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

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

رایگان
FREE

333333

کردیت مالیاتی برای حفظ کارمندان
 در دوران کرونا

Employee Retention Credit
Up to $10,000.00 per employer for 2020

and 26,000 per employee for 2021

424-385-2981

بیمه عمر

برنامه ریزی برای درآمد مادام العمر

برنامه ریزی بازنشستگی

(capital gains) راهکارهای مالیات افزایش سود برسرمایه

پیش برنامه ریزی مالیاتی

Beverly Hills Financial
Planners LLC

Over 40
Years of
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WWW.BHFPINVEST.COM
310-205-9000
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RIA, MBA

ما راه حل های مالی را در دوران
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کارکنان پس از ساعت کار و بیرون 
از محیط کار برای مصرف ماری وانا، 

اخراج نخواهند شد

پرونده مرلین منسون به دادستان 
کل لوس آنجلس سپرده شد

۲۰ سپتامبر،روز نام نویسی
 برای انتخابات

سخنرانی جناب مستطاب حضرت رئیسی
کورش سلیمانی )زم(  صفحه ۲

تقویم عبری سال 5783 )۲0۲3-۲0۲۲( 
شرکت کتاب منتشر شد
جزییات در صفحه 7 

در صفحات دیگر:

فرا رسیدن سال نوی  5783 عبری 
و ایام مبارک روش هشانا را به عموم 

یهودیان جهان خصوصا یهودیان 
ایرانی که برای ۲5 قرن دوشادوش 

دیگر اقوام ایران در همه گذرگاه های 
تاریخی پیرو اندیشه های پاک کوروش 

بزرگ بوده اند فرخنده باد.

از  تن  دو  سوی  از  )پانیش(  مجازات  الیحه  طرح 
برای  نماینده کنگره  سناتورهای جمهوری خواه و 
منع لغو تحریم های رژیم جمهوری اسالمی ایران

سناتورهای جمهوری خواه آمریکا، مارکو روبیو )از ایالت 
فلوریدا( و جونی ارنست )از آیوا( به همراه مایک والتز، 
نماینده جمهوری خواه کنگره از ایالت فلوریدا به منظور 
جلوگیری از قتل های شرورانه تحت حمایت جمهوری 

اســامی ایران، الیحه مجازات یا پانیــش )PUNISH( را برای منع لغو تحریم ها 
علیه این کشــور و جلوگیری از ورود مجدد دولت بایدن به هرگونه توافق هسته ای 

مطرح کردند.
طبــق این الیحه تا زمانی که ایاالت متحده تأیید نکند که رژیم ایران به مدت پنج 
ســال هیچ گونه سوء قصدی علیه آمریکایی ها برنامه ریزی نکرده است، تحریم ها 

باید به قوت خود باقی بمانند.
 

ســناتور روبیو در این الیحه تأکید کرد: » این دیوانگی محض است که بدون هیچ 
شــرطی، تحریم ها علیه یک رژیم قاتل را لغو کنیم. باید توجه داشت که برداشتن 
تحریــم ها  در حالی که این رژیم فعاالنه برای کشــتن شــهروندان ما برنامه ریزی 
می کند، مضحک  است. دولت بایدن باید بپذیرد که تهران شریک شایسته ای برای 

مذاکره نیست و سزاوار لغو تحریم ها نمی باشد.«
 

از ســوی دیگر سناتور ارنســت می گوید: » درک این موضوع سخت است که پس 
از حمات بی شــماری به آمریکایی ها و توطئه های تایید شده متعدد علیه مقامات 
آمریکایی، دولت بایدن به امید یک توافق هســته ای افسانه ای با جمهوری اسامی 
ایران اســت. پرزیدنت بایدن نباید به بزرگترین دولت حامی تروریسم که فعاالنه در 
تاش برای کشــتن مقامات و شهروندان آمریکایی در داخل و خارج از کشور است، 
 PUNISH کوچکتریــن امتیازی با کاهش  تحریم ها به آنهــا ارزانی دهد. قانون

تضمین می کند که ایران همچنان حداکثر فشــار را از سوی ایاالت متحده آمریکا 
متحمل شود.«

 
مایک والتز، نماینده جمهوری خواه کنگــره ایاالت متحده از ایالت فلوریدا نیز این 
الیحه  را در مجلس نمایندگان ایاالت متحده طرح کرد و گفت: » به رغم تاش های 
مداوم دولت بایدن برای مذاکره درباره توافق هسته ای، رژیم جمهوری اسامی ایران 
بزرگترین دولت حامی تروریســم در جهان، می کوشد نیروهای نیابتی خود را برای 
انجام حمات و تهدید مقامات آمریکایی اســتفاده کند. دولت بایدن موظف است از 
شــهروندان خود در برابر نیروهای نیابتی رژیم ایران که قبًا حمله ای را به سلمان 
رشدی انجام داده و نقشه ترور جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی را طراحی کرده 
و می خواســتند به اجرا بگذارند ، محافظت کند و تحریم های فشار حداکثری علیه 

رژیم ایران باید حفظ شود.« 
  

ایرانشــهر: رژیم ایران حامی اصلی تروریسم بین المللی در جهان است که از توطئه 
های متعدد برای ترور شــهروندان آمریکایی در خاک آمریکا حمایت کرده است. با 
وجود این، دولت بایدن به پیگیری توافق اشتباه هسته ای با تهران و آیت اهلل ادامه 
می دهد. جالب اســت بدانیم در بند آخرین اعامیه نایاک که برای کشــته شدن 
مهسا) ژنیا ( امینی، ناله سر داده اند، از فرصت استفاده کرده و هم چنان دولت بایدن 

را به مماشات با رژیم والیت فقیه تشویق می کند.

در فضای مجازی اباغیه ای از پاسداری به نام حسین پور در اینترنت دست به دست شده است که سندیت آن 
برای ایرانشهر محرز نیست ولیکن با توجه به سرکوبی که حکومت اسامی علیه ملت ایران انجام داده و می دهد 

این اباغیه در عمل به انجام رسیده و می رسد و نویسنده به او پاسخ داده است. 

از: یک ایرانی از بدنه ملت ایران
به: سرهنگ پاسدار سید پویان حسین پور

موضوع: جوابیه به اباغیه پاسدار حسین پور

نویسنده: پیرایه شبان 

بنام خداوند جان و خرد 

ملت ایران با توجه به میزان ســتمی که در طول چند 
دهه از ســوی رژیم اشغال گر دروغین کنونی متحمل 
شــده و بنا به ضرورت تاریخی نجات ایران الزم دانسته 
که با بهره گیری از حقوق انســانی و مدنی خود به این 
شرایط اعتراض کند. و از آنجا که هیچگونه تغییری در 
اوضاع صورت نگرفته، به تظاهرات خیابانی روی آورده 

است. 

نخســت، بر خاف توصیه جناب پاســدار حسین پور 
مبنی بر تقلید ماموران پاسدار از  لباس و پوشش تظاهر 
کنندگان و نفوذی عمل کردشان، باید گفت که جنس 
پوشش تظاهر کنندگان از نوع نقاب هایی که شمایان بر 
چهره و اندام می زنید، نیست. تار و پودش از جنس مهر 
و عشق به ایران و ایرانی ست. و تفاوت این دو  جنس در 
زیر نور آسمان حق و چشم حقیقت بین بسیار مشهود 

است.

متذکر شــدید که لیدرها و رهبران آشوب را شناسایی 
و دستگیر کنند. در پاسخ، در قاموس و اندیشه ما ملت 
همبسته، بر خاف سیستم طبقاتی و تبعیض گر شما، 
لیدر و قدر قــدرت و افراد دون پایه وجــود ندارند. ما 
همگی لیدر، برابر و معترض هستیم. به همین سادگی! 

می خواهید دستگیرمان کنید؟ چه تهدید غیر ضروری و 
بیهوده ای! آیا نمی بینید که برای جاه طلبی های شما، 
ما همگی در یک زندان بزرگ بسر می بریم؟ حال می 
خواهید زنــدان در زندان بگذارید تا به چپاول خود، به 
ایران فروشــی، به شکنجه و کشتار فرزندان، به حجاب 
اجباری، به ســرمایه گذاری ها و بورس های مالی خود 
که بهره همگی به جیــب خودتان و حزب اهلل لبنان و 
سوریه و عراق می رود، نه مردم ایران، ادامه دهید؟ می 
خواهید برای سرکوب مردم ایران ارتش لبنان را باز به 
ایران بیاورید، ارتشی که سهم ملت ایران را در حلق شان 
ریخته اید، و برای چنین روزهای بگیر و ببندی، خوب 
پروارشان کرده اید؟ هیوالهایی تو خالی که در برابر غرور 

فرهنگ ایرانی سرانجام از هم فرو خواهند ریخت! 

تاکید کرده اید که ماموران شما »عملیات روانی« را در 
سرکوب خیابانی بکار گیرند! فیلم درز شده به بیرون و 
نمونه عملیات مغز شویی ماموران شما را دیده ایم. بس 
بسیار خوفناک و بس بسیار مضحک! ملتی که جانش به 
درد آمده و گرسنگی فیزیکی و جسمانی تجربه می کند 
را از »عملیات روانی«چه باک! سوژه خوبی دادید برای 
یک فیلم  کمدی درام. در اتاق فکر شما البد چند شبه 
روانشناس خود فروخته دارید که پاسدار سرزمین تباهی 
شما هستند که شستشوی مغزی یادتان می دهند. در 
این رابطه برای مامورانتان که آنان نیز برای نان شب در 

ادامه مطلب در صفحه ۲  بند گرفتار شده اند، حکایتی 

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
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تصویر هفته:                                                     کورش سلیمانی )زم(                   

کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

سخنرانی جناب مستطاب حضرت رئیسی

شاید سالهای سال طول بکشد تا تاریخ نویسان و روانشناسان زبده دنیا 
به فراســت دریابند که چرا رئیس جمهور محترم ایران در سخنرانی 
خــود در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد،  میبایســت افتخار و 
سربلندی گذشــته ایران را زیر سبیلی در کند ولی آبروریزی بزرگی 
که در اوائل انقاب ایران در ســازمان ملل متحد اتفاق افتاد، با شرح 
وتفســیر برای جهانیان بازگو نماید. جریان از این قرار بود که محمد 
علی رجائی که مدعی بود در رژیم قبلی توســط ساواک شکنجه شده 
بود، چون فکر می کرد که خبرنگاران بین المللی حرف و قسم  آیه های 
او را باورنخواهنــد کرد در مقابل چشــمان هاج و واج حاضران کفش 
و جوراب خود را درآورد صفحه دیگری در تاریخ ســازمان ملل متحد 
ورق زد. )شــانس آوردیم که جورابش بی سوراخ بود  و پای او هم از 

بینی حاضران فاصله زیادی داشت(.

البته در گذشــته شخص دیگری در همین محل کفش های خود را از 
پا درآورده و روی میز کوبیده بود، نیکیتا خروشــچف رهبر شــوروی 
بــود. و اما نکته جالب ســخنرانی جناب رئیس جمهور اشــاره او به 
بی عدالتی و قتل و کشــتار و دخالت بناحق بعضی از کشورها در امور 
همسایگان بود. ولی خودش اوضاع و احوال کشورش را ندیده گرفت 
و اگر می دانست پوستر بزرگ سردار سلیمانی را در زادگاهش کرمان 
به اتش کشیده اند و پایین آورده اند،  شاید عکس حاج قاسم در عین 

سخنرانی به باال نمی برد.

بدشانسی در زمان رحلت

بد شانســی بــزرگ آیت اهلل خمینی در زمان وفــات این بود که با 
واقعه میدان تی یه نمان در سال 1989 همزمان بود و تمام اخبار 
متوجــه این رخداد مهــم بود و به مرگ خمینــی چندان توجهی 
نشد. البته موضوع بســیار قابل توجه و شرمساری،  بیرون افتادن 

جنازه و تیکه و پاره شدن کفن او بود.

و حاال خامنه ای که گویا آن شــتر ناخواسته آرام آرام در خانه اش 
با بدشانسی بزرگ تری درگیر است. می خوابد 

قتل مهسا امینی و خیزش دوباره مردم، درگذشت او را تحت الشعاع 
قرار خواهد داد و از تعریف و تکریم و تمجید و تحســین و تقدیس 
او خبــر چندانــی نخواهد بــود و دیگــر اینکه عظمت و شــکوه 
بزرگواری مراســم خاکسپاری ملکه الیزابت دوم و حضور افراد بلند 
پایه کشــورهای مختلف به مذاق محترم سیدعلی خامنه ای خوش 
نخواهد آمد، زیرا میهمانان او غیر از شــیخ نصراهلل و بشــار اسد و 
چند نفر از گروه های تروریســتی افــراد دیگری افتخار حضور پیدا 
نخواهنــد کرد  و بخاطر شــرایط کنونی و شــاید توصیه یا وصیت 
خودش مراسم خاکســپاری به صورت خصوصی و بدون تشریفات 

مانند پیغمبرها و امام ها در صدر اســام صورت خواهد گرفت. 

 ادامه مطلب از: یک ایرانی از بدنه ملت ایران:

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

دارم…
به منظور شستشوی مغزی، هیتلر رهبر فاشیست آلمان، در سالنی بزرگ تعداد زیادی 
ســرباز را جمع می کرد و خود بر صحنه می نشســت و سیگاری روشن می کرد. و 
سپس فرمان  می داد که همه چراغ ها را خاموش کنند. آنگاه خطاب به سربازان می 
گفت:  در این ســالن،حال، این من هستم و این شما. همه شما مسلح هستید. مرا 
در پشت نور این سیگار می بینید. چنانچه در میان شما کسی با من نیست و با من 
مخالف است می تواند به  من شلیک کند. کسی شما را نمی بیند و من این اجازه و 

قدرت را به شما می دهم. 

کسی هیتلر را نمی کشت نه به این خاطر که به مخالفت یا موافقت با او فکر می کرد 
بلکه به این دلیل که حال از ســوی هیتلر »صاحب قدرت« شده بود. قدرتی کاذب 
که اصالتا متعلق به ســرباز نبود، همیشه یک سرش مانند افساری در دست هیتلر 
بود. ان ســرباز نگون بخت و از همه جا بی خبر به دنبال اهداف هیتلر بدون آگاهی 

از ماهیتشــان به راه می افتاد و نمی فهمید که مسخ شده توسط رهبر به ویرانگری 
گماشــته می شود. او شیفته قدرت اهریمنی شــده بود اما نمی دانست که قلب و 

چشمان خود را فروخته و بر مردم  بیگناهی که می کشد، بسته است. 

آیا فردی که چشمان خود را بر حقیقت و قلب خود را به عشق به همنوع خود می 
بندد، انسان نامیده می شود؟

 
جناب پاسدار حسین پور، آیا زمان ان فرا نرسیده که به جای سرکوب مردم دردمند 

ایران یا به اشتباهات خود معترف شوید و در صدد ترمیم و سازندگی باشید و یا یک 
رفراندوم همگانی با نظارت ســازمان های بین المللی بر قرار کنید؟ آنگاه ملت، خود  
ازادنه انتخاب خواهد کرد و شما نیز برای انتخاب تنها یک رای دارید، نه رای همگان 

را. 

https://www.rugservicecenter.com/
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 (قم - تبریز - اصفهان - نایین - کاشان - ایرانی) ترکی ٫ پاکستانی ٫ افغانی ٫ هندی 
با بیش از 5000 گلیم و 15000 فرش ابریشم و آنتیک و مدرن ما دیدن فرمایید

از شما دعوت می کنیم که از بزرگترین و نفیس ترین مجموعه فرشهای دستبافت

 با بهترین کیفیت و قیمت پذیرای شستشو و تعمیرات فرش شما هستیم
 فرش - ط�� -  عتیقه جات شما را تعویض و یا نقدی خریداریم

کارکنان پس از ساعت کار و 
بیرون از محیط کار برای مصرف 

ماری وانا، اخراج نخواهند شد
با امضای گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا الیحه تصویب شــده از سوی 
قانون گذاران از ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی می شود که به موجب آن کارفرمایان 
نمی توانند کارمندی را که بیرون از محیط کار و در ســاعت غیر کاری از 
ماری جوانا استفاده کرده است، اخراج نمایند . این الیحه قانونی ارتباطی 
به قانونی بودن اســتفاده از ماری جوانا برای گذران اوقات فراغت از سوی 
افراد بــاالی ۲۱، ندارد و به رابطه کارفرمایان و کارکنان در محیط کار و 

بیرون از محیط کار نظارت می نماید.
با اجرای این قانون، کالیفرنیا هفتمین ایالتی خواهد بود که چنین قانونی 

خواهد داشت.

پرونده مرلین منسون به دادستان کل لوس آنجلس سپرده شد

پس از ۱۹ ماه تحقیق در مورد آزار جنســی از سوی خواننده Rock با نام هنری 
Marilyn Manson را بخش تحقیق آزارهای جنســی شــریف دپارتمان لوس 
آنجلس کانتی به دفتر جورج گسکون دادستان کل لوس آنجلس کانتی منتقل کرد 

تا دادستانی در مورد دادخواست علیه او اقدام نماید.

مرلین منســون که نام واقعی او برایان وارنر اســت متهم است که در فاصله زمانی 

۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۱ که در هالیوود زندگی می کرده به Evan Rachel wood در 
دوران نوجوانی اش تجاوز کرده است با توجه به این که آنها بعدها با هم ازدواج کرده 
و جدا شــده اند و دوران شکایت در مورد تجاوز ۱۰ سال است و اکنون سپری شده 

است باید دادستان در مورد ادامه پرونده تصمیم بگیرد.

https://pandorarugs.com/
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معاون وزیر خزانه داری آمریکا: با گسترش خدمات اینترنتی، به مردم 
ایران کمک می کنیم تا برای مقابله با تالش های رژیم جمهوری اسالمی 

در مقابل نظارت و سانسور آنها مجهزتر شوند
والــی آدیمو،معاون وزیر خرانه داری آمریکا در بیانیــه مطبوعاتی روز جمعه ۲3 
سپتامبر اعام کرد وزارت خزانه داری در حال به روز رسانی راهکارهای ارائه برای 

گسترش خدمات اینترنتی به مردم ایران می باشد.
وزارت خزانــه داری آمریکا روز جمعــه اعام کرد که مجوز عمومی D-۲ ایران را 
هرچــه زودتر صادر می کند - مجوزی به روز شــده که خدمات اینترنتی را برای 
مردم در ایران گسترش داده و راهنمای جدید پلتفرم ها و خدمات اینترنتی ایمن 

را ارائه می دهد. 
مجــوز جدید به طیفی از مســائل مربوط به آزادی اینترنــت، مانند اضافه کردن 
دسته های تحت پوشش نرم افزار و خدمات از جمله پلتفرم های رسانه های اجتماعی 
و کنفرانس های ویدئویی و همچنین ارائه مجوزهای اضافی برای ابزارهای ارتباطی 

می پردازد.
در حالی که دولت ایران دسترسی مردم خود را به اینترنت جهانی قطع کرده است، 
ایاالت متحده برای حمایت از جریان آزاد اطاعات و دسترسی به اطاعات مبتنی 

بر واقعیت برای مردم ایران اقدام می کند
حکومت جمهوری اســامی ایران روز چهارشنبه دسترسی به اینترنت جهانی را 
برای اکثر 8۰ میلیون شهروند خود قطع کرده و مانع از آن شده است که ایرانیان 
فیلمی از واکنش وحشیانه این رژیم به اعتراضات مسالمت آمیز مردم که برخواسته  

از کشته شدن مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کرد ایرانیست،به اشتراک بگذارند.
درگیری های خشــونت آمیز پلیس با مردم معتــرض در روز جمعه ادامه یافت و 
تلویزیون این رژیم روز پنجشــنبه اعام کرد که تعداد کشته شدگان ناآرامی ها  به 

۲۶ نفر رسیده است. 
 ترجمه از گروه خبری خبرگزاری ایرانشــهر- ۲3 سپتامبر- منبع: سایت خبری 

پولتیکو 

جیک سالیوان، اینترنت استارلینک
 برای مردم ایران را به اوفک ارجاع داد

جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی آمریکا، پیگیری پوشش اینترنت ماهواره 
ای استارلینک برای مردم ایران را به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 

خزانه داری آمریکا )اوفک( ارجاع داد.
جیک ســالیوان مشــاور امنیت ملی آمریکا در رابطه با پاسخ ایان ماسک به 
توئیت یکی از کاربران مبنی بر ارائه خدمات و پوشــش اینترنتی استارلینک 
برای مردم ایران گفت در گذشته برای برقراری ارتباط مردم ایران با یکدیگر 
و جهان، اســتثناهایی در نظر گرفته بودیم، اما من شخصا نمی توانم به طور 
خاص در مورد آن صحبت کنم. وی پیگیری این مســأله را  به اوفک ) دفتر 

کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ( ارجاع داد. 
در پی اعتراضات اخیر در ایران، شــماری از مردم در توییتر از ایان ماســک 
خواسته بودند که امکان بهره مندی از خدمات اینترنت ماهواره ای استارلینک 
را برای مردم ایران فراهم کند. ایان ماسک نیز روز گذشته، در توییتی گفت 
که برای معافیت از تحریم های ایران و راه اندازی اینترنت اســتارلینک ایران 

اقدام خواهد کرد. استارلینک تنها فرستنده اینترنت ماهواره ای جهان است.
 حکومت جمهوری اســامی در واکنش به تظاهرات سراسری مردم ایران به 
قتل مهســا امینی در بازداشت پلیس، سرعت اینترنت را بسیار پایین آورده و 

یا در برخی شهرها به کلی قطع کرده است.

نمایشگاه نقاشی های
 بهمن پزشک زاد

نمایشگاه نقاشی از سوی سازمان هنری The Other Art Fair از تاریخ 
پنج شنبه ۲۲ سپتامبر به صورت خصوصی و از روز جمعه ۲3 سپتامبر به 
مدت سه روز تا پایان روز یکشنبه ۲۵ سپتامبر برای عموم بر پا می گردد.

در این نمایشــگاه که گروهی از نقاشان برجسته ای از امریکا و کشورهای 
دیگر شــرکت می کنند، آثار بهمن پزشک زاد فرزند زنده یاد ایرج پزشک 

زاد نیز در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
خبرگزاری ایرانشهر شما را به دیدن آثار این هنرمند و دیدار با خود ایشان 
در این نمایشگاه که در شهر سانتامونیکا برگزار می گردد، دعوت می نماید. 

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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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  صفحه ویژه مهسا امینی:

بیاد.. مهسا..و ..ستار..و.ندا...و..
.زهرا کاظمی..و...ترانه موسوی

...و ..پروانه فروهر...

و ..همه ترانه ها..و...ستارها..و..
.پروانه ها ..و..گل ها....

..که با آتش تعصب دینی سوختند..و پرپر  شدند...و 
..با ضربت جهل  انسان-ستیز  اهریمنان  شکستند...

آی انسان ها....
 اگر هنوز در ما  انسانیت  هست....

اگر احساس هست... 

اگر امید هست...

تاشی باید...
اراده ای باید... 

تی باید!! ِهّمّ
امین اکبریان 

رحیم قمیشی
برگرفته از »گارد جاویدان ایرانشهر« 

شما مهسا را نکشتید! گویا وقت آن رسیده فریاد زنیم، مگر ضحاک چه می کرد؟

دوســتم دکتر موسویان برایم نوشته بود؛ »دو دختر دارم، همین؛ بی هیچ 
شرحی... »دختر« واژه ای است هماورد و همانند عشق، در شرحش درمانده 
می شوی... امروز در سرزمین من، این »دختر« نیست که کشته می شود؛ 
»عشــق« اســت که دارد جان می دهد، زیر تیغ خامان خون آشام... گویا 
زمان آن فرارســیده که سوگ مندان عشق، هیئت هایی به راه اندازند و در 

دسته هایی زخمه بر دل زنند....«

دوستم راست می گوید.
گیرم مهسا را کتک نزده اید

گیرم سرش را به جایی نکوبیده اید
گیرم او را تهدید نکرده اید

گیرم به او نگفته اید خفه شود
گیرم تحقیرش نکرده اید

گیرم او مشکل قلبی داشته
گیرم زیاده از حد ترسیده

گیرم مشکل تنفسی داشته و به شما هیچ نگفته
گیرم برادرش التماس تان نکرده که او مسافر است و هیچ جا را بلد نیست، 

بگذارید همراهش باشد
گیرم متوجه نشدید او هنوز ۲۲ سال بیشتر ندارد

گیرم ندیدید چه لباس بلند و زیبای محلی زیر مانتویش پوشیده
گیرم ندانستید دخترها برای زیبایی شان اهمیت قائلند، جان می دهند زیبا 

شوند
گیرم شما مأمور بودید و معذور

گیرم خدایتان به شما گفته بود مسئول آن هستید که تمام مردم را یک 
شکل کنید

شکل زشت خودتان...
 

آیا این را هم نمی دانســتید هر کس را دســتگیر کنید ضربان قلبش باال 
می رود.

هر کس را دستگیر کنید بشدت می ترسد.
ندانستید او می میرد...

در عمرتان گل نچیده اید، ناانسان ها!؟
در عمرتان الله ای را از ساقه جدا نکرده اید؟

ندیده اید به لحظه نکشیده می میرد...
 

شما مهسا را نکشتید!
تمام دختران و زنان پاک سرزمین مرا کشتید

شما تمام انسان های عاشق ایرانم را کشتید

 

شما مهسا امینی را نکشتید
گشت ارشادتان

هر که را دستگیر می کند او را کشته
خانواده اش را کشته
چرا باور نمی کنید؟

 
یکی در همان بازداشتگاه می میرد

یکی بیرون می آید و می میرد
یکی پناهنده می شود و می میرد

یکی به بهانه تحصیل می رود و می میرد
و همه دل شان مرده است

تنها نفس می کشند...
 

آنها را که یعنی آزادشان می کنید
پس از عکس برداری مانند متهمان قاتل

پس از گرفتن شماره ملی شان
پس از نگاه های بی شرم  ماموران تان

دیگر زندگی نمی کنند
دیگر زندگی نمی کنند...

 
شما همه دختران سرزمینم را کشتید

همه انسان ها را
شما عشق را کشتید
شما مهسا را نکشتید

ایران را کشتید...
 

گویا وقت آن رسیده فریاد زنیم، مگر ضحاک چه می کرد؟
که شما نمی کنید!

»زن، زندگی، آزادی«

با یاد مهسا )ژینا( امینی...
... مینو مجیدی، محســن محمدی، 
غزاله چاوی، امیــن معروفی، رضا 
لطفی، فرجاد درویشی، زکریا خیال، 
فریــدون محمودی، فــؤاد قدیمی، 
دانش رهنمــا، صدرالدیــن لیتان، 
هاجر عباسی، میان حقیقی، میاد 
زارع، رحیم کلیــج، ابوالفضل باهو، 
حنانه کیا، محســن قیصری و همٔه 
جان باختــگان شــهریور 1۴۰1 که 

نمی گذاریم نباشند.

گیج می شود درد
از هجوم سرایتش در فصل ُو

دست می کشد خشم
بر نام های بی گداْر از یادرفته ُو
زخم های بی شماْر گره خورده

در بندهای انفرادی ُو
گورهای مشترک

در خاک های خیره
در چشم های خون.

تو نیستی
َو هیچ چیز شبیه نامش نیست

حتی زمان
که وهِم صبح را

بر جنازٔه شب می ِکشد، مبهوت ُو
بند نمی آید
شبیه درد

که پخش می شود
در تکرار یادت
که راه است ُو

رها از رسوباِت معلِّق بی راهه ای
که زیر پایمان می نشست ُو

ریشه های زخمی حرف هامان
به هیچ میوه ای نمی رسید.

برهنه ای از تن،
از ترس،
از مرگ؛ 

َو نور
الفبای نامت را

در خیابان نشا می کند، هر روز 
تا هزار ُو یک شهرزاد

نفس بکشند،
برقصند،

قصه شوند، بلند ُو 
آزاد شود زندگی.

ماندانا زندیان
یکم مهر ۱40۱ )سپتامبر ۲0۲۲(
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۲0 سپتامبر،روز نام نویسی برای انتخابات
۲۰ ســپتامبر، روز نام نویســی برای انتخابات است و 
ایالت کالیفرنیا با فرســتادن کارت های پســتی به رای 
دهندگان به آنها یادآور شــده است که اگر نشانی خود 
را عوض کرد ه اند و یا نشــانی آنها عوض شــده و یا به 
سبب این که به تازگی، شــهروندی آمریکا را دریافت 
کرده انــد و تاکنون نام نویســی نکرده انــد به تارنمای 
یا   ocvote.gov/registration ماننــد  کانتی خود 
LAvote.gov/registration بروند و ثبت نام کنند 
و یا نام نویســی خود را بازبینی نمایند از ســوی دیگر 
در این کارت ها اشــاره شده اســت اگر در جستجوی 
درآمد بیشتر هســتید، برای کار در روزهای انتخابات 

نام نویسی کنند.

حمله با سنگ به یک آسیایی تبار 
در پیرامون دانشگاه برکلی

حمله با ســنگ به یک نفر در پیرامون دانشــگاه برکلی، به 
عنوان حمله های ناشــی از تنفر نژادی طبقه بندی و تحقیق 

در مورد آن آغاز شد.
این حمله به فردی آســیایی تبار صورت گرفته و نشــان از 

تنفر نژادی علیه آسیایی تبارها در آن وجود دارد.
در ایالت کالیفرنیا، جرم های ناشــی از تنفر نژادی نسبت به 
آسیایی تبارها از زمان کرونا در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، 
۵۰/177 درصد افزایش یافته و از هنگامی که رئیس جمهور 
پیشین آمریکا، دانالد ترامپ ویروس کرونا را ویروس چینی 
خوانده است در شهرهایی چون ســن فرانسیسکو، اوکلند 
که چینی تبارهای بیشتری زندگی می کنند، این حرکتهای 
تنفرآمیز بیشــتر شده است. سال گذشته شمار جرم از ۸۹ 

به ۲۴۷ رسیده است.

گوین نیوسام، نامزد ریاست جمهوری
 برای سال ۲0۲4

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا خود را نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ خواهد نمود و 
این در صورتی است که جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا نخواهد برای دور دوم خود را نامزد نماید. 
گوین نیوسام این سخنان را نیویورک در دیدار 
اقدام زیســت محیطی بنیاد کلینتــون برای 
گرمایش زمین اعام نمود. گوین نیوسام که در 
این دیدار از برنامه های کنونی و آینده کالیفرنیا 
برای محیط زیست سخن می گفت از اظهار نظر 
 )Greg Abbot( در مــورد رفتار گرگ ابــت
فرماندار تگزاس و دیگر فرمانداران جمهوریخواه 
در مورد مهاجران و فرستادن آنان به ایالت های 
دموکرات ها چشم پوشــی نکرد و آن را ابلهانه 
خواند و اشاره کرد ما اجازه نخواهیم داد که مسیر 

را آنان تعیین کنند. 

انتخابات میان دوره ای و
 رقابت برای رهبری کنگره

درانتخابــات میان دوره ای کالیفرنیا ، نقش تعیین کننده 
منطقه هــای ۴۰، ۲7، 13، ۲۲، ۴1، ۴۵، 9، ۴7، ۴9 و 
منطقه 3 بسیار پر اهمیت است. جمهوریخواهان برای به 
دست گرفتن رهبری خانه نمایندگان نیاز به پیروزی در 
۵ منطقه دارند و دموکرات ها برای حفظ رهبری خود نیاز 
به نگه داشتن ۵ کرسی و افزودن چند کرسی برای بیشتر 

شدن قدرت رهبری دارند. 
- یکــی از این منطقه ها، کرســی منطقه ۲7 اســت که 
لنکستر، پالم دل، ســانتا کاریتا و بخش های حاشیه ای 

لوس آنجلس را نمایندگی می کند. 
این منطقه در حالت نوســانی است و شانس دموکرات ها 

کمی بیشتر است. 
- منطقه دیگر، کرسی منطقه 13 است که نوسانی است و 
در بازنگاری نقشه منطقه ها در شرایطی است که 37 درصد 
سفید پوست ۶ درصد آسیایی تبار، ۴ درصد سیاهان بافت 
جمعیتی ۵۰ درصد رای دهندگان را تشکیل می دهند. در 
این منطقــه رای دهندگان التین تبار می توانند موازنه را 
به هم بزنند و پیروزی دموکرات ها را کمرنگ و یا پررنگ 

کنند. 

چک های کمکی کالیفرنیا از 7 تا ۲5 اکتبر  خواهد رسید
این چک ها تا جایی که می شــود همراه با بازپرداخت مالیاتی 

طبقه متوسط، برایشان واریز خواهد شد. 
پس از آن که دوره واریز مســتقیم به حساب بانکی به پایان 
رســید، نوبت فرســتادن کارت بانکی به افرادی می رسد که 
دریافت مســتقیم و یا واریز بانکــی ندارند و این کارت های 
نقدی ممکن اســت بین ۲۵ اکتبر تا 1۰ دســامبر فرستاده 
شود و اگر کسانی باشند که واجد شرایط هستند و به دالیلی 
دریافت نکرده باشــند روز 1۵ ژانویــه کارت بانکی دریافت 

خواهند نمود. 
ناگفته نماند که این کمک ها بســتگی به درآمد و شمار افراد 

خانواده از ۲۰۰ تا 1۰۵۰ دالر خواهد بود. 

کرانه های ساحلی از لوس آنجلس تا ارنج کانتی 
در گسل بزرگ زمین لرزه قرار دارند

آخرین مطالعه زمین شناسی و لرزه نگاری نشان می دهد که 
گسلی به گســتره 7۰ مایل از Palos Verdes در لوس 
آنجلس کانتی تــا Dana Point در ارنج کانتی می تواند 

زمین لرزه ای به قدرت 7/8 ریشتر را دامن بزند. 
دانشــگاه هاروارد در گزارش خود می گوید این گسل که 
تاکنون به عنوان شبکه ای از گسل های کوچکتر شناخته 
می شد اکنون دریافته ایم که این شبکه از شکستگی های 
سطحی و به هم پیوسته تشکیل شده و از سانتامونتیکا تا 

کرانه های دیناپوینت را فرا می گیرد.
این گسل از زیر شهرهایی چون النگ بیچ و نیوپورت بیچ 

را زیر ضرب خود بگیرد.

https://amiritravel.com/mehregan/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113508
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بیژن خلیلی

راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، 
رسیدگی به پرونده فساد شیالکوئل را

 به عهده گرفت
پس از اعام جرم الکس ویانوئه وا نسبت به شیا کوئل از شورای ناظران لوس آنجلس 
کانتی با عنوان اختاس و فساد و حکم بازرسی خانه او و دستیارش پاتریشیا گیگانز، 
الکس ویانوئه وا در نامه ای به راب بونتا درخواســت نمود تا دادســتانی کل کالیفرنیا 

رسیدگی به این موضوع را به عهده بگیرد. 
الکس ویانوئه وا، افزون بر شیا کوئل و دستیارش پاتریشیا گیگانز، از بازرس کل لوس 
آنجلس کانتی مکس  هانتسمن به سبب خبر دادن به این دو نفر، در مورد جستجوی 

خانه شان در شب پیش از جستجو، شکایت کرده است.

تقویم عبری 5783 )۲0۲۲-۲0۲3( شرکت کتاب منتشر شد

این تقویم شامل مشخصات زیر است

شیوه شادروان کهن صدق در انتشار این تقویم رعایت شده است 

دارای سه تقویم عبری - میالدی - خورشیدی 

ساعتهای شرعی برای انجام فرایض دینی یهودی 

کلیه رویدادهای مذهبی یهودی با جزییات الزم

کلیه رویدادهای مهم ایرانی 

رویدادهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی  اسرائیل 

نام و مشخصات سازمانهای ایرانی یهودی در کالیفرنیا و نیویورک 

برای  درگذشت  عبری  تاریخ  با  یهودی  ایرانی  درگذشتگان  نام 
یادآوری نام آنها در نیایش روزانه

لغو مصاحبه ابراهیم رئیسی با کریستین امانپور و
 استقبال گسترده از اقدام این خبرنگار بین المللی در فضای مجازی

کریستین امانپور، خبرنگار باسابقه سی ان ان شرط مصاحبه رئیس جمهور اسامی 
ایران را برای رعایت حجاب اسامی نپذیرفت و این اقدام وی، تحسین بسیاری را در 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برانگیخت.
مجری ارشد بخش بین الملل شبکه ســی ان ان در مجموعه ای از توئیت ها روز پنج 
شنبه ۲۲ سپتامبر اعام کرد که قرار بود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با 
ابراهیم رئیسی دیدار کند و از وی در مورد موضوعات مختلف از جمله آغاز اعتراض ها 
در ایران و مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله که به دلیل نقض قوانین حجاب توسط »پلیس 
اخاق« یا گشت ارشاد دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، سواالتی بپرسد.

 
کریســتین امانپور در این توئیت نوشت: »این اولین مصاحبه من با ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور اســامی ایران در خاک ایاالت متحده آمریکا بود که پس از هفته ها 
برنامه ریزی و آماده ســازی چراغ ها و دوربین های مصاحبه ، آماده بودیم. اما روز 

پنجشنبه هیچ نشانی از این رئیس جمهوری نبود.«
وی در ادامه می نویسد: » ۴۰ دقیقه بعد از اینکه قرار بود مصاحبه شروع شود، یکی 
از دستیاران او به من مراجعه کرد و گفت که رئیسی پیشنهاد می کند وی روسری 

بپوشد، زیرا ماه های محرم و صفر است.«
 

امانپور گفت که این درخواست را رد کرده و توضیح داد که »ما در نیویورک هستیم، 
جایی که قانون و سنتی در مورد حجاب وجود ندارد«. او افزود که او در مقابل هیچ 
رئیــس جمهور دیگری از ایران هنگام مصاحبه بــا آنها )در خارج از ایران(، ملزم به 

پوشیدن روسری نبوده است.
 

وی اضافه می کند: »دستیارش به صراحت گفت که اگر من روسری نداشته باشم، 
مصاحبه انجام نمی شــود و من در مقابل با اشاره به »وضعیت ایران« که اعتراضات 
سراســر کشور را فرا گرفته است، پاســخ دادم » نمی توانم با این شرط بی سابقه و 

غیرمنتظره موافقت کنم.«
 

سرانجام کریستین امان پور و تیمش دور شدند و مصاحبه انجام نشد. 
تصویری که امانپور در پایان توییت هایش منتشــر کرده است، نشان می دهد او در 
حالی که روبه روی صندلی خالی نشسته است، کت و شلوار سفید پوشیده و موهایش 

را باز کرده و منتظر رئیس جمهور ایران است!
 

امتناع این روزنامه نگار ایرانی-بریتانیایی از پوشیدن روسری با تحسین گسترده ای 
در فضای مجازی مواجه شده است.

 
در این راستا، کریم سجادپور، تحلیلگر سیاست ایرانی-آمریکایی در مؤسسه کارنگی، 
یک اندیشکده مستقر در واشنگتن دی سی، در توییتی نوشت:» آفرین بر کریستین 
امانپور. دیگر روزهایی که مسوولین جمهوری اسامی ایران برای مصاحبه و ماقات، 
خبرنگاران و مسئوالن زن را ملزم به رعایت حجاب می کنند، باید تمام شود. حجاب 
اجباری منعکس کننده یک ایدئولوژی منســوخ و غیر قابل تحمل اســت، نه یک 

فرهنگ.«
 

استر سیاماکیلی، مجری رادیو NPR، عکس امانپور را بازنشر کرد و نوشت: » ثبات 
شخصیت و یکپارچگی کام کریستین امانپور کامًا دست نخورده است و همیشه 

محفوظ است. «
 

بهمن کلباسی، خبرنگار نیویورک و سازمان ملل برای سرویس فارسی بی بی سی نیز 
در توئیتر خود نوشت: »رئیسی با  لغو مصاحبه خود با کریستین امان پور بدلیل عدم 
رعایت حجاب اجباری این رژیم، فکر می کند که می تواند در نیویورک نیز حجاب 

را تحمیل کند.«

https://ch1.cc/
https://ch1.cc/
https://vgbailbonds.com/
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ســازمان اطاعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند 
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 7۰ ساله تجربه و 
بیش از ۲۲ ســال خدمت در ساواک است. توانســته 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

امروز، قلب پارسی زبانان لس آنجلس دردمند است. در چنین روزهایی است که ما، 
به عنوان یک اجتماع، گردهم می آییم و این دردها را فریاد می کنیم. بی صبرانه 
چشم به راه دیدار و شنیدار صدای شما در برنامه هفته آینده انجمن شعر پارسی 
لس آنجلس هســتم. شعری با خود بیاورید، شعرهایی با خود بیاورید، چه سروده 

خودتان باشد، چه سروده مورد عاقه تان.
مبارزه

جلسه شعرخوانی گروهی
انجمن شعر پارسی لس آنجلس

میزبانان: دکتر مکس رهنی و رامین نادری
پنجشنبه، ۲9 سپتامبر ۲0۲۲، ساعت 6 بعد از ظهر
https://lapl.zoom.us/j/86063436380

این روزها جامعه پارســی زبان لس آنجلس در التهاب است. از شما دعوت می 
کنیم تا همبستگی خود را صدا کنید، صدا شوید و شعر ستیز، حماسه و مبارزه 
مورد عاقه خود را در برنامه این ماه انجمن شــعر پارسی لس آنجلس بخوانید. 
هدف این جلســه ارائه فضا به شما و صدایتان است. به احترام صدای شما در 

این جلسه سخنرانی نخواهیم داشت. 

این برنامه توسط کتابخانه همگانی لس آنجلس برپا شده و شرکت در آن برای 
همگان آزاد و رایگان اســت. لطفن عاقمندی خود برای شرکت در این برنامه 
)RSVP( را در پیامی به رامین نــادری persian@lapl.org تایید کنید. 
اگر شــاعر هستید و تمایل دارید شعر خود را در برنامه های ما بخوانید، لطفن 

با تماس بگیرید.
برای پیوستن به ما از طریق خط تلفن از شماره ی زیر استفاده کنید:

833 548 0276 US Toll-free
Meeting ID: 860 6343 6380

برای برخورداری از امکانات فراهم شــده توسط قانون امریکاییان دارای معلولیت 
)ADA(، لطفا 7۲ ســاعت پیش از مراجعه خود با شماره تلفن 2132287430 

تماس بگیرید.

فایزر یا مدرنا و یا ترکیب هر دو 
با در نظر گرفتن این که شــماری، واکسن نخست یا دوم و سوم و تقویت کننده 
۴ یا ۵ را در نظر دارند تا تزریق کنند و از روز شــنبه، پوشیدن ماسک در فضای 
بســته از حالت اجباری به اختیاری تبدیل می شــود و مردم از مســئوالن یک 
پرســش مشترک دارند، کدام واکســن تقویتی را استفاده کنیم دکتر باربارا فرر، 
مسئول بهداشــت عمومی لوس آنجلس کانتی می گوید به زودی هر دو واکسن 
 BA۵ تقویتــی موجود خواهد بود تا در آســتانه تعطیات همــه در برابر گونه
 UC مصون باشــند دکتر رابرت واچر، رئیس هیئت مدیر بخش پزشکی دانشگاه
ســن فرانسیسکو خود او در آپریل مدرنا تزریق کرده و پس از آن فایزر را تزریق 

کرده است. 
FDA می گوید پس از تزریق واکسن ها، ایرادی ندارد که از هر یک از واکسن های 

تقویت کننده استفاده شود. 

یک میلیون دالر کمک مالی به  
کالج های محلی لوس آنجلس  
برای کارت Go Pass دانشجویان

کالج های محلی لوس آنجلس با یاری ســناتور دایان فاین اســتاین در کنگره 
آمریکا، موفق به دریافت یک میلیون دالر کمک مالی شــد تا بتواند کارت های 
رایگان ســوار شــدن به متــرو را برای ســال تحصیلــی ۲۰۲۲-۲۰۲3 برای 
دانشــجویان تمامی کالج هــای محلی منطقه لوس آنجلــس فراهم نماید. این 
کمــک می تواند دانشــجویان و دانش آموزانی را کــه در منطقه لوس انجلس 
بزرگ زندگی می کنند با کارت Go Pass شــامل شود. کارت های مترو 1۶۰ 
دالر بــرای هر فصل تحصیلی هزینه دارد. اداره متروی لوس انجلس اعام کرد 
که دانش آموزان K-1۲ می توانند از امکان رایگان سوار شدن به مترو استفاده 

نمایند. 

https://shop.ketab.com/
https://www.tehranmagazine.com/
https://lapl.zoom.us/j/86063436380
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طنز و خبر:

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

بنگاه خبری ایرانشهروند
این هفته بخاطر شرکت در عزای ملی قتل ایراندخت مهسا امینی و همراهی با خیزش ملت ایران، طنز نداریم!

سرمقاله ایرانشهروند: یا مهسا، یا ژینا
سال ها گذشت و به نام امر به معروف و نهی از منکر، حجاب اجباری را به زور گشت 
ارشــاد بر سر زنان ســرزمینم کوبیدند تا نیمی از مردم ایران را به بردگی و اسارت 

کشیده و از دور زندگی عادی و طبیعی خارج کنند ...
... فقط چند روز پیش دختر ایرانی زیبارویی همچون ســایر دختران مادرمان ایران 
بانو از شهر کوچکی از باختر سرزمین ایران به پایتخت سفر کرد ... تفریح و سیاحت 
... هیچوقت فکر نمی کرد که در میهن خود نه تنها مهمان نوازی نخواهد دید بلکه 
رســم مهمان کشی به جا خواهند آورد و در ۲۲ سالگی فقط به خاطر جاری شدن 
قوانین پوسیده و وحشیانه شریعت، جانش را باخت و همراه همه آرزوها و امیدهایش 
به ســینه خاک سپرده شد تا سنگ قبرش، نماد مبارزه زنان ایران بر علیه استبداد 

دینی و نامش اسم رمز عملیات براندازی جمهوری اسامی شود ... 
یادش گرامی و در آرامش ابدی، مهسا )ژینا( امینی، ایراندخت شهید ایرانشهر ...  

قتل مهســا امینی کبریتی بود بر باروت خشم ملت ایران که ناگهان زبانه کشید و 
بساط ظلم و جور جمهوری اسامی را در هم پیچیده و انقابی بر پا کرد ... شهادت 

ایراندخت مهسا امینی و اتفاقات این چند روزه  نکته هایی داشت که عبارتند از:
انقاب زنانه: وقتی اسم رمز عملیات براندازی جمهوری اسامی شد مهسا   -
امینی، یعنی این بار بانوان ایرانی هستند که تعیین کننده سرنگونی یکی از پایه های 
اصلی جمهوری اسامی، حجاب اجباری، هستند. شجاعت ایراندختان سرزمینم از 
ســر تعظیم فرود آوردن بر آنان گذشته و باید بانوان ایران را سجده کرد زیرا کاری 
کردند که در این بیش از چهل سال، مردان از انجام آن عاجز بودند یعنی شکستن 
یکی از مهمترین ارکان نظام اســامی. در تصاویری که از اعتراضات مردم میبینیم، 
زنان جلوتــر از مردان در حال مبارزه و درگیری با نیروهای ســرکوب والیت فقیه 
هســتند و الحق و االنصاف دارند کاری می کنند کارستان. ناموس ایرانیان نگهبان 

ایران است!  
روســری سوزانی: اگر چند وقت پیش بهم میگفتن بزودی روزی خواهد   -
آمد که زنان ایرانی روســری های خود را خواهند ســوزاند و در آتش آن سوختن 
پرچم شریعت را خواهی دید، باور نمی کردم. برای جمهوری اسامی که از روزهای 
نخست پیروزی، شروع به معدوم کردن و تخریب و سوزاندن پرچم ها و سمبل های 
هر چیزی یا هر کسی غیر از خود بوده، دیدن سوزاندن یکی از سمبل های حکومت 
اسامی یعنی روسری که پرچم حجاب اجباری است از سقوط بدتر است، چون همه 
نظام جمهوری اســامی شاهد فروریختن هر آنچه در چهل سال گذشته برپا کرده 
بودند فقط طی چند روز شده اند. والیت فقیه زوال خویش را به چشم خویشتن می 

بیند و هیچ غلطی هم نمی تواند بکند. 
خشم واکنشــی مردم: اگر تا دیروز کار ماموران سرکوب، زدن، کشتن و   -
دریدن بود اما امروز مردم خشمگین ایران، مانند گذشته نه تنها عقب نشینی نمی 
کنند و خیابان ها را خالی نمی کنند بلکه با مقابله به مثل یا حمله های پیشگیرانه 
از حق دفاع مشروع خود استفاده و ماموران سرکوبگر را غافلگیر کرده که دیگر مانند 
گذشته یک طرفه با مردم درگیر نشوند. اوج این قدرت نمایی مردم در مشهد دیده 
شــد وقتی مامور فراجا را آتش زدند. درست پیش از آغاز انقاب نوین ایران در این 
روزها، ایرانشــهروند پیش بینی کرده بود و گفته بود تنها راه چاره در برابر وحشی 
گری های نظام اسامی فقط مقابله به مثل است. اگر زودتر از این ها مردم ایران چند 
ماشین و مامور فراجا را ناکار و لت و پار می کردند، االن مهسا در کنار ما بود اما شاید 

جان دادن او تاریخ ساز شده و بساط حکومت دینی از ایران برچیده شود!  
اتحاد بی نظیر مردم: مهســا از سقز به تهران آمده بود و شاید از شانس   -
بد جمهوری اسامی مقتول از هموطنان کرد بود. در ابتدا نظام کوشید تا اعتراضات 
به قتل ژینا را کم اهمیت جلوه بدهد و در نهایت با عنوان برچسب تجزیه طلبی به 
هم میهنان ایرانی کرد، بحران را در همان استان کردستان کنترل کند اما به سرعت 
ملت ایران دســت ولی فقیه را خواندند و با ریختن به خیابان های همه شــهرهای 

بــزرگ و کوچک، نقشــه نظام و 
دشمنان یکپارچگی ایران را نقش 
بر آب کرد و بار دیگر به همه ثابت 
شد که کشور ایران یک ملت دارد 
بــه نام ملت ایران که بدون در نظر 
گرفتن تفاوت های قومی و منطقه 
ای، در کنار هم تصمیم گرفته اند تا 
به ستم چهل و سه ساله جمهوری 

اسامی خاتمه دهند.
نیروهــای  فرســایش   -
ســرکوب: فراگیــری و پراکندگی 
اعتراضات و مبارزات مردمی و نیز 

واکنش های قهرآمیز ملت، نیروهای ســرکوب را در بســیاری از موارد مستهلک و 
خســته کرده و در برخی مناطق باعث درماندگی در کنترل اوضاع توسط آنها شده 
است. دیگر شاهد انتقال عمده نیروهای کمکی از شهری به شهر دیگر نیستیم زیرا 
پراکندگی و گستره مبارزات مردمی در حدی است که واقعا سرکوبگران نمی توانند 
زیاد جای مانوور داشته باشند و بزودی شاهد زمینگیری بیش از پیش آنها خواهیم 

بود.
خودباوری و استقال از بیگانگان: دیگر مردم ایران به امید مقامات، دولت   -
و نهادهای بین المللی و بیگانه نیستند چون به چشم دیده اند که بیش از چهل سال 
است که جمهوری اسامی در ایران و خارج از آن جنایت می کند اما تاکنون برخورد 
خاصی جز یک مشت تحریم بی فایده و محکومیت آبکی، حمایت جدی دیگری از 
ملت ایران نشده و قدرت های جهانی هم نشان داده اند که معامله و مذاکره با نظام 
آخوندی را مهمتر از سرنوشت ملت ایران و سایر مردم خاورمیانه می دانند که توسط 
جمهوری اسامی و گروه های نیابتی اش سالهاست سیاه شده است. مردم ایران امروز 

از بیگانگان گذشته اند و فقط به امید همت همگانی خودشان هستند ...
مبارزات هوشمند: از روغن ریختن در مسیر و کابل بستن برای سرنگونی   -
موتورهــای یگان ویژه تا آتش زدن و تخریب نشــان ها و پاکاردهای حکومتی در 
خیابان و تا درگیری های پارتیزانی و موضعی با ماموران، سیســتم بزن در رویی که 
مردم انتخاب کردند نشانگر پختگی و هوشمندی در راه مبارزه امروز ملت ایران است. 
این مبارزات هوشــمند شاید یکی از دالیل تفاوت اعتراضات امروز با دفعات گذشته 

باشد. 
خامنه ای ضعیف: اما رهبر جمهوری اسامی براستی در این روزهای مهم   -
و تاریخ ساز در کجای معادله قرار گرفته است؟ آیا او زنده است؟ آیا او در بستر بیماری 
است؟ آیا او هنوز هم فرمانده کل قواست؟ اگر هست چرا برای رژه هفته دفاع مقدس 
غایب بود؟ چرا خامنه ای که همه این سالها برای کوچکترین مخالفتی از سوی مردم، 
با تهدید و ارعاب وارد عمل می شد، در حال حاضر خفه خون اختیار کرده؟ به نظر 
می رســد با این شواهد و مدارک، خامنه ای در احوال مناسبی برای فرماندهی کل 
قوا قرار ندارد چون فقط اوســت که می تواند فرمان قتل عام و سرکوب همگانی را 
صادر کند. شاید اینکه هنوز خشونت رژیم به نهایت آبان خونین 98 نرسیده بدلیل 
عدم وجود فرمانده جوخه اعدام است. اگر براستی اینگونه باشد که خامنه ای حتی به 
صورت موقت از دادن فرمان قتل عام و کنترل اوضاع عاجز شده باشد، شانس بزرگی 
برای ملت ایران خواهد بود تا سریع تر و قوی تر جمهوری اسامی را به پرتگاه سقوط 

نزدیک کنند.  
در زمان جنگ ایران و عراق وقتی ایرانی ها عملیات داشتند معموال فرماندهان از اسم 
رمزهایی با نام های شخصیت های مذهبی و دینی استفاده می کردند. االن هم ملت 

ایران با اسم رمز یا مهسا و یا ژینا به جنگ والیت فقیه رفته تا ... به امید پیروزی!
زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲3 سپتامبر تا  ۲9 سپتامبر ) ۱ مهر تا 7 مهر (

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

جمعه ۱ مهر     ۲3 سپتامبر

1۲7۶ خورشیدی  )1897میادی(
زادروز بدیع الزمان فروزانفر، ادیب، نویسنده، پژوهشگر، استاد ادبیات دانشگاه تهران

 آثار شادروان بدیع الزمان فروزانفر  از جمله دیوان کبیر شمس  در شرکت کتاب موجود هستند
 1۲98 خورشیدی )1919میادی(

تأسیس مدرسه  حقوق با 3۰  داوطلب به ریاست آدولف پرنی 
131۵ خورشیدی )193۶ میادی(

درگذشت طوبا آزموده، مؤسس دبستان دخترانه  ناموس درسال1۲8۶
1319 خورشیدی )19۴۰ میادی(

زادروز محمدرضا شجریان - آوازخوان و موسیقیدان
  اکثر آثار استاد شجریان در شرکت کتاب و به صورت اوریژینال موجود 

هستند.
13۲۴ خورشیدی )19۵۵میادی(

 افتتاح سینما رکس در خیابان الله زار تهران
133۲ خورشیدی )19۵3میادی(

تشکیل دادگاه نظامی عادی برای رسیدگی به اتهامات دکتر محمد مصدق و صدورحکم بازداشت او
  کتاب سوداگری با تاریخ اخرین کتاب تحقیقی در مورد دکتر مصدق از انتشارات شرکت کتاب در پاسخ به 

کتاب آسیب شناسی یک شکست، علی میرفطروس  
1337 خورشیدی )19۵8میادی(

گشایش ساختمان جدید دانشکده  ادبیات دانشگاه تهران
13۴3 خورشیدی )19۶۴(

تأسیس دانشکده ی هنرهای دراماتیک
13۵9 خورشیدی )198۰(

حمله هواپیماهای عراقی به فرودگاه مهرآباد تهران
1381 خورشیدی )۲۰۰۲ میادی(

درگذشت دکتر پوران اسامی دوست )انداچه(، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر آثار باستانی ایرانی 
138۵ خورشیدی )۲۰۰۶  میادی(

درگذشت جال  همتی، خواننده ترانه های شاد ایرانی که مدت ها به بیماری فراموشی دچار بوده، در منزل 
خواهرش در تگزاس

  آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است

شنبه ۲ مهر     ۲4 سپتامبر

131۰ خورشیدی ) 1931 میادی(
زادروز منوچهر آتشی، شاعر

مجموعه اشعار منوچهر آتشی در شرکت کتاب موجود است
13۲۰ خورشیدی ) 19۴1 میادی (

تأسیس مجدد اداره کل امنیه مملکتی به ریاست سرتیپ فضل اهلل زاهدی
138۶ خورشیدی ) ۲۰۰7 میادی(

درگذشت حسین ابراهیمی )الوند(، مترجم قصه های بچه هاو مسئول خانه 
ترجمه کودکان و نوجوانان در ایران،  در سن ۵۶ سالگی.

138۶ خورشیدی ) ۲۰۰7 میادی(
درگذشت جلیل بزرگمهر، وکیل مدافع دکتر مصدق در سن 9۵ سالگی در تهران. وی در دادگاه نظامی بعد 
از کودتای ۲8 مرداد 133۲ وکیل مدافع دکتر مصدق بود برخاف انتظار حکومت وقت صمیمانه در دفاع 

از دکتر مصدق کوشید.

یکشنبه 3 مهر     ۲5 سپتامبر

13۰3 خورشیدی ) 19۲۴ میادی(
» ستاره ی جهان « درگذشت میرزاحسین خان صبا- مدیر روزنامه

13۰۴ خورشیدی ) 19۲۵ میادی(
درگذشت میرزامحمدعلی معروف به حاجی سیاح - جهانگرد و مؤلف دوکتاب خاطرات حاج سیاح و سفرنامه 

ی حاج سیاح
کتاب سفرنامه ي حاج سیاح در شرکت کتاب موجود است.

کتاب خاطرات حاج سیاح نسخه چاپ شرکت کتاب در خارج از ایران بدون 
سانسور زیر چاپ است و بزودی منتشر می شود

13۰7 خورشیدی ) 19۲8 میادی(
زادروز حسن کسائی،  نوازنده  نی و موسیقیدان ایرانی

1313 خورشیدی ) 193۴ میادی(
گشایش دانشکده فنی توسط فروغی رییس الوزرا

13۴7 خورشیدی ) 19۶8 میادی(
ورود محمد رضا شاه و شهبانوفرح پهلوی به شوروی

13۴8 خورشیدی ) 19۶9 میادی(
درگذشت لطفعلی صورتگر - شاعر،  مترجم و استاد دانشگاه

13۵7 خورشیدی ) 1978 میادی(
انحال حزب رستاخیز و اعام فضای باز سیاسی

محاصره منزل آیت اهلل خمینی در نجف توسط ارتش عراق و آغاز اعتصاب کارگران نفت، مخابرات و نهادهای 
دیگر دولتی و خصوصی و دستگیری و انتقال رحي معلی خرم )سرمایه دار( از پاکستان به زندان تهران

1387 خورشیدی ) ۲۰۰8 میادی(
درگذشت اسداهلل مروتی، رییس هیئت مدیره رادیو صدای ایران و فعال سیاسی درشهر لوس آنجلس بر اثر 

بیماری در امریکا.

کتاب سه رادمرد بزرگ در مورد ارتشبد خاتم، پروفسور یحیی عدل، سرلشکرسرودی، نوشته شادروان اسداهلل 
مروتی در شرکت کتاب موجوداست

دوشنبه 4 مهر     ۲6 سپتامبر

1333 خورشیدی ) 19۵۴ میادی(
کشف چاپخانه و مرکز انتشارات مخفی حزب )منحله ی( توده در داودیه

13۶۰ خورشیدی ) 1981 میادی(
درگذشت مسعود فرزاد- نویسنده، شاعر، مترجم و ادیب

13۶1 خورشیدی ) 198۲ میادی(
درگذشت رضا مافی - خوشنویس

13۶3 خورشیدی ) 198۴ میادی(
درگذشت محمود تفضلی -نویسنده، مترجم و پژوهنده

137۰ خورشیدی ) 1991 میادی(
درگذشت بهزاد باشی، نویسنده، مترجم و مورخ موسیقی

درگذشت پرویز شهنواز، روزنامه نگار و برنامه ساز تلویزیون درشهر لس آنجلس امریکا

سه شنبه 5 مهر     ۲7 سپتامبر

1۲۵7 خورشیدی ) 1878 میادی(
زادروز سیدحسن تقي زاده، پژوهشگر، روزنامه نگار، سیاستمدار

آثار تقی زاده منجمله خاطرات او با عنوان -زندگانی توفانی حسن تقی زاده- درشرکت کتاب موجود است
13۲۶ خورشیدی ) 19۴7 میادی(

درگذشت عالمتاج قائم مقامی )ژاله(، فمنیست، شاعر
1388 خورشیدی ) ۲۰۰9 میادی(

درگذشت عباس بلوکی فر، هنرمند، نقاش قهوه خانه

چهارشنبه 6 مهر     ۲8 سپتامبر

13۴9 خورشیدی ) 197۰ میادی(
برکناری سپهبد محسن مبصر از ریاست شهربانی کل کشور

13۵۶ خورشیدی ) 1977 میادی(
درگذشت حسین ناصحی، موسیقیدان
138۶ خورشیدی ) ۲۰۰7 میادی(

درگذشت حمید شیرزادگان، ستاره فوتبال ایران در دهه ۴۰ ، به علت بیماری سرطان، در بیمارستان آپادانا 
در تهران.

1397 خورشیدی )۲۰۱۸ میادی(
درگذشت لطف اهلل حی در لس آنجلس - نماینده  ایرانیان یهودی در دوره مجلس شورای ملی سالهای 

13۴۶ تا 13۵۴ )متولد 1917 میادی(

پنجشنبه 7 مهر     ۲9 سپتامبر

1۲88 خورشیدی ) 19۰9 میادی(
انتشار روزنامه »شرق« به مدیریت آقا سید ضیاءالدین به دو زبان فارسی و فرانسه

13۰8 خورشیدی ) 19۲9 میادی(
زادروز حشمت جزنی، شاعر و مترجم
13۲۰ خورشیدی ) 19۴1 میادی(

تشکیل جلسه مؤسسان حزب کمونیست و انتخاب کمیته مرکزی به ریاست سلیمان محسن اسکندری
13۲۲ خورشیدی ) 19۴3 میادی(

سیدضیاالدین طباطبایی )عامل کودتای سوم حوت 1۲99 و ناشر روزنامه های برق، شرق و رعد( پس از۲۲ 
سال زندگی در تبعید )فلسطین( به یران بازگشت

کتاب سید ضیا مرد اول یا دوم کودتا به قلم دکتر صدرالدین الهی از انتشارات شرکت کتاب
13۲۴ خورشیدی ) 19۴۵ میادی(

لغو امتیاز روزنامه »مرد امروز« توســط شورای عالی فرهنگ به دلیل عدم صاحیت محمدمسعود براي 
روزنامه نگاری!

1333 خورشیدی ) 19۵۴ میادی(
آغاز محاکمات سیدعلی شایگان، سیداحمد رضوی و سیدحسین فاطمی در دادگاه شماره یک دادرسی 

ارتش
138۶ خورشیدی ) ۲۰۰7 میادی(

درگذشت حمید قنبری، پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما 
و دوبله ایران، در ســن83 سالگی و به دلیل عوارض ناشی 
از سکته ی قلبی در تهران. این هنرپیشه پیشکسوت تئاتر 
دهه ۲۰ ، از سال 13۲۰ کار فیلم را شروع کرد و در حدود 
1۶ فیلم ســینمایی و در بیش از 8۰ تئاتر به ایفای نقش 
پرداخت)ایشــان ازپیش پرده خوانان پیشکسوت در تئاتر 
ایران اســت( . وی متولد ۲۶ فروردین 13۰3 در تهران در 
محله  آبشار بود. او در کار دوبله شخصیت کمدی »جری 
لوییس«  را به صورت صدایی ماندگار در اذهان بوجودآورد. 

او از نخستین کسانی بود که موسیقي پاپ را در ایران اجرا کرد .
1399 خورشیدی ) ۲۰۲۰ میادی(

درگذشت عباس جوانمرد کارگردان تئاتر در تورنتو کانادا ) متولد ۱۳۰۷(

 Bookkeeper/Accountant
 years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus

Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com

https://baranrugservices.com/
https://aminvali.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

333333
نه به یهودستیزی

از کانال یک

6 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

پرداخت توافقی خسارت ۱65/6 میلیون دالری به ایالت تگزاس

Centene Corp غــول بیمه درمانی کالیفرنیا پذیرفت که برای حل مشــکل 
شکایت از بخش خدمات دارویی خود، 1۶۵/۶ میلیون دالر به طور توافقی به ایالت 

تگزاس بپردازد و پرونده شکایت را با پرداخت توافقی خسارت، ببندد. 
با این توافق، ایالت تگزاس، دوازدهمین ایالت اســت که از این شــرکت به سبب 

صورتحساب های ماورای قیمت شکایت کرده و پیروز شده است. 

این شرکت بیمه متهم شده است که مبلغ بسیار زیادی، از بیمه کسانی که دارای 
درآمد کم هستند و یا درآمد ندارند و دچار ناتوانی جسمانی هستند، دریافت نموده 
اســت در حالی که حق بیمه این افراد به صورت مشترک از سوی دولت فدرال و 

دولت ایالتی پرداخت می شود.

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

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

