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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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انتخابات میان دوره ای در کالیفرنیا

رقابت کثیف یک نماینده کنگره 
با رقیب خود، یادآور دوران 

مکارتی می باشد

نشت اکسید کربن
LAX در فرودگاه 

حمله به همسر نانسی پلوسی

چه نکته ای به اندازه ی همین انقالب 
دارای اهمیت است؟ 

سقوط یک غول دیگر از پهنه » 
روشنفکری دینی«

گروه امنیت سایبری »مندینت« می 
گوید: » چین در تالش برای تضعیف 
انتخابات میان دوره ای ایاالت متحده 

آمریکا می باشد«
 

سود و زیان عمامه پرانی، 
آنسان که تو دانی

کورش سلیمانی )زم(  صفحه ۲

وقتی همه شدیم »اغتشاشگر«!
رحیم قمیشی صفحه 7

گزارشی از کوششهای دانشگاه 
حیفا برای گسترش فرهنگ ایران 

در اسراییل  صفحه۲

در صفحات دیگر:

339339
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

خبرگزاری رویترز: جوانان ایرانی در مبارزه برای »آزادی« دیگر ترسی ندارند
شــیده،نوجوان 17 ساله ای از ایران که خواســت نام خانوادگی اش فاش نشود، در 
مصاحبه تلفنی با خبرگزاری رویترز گفت: »من یکبار زندگی می کنم و می خواهم 
» آزاد « زندگی کنم. ما جوانان از کشته شدن نمی ترسیم و در نهایت رژیم را تغییر 

خواهیم داد.«
شــیده در کودکی در ایران شنیده بود که پدر و مادرش به خواهر و برادر بزرگترش 
نســبت به شــرکت در تظاهرات ضد حکومتی به دلیل سرکوب خونینی که در پی 
خواهد داشت، هشــدار می دادند. اما امروز با موج اعتراضات در سراسر ایران، اوضاع 

تغییر کرده است.
 احساسات شیده همانند دهها جوان ایرانی از سراسر کشور که با خبرگزاری رویترز 
به صورت تلفنی با آنها مصاحبه شده بود، تکرار شد. دانشجویانی که خواستند نامشان 
فاش نشود، گفتند: » این اعتراضات منعکس کننده عملکرد تاریکی است که  با سخت 

تر کردن کنترل های اجتماعی از سوی تندروها، تشدید شد. «
 مقامات جمهوری اسالمی که علت مرگ مهسا امینی را مشکالت پزشکی می دانند، 
می گویند که ناآرامی ها توسط دشمنان خارجی از جمله » آمریکا« ایجاد شده است و 

جدایی طلبان مسلح را به انجام خشونت متهم می کنند.

 علیرغم اســتفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی برای سرکوب معترضین از گاز 
اشک آور و گلوله گرفته تا ارعاب و دستگیری آنها، زنان و جوانان ایرانی هنوز تسلیم 

نشده اند.
 هفته گذشته در یکی از ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 
شد، گروهی از دختران ایرانی بدون روسری در مقابل پلیس ضدشورش در تهران زانو 

زده بودند، فریاد زدند: »به ما شلیک کنید! ما دیگر نمی ترسیم.«
مادر شــیده، مرگ مهسا امینی را نقطه عطفی برای این انقالب می داند و می گوید: 
»مرگ مهســا همه چیز را تغییر داد.« وی گفت: » من به عنوان یک مادر احساس 
مــی کنم باید در خیابان ها بمانم و ایران را برای دخترم و برای همه دختران ایرانی 

پس بگیرم.«
دانشجویان نیز با سرپیچی و  اعتراضات مدنی، هزینه سنگینی را پرداخت کرده اند. به 
گفته شاهدان، ویدئوهای رسانه های اجتماعی و گروه های حقوق بشر، نیروهای امنیتی 
به محوطه  چندین دانشگاه در ایران یورش برده و  صدها دانشجو را دستگیر و تعداد 

زیادی را زخمی کردند.
 یکی از دانشجویان دانشگاه شــریف تهران، جایی که نیروهای امنیتی مکرراً از گاز 

اشک آور و گلوله های جنگی برای متفرق کردن دانشجویان استفاده می کردند، گفت: 
»ما به خاطر ســال ها سرکوب، از آینده ای تاریک خشمگین هستیم. ما »آزادی« می 

خواهیم. ما »آینده روشن « می خواهیم.«
 علی فتح اهلل نژاد، کارشناس مسائل ایران در دانشگاه آمریکایی بیروت، به خبرگزاری 
رویترز گفت که مقامات جمهوری اسالمی، خود درگیر یک »فرایند انقالبی« هستند 

و احتماالً در آینده با ناآرامی های بیشتری نیز مواجه خواهند شد.«
ترجمه: گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 

منبع: سایت خبرگزاری رویترز 
https://www.reuters.com/world/middle-east/many-young-irani-
ans-lose-their-fear-struggle-freedom-2022-11-03/

امروز ۴ نوامبر ۲۰۲۲ به ایرانشــهر رسید که در آن به علت 
عدم توافــق با دیگر اعضای هیئت امنــا در عدم پیگیری 
مطالبات جامعه پزشــکی ایران، مجبور به استعفا و بشارت 
تاسیس انجمن پزشکی دیگری که در کنار انجام امور صنفی 
به وظیفه بشردوستانه و انسانی خود نیز عمل کنند را داده 

اند.
سابقه امر : انجمن پزشکان IAMA در یک اقدام بسیار به 
جا و در خور تحسین ، دکتر شروین مرتضوی پرزیدنت این 
انجمن را را که به دیدار ابراهیم رئیسی قاتل فرزندان ایران ، 
در سپتامبر گذشته رفته بود، از انجمن پزشکان اخراج نمود. 

درتاریخ اول نوامبر خبرنامه ای از این انجمن در 38 صفحه 
منتشر شــد که در کمال شگفتی کوچکترین اشاره ای به 
خیزش اخیر ایرانیان و اعالمیه های جامعه پزشــکی ایران 
در محکوم کردن نیروهای امنیتی از استفاده از آمبوالنس و 
عالئم نظام پزشکی در سرکوب اعتراضات، نشده بود. آقای 
بیژن خلیلی مدیر مسئول ایرانشهر بالفاصله طی نامه ای  از 
طریق ایمیل از انجمن خواست در این زمینه پاسخگو باشد 
که آقای دکتــر قنچی رئیس هیئت امنای انجمن در طی 
پاسخی ضمن تشــکر از ایرانشهر اعالم داشت که اعالمیه 
مربوطه در روی وب ســایت IAMA.org  که به مراتب و 
با وضوح بیشتری دیده می شود وجود دارد که عین اعالمیه 

این جا گراور می شود. 
اما به نظر می رسد اختالفات فی مابین اعضای هیات مدیره 
و هیات امنا در این زمینه به مراتب عمیق تر است که منجر 

به استعفای 5 نفر از اعضا شده است. 
اســامی اعضای هیات مدیره و هیات امنای و مشــاوران و 
موسسان انجمن و مشاوران بر اساس نامه ای که به دست 
ایرانشهر رسیده اســت به این شرح بوده است: دکتر امید 
عاشوری - دکتر بری صادقی - دکتر پیام توری - دکتر شفا 
امیر سلطانی - دکتر محمد صراف -  دکتر سهراب فالحی 
- دکتر بهرام قاسمی - دکتر همایون مهاجر - دکتر محمد 
شکوه امیری - دکتر رضا سعیدی - دکتر کامبیز پهلوان - 
دکتر یاسمین مشیرپور - دکتر حسینعلی شهیدی - دکتر 
امیر زمانی - دکتر هوشنگ گیلک - دکتر عباس رضوانی 

- دکتر شاهرخ احکامی - دکتر حسین شکوه امیری 
متن ترجمه کامل نامه که توسط تیم ترجمه شرکت کتاب 

ترجمه و تدوین شده است به شرح زیر است. 
ما امضا کنندگان زیر، بدینوسیله استعفای خود را از انجمن 
پزشکی ایرانیان آمریکایی )IAMA( که از روز جمعه ۲8 

اکتبر ۲۰۲۲ اجرایی شد، رسماً اعالم می کنیم.
ما سالهاست که این افتخار را داشته ایم که در مواقع عادی 
و بالیای طبیعی از طریق IAMA  در ایران خدمت کنیم.

مــا )امضا کنندگان زیــر( این افتخار را داشــته ایم که در 
1۰ ســال گذشته موتور اصلی جمع آوری کمک های مالی 
باشیم، به ویژه در دوران همه گیری COVID-19 و پس 
از کووید، که در آن سرمایه های قابل توجهی برای کمک به 
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی برای درمان بیماران خود 

در طول همه گیری کووید جمع آوری کردیم.
در طول سال های گذشته، هر زمان که بحران های بهداشت 
عمومی به وقوع می پیوســت و ما خود را مسئول محکوم 

کردن خشــونت به 
عنوان یک انجمن می دانستیم، پیوسته به ما گفته می شد 
که چون IAMA یک ســازمان »غیرسیاســی« اســت، 

نمی توانیم هیچ اقدامی انجام دهیم.
اکنــون در خیــزش اخیر در ایران که مــردم برای حقوق 
اولیه انســانی خود مبارزه می کنند و همکاران پزشکی و 
دندانپزشکی ما در ایران مورد اصابت گلوله قرار می گیرند، 
مجروح می شوند، بازداشت می شوند و عده ای نیز تاکنون 
جان خود را از دســت داده اند، ما باید  همبســتگی ما به 

عنوان یک جامعه پزشکی نشان دهیم. 
ما هرگز نباید در هنگام نقض حقوق بشر، به ویژه در مورد 
بهداشت عمومی، ســکوت کنیم یا بی تفاوت باشیم. ولی 
با همه این شــواهد مسلم و مشــخص ، ما امضا کنندگان 
زیر با مقاومت شــدید بخشــی از اعضــای هیئت مدیره، 
به ویژه بنیان گذار، که رئیس هیئت امنا )BoT( انجمن نیز 
هست، و چند نفر دیگر در هیئت مدیره که از افکار مشابه 

برخوردارند مواجه شدیم و آنها حاضر هیچ اقدامی نشدند.!
ما می خواستیم از پزشــکان همکار خود که برای دفاع از 
حقــوق اولیه خود اعتراض می کننــد، حمایت کنیم، اما 
همــان افراد در هیئت مدیره  ترجیح دادند یک جور دیگر 
نگاه کنند و ســکوت کنند!!!! از آنجایی که این بار بین ما 
و آنها اختالف نظر شــدید و جدی پیدا شــد و آنها نسبت 
به IAMA احساس مالکیت کردند، دیگر نمی توانستیم 
 IAMA همان احســاس محبت و مراقبت را نســبت به

داشته باشیم.
ما تالش کردیم به هیئت امنا BoT توضیح دهیم که دفاع 
از حقوق اولیه بشــر، عدالت اجتماعی یا مسائل بهداشت 
عمومی مسائل سیاسی نیســتند، اما اختالف نظر، بسیار 
شــدیدتر از تالش ما بود! بنابراین، ما تصمیم گرفتیم که 
خود را از رهبری مســلط IAMA جــدا کنیم و این کار 
را در ۲8 اکتبر انجام دادیم و بالفاصله از تمام ســمت های 
خود در IAMA استعفا دادیم. و بدینوسیله، مایلیم از همه 
کسانی که ما را به ویژه در 1 تا 3 ماه گذشته حمایت کردند، 

سپاسگزاری کنیم.
دوستان عزیز، ما یک سازمان پزشکی و دندانپزشکی جدید 
راه انــدازی خواهیم کرد کــه در کنار فعالیت های علمی، 
بتوانــد به ما آزادی و فضــای الزم را بدهد تا برای فعالیت 
های حقوق بشری و عدالت اجتماعی در هر کجای دنیا از 
جمله ایاالت متحده آمریکا و ایران بدون ترس از هیچ انگی  

بایستیم و وظایف بشر دوستانه 

نامه ی استعفای 5 پزشک عضو
 انجمن پزشکان ایرانیان آمریکایی

فراخوان تظاهرات ایرانیان مقیم کالیفرنیا در بورلی هیلز
در ادامــه خیــزش انقالبی علیه رژیــم خودکامه 
جمهوری اســالمی، به منظور حمایــت از مردم 
قهرمان ایران تظاهراتی با حضــور ایرانیان مقیم 
کالیفرنیا در » روز شنبه 5 نوامبر از ساعت 1 تا ۴ 

بعدازظهر در شهر بورلی هیلز« برگزار می گردد.
ما ایرانیان مقیم کالیفرنیــا با حضور خود در این  
تظاهرات به ســران رژیم کودک کش و ســفاک 
جمهوری اســالمی این پیام را مــی دهیم که » 
دیگــر نمی توانند به جنایت و کشــتار خود علیه 
مردم مظلوم ایران ادامه دهند و خامنه ای و تمام 
ســردمداران این رژیم بدانند که برای همه خون 

هایی که ریخته اند، باید پاسخگو باشند.«
 

» زن، زندگی، آزادی« 
 دیدار ما در روز شنبه 5 نوامبر 

از ســاعت 1:۰۰ تا ۴:۰۰ بعدازظهر در شهر بورلی هیلز 
به آدرس زیر:

 400N CRESCENT DR.
 BEVERLY HILLS, CA 90210
 ترجیحا با تیشرت یا لباس سفید شرکت فرمایید.

ادامه مطلب در صفحه ۲  

اطالعیه 
مراسم یادبود محمد امینی - یکشنبه ساعت ۴ الی ۸ بعدازظهر- صفحه ۳ 

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.reuters.com/world/middle-east/many-young-iranians-lose-their-fear-struggle-freedom-2022-11-03/
https://www.reuters.com/world/middle-east/many-young-iranians-lose-their-fear-struggle-freedom-2022-11-03/
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تصویر هفته:                                                     کورش سلیمانی )زم(                   

کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

ویدیوهای عمامه پرانی در ایران مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و آنهایی 

که می دانند فکرهای ناجور آخوندها چه زیان بزرگی به همه زده است، از دیدن 

این صحنه ها قند توی دلشان آب می شود ولی آنهایی که هنگام عبور در کوچه 

و خیابان مورد تهدید و آزار قرار گرفته اند، حال و روز آخوندها را درک می کنند 

و با آنها همدردی می کنند. 

بطور کلی )یا جزئی( تحقیر و مســخره کردن دیگران کار پسندیده ای نیست، 

ولی شــاید این کار ,کم زیان تر از بالیی باشد که آخوندها با سلطه خود بر سر 

ما آورده اند. 

و اما فایده این کار اینست که روحانیون محترم در افکار و رفتار خود تجدید نظر 

خواهند کرد توضیح المسائل و حدیث ها و کتاب های دیگر با دید دیگر و بهتری 

خواهند خواند و تفسیر خواهند کرد. 

- فایده دیگر آن اینســت که مدرســه فیضیه قم حال و هوای دیگری خواهد 

داشت و هزاران طلبه از کشورهای خارجی در آن ثبت نام نخواهند کرد، چرا 

که می بینند چنین بالیی روزی روزگاری بر سر خودشان هم خواهد آمد. 

- بهترین فایده آن اینست که کشورهای دیگر مذهب ودین را از حکومت کنار 

خواهند گذاشت و مثل آدم های متمدن به خوبی خوشی زندگی خواهند کرد. 

آمین یا رب العالمین

سی فرمان انقالب )لوحه سوم(
31 – عکس هیچ احدی را در ماه یا زهره یا خورشید نبینید، خود من هم هر 

چه سعی کردم عکس خمینی را در ماه ندیدم. 

3۲ – حرف کسی را که با آوردن یک کتاب یا لوحه خود را پیامبر من معرفی 

می کند قبول نکنید. من احتیاج به واسطه ندارم و کتاب دیگر کهنه شده و من 

اگر بخواهم توسط اینترنت، رادیو و تلویزیون و توئیتر و واتزآپ شخصا با شما 

تماس خواهم گرفت. 

33 – هیچ وقت عذر و بهانه و دلیل های مقام های جمهوری اسالمی را در مورد 

کشته شدگان اعتراض کنندگان قبول نکنید. 

3۴ – تلفن های دستی خود را در تظاهرات مبرید. ماموران رژیم با استفاده از 

آنها، خیلی راحت تر از خود من می توانند شما را پیدا کنند. 

35 – به راه روش کشورهایی که پیشرفت کرده اند نگاه کنید و آنها را سرمشق 

خود قرار دهید. 

3۶ – در اعتراض های خارج از کشور به جنگ و جدال و درگیری نپردازید. واهلل 

به خدا من وقتی از اون باال می بینم خجالت می کشم. 

37 – حسادت و رقابت کنار بگذارید و آنهایی که موفق ترند را تحقیر مکنید. 

رژیم جمهوری اسالمی از دیدن این کارها با دمش گرو می شکند.

- فعال این هشــت فرمان لوحه سوم را قبول کنید، هفته آینده دوازده فرمان 

تحویل شما می دهم. 

    ادامه مطلب نامه ی استعفای ۵ پزشک عضو انجمن پزشکان ایرانیان آمریکایی:

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
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گروه امنیت سایبری »مندینت« می گوید: » چین در تالش برای 
تضعیف انتخابات میان دوره ای ایاالت متحده آمریکا می باشد«

بر اســاس یافته های گروه امنیت ســایبری »مندینت«، چین در بحبوحه اقدامات 
موازی روسیه و جمهوری اسالمی ایران برای مداخله در انتخابات آتی آمریکا، درصدد 
تضعیف روند دموکراتیک در این کشور می باشد. براساس این ارزیابی، چین از طریق 
حساب های شبکه های اجتماعی و دستکاری در مقاالت مختلف برای ایجاد تفرقه 
در بیــن ایاالت متحده آمریکا و هم متحدانش و کاهش انگیزه مردم برای انتخابات 

پیش رو استفاده می کند.
براساس ارزیابی »مندینت«، سازمان اطالعات امنیت سایبری که با بخش دولتی کار 
می کند، عملیات نفوذ حزب کمونیســت چین»سی سی پی«، موسوم به پل اژدها 
)دراگون بریج( ، برای بی اعتبار کردن روند دموکراتیک در بین مردم ایاالت متحده، 
نگرانی هایی را در بخش امنیت سایبری ایجاد کرده است که از جمله تالش ها ی  این 
گروه، دلســرد کردن مردم از رأی دادن در انتخابات میان دوره ای ایاالت متحده می 

باشد. 
این گروه امنیت ســایبری با اطمینان باال ارزیابی می کند که این کمپین آنالین در 

حمایت از منافع سیاسی جمهوری خلق چین عمل می کند.
به عنوان مثال، در ماه سپتامبر، در شبکه های اجتماعی وابسته به پل اژدها )دراگون 
بریج( ویدئویی به زبان انگلیسی در پلتفرم های آنالین منتشر شد که حاوی »محتوای 
اقداماتــی برای منصرف کردن مردم آمریــکا از رأی دادن در انتخابات میان دوره ای 

آینده« بود. 
بنا به این  پایگاه ارزیابی، چین مانند روسیه و جمهوری اسالمی ایران درصدد است 

در مورد »کارآمدی انتخابات و نهادهای دولتی ایاالت متحده « تردید ایجاد کند.
این ویدئو، این روایت را ترویج می کند که »جنگ سیاسی، حزب گرایی، قطبی سازی 
جایگزین جنبه های اساسی دموکراسی آمریکایی شده است«. این کمپین همچنین 
به ذکر مکرر »جنگ داخلی« در رسانه های اجتماعی و حوادث خشونت بار با انگیزه 

های سیاسی اشاره می کند.  

همچنین مشاهده شده است که این کمپین مقاالت خبری واقعی را تغییر می دهد 
و محتوایی را که به نظر مشــروع می رســد، اما در واقع محصول دستکاری حزب 

کمونیست چین است، مورد تأیید قرار می دهد.
 

بر اساس ارزیابی »مندینت«،  کمپین سازماندهی شده توسط سی سی پی در صدد 
است که طی دوره انتخابات ۲۰۲۲، برای بسیج معترضان به انتخابات آمریکا و حضور 

در خیابان ها و انجام اقدامات خشونت آمیز نیز برنامه ریزی شده است. 
جان هالتکوئیست، رئیس  پایگاه اطالعات مندینت ، تأکید کرد : »  اگرچه روسیه و 
جمهوری اسالمی ایران برای تضعیف انتخابات ایاالت متحده در حال انجام اقداماتی 
می باشند، ولی آنچه ، در مورد گروههای وابسته به سی سی پی نگران کننده است، 
افزایش اقدامات تهاجمی و روبه رشــد این گروه می باشــد. «.ترجمه: گروه خبری 

خبرگزاری ایرانشهر
منبع : واشنگتن فری بیکن )تاریخ: 31 اکتبر ۲۰۲۲(

https://freebeacon.com/national-security/china-
working-to-undermine-midterm-elections-cyber-
security-group-says/

گزارشی از کوششهای دانشگاه حیفا برای گسترش فرهنگ ایران در اسراییل 
ایرانشــهر: در یک کوشش چندین ساله و به همت رئیس بخش ایرانشناسی 
دانشگاه حیفا پروفسور  سلی شاهور، و همکارانش در دانشگاه حیفا در اسرائیل 
تعداد 17 عنوان کتاب در حوزه ادبیات  کالســیک و معاصر فرهنگ ایران به 

زبان عبری منتشر و در اسرائیل در دسترس عموم قرار گرفته است. 
 فهرست کتابها و روی جلد برخی از این آثار را در همین گزارش مالحظه می 

فرمائید. 
با پروفسور سلی شــاهور در برنامه »برگی از کتاب« که سه شنبه  ها ساعت 
۴ بعدازظهر  به وقت لس انجلس از » کانال یک « پخش خواهد شــد بزودی  
گفتگو   خواهیم کرد. . تاریخ دقیق پخش این برنامه را به آگاهی شما خواهیم 

رساند. 

سود و زیان عمامه پرانی، آنسان که تو دانی

خود را انجام دهیم.
ما از همه متخصصان مراقبت های بهداشتی که دیدگاه های ما را به اشتراک می گذارند 
استقبال می کنیم تا به ما بپیوندند. ما باید متحد بمانیم و روی مسائلی تمرکز کنیم که 

زادگاه ما در حال حاضر از آن رنج می برد.
همانطور که میدانید در این روزها سرزمین مادری ما ایران به ما نیاز دارد، مردم شجاع 
ایران به ما نیاز دارند، پزشکان و دندانپزشکان در ایران به ما نیاز دارند، پس ما باید کاری 
انجام دهیم و تمام تالش خود را برای کمک به آنها انجام دهیم و از ابراز همبستگی با 

آنها دریغ نکنیم تا به هدفهای آنها جامه عمل پوشانده شود. 
 خیلی ممنون از وقت، توجه و حمایت شما،

دکتر حســین، شکوه امیری، رئیس سابق IAMA، رئیس سابق کمیته CME برای 
سالها و رئیس کمیته امداد بشردوستانه و بالیای طبیعی

CME رضا سعیدی، دکتر، رئیس کمیته
شفا امیرسلطانی، DDS، رئیس بخش دندانپزشکی

دکتر امید عاشوری، رئیس موقت IAMA، رئیس بخش CA، عضو فعال کمیته امداد 
بشردوستانه و بالیا

محمد شکوه امیری، MD، هماهنگ کننده کمیته امداد و بالیای طبیعی، رئیس سابق 
کمیته وب سایت و رسانه های اجتماعی

  در کانون خبر:

https://freebeacon.com/national-security/china-working-to-undermine-midterm-elections-cyber-security-group-says/
https://freebeacon.com/national-security/china-working-to-undermine-midterm-elections-cyber-security-group-says/
https://freebeacon.com/national-security/china-working-to-undermine-midterm-elections-cyber-security-group-says/


۳ IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 339  NOVEMBER  ,4 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  339  - آدینه   4  نوامبر  2022

مراسم یادبود محمد امینی - یکشنبه ساعت ۴ الی ۸ بعدازظهر  مقاله:

Memorial for Mohammad Amini
Sunday November 6 from 4 pm – 8 pm

OC Plaza – Irvine
2575 Mc Cabe Way

Irvine California 92614
Website:www.ocplaza.com/contact

Parking: Free
The Memorial will be catered and 

dinner will be served.

چه نکته ای به اندازه ی همین انقالب دارای اهمیت است؟

گفته اند که دشمن مشترک معموال بانی یگانگی وهمصدایی مردم می شود.
ولی ، پس از شکست دشمن چه چیزی بانی انسجام خواهد شد؟

پاسخ را فقط در شفافیت و قانونمندی جستجو کنید، که در فضای تیره دزدی میسر 
تر می شود.

برای رسیدن به قانونمندی می باید هم از بخشش و هم از دادرسی بر طبق اخالقیات 
پســندیده ســود برد می باید رفاه همگان را مد نظر داشت و به سازندگی و جبران 

پرداخت.
دقت بخرج دادن برای گذار به سازندگی از خود انقالب مهمتر می باشد…

چون بدون سازندگی انچه انقالب می پنداریم فقط جابجایی شعار و عکس بر دیوارها 
خواهد بود…

سعید شیرازی

 ایران ما ، پس از براندازی ، چگونه ایرانی خواهد بود؟

هیالری کلینتن به همراه جمعی از مقامات زن بیش از 1۴ کشور جهان، خواستار » اخراج فوری 
جمهوری اسالمی ایران از کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان« شدند

در این نامه سرگشــاده که روز یکشنبه 3۰ اکتبر در نیویورک تایمز منتشر شد، هیالری 
کلینتون، به همراه کریســتیا فریلند معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کانادا، اپرا وینفری 
نیکوکار و رهبر رســانه ای ، مالال یوســف زی برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزشــی ، 
کریســتین الگارد رهبر اقتصادی و سیاسی ، میشل اوباما و جمعی از مسئولین زن بیش 
از 1۴ کشور جهان، ســرکوب شدید علیه مردم معترض ایران توسط حکومت جمهوری 
اســالمی را محکوم کرده و ضمن اعالم همبســتگی با زنان و دختران ایرانی، خواستار » 

حذف فوری جمهوری اسالمی ایران از کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل« شدند.
الزم به ذکر اســت، در روز اول انتشار این پتیشــن بیش از ۲1۰۰۰ امضا دریافت کرد و 

همچنان در حال افزایش می باشد. 
در این نامه سرگشاده آمده است: »ما خشونت وحشیانه نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی 
علیه مردم معترض ایران را محکوم می کنیم. در اوایل سال میالدی جاری، علیرغم مخالفت 
حامیان حقوق زنان در سراسر جهان، عضویت حکومت جمهوری اسالمی ایران برای دوره 
چهار ساله ای در کمیسیون ۴5 عضوی سازمان ملل اعالم شد. عملکرد این نهاد برجسته 
جهانی منحصراً به » ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان« اختصاص دارد. از سویی، 
ظلم و ستم طوالنی مدت رژیم جمهوری اسالمی ایران بر زنان این کشور باید این حکومت 

را از انتخــاب شــدن به 
CSW رد صالحیت می 

کرد.«
در ایــن نامــه همچنین 
با اشــاره بــه » نابرابری 
جنسیتی و تبعیض قانونی 
علیه زنان در زمینه ازدواج، 
طــالق، ارث، پرونده های 
و پوشش،  فرزند  حضانت 
جمهوری  رژیم  سوابق  از 

اسالمی ایران در زمینه حقوق زنان« ابراز تاسف شده است.  
شما می توانید این طومار )پتیشن( را با مراجعه به سایت زیر امضا کنید و با زنان و دختران 
ایرانی که شجاعانه برای حقوق اساسی انسانی خود بطور مسالمت آمیز معترض می باشند، 

اعالم همبستگی نمایید.

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

بیش از 760 هزار نفر در سراسر جهان خواستار ایجاد سازوکار تحقیقاتی
 سازمان ملل در برابر جنایات جمهوری اسالمی ایران شدند

هبا مورایف، مدیر عفو بین الملل در خاورمیانه و شــمال آفریقا گفت:« مردم ایران همچنان 
شــجاعانه به اعتراض خود ادامه داده و خواهان پایان دادن به رژیم سرکوبگری که به برابری 
و حقوق بشر احترام نمی گذارد، هستند. با این وجود، آیا کشورهای عضو شورای حقوق بشر 
سازمان ملل در مقابل فریادهای مردم ایران و کنشگران سراسر جهان، برای ایجاد مکانیسم 

بین المللی در مورد جنایات رژیم جمهوری اسالمی ایران اقدام فوری خواهند کرد؟ »
نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی-بریتانیایی و سفیر عفو بین الملل بریتانیا، در ۲ نوامبر درخواست  
مردم ایران برای اقدام فوری شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل را به مقامات این سازمان 
در نیویــورک ابالغ کرد. نهادهای ملی عفو بین الملل در سراســر جهان نیز طومارهایی را به 

وزارتخانه های امور خارجه خود ارسال کردند. 
 

عدم کارایی جامعه بین المللی، اقدامات حکومت جمهوری اســالمی ایران را برای اســتفاده 
غیرقانونی از زور با اســتفاده از نیروهای سرکوبگر علیه معترضان ایرانی تشدید کرده است، 
بطوری که از زمان شــروع اعتراضات در 1۶ ســپتامبر، بیش از ۲7۰ نفر از جمله 3۰ کودک 

توسط مقامات و مسوولین این حکومت کشته شده اند. 
از این رو، شــورای حقوق بشر سازمان ملل باید فوراً یک جلسه ویژه برای جمهوری اسالمی 
ایران تشکیل دهد تا از جنایات بیشتر از جمله قتل های غیرقانونی، شکنجه و سایر بدرفتاری ها 
علیه همه کسانی که از زمان شروع سرکوب اعتراض ها توسط این حکومت بازداشت شده اند، 

جلوگیری نماید. 
هفته گذشته، 1۰ کارشناس سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، 
از شورای حقوق بشر خواستند با ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی بین المللی در مورد ایران در 
یک نشست ویژه فوراً اقدام کند، این فراخوان توسط عفو بین الملل و ۴۲ سازمان حقوق بشر 

دیگر نیز حمایت می شود.
وزیر امور خارجه آلمان اعالم کرد که آلمان از تشکیل جلسه ویژه برای ایجاد سازوکار سازمان 

ملل در مورد ایران حمایت خواهد کرد.
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : سایت خبری سازمان عفو بین الملل ) 3 نوامبر(

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/iran-more-
than-760000-people-around-the-world-calling-for-un-inves-
tigative-mechanism-on-iran/

https://pandorarugs.com/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/iran-more-than-760000-people-around-the-world-calling-for-un-investigative-mechanism-on-iran/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/iran-more-than-760000-people-around-the-world-calling-for-un-investigative-mechanism-on-iran/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/iran-more-than-760000-people-around-the-world-calling-for-un-investigative-mechanism-on-iran/
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:

213-573-9635

انتخابات میان دوره ای در کالیفرنیا

برگه های پســتی برای ۲۲ میلیون رای دهنده کالیفرنیایی از روز 1۰ اکتبر فرستاده 
شده است و بسیاری آن را تکمیل کرده و باز گردانده اند.

کالیفرنیایی هایی که دوست دارند در حوزه های رای گیری به طور سنتی رای خود را 
در 8 نوامبر به صندوق بیاندازند و یا به وسیله کامپیوتر رای بدهند می توانند به یکی 
از حوزه های محلی رفته و برگه رای را تحویل بدهند و یا با باطل کردن آن برگه رای 

از سوی مسئوالن، به پای کامپیوتر بروند و رای خود را ثبت نمایند. 
تاکید می شود که برگه های رای بستگی به کد پستی شما می تواند با برگه های رای 
دیگران متفاوت باشــد در این دور از انتخابات، رای به مسئوالن ایالتی و نمایندگان 

کنگره و مسئوالن محلی از نکات مهم برگه های رای هستند. 

رقابت کثیف یک نماینده کنگره با رقیب خود،
 یادآور دوران مکارتی می باشد

در یک آگهی انتخاباتی که میشل استیل نماینده جمهوریخواه کنگره که خود یک 
کره ای تبار اســت بر رقبب دموکرات خود جی چن که یک افسر ذخیره تفنگداران 
نیروی دریایی امریکاست و تایوانی تبار است به گونه ای تمرکز می نماید و از تصاویری 
بهره می گیرد تا او را یک کمونیست هوادار چین و رهبر حزب کمونیست چین، نشان 

دهد. 
در تقسیم بندی جدید کنگره، منطقه ۴5 که در ارنج کانتی قرار دارد و محل زندگی 
آســیایی تبارها و به ویژه ویتنامی تبارهاســت و چون مخالف کمونیست ها هستند 
می تواند این آگهی 3۰ ثانیه ای خانم میشل استیل علیه جی چن یاری رسان باشد. 

گسترش فرهنگ » برای« 
ترانه »برای« شروین حاجی پور در اندک زمانی نه فقط در سطح ملی بلکه در سطحی 
بین المللی مورد توجه بسیار قرار گرفت و بی اغراق اگر نگوییم بیلیون ها بار میلیونها 
بار شنیده شــد اینک پس از ۴5 روز از آغاز قیام قهرمانانه ملت ایران علیه استبداد 
دینی و مشتی انیرانی به رهبری خامنه ای جنایتکار،  فرهنگ » برای« هم چنان در 

حال  گسترش است و اینک چندین » برای« دیگر

برای شدت نفرت و انفجار خشم ما  
برای پیروزی انقالب ناب ما 

برای نابودی سپاه و رانت خواری هاش
 برای لو دادن لباس شخصی و اراذل و اوباش

برای وحشت این مأمورین 
از دلیری خواهرم، همسرم، دخترم

برای شدت نفرتم
 از بسیجی بی حس و بی وجدان

که  با مصرف روان گردان
می کشد برای لقمه ای نان

برای جانباخته های زندانها  
برای مادر مهسا و نیکا و سارینا

برای محو آخوند هرزه و خانه های بی عفافش  
برای عمامه پرونی  

از سر آخوندی که صیغه می کرد مادری را که
 برای سیر کردن کودکانش 

تن فروشی کرد و خود را کشت
و  تنها گذاشت کودکان بی پناهش   

برای  باز یافتن عزت و  آبروی زیر خط فقری ها    
برای حمایت مالی از کارگرها

 که اعتصابشان می رود که بشکند  
کمر این اقتصاد دستوری

برای پیشرفت دانشجو در کالسی
که استادش  

درس نمیده به کالس خالی و اعتصابی   
برای سرفرازی

برای آینده
برای فرهنگی بالنده

برای کودک هر ایرانی
برای زن، زندگی، آزادی

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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  مقاله:

سقوط یک غول دیگر از پهنه » روشنفکری دینی«
گزارش محمود فرجامی از سخنرانی عبدالكريم سروش

شــنبه ای که گذشت دکتر عبدالکریم سروش سخنرانی ای در »حلقه دیدگاه نو/
ســرای گفت و شنود« داشت که جدا من را شــگفت زده کرد. این سخنرانی که 
همگی از طریق پلتفرم زوم در آن شرکت کردیم یک سلسله گفتگو است اما من 

اولین بار بود از این طریق پای صحبت سروش می نشستم....
خالصه اینکه با شــخصیتی به نام عبدالکریم ســروش ناآشــنا نبودم ولی واقعا 

سخنرانی اخیر ایشان شگفت زده ام کرد.
نمی خواهم گزارشــی از سخنرانی بنویســم و احتمال می دهم فایل ویدیویی یا 
صوتی صحبتهای ایشان به زودی منتشر شود. اینقدر هست که بگویم سروش در 
این سخنرانی آب پاکی را روی دست اسالم رحمانی چی ها، و بلکه بخش عظیمی 
از مســلمین ریخت و گفت اسالم دین رحمت و شفقت این چیزها نیست؛ دین 
سلطه است و جنگ و انتقام و »اقتدار«. اگر کلیت قرآن و سیره را در نظر بگیریم 
درمی یابیم که هیچ ربطی به عشق و محبت و بردباری عیسی و مسیحیت )حتی 
عیسی و مسیحیتی که در قرآن تصویر می شود( ندارد و محمد حتی زمانی که در 
مکه بود و ظاهرا کاری علیه مشرکان و مخالفانش نمی کرد، هر جا که می توانست 

وعده انتقام و عذاب به آنها می داد.
دکتر سروش در این رابطه گفت معنی عذاب در قرآن بعدها و خصوصا در ترجمه 
فارســی تقریبا تحریف شده و از »شکنجه« به ســوی تنبیه شدید رفته. اگر در 
تورات چندان اثری از جهنم نیســت و اگر در زرتشتی گری در حد پل چین َوت 
اســت و اگر در مســیحیت هم جهنم کم رنگ است، در اسالم و قرآن خدا چنان 
است که آتش بر جهنمیان نازل می کند و وقتی گوشتشان سوخت باز گوشت نو 

می رویاند تا »خوب طعم شکنجه الهی را بچشند«.
به عقیده او آیات و احادیث و روایت مبتنی بر مهرورزی و عطوفت و مدارا چنان 
در قرآن و ســیره کم، جزیی و موردی هســتند که می توان با قاطعیت گفت کال 
قرآن »کتاب خوف« و »خشــیت نامه« است و محمد، چنان که خود گفت، آمده 

بود تا بکشد، نه اینکه مثل عیسی بگوید طرف دیگر صورتم را هم سیلی بزن!
حتی برایم جالب بود که دکتر ســروش به یکی از داستانهای صدر اسالم هم که 
من پیشتر )در یک سخنرانی در همین جمع( اشاره کرده بودم اشاره کرد بعنوان 
شاهد مثال ]ماجرای دردناک و شــرم آور ترور زنی که محمد را هجو کرده بود؛ 
در حالی که در میان فرزندانش بود و پســتانش در دهان طفل شیرخوارش/ بنا 

به روایت محمد روز بعد به قاتل که دچار عذاب وجدان شده بود دلداری داد(.
این تصوف و عرفان بود که بعدا توانســت تا حدودی عشق و محبت و رواداری را 
به اســالم تزریق کند. آنها بودند که مفهوم بی رحمانه »خلود« جهنمیان که در 

قرآن به آن تصریح شده را تلطیف یا تحریف کردند.
سروش تاکید کرد که پیامبر اسالم بیش و پیش از ایمان، دغدغه اسالم را داشت 

و می گفت باید تسلیم باشید و زیر سلطه، حاال اگر ایمان آوردید چه بهتر.
اگر نیچه محمد را در کانتکســت اخالق قهرمانان ســتایش می کند و مسیح را 

در کانتکســت اخالق بــردگان می گــذارد از همین 
اقتدارگرایی و سلطه جویی است.

سروش گفت قرآن حتی در مقابل اهل کتاب هم همین 
موضــع را دارد و به کمتر از »جزیه دادن« با »خفت« 
راضی نمی شــود و تاکید کرد که کلیت این مفاهیم و 
رفتارها تا همین اواخر مورد تایید عرفا و دانشــمندان 
و فالسفه مســلمان هم بوده است. ابن عربی، مولوی، 

ابن سینا و طباطبایی از کسانی بودند که نام برد.
سروش گفت باید بخاطر داشته باشیم که حتی در آثار 
عارف و صوفی بزرگی مثل مولوی هم هیچ مشــکلی 
در کشتن کفار وجود ندارد. خصوصا درباره طباطبایی 
گفت آدمی که در ســلوک شخصی اش بسیار مالیم و 
»مثل حریر« بود، در المیزان چنان از احکام سربریدن 
و نفی بلد و شــکنجه و جهاد ابتدایی حمایت می کند 
که آدمــی را به حیرت وامی دارد. ســروش به نقل از 
طباطبایی گفت: یک نســل را که به زور و خشونت و 
سوزاندن خانه هایشــان مسلمان کنید نسلهای بعدی 
خودشان به تقلید مسلمان می شوند و مشکلی نیست.

پررنگ بودن موســی -در قیاس با عیســی- در قرآن را سروش در همین راستا 
ارزیابی کرد. به عقیده او این موســی که قدرت گرا و ســتیزه جو بوده و پنجه در 

پنجه قدرت می انداخته مطلوب محمد بوده... )فتامل(
سروش گفت خمینی هم به مسیر پیامبری افتاد... )نتامل!(

راســتش حرفهای ایشان در آن جلســه طوری بود که من را هم شوکه کرد، چه 
رسد به جمعی که اکثرا دیندار و مدافع دینداری بودند. وقتی -به روال معمول- 
اشکاالت از فنومنولوژی تا فالن آیه قرآن و حتی انجیل باریدن گرفت تا مدعی با 
پس گردنی هم که شده به رحمانیت اسالم و قرآن و محمد مقر بیاید، پاسخهای 
فروتنانه و مودبانه دکتر سروش طوری بود که برای اشکال گیرندگان چاره ای جز 

پذیرش یا سکوت نمی گذاشت - یا من اینطور فکر کردم.
باید توجه داشــت که این نظر یکی از عالمان و اندیشــمندان اســالمی اســت 
از دســتاوردهای انقالب اســالمی و رونمایی از آن بخش پنهان اســالم بود که 
مردم مهربــان ایران از آن اطالع نداشــتند . اکنون وقتی با مطالعه و بررســی 
تاریخ وچگونگی مسلمان شــدن ایران ،متحیر و انگشت بردهان ،نمی دانند چه 
بگویند)اخه همواره اینطور تبلیغ کردند که مردم با اغوش باز اســالم را پذیرفته 
اند( اکنــون که قرنها از آن واقعه میگذرد و مردم به زور قتل و غارت و تحقیر و 
پس گردنی مسلمان شدند وبه ســبک و عادات جدید خو گرفتند،نسل به نسل 
این باورها منتقل شد و در این مسیر عرفا تالش کردند شکل بهینه شده و بزک 

کرده ای از اســالم اقتباس کنند،...مردم نیز با این تفســیر رحمانی اشنا شده و 
همــواره با دید مثبت به اعتقادات خود می نگریســتند تــا اینکه انقالب صورت 
گرفت و مردم با چهره جدیدی از اســالم آشنا شدند که هرگز باان اشنا نبودند، 
ظهور گروههایی مثل طالبان،داعش و....که دست به عملیات شنیع میزدند و انرا 
اقتباس از قرآن و رفتار رســول میدانستند درباورشان نمی گنجید، ضمن اینکه 
باورمنــدان زحمت خواندن و تحقیق نمی دادند کــه آیا این گروههای جنایتکار 
درســت میگویند یا خیر؟یکی از علت های عدم مطالعه تاریخ ترس مســلمانان 
از آگاهی اســت ترس از مواجهه با حقیقت،بله آنها سرمایه گذاری وسیع عاطفی 
روی اعتقادات خود داشــته اند برای آنها بسیار دردناک خواهد بود که با واقعیت 
روبروشــوند و ترجیح میدهند ندانند چرا که دانستن مساوی است با ورشکستی 
اعتقادی انها....پس چاره را در این میبینند که چشمها وگوشهای خود را ببندند 
و بگویند خیر اصال اینطور نیســت و اینها که چنیــن رفتار جنون آمیزی دارند 
مسلمان نیستند!!!!ولی رشــد جوامع و رسانه ها دست بردار نیستند و مرتب در 
مسیر اگاهی بخشــی حرکت میکنند و سر باز ایستادن ندارند....اکنون که ایران 
عزیزمان در چنگال اسالم به دام افتاده بهترین راه حل برای بیرون آمدن از این 

تله خوفناک آگاهی بخشی است...

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

تقویم عبری 57۸۳ )۲0۲۲-۲0۲۳( 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

LAX نشت اکسید کربن در فرودگاه

نشت اکســید کربن در فرودگاه LAX سبب شــد تا ۴ نفر از کارکنان در شرایط 
اضطراری قرار بگیرند و یکی از آنها راهی بیمارستان شود. 

در ساعت 7 بامداد امروز، به آتش نشانی لوس آنجلس خبر داده شد که در یک اتاق 
کوچک ویژه سیســتم برق رســانی و امور مربوط که در فاصله ۲۰۰ فوتی از منطقه 
چمدان ها در ترمینال 8 صدای انفجار کوچکی شــنیده شده و مخزن اکسید کربن 

نشت کرده و در هوا منتشر شده است. 
این مخزن اکسید کربن برای خاموش کردن آتش به کار می رفته و نشت آن تصادفی 
بوده و هیچ مشــکل ویژه ای نبوده است و صدای شنیده شده ناشی از خالء و جا به 

جایی هوا بوده است. 
مسئوالن LAX بیدرنگ 1۰۰ نفر را از ترمینال 8 به ترمینال 7 منتقل کردند.

شکست بن و جری در دادگاه فدرال آمریکا
 در مورد تحریم فروش بستنی در اسرائیل

یک قاضی فدرال روز دوشــنبه درخواست بن و جری را برای جلوگیری از طرحی از 
سوی شرکت مادر خود مبنی بر اجازه فروش محصوالتش در اورشلیم و کرانه باختری 
رود اردن در اسرائیل که برخالف میل هیئت مدیره این شرکت است مردود شناخت.

اندرو کارتر، قاضی دادگاه منطقه ای ایاالت متحده، گفت که بن و جری نتوانســت 
نشــان دهد که تصمیم شــرکت یونیلور در لندن به ماموریت اجتماعی بن و جری 

آسیب می رساند یا مشتریانش را سردرگم می کند.
 

کارتر در تصمیم ســه صفحه ای خود گفت که آسیبی که بن و جری ادعا می کند 
»بیش از حد حدس و گمان« است.

 
در این تصمیم آمده اســت: »محصوالت فروخته شده در اسرائیل و کرانه باختری از 
هیچ عالمت تجاری انگلیسی استفاده نخواهند کرد، در عوض عالئم تجاری جدید بن 
و جری به زبان عبری و عربی را نشان خواهند داد«. بنابراین، محصوالت فروخته شده 
در اســرائیل و کرانه باختری با سایر محصوالت بن و جری متفاوت خواهد بود و اگر 
نگوییم به طور کلی صدمه ای به شهرت بن و جری وارد نمی کند  احتمال آسیب به 

شهرت را به شدت کاهش می دهد.
  شــان گرین وود، ســخنگوی Ben & Jerry روز دوشنبه 31 اکتبر پس از حکم 

دادگاه  گفت که این شرکت »در حال حاضر سخنی برای گفتن ندارد..«
 

شــکایت بن و جری در پرونده ای که ماه گذشــته ارائه شــد، سنت این شرکت در 
فعالیــت های اجتماعی را در طول تاریخ ۴۴ ســاله آن، از جمله مخالفت با هزینه 
های تسلیحات هسته ای ایاالت متحده در دهه 198۰ و در دهه 199۰، حمایت از 
حقوق دگرباشان جنسی و کشاورزان نشان می داد. این فعالیت حتی  پس از خرید 
آن توسط Unilever در سال ۲۰۰۰ با تمرکز بر موضوعات دیگر، عدالت مهاجران 
و تغییرات آب و هوایی ادامه یافت. پس از مرگ جورج فلوید در ســال ۲۰۲۰، بن و 

جری از مدافعان شعار » زندگی سیاه پوستان مهم است« بود.
 

سال گذشته، بستنی فروشی بن و جری اعالم کرد که فروش بستنی خود را در کرانه 

باختری رود اردن  توســط اسرائیل متوقف خواهد کرد و به دولت اورشلیم  اعتراض 
کرد و گفت که فروش در ســرزمین هایی که فلســطینی ها به دنبال آن هستند »با 

ارزش های ما ناسازگار است«.
 

در اوایل ســال جاری، یونیلور اعالم کرد که منافع تجاری خود را در بن و جری در 
اســرائیل به دارنده مجوز اسرائیلی خود می فروشد که محصوالت را با برچسب های 

عبری و عربی به بازار عرضه کند.
 

بن و جری در شــکایت خود استدالل کرد که حرکت یونیلور برای یکپارچگی برند 
آن »خطــری ایجاد می کند«. Ben & Jerry›s همچنین ادعا کرد که این معامله 
قرارداد خرید ســال ۲۰۰۰ را نقض می کند که به Ben & Jerry اجازه می دهد 
تا به ماموریت اجتماعی مترقی خود مستقل از تصمیمات تجاری یونیلور ادامه دهد.

 
ایمیلی که روز دوشنبه به یونیلور ارسال شد بالفاصله پاسخی به آن  داده نشد، اما این 
شرکت در گذشته گفته بود که حق فروش را دارد و »معامله قبال بسته شده است.«

 
در حالی که قرارداد خرید در ســال ۲۰۰۰ به هیئت مدیــره بن و جری اجازه می 
داد در مورد ماموریت اجتماعی شرکت تصمیم گیری کند، اما تصریح می کند  که 

Unilever در مورد تصمیمات مالی و عملیاتی حرف آخر را خواهد زد.

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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وقتی همه شدیم 
»اغتشاشگر«!

رحیم قمیشی

در کشوری زندگی می کردیم که همه چیز خوب بود! جوانان مان 
پــس از تحصیالت فرصت های شــغلی عالی داشــتند. اقتصاد 
کشــورمان در اوج بود. فاصله طبقاتی اصأل نبــود. فقر مطلقی 

نبود.
رهبران کشــور بیــن مــردم می چرخیدنــد و آنها بــه اصرار 
می خواستند اگر ضعفی می بینند حتما بگویند. می گفتند کشور 

متعلق به شماست. و ما مردم نمی دانستیم چه بگوییم!

در کشــوری زندگی می کردیم که هیچکس به دلیل انتقاد زندان 
نمی شــد، هیچ شاعری و نویسنده و اســتاد دانشگاهی از زندان 
جنازه اش تحویل خانواده اش نمی شد. دخترها همه مورد حمایت 
قانون و نیروهای انتظامی بودند، کســی جرأت نگاه چپ به آنها 
را نداشت. مأموران دستگیرشــان نمی کردند و پیکر بی جانشان 

تحویل خانواده شان نمی شد.

در کشوری زندگی می کردیم که قانون حاکم بود. حاکمیت برای نجات محیط 
زیســت برنامه ها داشــت، شــادی از در و دیوار خیابان هــا می ریخت. هر روز 
کســی ما را از دشمن نمی ترســاند. به هیچ معترضی نمی گفتند فریب خورده، 
فرزندان مان امکان شــادی و سرگرمی را داشتند، خودکشی زیاد نبود، فقر زیاد 
نبود، دختران می رفتند ورزشــگاه به تماشــای تیم مورد عالقه شــان، اینترنت 

برای مان رایگان بود و کســی نمی خواست ما را به زور ببرد بهشت.

ما در کشــوری زندگی می کردیم که رئیس جمهور کشــوری بیگانه نگفته بود 
ســوخت رایگان از کشورتان گرفتیم، آن وقت که مردم روستاهای کشورمان پر 

از درد و رنج بودند.

در عراق استادیوم نمی ساختیم، زیارتگاه های پر زرق و برق و وسیع نمی ساختیم، 
آن وقت که بیماران مان به خاطر گرانی دارو جان می باختند. کشوری بودیم که 
یک پایمان در ســوریه نبود و یک پایمان در یمن، و مدرسه های کپری داشته 
باشــیم و معلمان مان و بازنشستگان مان و کارگران مان حقوقشان کفاف ده روز 

زندگی یک ماه شان را نمی داد. و ما نمی فهمیدیم
و زیاده خواه بودیم به خاطر تبلیغات بیگانه ها!

ما کشــوری بودیم که حاکمیت مان رهایمان نکرده بود، نگفته بود ما خودی ها 
را دوســت داریم و غیرخودی ها بروند گم شوند. دختران به زور حجاب سرشان 
نشــده بود. پسران اجازه داشــتند با پیراهن آستین کوتاه بروند دانشگاه و آنجا 
هر پرسشی داشتند بپرسند، ناگهان اسمشان ستاره دار نمی شد. ناگهان اخراج 
نمی شــدند. ما مثل انسان های شریف حق داشتیم هر عقیده ای داشته باشیم. 

و تجسس در دین و احوال شخصی را جرم نمی دانستند.

ما در کشــوری بودیم که سرشــار از منابع خدادادی نبود. حاکمیت مان پر از 
درآمــد نبود و تمام پروژه هــای عمرانی تعطیل و متخصصان مان خانه نشــین 

نبودند!

مــا در بهترین کشــور بودیم، کشــوری که همه مردم دنیــا ارزوی زندگی در 
کشــورمان را داشــتند و ما میلیون ها مهاجر و از خانه رانده شــده تحصیلکرده 

نداشتیم!

ناگهان دشــمنان به این همه پیشرفت های ما حسودی کردند، به آن سرودهای 
حماســی مان، به آن واکســن هایمان، به آن تســلیحات مان، غنی سازی مان، و 
خواســتند هر طور شده جلوی پیشــرفت ما را بگیرند. ناگهان گفتند بروید در 

خیابان و اعتراض کنید! و دشمنان خودشان مهسا امینی را کشتند، نوجوان ها را، 
نیکا را، ستار را، کاظمی را، بنی یعقوب را، سرنشین های هواپیمای نخبه هایمان 

را... و کلیپ و فیلم ســاختند به دختران ما در خیابان تجاوز می شود.

و مــا که ســاده لوح بودیم ناگهــان یادمان رفت چه کشــور خوبی داریم. چه 
مقامات دلسوزی داریم. چه آینده درخشانی!

ناگهان حرف دشمنان برایمان قابل پذیرش شد.
و رفتیــم در خیابان تا بگوییم برخی را نمی خواهیم! و همان موقع در حالی که 
هیچ وســیله ای همراه مان نبود و مهمترین اسلحه مان شعارمان بود، و خون مان 

و بسیاری مان دانشجو بودیم و دانش آموز
بسیاری مان دخترانی بودیم ساده  و مهربان

بســیاری فرزندان کسانی بودیم که به آنها قبل ترها می گفتید ایثارگر...
ناگهان شدیم »اغتشاشگر«!، شدیم فریب خورده

شدیم دست پرورده اجانب، و ریختن خون مان آزاد شد!

و حاکمیت گفت بیایید آرام راهپیمایی کنید، بیایید حرف تان را بزنید، اعتراض 
حق شــما است!، و ما اغتشاشگر ماندیم، و از این فرصت استفاده نکردیم!

و ماموران خدا به ما تجاوز کردند، و ما اغتشاشــگر ماندیم
و ماموران خدا ما را زدند، و ما اغتشاشگر ماندیم

و ماموران خدا ما را زندان کردند، و ما اغتشاشــگر ماندیم

وحاکمیت خوب، ما اغتشاشگران را خفه کرد
و در موقع خفه شــدن که دســت و پا زدیم، گفت ببینید چقدر اغتشاشگرند. 

مقاومت هم می کنند!

آقایان!
بگذارید راســتش را بگویم، کشــور متعلق به همین اغتشاشگرهاست، همین ها 

که فکر می کنید امنیت شما را نمی خواهند
لطفــا خوبی هایتان را باخودتان ببرید هر کجــای دنیا که می خواهید، ماهمین 

اغتشاشگران را دوست داریم، و به آنها عشق می ورزیم

ما این اغتشاشگران بی حجاب را دوست داریم
ما اصال همه اغتشاشــگریم، دیوانه ایم و می خواهیم به جهنم برویم!

شــما بروید به بهشــت تان، مارا در جهنم مان رها کنید وســالها بعد ببینید ما 
چقدر خوشبخت تریم!

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

سوال می برد.

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:

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 7۰ ساله تجربه و 
بیش از ۲۲ ســال خدمت در ساواک است. توانســته 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 پريده رنگ به نظر می رسد که شايد روزی با سازش و 
حل شدن اشتباه شود، هرچند که من غريبه، پس از يک سفر چند روزه، در نهايت شگفتی 
حس می کنم دلم برای خانه ام در لس آنجلس تنگ شده است نه برای خانه ام در تهران، 
ولی با سماجت يقه غربت را رها نمی کنم. انگار می ترسم خود را گم کنم، می ترسم بخشی 
از وجودم را از دست بدهم، می ترسم بی هويت شوم، به همین دلیل درحالی که امروز با 
تمام کوچه پس کوچه های شهر لس آنجلس آشنا هستم و در مقابل کوچه دوران کودکی يا 

نوجوانی خود را به سختی به ياد 
می آورم. باز هم اينجا را غربت 
و آنجا را خانه می نامم و دل را 
به اين 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 هايی که سده ها پس از حضورشان در خطه ای 
کشف می شود، پیدا کرد و به شناختی هرچند ناکامل از آنان دست يافت. سال ها بعد، هنگامی 
که رهگذری کنجكاو پايش به شهر فرشتگان برسد و به ديدار هر يک از گورستان های اين شهر 
برود، خواهد فهمید که در اواخر قرن بیستم واوايل قرن بیست و يكم، مهاجرانی در اين شهر 
زندگی می کردند که در میان شان شمار زيادی هنرمند، فرهنگی، دانشگاهی، نخبه، کوشنده 
سیاسی و مبارز خستگی ناپذير جالی وطن کرده يا از زندان جمهوری اسالمی گريخته بودند که 
شمع وجود تنی چند از آنان زود خاموش شد. سنگ نوشته های آرامگاه ابدی هر يک از اينان در 
گورستان های لس آنجلس، برلین، پاريس، لندن و شهرهای ديگر راويان کوچ بزرگ تاريخی اند و 

چندان زياد که شمارش همگی کار 
آسانی نخواهد بود. نام هر يک از 
اين بزرگان در خاک غربت خفته، 
به ياد آن رهگذر می آورد که بر 
ســر اين قوم مهاجر چه رفت و 

روايت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

نامـه محمد نجفی )وکیل دادگستـری( به رهبــر !
آقای خامنه ای!

انتخاب ما، نه امام ِدر ماه بود، نه ملت ِ در چاه!

وقتی کسی را تا ماه باال ببری، دیگر دست و صدایت به او نمی رسد...
خدایی می کند ناخودآگاه!

نسل. ِما را زبان ِگفتن »آری« یا »نه« نبود!
نسل ما از ثانیٔه اول که زاده شدیم بدون اینکه همچون شما، معجزه وار، بلند یاعلی! 
گفته باشیم، وارث ایران و نام و دین و مذهب و حکومت ِ دینی شدیم، ارث ِ اجباری.

خروج از دین، اعدام !
خروج علیه حکومت، اعدام !

آیه »ال اِکراه_فی_الّدین ِ« قرآن و اصول »آزادی عقیده« و »حق تعیین سرنوشت« 
مندرج در »قانون اساسی« هم، محلی از اِعراب و مصداقی در عمل نداشت!

شما هم می دانید که همه اتفاق های زندگی، با میل انسان نیست!
شما در فیلم سال ۶8 مجلس خبرگان رهبری، *خود به صراحت گفتید:*

]»مخـالف هستـم رهبـر بشـوم، از نظر شـرع و قانـون رهبـر شـدنم مشکل دارد، 
باید خون گریست به حال ملتی که احتمال رهبر شدن ِ مثل منی مطرح باشد«[

ولی برخالف میل تان و برخالف قانون و شرع، شما را »رهبر موقت« کردند، و سی و 
دو سال است که رهبر مانده اید!

رهبر هستید، صاحب معجزه  و مقدس و  مبارک شدید !
از غیب برایتان غذا می آید !

ماشین و چهره تان نورانی است!
بر سنگ بنشینید، نشیمنگاه تان محل تبرک می شود !

محل فرود بالگردتان در سال های بعد، گلباران می شود!
به دستبوسی تان می آیند حتی زناِن درجه دار !

خالصه ....
نه به آن نخواستن؛ و نه کار را به اینجا رساندن!

یادم نرفته در فیلم پنهان شده از چشم ِمردم )که ناخواسته لو رفت در سال گذشته( 
به قول فردوسی پور: چه کرد آقای »هاشمی رفسنجانی« در مجلس خبرگان رهبری!

با یک خاطره، سرنوشت و حقوق و آزادی های یک ملت را انداخت به مخاطره !

خاطره ای از امام گفت؛
راوی، خودش !
َسَند، خودش !

حامی، خودش !
و همه را ترغیب به پذیرش کرد.... والسالم!

دست آخر هم، با یک شنای ِ قورباغه ای،
با یک زیرآبی ِ اجباری،

سرش را کردند زیر آب استخر!
رفت آنجا که بسیاری را فرستاده بود.... و تمام!

اما نسل ما، همیشه هم تن به اجبار نداد.
در سال های 7۶ و 88 و خصوصاً 9۶

دست به انتخاب ِآزادی های سیاسی و عقیدتی زد که حکومت با مشتی آهنین، به 

دهانِ نسلِ ما کوبید!

پاسِخ ِخواستٔه مسالمت آمیز را این گونه داد:
باتون زد، اشک آور زد، تهمت زد، دستبند زد، پابند زد، قّمه زد، گلوله زد، دار زد...!

آقای خامنه ای!
گناه ِانتخاب و اجبار ِهم نسالن تان را به گردن ِنسل بی گناه ما، نیاندازید.

شما یک انسان معمولی و زمینی هستید و نه فرازمینی و خاص!

باید درخور ِاختیارات ِ فراوانتان، فراوان هم پاسخگو باشید، که نیستید !

آقای خامنه ای!
نسِل ما پاسوز ِشماست ! روزگارمان، به سیاهی ِعمامه تان است!

عبایتان را از سرزمین هایِ همسایه جمع کنید.
سرمایٔه ما را خرج ِ»ایدئولوژی شیعی« تان نکنید.

در داخل، به اندازه کافی »اختالس و رانت و فساد« هست، پا در نعلِین بزرگان جهان 
نکنید.

چهل و سه سال است که در »بُرهه حساس کنونی« درجا زده ایم و تمام نشد!
ســر ِجنگ با جهان داریم، ولی ناتوان از تولید پوشک هستیم و بسیار فقیر ِبی نان 

داریم!

آقای خامنه ای!
انتخابِ نسل ما، »دوستی با جهان« است، بدون توجه به ملیت و نژاد و دین و مذهب 

و رنگ و لهجه و لباس....

با اختیار، به آزادی ِانتخاب ِنسل امروز ِایران، تن بدهید.
تن ندهید، مجبورتان  می کنیم!

»قلم، گر ز بیداد ننویسد، قلم باد!«

 محمد نجفی
وکــیل دادگستــری

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  منتشر شد 

 چاپ آمریکا

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۴ نوامبر تا  10 نوامبر ) 1۳ آبان تا 19 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 1۳ آبان     ۴ نوامبر

13۴3 خورشیدی )19۶۴ میالدی( 
تبعید آخوند روح اهلل خمینی به ترکیه

1357خورشیدی )1978 میالدی( 
اخطار دولت امریکا به اتباع خود برای خروج هرچه زودتر از خاک ایران

1358خورشیدی )1979 میالدی( 
اشغال سفارت آمریکا، در ایران.

شنبه 1۴ آبان     5 نوامبر

13۲8 خورشیدی ) 19۴9 میالدی(
ترور عبدالحسین هژیر نخست وزیر ایران

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
استعفای جعفر شریف امامی نخست وزیر از سمت خود

1359 خورشیدی ) 198۰ میالدی(
زادروز شیال خداداد هنرپیشه

137۶ خورشیدی ) 1997 میالدی(
 درگذشت علی تابش، گوینده رادیو، کمدین و بازیگر )زاده 13۰۴(

138۰ خورشیدی ) ۲۰۰1 میالدی(
درگذشت ارتشبد غالمرضا ازهاری نخست وزیر ایران

138۴ خورشیدی ) ۲۰۰5 میالدی(
درگذشت نعمت اهلل آغاسی -خواننده- به 
علت سکته قلبی و مغزی در ۶۶ سالگی، در 

گوهردشت کرج

یکشنبه 15 آبان     6 نوامبر

1۲98 خورشیدی )1919 میالدی(
زادروز علی تجویدی آهنگساز و نوازنده ویولون )درگذشته 138۴(
1315 خورشیدی )193۶ میالدی(

زادروز واروژان هاخواندیان، موسیقی دان
135۴ خورشیدی )1975 میالدی(

 زادروز  شهرزاد سپانلو، خواننده پاپ  مقیم 
لوس آنجلس 

1357 خورشیدی )1978 میالدی(
تشکیل دولت نظامی به ریاست ارتشبد غالمرضا ازهاری

1358 خورشیدی )1979 میالدی(
استعفای دولت موقت مهدی بازرگان 

137۶ خورشیدی )1997 میالدی(
درگذشت جهانگیر فروهر هنرپیشه )زاده 1۲99(

1387 خورشیدی )۲۰۰8 میالدی(
در گذشت خاطره پروانه، بر اثر  ایست قلبی در بیمارستانی در تهران. وی 
دختر »پروانه« خواننده  عصر قاجار و به ویژه ناصری بود. او متولد ســال 
13۰9 بود. وی در ســال 133۶ به طور حرفه ای کار خود را با ارکســتر 

استاد صبا آغاز کرد. 
1387 خورشیدی )۲۰۰8 میالدی(

درگذشت اقدس خاوری، خواننده، ردیف دان و سرپرست گروه یاران
1۴۰۰ خورشیدی )۲۰۲1 میالدی( 

درگذشــت کامبیز درم بخش، طراح و کاریکاتوریست برجسته ایرانی و 
فارغ التحصیل هنرســتان هنرهای زیبای تهران و دارای نشان شوالیه از 
کشــور فرانسه ) سال 1393( بر اثر ابتال به کرونا در تهران) زاده 13۲1 

خورشیدی( 

دوشنبه 16 آبان     7 نوامبر

1۲۶۶ خورشیدی ) 1887 میالدی(
زادروز محمد تفی )ملک الشعرای (بهار ، شاعر، ادیب ، نویسنده ، روزنامه 

نگار وسیاستمدار
دیوان کامل ملک الشعرای بهار در شرکت کتاب موجود است

131۰ خورشیدی ) 1931 میالدی(
زادروز عبدالعلی دستغیب، منتقد و مترجم

1317 خورشیدی ) 1938 میالدی(
زادروز هوشنگ ظریف، نوازنده ی تار
137۲ خورشیدی ) 1993 میالدی(
درگذشت جواد معروفی، موسیقیدان

آثار مکتوب و موسیقی استاد در شرکت کتاب موجود است. کتاب هفت 
اثربرگزیده از استاد جواد معروفی تنظیم از سوسن کوشادپور از انتشارات 

شرکت کتاب

سه شنبه 17 آبان     ۸ نوامبر

1357 خورشیدی )1978 میالدی(
زادروز علی کریمی، فوتبالیست ایرانی
137۶ خورشیدی )1997 میالدی(

درگذشت  سید محمدعلی جمالزاده، نویسنده و مترجم  
 اکثــر کتاب ها و هم چنین کتابهای گویای محمد علی جمال زاده  در 

شرکت کتاب موجود است.
1388 خورشیدی )۲۰۰9 میالدی(

درگذشت امیر قویدل کارگردان سینما و تلویزیون
139۴ خورشیدی )۲۰15 میالذی(

درگذشت تیمسار سپهبد شاپور )عبداهلل( آذر برزین، در جنوب کالیفرنیا، 
وی نخستین فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران پس از پیروزی انقالبیون 

در زمستان 1357.

چهارشنبه 1۸ آبان     9 نوامبر

1۲5۶ خورشیدی )1877 میالدی(
زادروز  اقبال الهوری، اندیشــمند و شاعر پاکستانی که به زبان فارسی 

شعر می سرود
  دیوان اشعار اقبال الهوری در شرکت کتاب موجود است 

13۲3خورشیدی )19۴۴ میالدی(
 کناره گیرِی محمد ساعد مراغه ای از نخست وزیری

 دکتر صدرالدین الهی در کتاب ســیدضیا )از انتشارات شرکت کتاب( 
فصلی را به محمد ســاعد مراغه ای که شامل مصاحبه با او نیز می شود، 

اختصاص داده است.
13۴۴خورشیدی )19۶5 میالدی(

 اعدام بهمن قشقایی در فارس
135۴ خورشیدی )1975 میالدی(

تبدیل زندان معروف فلک االفالک به موزه مردم شناسی 
138۲ خورشیدی )۲۰۰3 میالدی(

درگذشت استاد عبداهلل طالع همدانی – شاعر 
1388 خورشیدی )۲۰۰9 میالدی(

مهدی ســحابی، مترجم و نقــاش ایرانی 
در ســن ۶۶ سالگی بر اثر ایست قلبی در 

فرانسه درگذشت.
سحابی از پرکارترین مترجمان آثار ادبی 
در ایران بود که کار ترجمه را از اوایل دهه 
13۶۰ بعد از مدت ها روزنامه نگاری شروع 
کرد. در مجموعه آثار او بیشــتر از ۴۰ اثر 

ترجمه و تالیف دیده می شود.
سحابی همچنین دو اثر از سلمان رشدی با 
نام های »شرم« و »بچه های نیمه شب« 
به فارسی ترجمه کرده است که کتاب نخست، در دوره  پنجم کتاب سال 
جمهوری اســالمی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان کتاب 

سال برگزیده شد.
1395 خورشیدی )۲۰1۶ میالدی(

درگذشت توران میرهادی، استاد ادبیات کودکان، نویسنده و متخصص 
آموزش و پرورش و از بنبان گذاران شــورای کتاب کودک و فرهنگنامه 

کودک و نوجوان به دلیل سکته مغزی در سن 89 سالگی.

پنجشنبه 19 آبان     10 نوامبر

1333 خورشیدی ) 195۴ میالدی(
اعدام دکتر حسین فاطمی وزیر امورخارجه در میدان تیر لشکر ۲ زرهی 

135۰ خورشیدی ) 1971 میالدی(
زادروز نیکی کریمی، بازیگر، کارگردان، نویسنده و مترجم

فیلمهای نیکی کریمی در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت 
کتاب موجودند.

1388 خورشیدی ) ۲۰۰9 میالدی(
قتل دکتر رامین پوراندرجانی، پزشــک زندان کهریزک توســط رژیم 

جمهوری اسالمی

 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/


10IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 339  NOVEMBER  ,4 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  339  - آدینه   4  نوامبر  2022

طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
#زن_زندگی_آزادی #انقالب_ملی_ایران #مهسا_امینی

در اين توفان جنايت های جمهوری شیطانی اسالمی، طنزنوشته ها از زهر تلخ تر است

سرمقاله ایرانشهروند: جنایت و مکافات!
در هفته ای که گذشــت، ویدیویی از محله نازی آباد تهران در شبکه های اجتماعی 
پخش شد که در آن ماموران ناامنیتی جمهوری شیطانی اسالمی، معترضی را گرفته 
و پس از لت و پار کردن وی با باتوم و لگد و ...، در حالیکه آن شــخص روی زمین و 
جلوی درب منزلی بر روی زمین افتاده بود، گروه گروه مامور در حال عبور از آن محل، 
وی را چندین بار مورد حمله قرار دادند و سپس ماموری چند بار با موتورسیکلتش از 
روی بدن آن مجروح مظلوم عبور می کند و دست آخر، مامور دیگری با موتور از راه 
می رسد و با شات گان ساچمه ای به سر معترض شلیک می کند ... آنقدر این صحنه 
ها دردناک وهولناک بود که دیگر جنایات ماموران جمهوری اسالمی را تحت الشعاع 
قــرار داد ... نیروی انتظامی قاتل در بیانیه ای اعالم کرد که پیگیر مامور یا ماموران 
خاطی در این صحنه خواهد بود )البتــه بدون هیچ عذرخواهی یا دلجویی از مردم 
ایران( ... مامور یا ماموران خطا کار )یا مادر به خطا!(؟؟؟ آیا این جنایات عریان )این 
دیگر اسمش خشونت نیست، جنایت است!( از ماموران خودسر یا آتش به اختیار سر 
زده؟ قطعا خیر! این دیو سیرتان وحشی برای تار و مار کردن انقالبیون ایران آموزش 
دیده اند و اوامر فرمانده کل قوا را اطاعت و اجرا می کنند و این یعنی دســتور قتل 

عام و النصر من الرعب بر علیه مردم انقالبی ایران صادر شده و به صورت هماهنگ 
و سیستماتیک اجرا می شود ... براستی پاسخ به جنایات سیستماتیک بر علیه مردم 
بی سالح و بی دفاع چیست؟ مشخصا جواب جنایت، دفاع مشروط همراه با خشونت 
اســت، همان عملی که برخی از مردم در برابر مامورانی که گیر می افتند انجام می 
دهند و آنها را لت و پار و یا می کشند. این نه تنها خشونت طلبی نیست بلکه عین 
عدالت در برابر دستگاه منظم جنایت جمهوری اسالمی است ... ما مردم، همه ی راه 
های مسالمت آمیز اعتراضی از جمله شرکت در انتخابات، راهپیمایی سکوت و ...  را 
در این چهل و چند ســال آزموده ایم و به جز خشونت، سرکوب و جنایت پاسخی 
نگرفته ایم پس امروز دیگر آزموده را آزمودن خطاست، پاسخ جنایت، خشونت است! 
پس لطفاً مدافعین ظاهری حقوق بشر که وقتی جمهوری اسالمی جنایت می کند، 
کور، کر و الل هســتند، در مورد دفاع بر حــق مردم ایران در برابر جالدان و قاتالن 

فرزندانشان هم خفه شوند. هر جنایتی را مکافاتی است قطعی و الزم االجرا!
زن زندگی آزادی

پاینده باد ایران

نکته هفته: آگاهی قدرت است!
در چهل و چند سال گذشته، جمهوری شیطانی اسالمی برای انحراف افکار عمومی 
و گمراهی مردم، از اشاعه اخبار دروغ و سرپوش گذاشتن بر روی اعمال جنایتکارانه 
خود به شکل های گوناگون استفاده یا بهتر است بگوییم سو استفاده کرده است ... از 
دستگیری و سر به نیست کردن گرفته تا قتل های زنجیره ای و بمب گذاری و ترور 
و انواع و اقسام تقلب و گروگان گیری و ... که تقریبا هیچکدام را به عهده نگرفته و 
تقصیر را به گردن دشمنانش )!( انداخته است اما امروز دیگر حنای نظام رنگی ندارد 
و هر نقشه ای که برای خنثی کردن خیزش انقالب ملی ایرانیان می کشند توسط 
آگاهی و دانایی مردم به ســرعت رنگ می بازد. به زبان ســاده تر، ملت ایران برای 
جمهوری اسالمی دیگر تره هم خرد نمی کنند و دروغ های آنان را باورمند نیستند 
... اوج این بیداری و آگاهی توده مردم در ماجرای حمله تروریستی به حرم شاهچراغ 
شیراز دیده شد. بالفاصله بعد از این حمله مرگبار که ظاهرا مسئولیت آن را داعش 
خراسان )اگر به خاطر بیاوریم سلیمانی ملعون به خامنه ای نامه داد که داعش تمام 
شــد!( بر عهده گرفت، اولین شعاری که مردم در شیراز سر دادند: »اون که دستش 
چالقه، قاتل شاهچراغه« ... یعنی والیت وقیح، بدان که می دانیم ترور شاهچراغ کار 
خودتان اســت تا بر گردن انقالبیون بیاندازید! ... و همینطور اســت نظر ملت ایران 
دربــاره دیگر اعمال جنایتکارانه جمهوری اســالمی در این روزها ... آگاهی و اطالع 
رسانی درست، بزرگترین سالح مردم دانای ایران زمین است. شاید بهترین واژه برای 
تعریف انقالب ملی ایرانیان، انقالب آگاهی و دانایی مردم ایران باشد که جهل و نادانی 
دینی نظام اسالمی را در هم پیچیده و انتقام 1۴۰۰ سال بردگی اعتقادی ایرانیان را 

از تازیان )یا نمایندگان والیی آنان( خواهد گرفت. آگاهی قدرت است!

یادداشت کوتاه: استقالل قهرمان، تیم ملی ایران؟
دو ســه روز پیش تیم فوتبال استقالل تهران قهرمان ســوپر جام کشور شد اما در 
مراســم اعطای جام قهرمانی، اتفاقی افتاد که شاید در تاریخ ورزش جهان بی نظیر 
باشد ... تیم فوتبال استقالل، شاید، نخستین تیم ورزشی دنیا باشد که به جای جشن 
قهرمانــی، عزای قهرمانی گرفت ... کاپیتان تیم بدون هیچ لبخندی و چهره ای غم 
آلود، در سکوتی مرگبار، جام را باالی سر برد و دیگر اعضای تیم هم در سکوت و با 
چهره هایی پر از غم و خشم در عزای قهرمانی شرکت کردند تا آنجا که صدا و سیمای 
میلی مجبور به قطع پخش زنده مراســم شد ... استقالل قهرمان دل های مردم شد 
و جاودانه در تاریخ فوتبال ایران )نویسنده این ستون طرفدار آبی ها نیست( و مورد 
احترام هواداران تیم های رقیب بویژه ســرخ های پرسپولیس که امید است رفتاری 

همانند همکاران آبی شان در پیش بگیرند، یعنی راه مردم ایران!
اما همه ی ملت ایران چشــم به تیم ملی فوتبال ایران که بزودی در قطر برای جام 
جهانی به میدان خواهد رفت، دوخته اند. جایی که به جز سردار آزمون که به صراحت 
از انقالب ملی ایران حمایت کرد، صدای خاصی از سایر اعضای تیم ملی شنیده نشد 
که باعث دلسردی مردم از قهرمانان ملی شان شده و حتی بسیاری از عاشقان فوتبال 
معتقدند که فیفا باید تیم فوتبال ایران را تحریم و از جام جهانی اخراج کند اما این 
داستان هرگز اتفاق نخواهد افتاد ... پس چه باید کرد؟ آیا باید از تیم ملی فوتبال مان 
قطع امید کنیم؟ خیر، اگر بچه های تیم ملی از مراسم قهرمانی استقالل درس گرفته 
باشند و همه با هم و به شکل هماهنگ در هنگام بازی های جام جهانی اعتراض و 
مخالفت ایرانیان با جمهوری اسالمی را به نمایش بگذارند، نقشه های رژیم برای سو 
استفاده از این رقابت ها را به شکست خواهند کشاند و حتی می تواند موتور محرکه 
اعتراضات تازه در کشور شود. فرض بگیرید صدا و سیما مجبور شود تا بازی تیم ملی 
را از تلویزیــون پخش نکند و یا در میانــه بازی برنامه زنده را قطع کند ... آنگاه باید 
منتظر باشــد تا نوک پیکان انقالب ملی ایران، صدا و سیما را نشانه بگیرد و شاهد 
سقوط جام جم به دست مردم یا حتی به راه افتادن جمعیت میلیونی به سمت صدا 

و سیما باشد. 
به بچه های تیم ملی پیشنهاد می کنیم درباره این موضوع با یکدیگر هماهنگ شوند 

و همچون آبی های پایتخت، مردم ایران الویت شان باشد و واقعا تیم ملی ایران باشند، 
چه در غیر اینصورت این استقالل است که در حال حاضر تیم همه ملت ایران یعنی 

تیم ملی است!      

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
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  در کانون خبر:

قطع موقت بودجه برنامه های مسکن
 برای بی خانمان ها

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا امروز، پنجشــنبه اعالم کرد 
سومین دور از ارسال بودجه برنامه های مسکن برای بی خانمان ها 
را تا هنگامی که رهبران محلی، برنامه و طرح جامعی در مورد 

این موضوع نفرستند، نگه خواهد داشت. 
او در این زمینه اشــاره کرد که ما در حل مشکل بی خانمان ها 
با شکســت روبرو بوده ایم و طرح های رسیده، تنها به میزان ۲ 
درصد از شــمار بی خانمان ها را در ۴ سال خواهد کاست و این 

پذیرفتنی نیست. 
گوین نیوســام دور سوم بودجه را به تصمیم، پس از نشست با 

رهبران محلی در پایان ماه موکول نمود. 
بودجه مورد اشــاره، اهدای یک میلیارد دالر به هر یک از 13 
منطقه متراکم با مشــکل بی خانمانی خواهد بود. تاکنون 1/5 

میلیارد به طور اضطراری تقسیم شده است. 

انتخابات میان دوره ای درکالیفرنیا

 در حالــی که 5 روز به انتخابــات 8 نوامبر مانده و رای 
دهندگان پاکت هــای خود را به صندوق ها ســپرده اند، 
آخرین نظرسنجی از کسانی که تاکنون رای داده اند، نشان 
می دهد که ۴۰ درصد به رابرت لونا و 3۲ درصد به الکس 
ویانوئه وا رای داده اند که نشان می دهد چگونه ممکن است 
نتیجه رقم بخورد و این در حالی است که هنوز 3۶ درصد 

تصمیم خود را نگرفته است. 
در انتخابات شــهرداری لوس آنجلس که بین کارن بس 
نماینده دموکرات در کنگره آمریکا و ریک کاروسو میلیاردر 

تازه دموکرات است و پس از نوار جنجالی 3 عضو شورای 
شهر، ریک کاروسو در صدد جلب رای التین تبارها و کارن 
بس در صدد جلب اعتماد التین تبارها می باشد موضوع 
پرونده پدر کاروسو، مطرح می شود که در سال 1957 به 
سبب تقلب و دزدی به عنوان بزرگترین فروشنده اتوموبیل 
در کامپتون، هالیوود شمالی، پاسادنا و النگ بیچ همراه با 
بیش از 1۰ کارمندش راهی زندان شده است مردی که با 

دزدی ثروت اندوخته و میلیونر شده است. 

دستگیری سر دسته های باند دزدان کتیلیتیک کانورتر

FBI اعــالم کــرد که در یک عملیــات ویژه کــه در ایالت های 
کالیفرنیا اکالهما، وایومینگ، مینه سوتا، نیوجرسی، نیویورک، نوادا، 
کارولینای شمالی و ویرجینیا داشته، توانسته است، ۲1 نفر از باند 

بزرگ دزدی کتیلیتیک کانورتر را دستگیر نماید. 
امــوال این گروه، افزون بر دســتگیری و محاکمه ای که در پیش 
خواهند داشــت ضبط شــده و میلیون ها دالر شامل حساب های 

بانک، خانه، اتوموبیل و پول نقد از ســوی وزارت دادگســتری در 
کالیفرنیا و منطقه شرق اکالهما ضبط شده است. 

این عملیات، نخســتین عملیات مشــترک در سطح کشور علیه 
دزدی کتیلیتیک کانورتر اتوموبیل هاست. 

در کالیفرنیا توء ونگ 31 ســاله، اندرو ونگ ۲7 ساله و مونیکا موآ 
51 ساله از دستگیر شدگان هستند.

تفییر نام پارک ملی چوال ویستا
 به نام بومیان آمریکا

 پارک ملــی Chula Vista در رنچو دل ری، در کانتی 
سن دیه گو که روزگاری مجسمه کریستوف کلمپ در آن 
نصب شده بود، اعطای شورای شهر چوالویستا با رای همه 
اعضا تصمیم گرفتند که نام پارک را به نام بومیان آمریکا 

در آن منطقه تغییر دهند. 
بومیان قبیله کومه یه )Kumeyaay( که در 13 منطقه 

زندگی کرده اند و آن 13 منطقه از اموال و امالک آنان به 
شمار می آید در رای گیری شورای شهر بیشترین رای را 

برای گزینش نامش برای پارک به دست آورده است. 
ناگفته نماند مجســمه کریســتوف کلمپ کــه در انبار 
شــهرداری نگهداری می شــد، به هنرمند ســازنده اش 

بازگردانده خواهد شد. 

جستجو برای یافتن یک دزد رومانیایی در ارواین

پلیس ارواین در جســتجوی یک دزد حرفه ای ۲۴ ســاله به نام 
Retan Munteanu از رومانی تبارهاســت کــه بــا مراجعه به 
فروشگاه ها پول نقد بسیار زیادی را برای خرید به فروشنده می دهد 
و پس از گرفتن کاالی مورد نظر، پول را از دســت فروشنده و یا 

صندوقدار قاپ می زند و می گریزد. 

فیلم دوربین های مدار بســته فروشگاه های کاالهای گران قیمت 
نشان می دهد که او در دست داشتن 19۰۰ تا ۲9۰۰ دالر چگونه 

با تردستی هم کاال را می برد و هم پول خود را می رباید. 
پلیس به فروشگاه های بزرگ با کاالهای گران قیمت در مورد این 

فرد و خریدهای زیاد با پول نقد هشدار داد.

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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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

339339
نه به یهودستیزی

از کانال یک

6 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

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

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

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

424 - 385 - 2981

حمله به همسر نانسی پلوسی

دیوید وین دپه په )David Wayne Depape( ۴۲ ســاله که هفته گذشته با 
حمله به خانه نانسی پلوسی سخنگوی کنگره آمریکا به همسر او پائل پلوسی با 
چکش حمله کرده اســت، از سوی دادستان فدرال با اتهام حمله به خانه یکی از 

مسئوالن به قصد ربودن ناسی پلوسی و آسیب زدن به او محاکمه خواهد شد. 

در صورت محکومیت، او می تواند 3۰ سال از عمر خود را در زندان فدرال بگذراند. 
او سه شنبه در دادگاه فدرال تفهیم اتهام شد. 

دوست دخترش می گوید او از اختالل روانی رنج می برد و نوشته های نژادپرستانه او 
بر روی تارنمای QAnon نشان از توهم او نسبت به تئوری توطئه دارد. 

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

