارستانی در نزدیکی مونیخ در آلمان درگذشت. 
عاصمی اشــعار خود را در جوانی با نام مستعار »شرنگ« در نشریات چپ به چاپ  
میرســاند و پس از شهریور 1۳20 با تئاتر سعدی همکاری داشت. او از سال 1۳42 
نشریه کاوه را به زبان فارسی در مونیخ انتشار می داد و بسیاری از نویسندگان بزرگ 

ایران دراین کار او را یاری می دادند که از آن جمله اند:
سیدمحمدعلی جمالزاده، دکتر پرویز ناتل خانلری،علی دشتی، عباس زریاب خویی، 
بزرگ علوی، احسان طبری، محمود تفضلی، علی نقی منزوی، سعیدی سیرجانی و...

1۳99 خورشیدی ) 2020 میالدی(
درگذشت عبدالرضا انصاری ، دولتمرد دوران محمدرضاشاه پهلوی در فرانسه ) زاده 
1۳04 خورشیدی(، کارنامه  مشاغل دولتی : خزانه داری کل کشور ، معاونت وزارت 
دارایی، وزارت کار ، ریاست سازمان آب و برق خوزستان، استانداری خوزستان، وزارت 
کشــور، قائم مقام واالحضرت اشرف پهلوی و مدیریت  عامل سازمان شاهنشاهی،  

قائم مقام ریاست برگزاری جشن های 2۵00 ساله جشن های شاهنشاهی ایران

سه شنبه ۲۲ آذر     13 دسامبر

1۳2۵ خورشیدی ) 194۶ میالدی(
 درگذشــت عماد عصار - روزنامه نگار و ناشــر مجله های »یو یو« و » آشــفته » و 

نویسنده کتاب » باشرفها«
1۳۳0 خورشیدی ) 19۵1 میالدی(

زادروز علیرضا اسپهبد - نقاش
1۳۳2 خورشیدی ) 19۵۳ میالدی(

تشکیل دادگاه زمان جنگ و ایراد آخرین دفاع ابوالقاسم 
بختیار به علت قیام علیه امنیت کشور
1۳۳۶ خورشیدی ) 19۵7 میالدی(

وقوع زلزله شدید در غرب ایران
1۳48 خورشیدی ) 19۶9 میالدی(

درگذشت سناتور سیف افشار )سیف السلطنه( استاندار 
و سناتور

1۳۵0 خورشیدی ) 1971 میالدی(
درگذشت ذبیح بهروز - پژوهشگر تقویم ایران باستان و کارشناس فرهنگ و زبا نهای 

ایران باستان
1۳۵1 خورشیدی ) 1972 میالدی(

زادروز شاهکار بینش پژوه، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز

چهارشنبه ۲3 آذر     14 دسامبر

1۳۳۶ خورشیدی ) 19۵7 میالدی(
تأسیس فروشگاه بزرگ فردوسی در تهران توسط یک شرکت آلمانی

1۳8۳ خورشیدی ) 2004 میالدی(
درگذشت غالمحســین غریب، شاعر، نویسنده و موســیقیدان- بنیادگذار انجمن 
خروس جنگی و بنیان گذار کنســرواتوار موسیقی ایران- یار نزدیک نیما یوشیج  و 

مرتضی حنانه
1۳91 خورشیدی ) 2012 میالدی(

درگذشت جاهد جهانشــاهی، نویسنده، مترجم و منتقد تاتر بر اثر ایست قلبی در 
تهران )درکه(

1۳9۳ خورشیدی )2014 میالدی(
درگذشت انوشیروان ارجمند، بازیگر 7۳ ساله سینما و تلویزیون ایران به دلیل ایست 
قلبی در بیمارستان پارسیان در تهران. وی متولد مهر 1۳20 در زاهدان بود. وی در 
سریال های »امام علی«، »مختارنامه«، »روزی روزگاری«، و »پشت کوه های بلند« و 
همچنین در فیلم های »دوپل«، »قاعده بازی«، »صبحانه ای برای دو نفر«، و »محیا« 

ایفای نقش کرده بود.
1۳97 خورشیدی )2018 میالدی(

درگذشت ناصر رستگارنژاد شاعر و موسیقی دان در شمال کالیفرنیا )سن فرانسیسکو(

پنجشنبه ۲4 آذر     15 دسامبر

1۳۳9 خورشیدی ) 19۶0 میالدی(
باند جدید فرودگاه مهرآباد تهران آماده بهره برداری شد.

1۳87 خورشیدی ) 2008 میالدی(
صدر  ارحــام  رضا  درگذشــت 
کمدین پــرآوازه تاتر در ســن 
8۵ سالگی در شــهر اصفهان. 
وی متولــد 1۳02 از محلــه با 
قلعه بخــش 4 اصفهان بود. وی 
فعالیت هنری خود را از ســال 
1۳2۶ و بازی در تاتر آغاز کرد.  
از فیلمهــاي او می تــوان به » 
شب نشیني در جهنم »، »علی 
واکســي«، »ستاره ای چشمک 
زد«، » جعفــر خــان از فرنگ 

برگشته » و غیره نام برد .
آثار تصویری زنده یاد ارحام صدر 

در شرکت کتاب موجودند

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

بنگاه خبری ایرانشهروند
#زن_زندگی_آزادی #انقالب_ملی_ایران #مهسا_امینی

#زن_زندگی_آزادی #انقالب_ملی_ایران #مهسا_امینی

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

سرمقاله ایرانشهروند: برای رضا پهلوی!

برای هفته دیگری که با ادامه انقالب ملی ایران و جنایات جمهوری شیطانی اسالمی 
گذشت ...

روح شــیطان خمینی )لعنت اهلل علیه(، وقتی بــا اربابان آمریکایی و اروپایی اش به 
توافق رسید تا جایگزین شاه فقید ایران شود، همه ی رسانه ها و امکانات تبلیغاتی 
مدرن و متمدن غرب در خدمت خمینی خدعه باز قرار گرفت. از رادیو بی بی ســی 
فارسی گرفته تا خبرگزاری ها و مطبوعات مشهور اروپایی و آمریکایی که لحظه به 
لحظه اخبار مربوط به رهبر تازه ساخته شده شان را در ذهن و قلب مسخ شده ملت 
ایران فرو کنند. هر روز انتشار اعالمیه از خمینی )لع( یا مصاحبه با وی، شده بود تیتر 
یک بسیاری از این شیادان رسانه ای که به شکل پروپاگاندای روزانه به خورد ایرانیان 
خواب زده می دادند ... خمینی )یا اربابانش( توانست با تاسیس و سازماندهی شورای 
انقالب و مدیریت انقالب، آن را به پیروزی برساند ... بسیاری از تظاهرات و درگیری 

با دولت مستقر را هدفمند کرده و به ثمر رساند ...

همه می دانیم که از 28 دی 1۳۵7 بر شاهنشاه میهن پرست مملکت و خانواده اش 
چه گذشــت اما این را هم خوب می دانیم که مهر شهنشاه از دل ملت ایران بیرون 
نرفت و تا امروز اکثریت ایرانیان حتی جوانانی که چند نسل پس از دوران پهلوی به 
دنیا آمده اند، خاندان سلطنت را ستایش می کنند ... پیش از آغاز انقالب ملی ایران 
در بیش ازهشــتاد و چند روز گذشته، در همین ستون سرمقاله ایرانشهروند، عرض 
شد که باید به شعارها و نام هایی که مردم فریاد می زنند، توجه کرد. ایرانیان خاندان 
پهلوی را صدا می زدند اما امروز در انقالب ملی در جریان ایران، ما مردم، هوشمندانه 
از به کار بردن نام پهلوی ها خودداری می کنند تا بهانه برای سرکوب بیشتر )البته 
دیگه فکر نکنم بدتر از این بشه( را از جمهوری شیطانی اسالمی بگیرند  ... اما االن 
دیگر وقت آن رسیده تا شاه و مردم با یکدیگر پیوند خورده و متحدانه بنیان دشمن 

دینی را برکنند!
هم اکنون وقت آن فرا رسیده تا مردم در البالی شعارهایشان، فرمانده و رهبر انقالب 
ملی ایران را با فریاد انتخاب کنند. این انتخاب کمک می کند تا پیش از اینکه دوباره 
بیگانگان با شخص یا گروهی به مانند سال ۵7، به توافق نرسند و ملت، خود تکلیف 
رهبری انقالب را مشخص کند و از طرفی جمهوری اسالمی با بزرگترین ترس حیات 

ننگینش روبرو خواهد شد: بازگشت احتمالی سلطنت!
االن نیز وقت آن فرا رســیده تا شــاهزاده رضا پهلوی با هر اپوزیســیونی که با وی 
همراهی کند، متحد شده و به عنوان شاه قانونی مملکت، اعالم دولت موقت یا شورای 

انقالب ملی کرده و رهبری و سازماندهی جنبش را بر عهده بگیرد ...
این نقشه راه، پیروزی سریع و کم هزینه تر انقالب ملی ایران را تضمین خواهد کرد.  

پیروزی نزدیک است
زن زندگی آزادی

پاینده باد ایران

جوک های برگزیده بنگاه خبری ایرانشهروند:
 قانون نانوشته:

هر جا دیدید واســه جذب نیرو نوشته یه تیم پر انرژی و شاد یعنی میخوان بهتون 
حقوق کم بدن

*********
  سوار تاکسی بودم گوشی راننده زنگ خورد

نمیدونم از اونور خط چی بهش گقتن که عصبانی شد و گفت
باشه بابا اول بزار این اسکول رو برسونم بعد بهت زنگ میزنم

منو میگفت
*********

یکی از سواالتی که ذهنمو درگیر کرده اینه که چرا رمان ۳000صفحه ای رو میشه 
تو سه روز خوند ولی یه کتاب درسی 200صفحه 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 همیشه ادمهایی که خروپف میکنن زودتراز بقیه میخوابن؟ ://*

*********
 داشتم قیمت خونه تو اکباتانو چک میکردم یکیشون تو بخش امکاناتش نوشته بود 

»ویوی تهران«.
انگار بقیه خونه های اکباتان ویوی شهرستان 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 آنالیز میکنی ، تو جواب 
همه حرفات میگه ولش کن دیگه چه خبر

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

*********
امروز داشتیم 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 شروع کردن به خوردن، گفتم اشکال نداره حتما برام گذاشتن کنار، بعدش 
باز فهمیدم نخیر سهم منم پیش پدرمه و قراره ما با هم غذا بخوریم، دلم خوش شد 
گفتم بابا پدرمه االنم قبل من شــروع کرده خوردن حتما آخرش زود تر از من کنار 
میکشه، هرجوری بود نماز تموم شد رفتم نشستم سر سفره دیدم بابام نصفشو خورده 
االنم تا من لقمه میخورم اون ســه 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 گشــنگی 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 مالحظه و پر رو شدن. رفتم از همسایه مون روغن بگیرم صاف صاف تو 

چشماي 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 

کال دو بار نون تست دیدم

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

344344
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

بنر » زن، زندگی، آزادی«
 در آسمان سواحل میامی فلوریدا به اهتزار درآمد

به منظور حمایت از اعتراضات و اعتصابات سراســری و اعالم همبســتگی با 
خیزش مــردم ایران، بنزی با شــعار» زن، زندگی، آزادی« در روز شــنبه ۳ 

دسامبر در آسمان سواحل میامی فلوریدا آمریکا به اهتزاز درآمد.
گفتنی اســت که ایرانیان مقیم آمریکا نیز همانند سایر ایرانیان خارج از کشور 

از آغاز این خیــزش مردمی ، با برگزاری تجمعات اعتــراض آمیز و به اهتزاز 
درآوردن بنرهایی با شعار »زن، زندگی، آزادی« و دیوارهای منقش به تصاویر 
» مهسا امینی« همراه و همگام با مردم در داخل ایران به مبارزه بر علیه رژیم 

جمهوری اسالمی ادامه می دهند. 

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

