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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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گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا که دور 
دوم فرمانداری خود را قطعی می داند

انتخابات میان دوره ای 
در کالیفرنیا 

افزایش ۹ درصدی شمار 
مبتالیان، 

گرچه بسیار ناچیز است، اما 
می تواند نگران کننده باشد

انتشار تصویر سرباز نازی،
 خشم یهودیان را برانگیخت

برنده بلیت التاری به میلیاردرهای 
کالیفرنیا افزوده شد

نانسی پلوسی: حمله به همسرش نتیجه 
گمراه کردن جامعه از سوی مخالفان 

است

پرداخت 25 میلیون دالر خسارت 
توافقی از سوی شرکت تولیدی 

Bosch آلمان

عمامه پرانی، آنسان که تو دانی
کورش سلیمانی )زم(  صفحه ۲

نکته به نکته - بیژن خلیلی 
 صفحه ۲

حقوق کودکان در جهان
صفحه 4

افزایش قیمت ها و تاثیر آن
 بر روی قیمت زمین آرامگاهها

) ایدن مموریال پارک(
صفحه 5 

  قتل حکومتی خدانور 
شهروند جوان بلوچ- صفحه 6

در صفحات دیگر:

340340
زن، زندگی، 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

زنان آمریکا، آزادی را بر سراب حل مشکالت مالی ترجیح دادند
در یک شــبانه روز فراموش نشدنی، زنان آمریکا سبب 
شــدند که حزب جمهوری خواه و رســانه ها که قول 
بزرگ ترین » موج سرخ« را داده بودند، با  ناکامی نسبی 

روبرو شوند.
از ســال ۱۹۹۴ که دو سال از پیروزی بیل کلینتون از 
حزب دموکرات بر جورج بوش پدر گذشته بود ، مجلس 
نمایندگان که برای سالها اکثریت نمایندگانش از اعضای 
حزب دموکرات بودند، برای نخستین بار طعم شکست 
را چشــیدند  و از آن سال در انتخابات میان دوره ای ) 
midterm( مردم به حزبی که قوه مجریه را در اختیار 
داشــت رأی نمی دادند و عمال قدرت قوه مقننه را در 

اختیار حزب رقیب می گذاشتند. 
با توجه به پایین بودن شدید محبوبیت رئیس جمهور 
بایدن در میان رأی دهندگان و هم چنین مشــکالت 

اقتصــادی، تورم ،  افزایش قیمت  انرژی و بویژه قیمت 
باالی بنزین احتمال پیروزی بزرگ جمهوری خواهان بر 

دموکرات ها پیش بینی می شد. 
از سوی دیگر با تصمیم دیوان عالی کشور در تابستان 
گذشته که اکثریت قضات را محافظه کاران تشکیل می 
دهند، سقط جنین را پس از نیم قرن غیرقانونی اعالم 
کردند، خوش بینی حزب دموکرات را به پیروزی در این 
انتخابات با توجه به این که زنان از این تصمیم بســیار 

عصبانی شدند را باال برد. 
باالخره در  در پایان روز سه شنبه 8 نوامبر مشخص شد 
که زنان امریکا و نقطه نظرهای آنان مهمتر از مســائل 
اقتصادی است که معموال تعیین کننده نتایج انتخابات 
است و آنها موج سرخ را متوقف کردند به طوری که اگر 
حتی جمهوری خواهان برنده نهایی انتخابات شوند آنها 

نتوانسته اند آن موج سرخ بزرگ را که وعده می دادند 
عملی کنند.

با توجه به انقالب ملی ایران که توسط زنان ایران در این 
روزها رقم خورده است ، پیروزی زنان امریکا نیز بسیار 

معنا دار به نظر می رسد.
نویسنده: بیژن خلیلی

طرح سواالت و ابهامات مدیر مسئول ایرانشهر 
از سید جواد شهرستانی و آیت اهلل سیستانی

بیــژن خلیلی مدیــر مســئول خبرگزاری 
ایرانشهر با مراجعه به سایت رسمی آیت اهلل 
سیستانی ســواالتی را در خصوص اظهارات 
سیدجواد شهرســتانی داماد و نماینده وی، 
در مــورد »اراذل و اوباش « خواندن زنان و 
مردان معترض ایرانی مطرح نموده که مقرر 
شــده است در صورت دریافت پاسخ، آنها را 

بدون سانسور و  ممیزی  منتشر کند.
بنابــه نقل از رادیو فــردا، »داماد و نماینده 

آیــت اهلل سیســتانی روز چهارشــنبه ۱8 آبان مدعی 
شــد که اعتراضات سراسری در ایران »به هیچ عنوان 
مردمی نیســت« و معترضان را »جمعــی از اراذل و 

اوباش« خواند.«
سیدجواد شهرستانی در دیدار با مدیر حوزه های علمیه 
خواهران گفت: »این اغتشاشــات اخیر به هیچ عنوان 
مردمی نیست و این ها جمعی از اراذل و اوباش هستند 
که معلوم نیست از کجا آمده اند و از چه دشمنی خط 

گرفته اند.«
نماینده آیت اهلل سیستانی همچنین دولت های غربی 
را بــه »توطئه چینــی« برای جوانان ایــران و به ویژه 

دختران جامعه از سنین کودکی متهم کرد و افزود که 
»بانوان طلبه« و حوزه هــای علمیه خواهران می توانند 
نقش مهمی در آشــنایی نسل جوان با معارف اسالمی 

داشته باشند.
این آخوند وآقایش آیت اهلل سیستانی متهم هستند که 
با دسیســه،  روح اهلل ذم را به عراق کشــاندند و دست 
بســته او را تحویل سربازان گمنام امام زمان  دادند که 

او را اعدام کنند. 
آیا سیدجواد شهرستانی از آن می ترسد که با فروپاشی 

این  اسالمی،  جمهوری  نظام 
پرونده جنایت یعنی به »دام 

فلسفه دین از نگاهی دیگر
نویسنده: مسعود عسکری سروســتانی ، ناشر: شرکت کتاب ، سال انتشار: 

۱۴0۱
موضوع کتاب » فلســفه ی دین« بررســی باورها و عقایــد نهفته در دین 
از دیدگاهی فلســفی اســت. دیدگاهی که از طریق اندیشه و نقد، سعی در 

شناخت واقعیات در جهان دارد.
» فلســفه ی دین« تاریخ دین و توصیف و توجیه دین نیست. بلکه هستی 
شناسی دین را با نگرشی خردورز و علمی همراه با نقد مورد بررسی قرار می 

دهد و به دنبال نفی و ستیز با دین نیست.
کتاب حاضر از نگاهی دیگر به فلســفه دین می پردازد و با دیدگاهی نقاد و 
متأثر از پیشرفت های علوم طبیعی در زندگی امروز بشر و بهره مند شدن 

فلسفه از آن، سعی در شناخت عوامل ساختاری در فلسفه دین دارد.
  www.ketab.com برای خرید این کتاب به » سایت شرکت کتاب« به آدرس 

زیر مراجعه کنید.  

ادامه مطلب در صفحه 2  

اشتباهات اپوزیسیون جمهوری اسالمی
 در مورد نوه مکارم شیرازی 

ایرانشهر : ویدیویی در چند روز گذشته در فضای مجازی 
دست به دست می چرخد و به قولی دو میلیون بار بازدید 
کننده داشــته است. در این ویدیو خانم زیبایی با لباس 
شــب  می رقصد و روی ویدیو اظهار می شــود که این 
شخص »شبنم « نوه آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی است. 
متاســفانه می گویند که این ویدیو ابتدا در اینستاگرام 
علی کریمی منتشر شده است و این جدا” باعث تاسف 

است چرا که: 
۱- علی کریمی امروز به عنوان یکی از چهره های بسیار 

مهم علیه حکومت استبداد مذهبی شناخته شده است.
2- افراد شاخصی مانند علی کریمی باید مراقبت کنند 

که چنین گاف هایی را انجام ندهند.
۳- اخوند ناصر مکارم شــیرازی بدنام تر از آن است که 

الزم باشد در مورد او دروغی گفته شود.
۴- آخوند  ناصر مکارم شیرازی کسی است که به خاطر 
خوش خدمتی به ولی فقیه، حتی ترجمه قرآن را تغییر 
داده است. او   ســرزمین یهود را به سرزمین شامات و 

سوریه ترجمه کرده است.
5- آخوند ناصر مکارم شیرازی سلطان شکر ایران است. 
هر یک از آخوندهای حکومتی یک انحصار را در دست 
گرفته اند و این آخوند انحصار شــکر مملکت را داشته 

است. 
۶- و یک احتمال دیگر هم هســت که ایادی جمهوری 
اسالمی این ویدیو را ســاخته و پرداخته باشند تا علی 
کریمی یکــی از پهلوانان انقالب ملی ایران را بی اعتبار 

کنند 
و در نهایت خانمی که می رقصد کســی نیست به جز 
الدن همایون صفت »گرند مســتر « هنرهای رزمی که 

چندین و چند مدال جهانی را  
برای ایران کســب کرده است.  

ادامه مطلب در صفحه 2  

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

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.flameinternational.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113549
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113549
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این ستون با این عنوان را سالها پیش در ایرانشهر می 
نوشتم و مدت خیلی درازی در آن وقفه افتاد که اینک 

آن را از این شماره با شما خواننده عزیز پی می گیرم 

بهروز صور اسرافیل
 آن طور که من میشناختم

با بهروز سال ۱۹۶۹ در دانشگاه پهلوی آشنا شدم او یک سال از من زودتر آمده 
بود و در رشته اقتصاد درس می خواند و من راه و ساختمان . دانشکده ادبیات 
و علوم یک بحث سیاســی اجتماعی به صورت هفتگی در تاالر شــمس برگزار 
می کرد که دانشــجویان می توانستند عقاید خود را آزادانه بیان کنند هر چند 
که  بهار این نوع بحث و گفتگوها بزودی خزان شــد ولی بهروز ســتاره مجلس 
بود. بهروز به روزنامه رستاخیز پیوست و دیگر او را ندیدم تا یکدیگر را در لس 
آنجلس بازیافتیم . نخستین کار مشــترک ترجمه کتاب آخرین روزها - پایان 
سلطنت و درگذشت شاه  نوشــته دکتر هوشنگ نهاوندی از فرانسه به فارسی 
بود. همکار بهروز، مریم سیحون دختر  شادروان هوشنگ سیحون بود که اکنون 
در لس آنجلس زندگی می کند. آن زمان سردبیر روزنامه ایرانشهر ، زاون بود و 
ســپس جمشید چالنگی هم از راه رسید و با بهروز سه نفری شورای سردبیری 
ایرانشــهر را اداره می کردند . کار دیگر او  نوشــتن کتاب عظیمی بود در مورد 
28 مرداد که باالخره به ســرانجام نرسید . مدتی هم بهروز به تلویزیون پارس 
پیوســت و برنامه بســیار هیجان انگیزی  را   به صورت زنده و علیه جمهوری 
اسالمی مدیریت و اجرا می کرد.  در همان زمان ها هم سکته ای هم کرد و در 
بیمارســتان بستری شــد که عبادتی هم از او  به اتفاق یکی از دوستان کردیم. 
پس از آن او به تیم دکتر کامبیز محمودی در صدای امریکا پیوست که آرامشی 
بود برای زندگی  پر تنش او. دیگر جلوی دوربین نبود و فقط برای برنامه سازها 
می نوشت. معموال پاسخ تلفن نمی داد ولی به هر روی یکی دوبار گفتگو کردیم 
و یک بار هم که رفته بودم واشــینگتن دی ســی و در برنامه جمشید چالنگی 
شرکت کرده بودم رفتم و سری به دفتر بهروز زدم و گپی زدیم  . با زاون امشب 
تلفنی صحبت کردم و یاد روزهای ایرانشــهری کردیم. زاون بهروز را از دوران 
جشــن هنر شــیراز می شــناخت. من و زاون در  مورد خصلت های او صحبت 
کردیم زاون می گفت بهروز در محاوره  طنزش بی نظیر بود ولی وقتی به نوشتن 
می رســید ، دیگر طنز نبود و بیشتر به جدل می مانست. بهروز بسیار روزنامه 
نگار خوش فکری بود که حضور حکومت اســالمی بر پهنه ایران زمین او را نیز 
بمانند بسیارانی دیگر سوزاند و  آن شوری که داشت که می توانست برای ایران 
ســازی به کار رود خاکستر کرد. به یاد بهروز ، مرگ بر جمهوری اسالمی ، زن 

زندگی آزادی   روانش شاد و یادش گرامی

عمامه پرانی، آنسان که تو دانی

مقتدی صدر، رهبر شــیعیان از جنبش عمامه پرانی گله کرده و گفته که این 
موضوع به کشیده شدن چادر از روی سر بانوان مومن منجر خواهد شد. البته 
این موضوع می تواند تا حدودی درســت باشد. بشرط اینکه این بانوان مومن 
محجبه، از خواهران زمینی، یا از گردان مخصوص فاطمه کماندو های معروف 

باشند.

موضوع عمامه پرانی تنها به ایران منتهی نخواهد شد، دامنه اش کشورهای دیگر 
و دین ها و مذاهب دیگر را خواهد گرفت. جوانان چینی که برای طلبه شــدن 
راهی قم می شدند، گوشی دستشان می آید که ممکن است هم میهنان مسلمان 
و غیرمسلمان ها ، عمامه از سر آنها را بردارند و هم چنین علمای دین های دیگر، 
حالت تقدس نخواهند داشــت و می توان در مورد باورهای مذهبی به بحث و 

گفتگو نشست و حقایق نهان را بکلی عیان نمود.

دخترها و زنهای افغانســتان و طالبان و کشورهایی که مذهب حرف اول را در 
حکومت دارد. چهار چشــمی به وقایع ایران نگاه خواهند کرد و رهروی راهی 

خواهند شد که ایراني ها طی می کنند.

دیگر آخوندهای محترم در میان مریدان خود با حمایت پلیس کشــورهایی 
که به آنها پناه داده اند فرمان جهاد برای برافراشــتن پرچم اسالم بر فراز برج 
ایفل، برج لندن و کلیساهای بزرگ دنیا نخواهند داد زیرا می دانند که به برکت 
ایرانی های از خود گذشــته و شجاع، کاله این بزرگواران دیگر پشمی نخواهد 

داشت.

... و دیگر اینکه زن های فرقه های اولترا ارتدوکس یهودی فرقه های »هارادیم« 
و »حسیدیم« که با قانون های شبیه طالبان زیر سلطه مردهای متعصب زندگی 

می کنند، شاید به فکر تغییر زندگی بیفتند و نغمه آزادی را زمزمه کنند. 

انداختن روح اهلل ذم« توســط او و با آگاهی آقایش آیت اهلل سیستانی برمال شود 
و آیا پرونده های دیگری از این دســت وجود دارند که در آینده  در دادگاههای 

مردمی ایران مورد بررسی قرار گیرند و سبب رسوایی گردند.
بیژن خلیلی مدیر مســئول خبرگزاری ایرانشهر با مراجعه به سایت رسمی آیت 
اهلل سیســتانی به آدرس : sistani.org این ســواالت و ابهامات را ) نوشته زیر 
با آنچه که در ســایت نوشته شــد کمی تغییر کرده است تا بیشتر مفهوم باشد( 
مطرح کرده و مقرر شده اســت که پاسخ آنها را بدون سانسور و  ممیزی  منتشر 

کند.   
سید جواد شهرستانی نماینده تام االختیار شما در دیدار با مدیر حوزه های علمیه 
خواهران ، زنان و دختران ایرانی و مردان پشتیبان آنها را اراذل و اوباش خوانده 
و گفته است » این اغتشاشات اخیر به هیچ عنوان مردمی نیست و این ها جمعی 
از اراذل و اوباش هســتند که معلوم نیست از کجا آمده اند و از چه دشمنی خط 

گرفته اند«.
الف: ســید جواد شهرســتانی ، اعتراضات ایران را به ماننــد حکومت جمهوری 

اسالمی »اغتشاش« خوانده است.
ب: سید جواد شهرستانی اعالم کرده است که اعتراضات »به هیچ عنوان مردمی 

نیست«.
پ: ســید جواد شهرســتانی ،  اکثریت مردم ایران بوبژه دختران و پسران ایران 

زمین را » اراذل و اوباش« خوانده است. 
حال این پرســش مطرح می شود: سید جواد شهرستانی و دفتر شما از کجا می 
دانید که این انقالب مردمی هست یا خیر؟ آیا مدارک و مستنداتی دال بر اثبات 
ســخنان و گفته های خود دارید؟ چرا شــما مردم ایران بویژه دختران و پسران 

پاک ایران زمین را اراذل و اوباش خوانده اید؟
در واقع شما باید برای اثبات این »اتهامات« به مردم ایران مستنداتی ارائه دهید 
در غیــر این صورت به آنها  »افترا« زده اید کــه طبق ماده ۶۹7 قانون مجازات 

اسالمی که خود آن را قبول دارید، در تعریف »افترا« آمده است: 
» هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا 
»نطق در مجامع« یا به هر وســیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا 
آنها را منتشر کند ،  مطابق قانون آن امر »جرم« محسوب می شود و اگر نتواند 
صحت آن اســناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا 
یکســال حبس و تا 7۴ ضربه شــالق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد 

شد. »
ت: انقالبیون و میهن پرستان ایران بر این باورند که سید جواد شهرستانی در به 
دام انداختن روح اهلل ذم و تحویل او به ســربازان گمنام امام زمان دخالت داشته 

است و شما نیز از آن آگاه بوده اید.
 پاســخ شما به این ســواالت و ابهامات  را در نشریه ایرانشهر چاپ امریکا، بدون 

سانسور و ممیزی منتشر خواهیم کرد . 
الزم به توضیح اســت، در فقه شیعه مبحثی است به نام مباهته که افترا و بهتان 

را بر کسانی که مورد توجه عامه قرا  گرفته را مجاز می شمارد.

الدن همایون صفت مدیر Ladan’s Wellness Sanctuary بورلی هیلز است و 
کسی است که کارهای فرهنگی بسیار در مرکز خود انجام می دهد منجمله در اختیار 
گذاشــتن محل کار خود برای  ششمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در ماه 

May 2022  را که بدون چشم داشت مالی در اختیار شرکت کتاب قرار داده بود. 
در این میانه خانم الدن همایون صفت ، ویدیویی را در شبکه های اجتماعی منتشر 

کرد دال بر این که 
الف: شخصی که می رقصد خود اوست و نه شبنم نوه آخوند ناصر مکارم شیرازی 

ب: جنایت های جمهوری اسالمی را علیه ملت ایران را محکوم کرد
پ: تمرکز روی انقالب ملی ایران باید باشد نه هیچ چیز دیگر

ت: بقای نایاک و اصالح طلبان وابسته اند به وجود جمهوری اسالمی 
ث: ]ایادی جمهوری اسالمی [ دارند به دختران و خواهران من تجاوز می کنند.

ج: به آدم هایی که می خواهند از ما سو استفاده کنند ، فرصت ندهید.
چ: از ترور شخصیت دست بردارید 

- شعار » زن - زندگی - آزادی « و عکس مهسا) ژینا( امینی بر نقشه ایران با پرچم سه 
رنگ ایران که نشان اتحاد همه ایرانیان است ، در تمامی مدت پخش ویدیو اصلی وجود 
دارد در حالی که شعار و عکس و نقشه ایران حذف و از ویدیو دو دقیقه ای نیز فقط ۱5 
ثانیه آن توسط خبرگزاری های جمهوری اسالمی پخش و بقیه آن سانسور شده است. 

هر دو ویدیو را در زیر می توان مشاهده کرد.
برای تماشای ویدیو کلیک کنید

https://www.aparat.com/v/YjSZA/%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%7C_%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85_%7C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D9%86%D9%88%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA
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  در کانون خبر:

بار دیگر حرفهای خود در مورد بودجه احتمالی برای مشکل بی خانمان ها را در برابر 
ارائه برنامه قطعی و با کارآیی تکرار کرد. 

گوین نیوسام گفت هنگام آن است که به جای نشان دادن مقصر، راه حل ارائه نماییم 
و مشکلی را که نتوانسته ایم حل کنیم و اگر کسی را با انگشت به عنوان مقصر نشان 

می دهیم، در برابر آینه این کار را انجام دهیم. 
ناگفته نماند که گوین نیوسام پرداخت ۱ میلیارد دالر بودجه به هر یک از ۱۳ شهر 
با تراکم بیشتر بی خانمان ها، آن را تا نشست مسئوالن منطقه در پایان ماه، متوقف 

نموده است. 

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا که دور 
دوم فرمانداری خود را قطعی می داند

انتخابات میان دوره ای در کالیفرنیا 
8 نوامبر انتخابات میان دوره ای برگزار می شــود و آنانی که به گونه ســنتی به پای 
صندوق هــا می روند، رای خواهنــد داد و آنانی که رای خود را به صورت پســتی 
فرستاده اند، منتظر نتیجه انتخابات خواهد بود. تاکنون تنها 20 درصد لوس آنجلس 
کانتی رای خود را فرستاده اند ۱۱ کرسی مجلس نمایندگان امریکا از کالیفرنیا بسیار 
حساس است و در تمامی انها موضوع اقتصاد، مهاجرت، سقط جنین موثر است و در 
برخی نیز موضوع قوانین اسلحه و حتی تقسیم آب می تواند وعده های یک نامزد را 

بر نامزدی دیگر برتری ببخشد. 
این کرسی ها از منطقه های ۳، ۹، ۱۳، 22، 2۶، 27، ۴0، ۴۱، ۴5، ۴7 و ۴۹ هستند 
گرایش این کرسي ها به سوی هر کدام از دو حزب، می تواند موازنه قدرت در مجلس 

نمایندگان را تغییر دهد. 

افزایش ۹ درصدی شمار مبتالیان، 
گرچه بسیار ناچیز است، اما 
می تواند نگران کننده باشد

ایالت کالیفرنیا با ۹ درصد افزایش، شمار مبتالیان را ۳287 نفر ثبت کرد. 
شمار بستری شدگان در بیمارستان ها نیز با 8 درصد افزایش 205۹ نفر را ثبت کرد 

که 2۳۶ نفر آن در ICU هستند. 
 Hamboldt آمار مقایســه ای کانتی ها برای هر یکصد هزار نفر جمعیت، همچنان
کانتی را در باالی جدول، لوس آنجلس کانتی را در رده ۹، ســن فرانسیسکو کانتی 
۱7، ســن دیه گو کانتی 22، سن برناردینو کانتی ۳۴، ارنج کانتی ۴۴ و ریورساید 
کانتی در رده ۴7 قرار دارند. شاید بهتر باشد به جای نگران شدن، مقررات را رعایت 

کنیم. 

https://pandorarugs.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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  مقاله:

213-573-9635

حقوق کودکان در جهان
کودکان ما در اعتراض به شرایط موجود زندگی، آموزش و پرورش و برای آزادی به خیابان ها آمدند.

با حقوق آنها بیشتر آشنا شویم و آنها را با حق و حقوق شان آگاه تر کنیم.
کتابچه ی پیوست » اعالمیه جهانی حقوق کودک« مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر ۱۹5۹ )28 آبان ۱۳۳8( به زبان ساده و تصویر برای کودکان 

توضیح می دهد. با مهر در پخش و انتشار آن بکوشید. برای کودکان بخوانید و یا به دست آنها برسانید.
به امید آینده سرشار از آرامش، دوستی، رفاه، شادی، آزادی و سازندگی برای نونهاالن ما.

احد قربانی دهناری
۱۳ آبان ۱۴0۱ - ۴ نوامبر 2022

حقوق کودکان در جهان
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 20 نوامبــر ۱۹5۹ )28 آبان ۱۳۳8( به 
اتفــاق آرا »اعالمیه جهانی حقوق کودک« را در ده اصل تصویب کرد. این بیانیه 
به روشــنی نیــاز کودکان به محافظت و مراقبت ویــژه را چه پیش و چه پس از 
تولد بیان می کند. در این بیانیه پافشــاری شــده است که بشریت موظف است 

بهترینهایی را که دارد و می تواند به کودکان اهدا کند.
والدین، افراد، انجمن های داوطلب، تشــکل های مدنی، مقامات محلی و دولت ها 
تشــویق می شوند تا حقوق کودک را به رســمیت بشناسند و برای اجرای آن از 

سوی همگان تالش کنند.
۱- همه کودکان حق دارند یک زندگی خوب و شــاد داشــته باشــند، نه فقط 
بزرگســاالنی که ثروت و قدرت دارند. همه ی کودکان حقــوق برابر دارند. هیچ 
کودکــی نباید به دلیل ملیت، نژاد، دین، جنســیت و یا زبان مورد تبعیض واقع 

شود.
2- همه کودکان حق دارند از عشق، محبت و مراقبت برخوردار باشند تا بتوانند 
در آزادی به عنوان افراد ســالم و مثبت رشد و نمو کنند. کودکان باید برای رشد 

آزاد و شکوفایی خود از محیطی سالم و امکانات الزم برخوردار باشند.
۳ - همه کودکان حق دارند از آغاز تولد نام و ملیتی برای خود داشته باشند.

۴ - کودکان حق دارند سالم زندگی کنند و امنیت اجتماعی و رفاه داشته باشند. 
همه بچه ها حق داشــتن یک خانه خوب، غذایی که آنها را سیر کند، محل بازی 

دلپذیر و کنج خلوت ویژه خود را دارند.
5 - کــودکان کم توان باید از حمایــت و امکانات ویژه برخوردار باشــند. همه 

کودکان معلول حق دریافت کمک های بنیادی که به آن نیازمند را دارند.
۶ - کودکان، بویژه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست برای رشد سالم و متعادل 
خود نیاز به فضای خانوادگی ســالم و سرشــار از محبت دارنــد. همه کودکان 
حق دارند که کودکی شــاد و خوشــحالی داشته باشــند و از کمک بزرگساالنی 
برخوردار باشند که به آنها اهمیت می دهند، مراقب آنها هستند و مسئولیت آنها 

را می پذیرند.
7  - کــودکان باید از آموزش رایگان و همگانی برخوردار بوده و بر اســاس نیاز، 
عالقه و استعدادشان آموزش ببینند. بازی و استراحت حق طبیعی آنهاست. همه 

کودکان حق رفتن به مدرسه و نیز حق بازی، جنب و جوش و هیاهو را دارند.
8 - همــه کودکان در هر شــرایطی، بویژه به هنگام خطــر حق دریافت کمک، 

حمایت و پناهگاه را دارند. حفظ و پناه دادن کودکان بر همگان برتری دارد.
۹  - کودکان باید در برابر خشونت، بدرفتاری، سوء استفاده و استثمار محافظت 
شوند. همه کودکان باید از حق حمایت قانونی برخوردار باشند تا به عنوان نیروی 

کار آسیب نبینند یا مورد سوء استفاده و بهره کشی قرار نگیرند.
۱0  - کودکان باید در برابر هر گونه رفتار تبعیض آمیز حفاظت و حمایت شوند. 
همه کودکان حق دارند در جهانی زندگی کنند که در آن، میان مردم و نژادهای 

گوناگون، آرامش، دوستی و صلح برقرار است.

متن کامل »اعالمیه  جهانی  حقوق  کودک «
مصوب  ۲0 نوامبر 1۹5۹

مجمع  عمومی  سازمان  ملل متحد )۲4(

نظر به  اینکه  اعضای  ملل متحد در منشــور ملل ، اعتقاد خود را به  حقوق  اساسی  
و منزلت  و ارزش  افراد بشــر مجدداً تأکید نموده  و جهت  پیشبرد رشد اجتماعی،  

بهبود شرایط  زندگی  در آزادی  گسترده تری  مصمم  گشته اند؛
نظر به  اینکه  ملل  متحد در اعالمیه  جهانی  حقوق  بشــر تأکید نموده اند که  همه  
افراد بدون  در نظر گرفتن  نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقاید سیاسی  یا سایر 
عقاید، اصالت  اجتماعی  یا ملی ، ثروت ، تولد و یا ویژگی های  دیگر، مشمول  حقوق  

و آزادی  توصیه  شده  در اعالمیه ی  جهانی  حقوق  بشر می باشد؛
نظر به  اینکه  کودک  به  علت  عدم  تکامل  رشــد بدنی  و فکری ، قبل  و بعد از تولد 
به  مراقبت  و توجه  خاص  که  شامل  حمایت  قانونی  مناسب  می باشد نیازمند است؛

نظر به  اینکه  نیاز به  چنین  مراقبت  و حمایت  خاص  در اعالمیه  ژنو حقوق  کودک  
ســال  ۱۹2۴ آمده  اســت  و در اعالمیــه  جهانی  حقوق  بشــر و در مرامنامه های  
بنیادهای  تخصصی  ســازمانهای  بین المللی  مربوط  به  رفاه  کودکان  به  رســمیت  

شناخته  شده  است ؛
بنابراین  مجمع  عمومی  سازمان  ملل :

این  اعالمیه  حقوق  کودک  را با این  هدف  که  ایام  کودکی  توأم  با خوشبختی  بوده  

و از حقوق  و آزادیهایی  که  در پی  خواهد آمد به  خاطر خود و جامعه اش  بهره مند 
شود، رسماً به  آگاهی  عموم  می رساند و از پدران ، مادران ، زنان  و مردان  به  عنوان  
افراد جامعه ، ســازمان های  داوطلب ، مقامات  محلی  و دولتها خواستار است  تا این  
حقوق  را به  رســمیت  شــناخته  و در جهت  رعایت  این  حقوق  از طریق  قوانین  و 
سایر تمهیداتی  که  به  تدریج  با توجه  به  اصول  زیر تدبیر می گردند اهتمام  ورزند:

اصل  ۱
کودک  باید از کلیه  حقوق  مندرج  در این  اعالمیه  برخوردار شــود. همه  کودکان  
بدون  اســتثناء و تبعیــض  و بدون  در نظر گرفتن  نژاد، رنــگ ، زبان ، دین ، عقاید 
سیاســی  یا سایر عقاید، منشأ اجتماعی  یا ملی ، ثروت ، تولد و یا ویژگیهای  فردی  

دیگر یا خانوادگی  مشمول  این  حقوق  می شوند.
اصل  2

کودک  باید از حمایت  ویژه  برخوردار شــود و امکانات  و وســایل  ضروری  جهت  
پــرورش  بدنی ، فکری ، اخالقــی  و اجتماعی  وی  به  نحوی  ســالم  و طبیعی  و در 
محیطی  آزاد و محترم  توســط  قانون  یا مراجع  ذیربط  در اختیار وی  قرار گیرد و 
در وضع  قوانینی  بدین  منظور منافع  کودکان  باید باالترین  اولویت  را داشته  باشد.

اصل  ۳
کودک  باید از بدو تولد صاحب  اسم  و ملیت  گردد.

اصل  ۴
کودک  باید از امنیت  اجتماعی  بهره مند گردد، در محیطی  ســالم  پرورش  یابد و 
بدین  منظور کودکان  و مادران  باید از مراقبت  و حمایت  خاص  که  شــامل  توجه  

کافی  پیش  و بعد از تولد می شود، بهره مند شود.
کودک  باید امکان  برخورداری  از تغذیه ، مســکن ، تفریحات  و خدمات  پزشــکی  

مناسب  را داشته  باشد.
اصل  5

کودکی  که  از لحاظ  بدنی ، فکری  یا اجتماعی  معلول  است  باید تحت  توجه  خاص ، 
آموزش  و مراقبت  الزم  متناسب  با وضع  خاص  وی ، قرار گیرد.

اصل  ۶
کودک  جهت  پرورش  کامل  و متعادل  شــخصیتش  نیاز به  محبت  و تفاهم  دارد و 
باید حتی االمکان  تحت  توجه  و سرپرستی  والدین  خود، و به  هر صورت  در فضائی  

پرمحبت  در امنیت  اخالقی و مادی  پرورش  یابد.
کودک  خردسال  را بجز در موارد استثنایی ، نباید از مادر جدا کرد. جامعه  و مقامات  
اجتماعی  موظفند که  نسبت  به  کودکان  بدون  خانواده  و کودکان  بی بضاعت  توجه  

خاص  مبذول  دارند.
کمکهــای  نقدی  دولت  و دیگر تســهیالت  جهــت  تأمین  و نگهــداری  فرزندان  

خانواده های  پرجمعیت  توصیه  می شود.
اصل  7

کودک  باید از آموزش  رایگان  و اجباری ، حداقل  در مدارج  ابتدائی  بهره مند گردد.
کودک  باید از آموزشــی  بهره مند شــود که  در جهت  پیشبرد و گسترش فرهنگ  
عمومی  او بوده  و چنان  ســازنده  باشــد که  در شرایط  مســاوی  بتواند استعداد، 
قضاوت  فردی ، درک  مســئولیت  اخالقی  و اجتماعی  خود را پرورش  داده  و فردی  

مفید برای  جامعه  شود.
در امر آموزش  و رهبری  کودک  مصالح  کودک  باید راهنمای  مســئولین  امر باشد. 

چنین  مسئولیتی  در درجه  اول  بعهده  والدین  می باشد.
کودک  بایــد از امکانات  کامل  برای  بازی  و تفریح  با همــان  اهدافی  که  در مورد 
آموزش  او آمد برخوردار گردد، جامعه  و مقامات  اجتماعی  باید کوشــش  نمایند تا 

امکان  استفاده  از این  حقوق  را فراهم  سازند.
اصل  8

کودک  باید در هر شــرایطی  جزو اولین  کســانی  باشد که  از حمایت  و تسهیالت  
بهره مند گردد.

اصل  ۹
کودک  باید در برابر هر گونه  غفلت ، ظلم ، شقاوت  و استثمار حمایت  شود. کودک  
نباید به  هر شکلی  وسیله  مبادله  قرار گیرد. کودک  نباید قبل  از رسیدن  به  حداقل  
سن  مناسب  به  اســتخدام  درآید و نباید به  هیچ  وجه  امکان  و یا اجازه  استخدام  
کودک  در کارهایی  داده  شــود که  به  ســالمت  یا آموزش  وی  لطمه  زده  و یا باعث  

اختالل  رشد بدنی ، فکری  و یا اخالقی  وی  گردد.
اصل  ۱۰

کودک  باید در مقابل  هر گونه  اعمال  و رفتاری  که  ترویج  تبعیضات  نژادی ، مذهبی  
و غیره  را ممکن  ســازد، حمایت  شود. کودک  باید با روحیه ای  پر تفاهم ، گذشت ، 
معتقد به  دوســتی  بین  مردم ، صلح  و برادری  جهانــی  و با آگاهی  کامل  بر اینکه  

توانائی  و استعداد وی  باید وقف  خدمت  به  همنوعانش  شود، پرورش  یابد.

توصیه
توصیه  تبلیغات  در مورد اعالمیه  جهانی  حقوق  کودک  اجالسیه  عمومی 

با توجه  به  اعالمیه  حقوق  کودک  از والدین ، مردان  و زنان  به  عنوان  افراد بشــر و 
همچنین  سازمانهای  داوطلب ، مقامات  محلی  و دولتها خواستار است  که  حقوقی  

را که  گفته  شد به  رسمیت  شناخته  و در اجرای  آنان  اهتمام  ورزند:
۱. توصیه  می شــود که  دول  کشــورهای  عضو، ســازمانهای  مربوط  تخصصی  و 

سازمانهای  غیردولتی  صالح  تا آنجا که  ممکن  است  در نشر این  اعالمیه  بکوشند.
۲. تقاضا می شــود که  دبیرکل  اعالمیه  را بصورت  گسترده  پخش  و توزیع  نموده  
و به  این  منظور از کلیه  امکانات  موجود برای  انتشــار و توزیع  متن  آن  اعالمیه  به  

کلیه  زبانهای  ممکن  اقدام  کند.

منابع
https://digitallibrary.un.org/record/195831?ln=en
http://www.cirp.org/library/ethics/UN-declaration/
https://www.unic-ir.org/hr/declaration-child.htm
https://www.cypcs.org.uk/rights/uncrc/articles/

برای بزرگداشت خاطره ی کودکانی که 
در انقالب »زن، زندگی، آزادی« کشته شدند:
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  در کانون خبر:

ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند 
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

افزایش قیمت ها و تاثیر آن بر روی
 قیمت زمین آرامگاهها ) ایدن مموریال پارک(

در پی تورم افسار گسیخته ای که بر جهان و امریکا حکمفرما 
شده اســت قیمت امالک به طور کلی در کالیفرنیا افزایش 
شدیدی پیدا کرده است. با اقای شان صداقتی که تخصص 
 SCI Dignity ایشان در فروش زمین آرامگاههای موسسه
اســت که بیش از2۴00 آرامگاه در سراسر آمریکا و کانادا را 
دارا است ) مهمترین آنها در لس آنجلس و اطراف آن،ایدن 
مموریال ، وســت وود مورچوری و وســت لیک ویلیج می 
باشند(  گفتگویی تلفنی در این زمینه داشتیم که مفاد آن 

به شرح زیر است:
ایرانشهر: جناب صداقتی آیا افزایش قیمت ها  بر روی امالک  
بر روی زمین آرامگاهها  در لس آنجلس نیز تاثیر گذاشــته 

است 
صداقتــی: البته قیمت ها در همه زمینه ها در حال افزایش 
اســت ولی موسسه SCI Dignity که صاحب آرامگاه ایدن 
مموریال هست تسهیالت ویژه ای تهیه دیده که به نوعی  از 
افزایــش قیمت ها حداقل در مورد  زمین های موجود برای 

مدتی محدود جلوگیری می کند. 
ایرانشــهر: آقای صداقتی  از شما خواهش می کنم توضیح 

بیشتری در این زمینه بفرمایید
صداقتی: قیمت زمین های موجود تا اول ژانویه 202۳ ، حداقل دوازده هزار 
دالر تعیین شده اســت لیکن با شروع سال نو میالدی قیمت قسمت های 
جدیدی که افتتاح می شــوند حداقل ۱8 هزار دالر خواهد شد و البته باید 
توجه داشته باشید حتی اگر قیمت امالک پایین بیاید و یا راکد بماند قیمت 
زمین آرامگاهها همیشه به دلیل وظیفه ای که بر عهده دارد که باید به طور 

نامحدود از آرامگاهها نگهداری کند در حال افزایش است.
ایرانشــهر: آیا تسهیالت دیگری نیز برای خریداران پیش از ژانویه 202۳ در 

نظر گرفته شده است.
صداقتی: بله خوشــبختانه یک برنامه خرید زمین به قیمت ۱2 هزار دالر با 
پرداخت اقســاط ماهانه در مدت 5 سال و از همه مهمتر بدون بهره در نظر 

گرفته شده است.
ایرانشــهر: آیا با آغاز سال میالدی این برنامه با اقساط بدون بهره ادامه پیدا 

می کند.
صداقتی: متاســفانه خیر و هم چنان که می دانید بهــره ها اینک افزایش 
شدیدی پیدا کرده اســت بنابراین به عنوان یک کارشناس که عمری را به 
عنوان مشــاور امالک فقط در این زمینه صرف کرده ام از همه خواهش می 
کنم حتما پیش از آغاز ســال نو میالدی به خرید زمین اقدام کنند و از وام 
5 ســاله بدون بهره اســتفاده کنند. باید یادآوری کنم که هر چه دیرتر در 
این زمینه اقدام کنیم، به مراتب گرانتر و مشــکل تر خواهد شــد و از همه 
چیز مهمتر فقط موضوع مالی نیست که باید سریع اقدام کرد بلکه موضوع 
عاطفی اســت و باید به فکر بازماندگان بود که در زمان درگذشــت که آنها 
ســخت متالم و متاثر هســتند باید به دنبال کارهای بروند که انجام آنها از 

وظایف خود ما بوده است.
آقای صداقتی از این که به ما برای این گفتگو وقت دادید سپاسگزارم 

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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  قتل حکومتی خدانور شهروند جوان بلوچ 

پای خدانور را به میله بسته اند 

استوری یحیی گل محمدی
 برای زنده یاد خدانور لجعی

از کانال تلگرام #ایرانیان_انگلستان

برای خدانور
مانا نیستانی - کانال تلگرام #ایرانیان_انگلستان 

1۸ آبان. پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
محمد نصرت برای خدانور 

چنین سروده است 
برقص خدانور...

برقص و به ما جاماندگان از آزادی بخند...
برقص، سرخوشــانه و رهــا از پلیدی و 

ناپاکی این روزگار
برقص و حسرت رقصیدن سبکبالت رو تا 

ابد در دل ما یادگاری بگذار
برقص خدانور ...

حتــی زمانی که به میله پرچم بســته 
بودنت در حال رقص بودی...

حتــی زمانی که زخمــی و دردناک در 
بندت کرده بودند میرقصیدی...

اتفاقا اونهایی که تو رو به نماد اقتدار مملکت دستبند زده بودند در بند بودند... 
تو رها بودی... تو میرقصیدی و لبخند میزدی به پلیدیها...

تو از اول نماد آزادی و آزادگی بودی...
نامت که زیباست و روز تولد و پروازت در یک روز هم زیباست.

تو اصال زمینی نبودی که شناسنامه داشته باشی... نیازی نداشتی وقتی رها و 
سبک پرواز میکردی و میخندیدی و میرقصیدی....

همــه چیز برای جاودانگی تو فراهم بود... حتی اون پلیســی که از تو عکس 
گرفت که مسخره ات کنه نمی دانست که پیام جاودانگی تو رو به همه آدمها 

میرسونه....
حاال ما مانده ایم و حســرت سبکبالی و رهایی تو از قید و بند دنیا...داریم به 

حال خودمون اشک میریزیم...
تو رقصیدی و پرواز کردی و جاودان شدی....

#مهسا_امینی
#خدانورلجعی

#خدانور_لجعی
#خدا_نور_لجعی
#خدانورلجه_ای

#زن_زندگی_آزادی

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113508
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  در کانون خبر:

پرداخت ۲5 میلیون دالر خسارت توافقی 
از سوی شرکت تولیدی Bosch آلمان

 Bosch راب بونتا دادستان کل کالیفرنیا در بیانیه ای اعالم نمود که شرکت تولیدی
آلمان که بسیاری از قطعه های اتوموبیل های ساخت آلمان را تامین می کند، سرانجام 

پذیرفت که 25 میلیون دالر خسارت توافقی به کالیفرنیا بپردازد. 
این کمپانی با به کار گرفتن ســخت افزار و نرم افزار، نقش اساسی در کم نشان دادن 
میزان سوخت و آلودگی هوا از سوی اتوموبیل های فولکس واگن داشت و با شکایت 

دادســتانی کل کالیفرنیا و پذیرفتن تخلف خود در نادرست جلوه دادن میزان آلوده 
سازی هوا و محیط زیست، پرداخت 25 میلیون دالر خسارت توافقی را نیز پذیرفت. 
شرکت فولکس واگن باید یکصد هزار اتوموبیل فروخته شده را پس بگیرد یا آن ها را 

اصالح نماید. 

نانسی پلوسی: حمله به همسرش نتیجه گمراه کردن
 جامعه از سوی مخالفان است

نانســی پلوسی نماینده دموکرات سن فرانسیســکو و سخنگوی کنگره آمریکا در 
گفتگوی تلویزیونی با اندرســون کوپر، حمله به همســرش را ناشی از آگاهی های 
نادرستی دانست که از سوی مخالفان ارائه و رهبری می شود و در نتیجه آن فردی به 
خانه او به قصد حمله به او در 28 اکتبر وارد می شود و پائل پلوسی را آسیب می زند. 

دیوید دپه په ۴2 ســاله که با چکش به قصد شکستن زانوهای نانسی پلوسی وارد 
خانه او شده و به همسر او حمله کرده بود، در دادگاه جرم خود را نپذیرفت و به جرم 

اقدام به قتل، آدم ربایی و شماری دیگر از جرائم محاکمه خواهد شد. 
او نانسی پلوسی را رهبر قدرت دموکرات ها خوانده است.

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

بیژن خلیلی

تقویم عبری 57۸3 )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

آتش نشان ها می گویند برخورد یک شهاب سنگی که جمعه شب در آسمان شمال 
کالیفرنیا ظاهر شد، ممکن است عامل آتش سوزی در خانه ای در کانتی نوادا باشد

این برخورد در ساعت 7:۳0 شامگاه آدینه در یک گاوداری و خانه مسکونه روی 
داده و آســیبی به افراد نرسیده، اما ســگ خانگی و شماری خرگوش در آتش 

سوزی سوخته اند. 
ماموران آتش نشانی در یک ساعت نیمی از آتش را خاموش و مهار کردند. مردم 
در خانه های پیرامون، با دیدن نور در آســمان و ســپس صدای مهیب برخورد 

شهاب سنگ به منطقه شتافتند. 
شــماری از افراد نزدیک به حادثه با تلفن های خود لحظه حرکت شی نورانی و 

سپس برخورد آن را ثبت کرده اند.

انتشار تصویر سرباز نازی،
 خشم یهودیان را برانگیخت

ایالن ماســک میلیاردر آمریکایی که هنوز دفترش در کالیفرنیاست و با این که 
کارخانه هایــش را به تگزاس منتقل کرده، موشــک هایش را از کالیفرنیا به هوا 
پرتــاب می کند، با خرید توئیتر، بزرگترین پرنده آزادی بیان را به اندیشــه های 
راســت گرایانه خود پیوند زد و با انتشــار تصویر یک سرباز نازی از دوران جنگ 
جهانی دوم که بر پشــتش قفس پرنده هــای نامه بر را حمل می کند، به گونه ای 
نشان داد که او کدام آزادی بیان را ترویج خواهد کرد و مردم با پرداخت 8 دالر 
در ماه می توانند از توئیتر نشــانه درستی پیام خود را بگیرند و با دروغ پراکنی، 

دموکراسی را هدف قرار دهند. 
آن سرباز به سوی فرانسه روان است و ۳ پرنده در قفس، حکایت از ۳ پیامی دارد 

که هرگز خوانده نشد. 

برنده بلیت التاری به میلیاردرهای 
کالیفرنیا افزوده شد

بلیــت التاری Powerball در آلتادنا کالیفرنیا فروخته شــده اســت و یک نفر به 
میلیاردرهای کالیفرنیا افزوده شده است. 

برنده بلیت التاری، 2/۴ میلیارد دالری که بزرگترین جایزه بلیت در تاریخ آمریکا بوده 
است زیر در سال 20۱۶، باالترین جایزه به ۱/58۶ میلیارد رسید و ۳ نفر از کالیفرنیا، 

فلوریدا و ته نه سی آن را به طور مشترک برنده شدند. 
بنابر شــیوه ای که برنده برای دریافت جایزه خود تعیین کرده باشد، دست کم یک 
میلیارد دریافت خواهد نمود و شانس این فرد برای پیروزی و نمره های درست یک 

در 2۹2 میلیون بوده است. 

انتخابات میان دوره ای
 در کالیفرنیا

حوزه های رای گیری در کالیفرنیا تا ســاعت 8 شــب بازخواهد ماند و آنانی که در 
جنوب کالیفرنیا به ســبب بارندگی نتوانســتند رای خود را به صندوق ها بریزند، 

فرصت خواهند داشت تا در موازنه نیروی سیاسی در آمریکا نقش داشته باشند. 
در گردهم آیی دانشــگاه UCLA، شب گذشته برای انتخاب کارن بس به عنوان 
شهردار لوس آنجلس، کاماال هریس معاون رئیس جمهور و همسرش حضور داشتند 
موسیقی التین تبارها نواخته شد و فوتبالیست ها حضور داشتند، این آخرین تالش 

برای پشتیبانی از کارن بس در برابر ریک کاروسو بود. 
نتیجه انتخابــات میان دوره ای در کالیفرنیا برای گزینش نمایندگان کنگره، نقش 
مهمی در جابه جایی و توازن قوای دو حزب در مجلس نمایندگان خواهند داشت. 

https://ch1.cc/
https://ch1.cc/
https://play.google.com/store/books/details/Ketab_Corporation_%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%DB%B5%DB%B7%DB%B8%DB%B3?id=GQuMEAAAQBAJ
https://vgbailbonds.com/
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
11 نوامبر تا  17 نوامبر ) ۲0 آبان تا ۲6 آبان (

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

آدینه ۲0 آبان     11 نوامبر

۱۳۳۶ خورشیدی ) ۱۹57 میالدی(
امضای موافق تنامه مرزی و مالی بین ایران و شوروی

۱۳۴2 خورشیدی ) ۱۹۶۳ میالدی(
درگذشت سیدمحمد بهبهانی - مرجع تقلید شیعیان

۱۳75 خورشیدی ) ۱۹۹۶ میالدی(
قتل دکتر غفار حسینی، نویسنده و مترجم )از سری قتلهای زنجیره ای(

۱۳88 خورشیدی ) 200۹ میالدی(
اعدام احسان فتاحیان کوشنده سیاسی کرد توسط رژیم جمهوری اسالمی

۱۳۹۱ خورشیدی )20۱2 میالدی(
درگذشت ساموئل رهبر پژوهشگر پرآوازه ایران در زمینه هموگلوبین و 
فرایند پیوند قندها به این مولکول می باشد. وی متولد 22 اردیبهشت 

۱۳08 در شهر همدان بود.

شنبه ۲1 آبان     1۲ نوامبر

۱27۴ خورشیدی ) ۱8۹5 میالدی(
زادروز نیما یوشیج پدر شعر معاصر فارسی

مجموعه اشعار و یادداشتهای نیما در شرکت کتاب 
موجودند

۱۳28 خورشیدی ) ۱۹۴۹ میالدی(
تشــکیل جبهه ملی ایران به رهبــری دکتر محمد 

مصدق
۱۳۴5 خورشیدی ) ۱۹۶۶ میالدی(

انتصاب امیراسداهلل علم به ســمت وزیر دربارمجموعه یادداشتهای علم از زمانی 
که او به وزارت دربار منصوب می شودآغاز می گردد.

مجموعه این یادداشــتها که تاکنون در 7 جلد جمع آوری شــده توسط شرکت 
ایبکس منتشر و در شرکت کتاب به فروش می رسند

ارائه الیحه ملی شدن آبهای ایران در مجلس شورای ملی
۱۳۶۱ خورشیدی ) ۱۹82 میالدی(

زادروز بیتا سحرخیز، بازیگر تئاتر، سینما
۱۳۶۳ خورشیدی ) ۱۹8۴ میالدی(

درگذشــت بیژن مفید، هنرپیشه و کارگردان تئاتر 
ونمایشنامه نویس

نمایشنامه شهر قصه در شرکت کتاب موجود است
۱۳8۶ خورشیدی ) 2007 میالدی(

درگذشت پریوش ستوده، خواننده آوازهای اصیل ایرانی به علت سکته قلبی، در 
بیمارستان شریعتی تهران

۱۳88 خورشیدی ) 200۹ میالدی(
درگذشــت جمشــید الیق بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون بر اثر ایست قلبی 

درتهران. وی هنگام مرگ 78 سال داشت.

یکشنبه ۲۲ آبان     13 نوامبر

۱۳7۱ خورشیدی ) ۱۹۹2 میالدی(
درگذشت موسی نی داوود، موسیقیدان در آمریکا

۱۳7۳ خورشیدی ) ۱۹۹۴ میالدی(
درگذشت مهرداد بهار،  استاد زبا نهای باستانی وپژوهشگر ایران باستان

آثار مهرداد بهار در شرکت کتاب موجود است
۱۳88 خورشیدی ) 200۹ میالدی(

عباس شــباویز تهیه کننده پیشکســوت سینما در سن 80 ســالگی در منزل 
مسکونی خود در تهران درگذشت.

۱۳۹5 خورشیدی )20۱۶ میالدی(
درگذشــت محمد ابراهیم شریف زاده، همکار ۶0 ساله غالمحسین سمندری دو 
تار نواز چیره دســت خراسان، خواننده و آهنگساز توانای خطه خراسان، در سن 

۹۱ سالگی.

دوشنبه ۲3 آبان     14 نوامبر

۱۳۴5 خورشیدی) ۱۹۶۶ میالدی(
درگذشت سعید نفیسی - استاد و محقق

)زاد روز ۱8 خرداد ۱27۴ خورشیدی - ۱8۹5 میالدی(
۱۳۹۳ خورشیدی )20۱۴ میالدی(

درگذشــت مرتضی پاشایی، خواننده، نوازنده و آهنگساز پاپ بر اثر سرطان معده 
در سن ۳0 سالگی در بیمارستان بهمن در تهران. وی متولد سال ۱۳۶۳بود.

سه شنبه ۲4 آبان     15 نوامبر

۱۳20 خورشیدی ) ۱۹۴۱ میالدی(
زادروز بیژن نجدی، قصه نویس و شاعر

۱۳22 خورشیدی ) ۱۹۴۳ میالدی(
زادروز علی بزرگمهر، زیبانگار

۱۳25 خورشیدی ) ۱۹۴۶میالدی(
زادروز بیژن مرتضوی، ویولنیست و خواننده

آثار بیژن مرتضوی در شرکت کتاب موجودند
۱۳۴7 خورشیدی ) ۱۹۶8 میالدی(

درگذشــت محمد حســن )بیوک( معیری - رهی، شاعر و ترانه سرا- از آثار وی: 
شب جدایی، آزاد ه و مجموعه شعرهای آزاده و سایه ی عمر.

وی در شعرهای فکاهی و انتقادی از نام مستعار » زاغچه«، »شاه پریون« و »حق 
گو« بهره مي  برده است.

آثار رهی معیری در شرکت کتاب موجود است
۱۳۶0 خورشیدی ) ۱۹8۱ میالدی(

درگذشــت ســید محمدحســین طباطبایی معروف به عالمه طباطبایی فقیه، 
فیلسوف و مفسر قرآن

۱۳۹۳ خورشیدی )20۱۴ میالدی(
درگذشــت مجید بهرامی بازیگر جوان سینما و تاتر بر اثر بیماری سرطان خون 

در بیمارستان پارس تهران.

چهارشنبه ۲5 آبان     16 نوامبر

۱۳25 خورشیدی ) ۱۹۴۶ میالدی(
زادروز مهستی، خواننده موسیقی سنتی و پاپ

آثار مهستی در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجودند
۱۳۳۶ خورشیدی ) ۱۹57 میالدی(

اعتراض دولت انگلستان و ممالک عربی در مورد الحاق بحرین به ایران
۱۳۴۱ خورشیدی ) ۱۹۶2 میالدی(

بازداشت عده زیادی از مخالفان دولت در فارس
۱۳۴2 خورشیدی ) ۱۹۶۳ میالدی(

ورود برژنف صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی به ایران
۱۳۴۳ خورشیدی ) ۱۹۶۴ میالدی(

افتتاح بزرگترین کنفرانس توســعه صنایع پتروشــیمی با شرکت نمایندگان ۳2 
کشور جهان در تهران

۱۳77 خورشیدی ) ۱۹۹8 میالدی(
درگذشت عالمه محمد تقی جعفری، عالم، فیلسوف و ادیب معاصر

۱۳۹۴ خورشیدی )20۱5 میالدی(
درگذشت رحیم معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه سرای ایرانی در سن ۹0 سالگی 
در بیمارستان جم در تهران. وی متولد سال ۱۳0۴ خورشیدی در کرمانشاه بود. 
از آثار او می توان به »ای شمع ها بسورید«، »فطرت«، »خورشید شب«، »حافظ 
برخیز«، »شاهکار« را می توان نام برد. این شاعر عالوه بر شعر نقاشی هم می کرد.

۱۳۹7خورشیدی )20۱8 میالدی(
درگذشــت بهمن امینی) محمد تقی امینی مقدم( در شهر لیون فرانسه ، ناشر) 
انتشارات خاوران(  و کوشنده سیاسی و فرهنگی مقیم فرانسه)متولد مشهد اول 

اردیبهشت ۱۳۳0(

پنجشنبه ۲6 آبان     17 نوامبر

۱۳2۱ خورشیدی ) ۱۹۴2 میالدی(
زادروز محمدعلی همایون کاتوزیان، نویسنده و مورخ و استاد دانشگاه اکسفورد

۱۳2۹ خورشیدی ) ۱۹50 میالدی(
زادروز شمس لنگرودی، شاعر و پژوهشگر

۱۳۴۳ خورشیدی ) ۱۹۶۴ میالدی(
لغو روادید بین ایران و کشــورهای هلند، بلژیک و 

لوکزامبورگ
۱۳۴7 خورشیدی ) ۱۹۶8 میالدی(

درگذشت استاد پورداود - محقق و ایرانشناس
۱۳88 خورشیدی ) 200۹ میالدی(

نیکو خردمند بازیگر پیشکسوت سینما در سن 77 سالگی در ایران درگذشت

 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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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
#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 آگاهی ملی ایرانیان!
برای ... هفته ای که با ادامه انقالب ملی ایران و جنایات 

جمهوری شیطانی اسالمی گذشت ...
بــرای ... آگاهی ملی: مردم ایران زمین در دو ماه اخیر 
انقالب خود، نوعی از آگاهــی و خرد جمعی را تجربه 
کرده اند که شاید در تاریخ جهان اگر بی نظیر نباشد، 
قطعا کم نظیر اســت. در چهل و چند ســال گذشته، 
جمهوری اســالمی دایم در تالش بوده تا هویت ایرانی 
را به اســالمی )از نوع خالص شیعه(، ملت را به امت و 
ایران را به حکومت اسالمی تغییر دهد. در این راه حتی 
با مراسم و آیین های باستانی ایرانیان نیز مبارزه کرده و 
سعی در از بین بردن فرهنگ ایرانی داشته است مانند 
بایکوت چهارشنبه سوری که حتی از به زبان آوردن نام 
آن خودداری می کنند ... و یا دستبرد و سانسور تاریخ 
شاهنشــاهی مملکت در کتاب های درسی و بسیاری 
دیگر از فعالیت های ضد فرهنگ ایرانی. هدف دیگری 
که از لحظه تولد شوم جمهوری اسالمی تا امروز توسط 
نظام دنبال شده، تفکر تفرقه بیانداز و حکومت کن بوده 
که تا کنون نیز ادامه داشــته است اما امروز در انقالب 
مردم ایران، این تابوی کثیف جمهوری اسالمی در هم 
شکســته و برای ما مردم، پشیزی ارزش ندارد. آگاهی 
ملــی و خرد جمعی ایرانیان از پس قرن ها اســارت و 

تحقیر و تسلیم در برابر دین و فرهنگ بیگانگان تازی 
)عرب(، بیدار شده و بهم پیوسته تا سیلی به راه بیافتد 
که نه تنها جمهوری اســالمی را بلکه آیین و فرهنگ 
های غیــر ایرانی حاکم را با خود بــه زباله دان تاریخ 
خواهد برد. این آگاهی ملی از باختری ترین سرحدات 
ســرزمین اصلی ایران بزرگ و از اقــوام کرد ایرانی در 
کردستان سوریه با شعار زن، زندگی، آزادی آغاز شد و 
با در نوردیدن سراسر ایران به سمت خاوری ترین بخش 
مام میهن در حال گذر است. به نظر میرسد آگاهی ملی 
ایرانیان پس از عبور از مرزهای سیاســی امروزی ایران 
به سمت افغانستان و تاجیکستان که آخرین سرحدات 
ایران بزرگ هستند در حرکت است و پس از آزادسازی 
ایران، آخرین مقصد انقالب ملی ایران در افغانســتان 
باشــد. رهبری این انقالب همانــا آگاهی ملی و خرد 
جمعی ما مردم ایران زمین اســت و ملت ایران با اتکا 
به این دانایی ملی به توانایی ملی ســرنگونی جمهوری 

شیطانی اسالمی رسیده است!             
پیروزی نزدیک است

زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

نکته هفته: نه ملی به جمهوری اسالمی!

یکی از زیباترین اتفاقاتی که توی این دو ماه عمر انقالب ملی ایرانیان افتاده، سرپیچی 
ملی از قوانین و هویت جمهوری اســالمی است که به شــکل نافرمانی های مدنی 
مسالمت آمیز ولی خرد کننده برای نظام نمایان شده است. از هنرمندان و سلبریتی 
هایی که در کنار مردم می ایســتند و با کشــف حجاب اجباری و فعالیت اعتراضی 
در شــبکه های مجازی گرفته تا بازیکنان ملی پوش تیم های ورزشــی مختلف که 
با همخوانی نکردن ســرود جمهوری اســالمی و نمایش اعتراض خود به شکل های 
مختلف و خوشــحالی نکردن حتی در مراسم قهرمانی، تنفر و عدم مشروعیت نظام 
والیی را فریاد می زنند. وقتی حکومتی هویتش برای مردم نامشروع می شود یعنی 
کار آن رژیم تمام شده است و فقط منتظر پایان شمارش معکوس سقوط باید باشد. 
ملت ایران از اقتدار پوشــالی ترسناک جمهوری اسالمی عبور کرده اند و آن را دیگر 
حاکم مشروع کشــور خود نمی دانند بنابراین همصدا با مردم ایران فریاد می زنیم: 

امسال سال خونه، سیدعلی کارش تمومه! 

یادداشت کوتاه: غلط کردم هم دیگه فایده نداره!

در خبرها داشتیم که 227 نفر از نانماینده های مجلس شورای اسالمی، نامه ای را 
امضا کردند که در آن از قوه قضاییه خواسته شده تا دستگیرشدگان انقالبی را فورا 
محارب اعالم کرده و اعدام کنند ... همین خبر باعث شــد تا صدای اعتراض مردم 
بلندتر شود و نماینده های ولی وقیح و سپاهش را مجبور کند تا اعالم کنند که نامه 
جعلی بوده و مجلس چنین نامه ای را صادر نکرده ... این همان گوه خوردم و غلط 
کردم اســت که این روزها بارها از زبان مسؤولین جمهوری اسالمی به شکل های 
مختلف می شــنویم. نظام آنقدر ترسو و بزدل است که حتی از پذیرفتن مسئولیت 
جنایات خود گریزان است. وقتی رژیمی مسئولیت کارهایش را قبول نکند، یعنی تا 

آخرین لحظه سقوط لجبازی کرده و نمی خواهد واقعیت نابودی را بپذیرد. 
بعدها در کتب تاریخ خواهند نگاشت: سال ۱۳57 شاه مملکت صدای انقالب مردم را 
شنید و ساقط شد، سال ۱۴0۱ ولی وقیح صدای انقالب مردم را نشنید و سقط شد!  

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:



11IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 340  NOVEMBER  ,11 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  340  - آدینه   11  نوامبر  2022

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

  در کانون خبر:

هشدار جمهوری اسالمی ایران به عربستان سعودی:
 ممکن است صبر راهبردی ما تمام شود

وزیر اطالعات جمهوری اسالمی ایران روز چهارشنبه ۹ نوامبر به رقیب 
منطقه ای خود عربســتان سعودی گفت که هیچ تضمینی برای ادامه 

»صبر راهبردی« ایران وجود ندارد.
اسماعیل خطیب گفت: جمهوری اسالمی تا به حال با عقالنیت قاطع و 
استوار، صبر راهبردی اتخاذ کرده است، اما نمی تواند تضمین کند که 

در صورت ادامه خصومت ها، این صبر تمام نشود. 
وی افزود: اگر اراده جمهوری اسالمی ایران به مقابله به مثل و مجازات 
این کشــورها باشد، کاخ های شیشه ای آنها فروخواهند پاشید و این 

کشورها  روی ثبات و پایداری نخواهد دید. 
ماه گذشته، حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسالمی 
ایران به عربستان سعودی هشدار داد که رسانه های خود را کنترل کند.
ررررر  ررررر  رررر  رر  ررررر  ررررر  رررر  رررررر  رر  رر  ررر:  ور 
ررررر  رررر  ررر  ررر  رر  رررر.   ررررر  رر  رر  ررررر  ررر  ر  ررررر  ررر 

رر  رر  ررررر  ررر  رررر  رر  ررر  رررر  ررر  رر  ررررر  ررررر  ررر  رررررر.  رررررر  رر  رر 
رررر رررر رر ررررر رر رررر. 

رر  رر  رررررررر  رررر  ررررر  رر  رررر  رررررر  رررررر  ررر  ررررر  رر  رر  ررررر  رررر 
ررررر  ررررررر  رر  رررررر  رر  ررررر  رررررر  رررر  رررر  رررررر  رررررر  ررررر  رررررر 
ررررررر  رررر  ررررر  رررررر  ررررر  رررررر  رررررر  رررر  رررررر  رررررر  رر 

ررررر رر رر ررر.  
 

ررررر  رررر رررر رررررررر رررررررر
رررر ررر: رررررر 

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-tells-saudis-
its-strategy-patience-not-guaranteed-continue-fars09-11-2022-/

ترانه علیدوستی، هنرمند و همراه مردم ایران
ترانه علیدوســتی هنرمند مردمی با برداشتن حجاب خود، بار دیگر 
نشــان داد که همراه مردم ایران است . او در صفحه اینستاگرام خود 
عکسی بدون حجاب با شعار » ژن، ژیان، ئازادی« از خود منتشر کرد.

ترانه علیدوستی هنرمند و بازیگر سریال شهرزاد، پیشتر در حمایت از 
خیزش سراسری مردم در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 

» در آبان خونین ۹8، وقتی نوشتم بر خالف باور قبلی ام »ما شهروند 
نیستیم، هرگز نبودیم. ما اسیریم، میلیون ها اسیر« این روز را می دیدم. 
مــن یکی که همین جا می مانم و اصال هم قصد رفتن ندارم. برخالف 
اراجیف گســترده ای که در این سال ها بر ســر زبان طرفداران شما 
گشــت، پاسپورت یا اقامت هیچ جا را جز ایران ندارم. می مانم و مثل 
 ایــن همه مردم به جان آمده ی به پا خاســته وقتــی حقم را فریاد 
می زنم، ســرم را باال می گیرم و صاف توی چشــمانتان نگاه می کنم. 
این شــجاعت را از زنان سرزمینم به ارث  برده ام که سالهاست هر روز 
زندگی شــان را با مقاومت و برابری طلبــی آغاز، و با رویای آزادی به 

پایان می برند.
می مانم، دست از کار می کشــم، کنار خانواده های زندانی ها و کشته  
شده ها می ایستم و حق خواهشان خواهم بود، برای خانه ام می جنگم، 
برای ایســتادن پای حقم هر هزینه ای که باشد می دهم، و مهم تر از 

همه: به آن چه امروز با هم می سازیم ایمان دارم.

کاوه مدنی: حکومتی که به حقوق بشر احترام نمی گذارد، به تغییرات 
آب و هوایی و محیط زیست اهمیت نمی دهد

کاوه مدنی رئیس اندیشکده آب سازمان ملل 
متحد که از ابتدای فوریه 202۳ )۱2 بهمن 
۱۴0۱( عهده دار این ســمت خواهد بود، در 
مصاحبه ای با شــبکه خبرگــزاری الجزیره 
گفت: نمی توان انتظار داشت، حکومتی که 
امروز به حقوق بشــر احترام نمی گذارد، به 
تغییرات آب و هوایی و حفظ محیط زیست و 

حقوق نسل های آینده اهمیت بدهد.

کاوه مدنی خاطرنشان کرد: » برای  جوانان 
ایرانی بســیار سخت اســت که مسئولین 
جمهوری اسالمی را ملزم به اجرای اقدامات 
اقلیمی کنند.«. وی افزود: » در حالی که در 
بسیاری از کشورها مبارزه مسالمت آمیز برای 
سالمت آینده ســیاره ما، حقی است که به 
نســل جوان داده شده است، بسیار دردناک 
اســت که در ایران کودکان و جوانان ما در 
خیابان ها و مدارس برای اصلی ترین حقوق 

خود، کشته می شوند.«
تحلیلگران می گویند که مشارکت جمهوری 

اسالمی ایران در تالش جهانی با هدف مبارزه با گرمایش سیاره زمین، بسیار ناامیدکننده 
است.

محمد محمود، مدیر برنامه آب و هوا و کارشناس ارشد موسسه خاورمیانه با تأیید این 
مطلب به خبرگزاری الجزیره گفت: » کشــورهای دیگر در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا در حال انجام تالش های هماهنگ برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در آینده 
هســتند، اگرچه ممکن است ادعاهای آنها آرمانی باشــد تا واقعی، ولی در مورد ایران 

حداقل چنین چیزی وجود ندارد«.
یادآوری می گردد: کاوه مدنی استاد مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی لندن 
)امپریال کالج لندن( و پژوهشگر پیشین دانشگاه یِیل و چهره  شناخته شده بین المللی 

در حوزه محیط زیست می باشد که  در سال ۱۳۹۶ به دعوت دولت حسن روحانی به 
ایران رفت و به معاونت ســازمان حفاظت محیط زیست برگزیده شد، اما چند ماه بعد 
و همزمان با موج بازداشت فعاالن محیط زیست بازداشت شد و به دلیل بازجویی ها و 

فشار نهادهای امنیتی بر خانواده اش در نهایت مجبور به استعفا و ترک ایران شد.
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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

به سبب کمبود قاضی، بیش از 500 پرونده جنایی
 در ریورساید کانتی، بدون رسیدگی کنار گذاشته شده است

بیشتر این پرونده ها مربوط به خشونت خانوادگی و رانندگی در حال مستی می باشد. 
امــا نباید فراموش کرد که در میان این پرونده هــا، 50 فرونده مربوط به حمله و 
احتمال اقوام به قتل، مزاحمت، آتش سوزی و تخریب فرصتی جرایم ناشی از نفرت 

نیز دیده می شود. 

دفتر دادســتانی ریورساید کانتی اعالم کرد که در یک مورد که پیش از آن متهم 
در پرونده ای دیگر پیش از این محکوم شده است، این بار پرونده را برای رسیدگی، 

دوباره طرح کرده اند.
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