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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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طراحی تصاویر مهسا امینی 
و امیررضا نصر آزادانی
 بر بال های هوایپمای 
بویینگ 787 سولیدر

حمید فرخ نژاد خطاب
 به  ارتش ایران:

 این ننگ تاریخی بر شما 
خواهد ماند، اگر از مردم بی 

دفاع خود حمایت نکنید

زمین لرزه ای که 20 ثانیه 
زودتر ، به آگاهی بیش از ۳ 

میلیون نفر رسیده بود

میلیون ها التین تبار جوان  
و بدون درآمد ، قربانیان لغو 

قانون سقط جنین 

آغاز به کار هشداردهنده 
Feather Albert از آغاز 

سال 202۳

دستگیری فردی که باج 
خواهی او از یک نوجوان،

 سبب خودکشی نوجوان شد

غزل کوچه باغی
کورش سلیمانی )زم(   صفحه ۲

معرفت شناسی انقالب
سعید شیرازی  صفحه 9

در صفحات دیگر:

قابل توجه صاحبان امالک و 
مستغالت در اسرائیل 

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

فروش می رساند.
در آخرین معامله،  زمینی خالی 

را به مبلغ 150 میلیون دالر به 
بزرگترین توسعه دهنده امالک 

)Developer( در خاورمیانه به 
 فروش رساندیم

(424)385-2981

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

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

اگر کتابی نوشته اید؟
اگر اختراعی کرده اید ؟

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

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

شود تا هزاران نفر از آن باخبر شوند.

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

از انتشارات شرکت کتاب در فلسفه دین دارد.

ketab.com

زن،  زندگی، آزادی
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حمایت »خاخام ترالن ربیع زاده« 
یهودی ایرانی تبار از خیزش سراسری

 مردم ایران در مراسم پیپل چویس اواردز
»خاخام ترالن ربیع زاده«، یهودی ایرانی 
تبار مقیم لس آنجلس در مراسم جوایز 
مردمی ) پیپیل چویس اواردز( از خیزش 
سراسری مردم ایران حمایت کرد و گفت: 
» جامعــه یهودی می کوشــد تا صدای 
مردم ایران باشــد و این صدا را به گوش 

جامعه جهانی برساند«
لیزو برنده جایزه گرمی ، در مراسم جوایز 
مردمی ) پیپل چویــس  اواردز(، ضمن 
قدردانی از »خاخام تــرالن ربیع زاده « 
به عنوان فعال برجســته جامعه ایرانی 
یهودی در حمایت از مبارزات مردم ایران، 
از وی دعوت کرد تا به روی صحنه بیاید 

و سخنرانی کند.  
ترالن ربیع زاده در این مراسم گفت: »بسیاری از یهودیان 
ایرانی در خارج از کشور تنها هستند مانند »استر« که در 
ایران باســتان زندگی می کرد و همواره با وجود شرایط 
سخت و دشوار می اندیشــید که چگونه مردم را نجات 
دهد، ما جامعه یهودی نیز باید صدای مردم ایران باشیم.«
خاخام ربیع زاده در حالی که چشمانش پر از اشک شده 
بود، گفت: » گاهی اوقات احساس گناه می کنم که نمی 
توانم برای مردم میهنم کاری انجام بدهم و تنها در اتاقم 
نشسته ام و در شبکه های مجازی پست می گذارم! و این 
خیلی دردناک است که بخاطر دوری از هم میهنانم هیچ 
کاری نمی توانم بکنم و تنها کاری که من می توانم انجام 
دهم این است که فریاد و صدای مردم ایران باشم تا این 

صدا را جامعه جهانی بشنود.«
خاخام ترالن ربیع زاده در 15 آگوســت هنگامی که به 
عنوان نماینده یهودیان در دانشگاه یهودی آمریکایی لس 
آنجلس )AJU( مشغول به کار شد، هرگز انتظار نداشت 
که روزی به عنوان یک چهره ملی بر علیه رژیم جمهوری 
اســامی و در حمایت از مردم معترض ایران در دانشگاه 
ســخنرانی کند. او می گوید به عنوان یک خاخام ایرانی 
آمریکایی نمی تواند در حالی که مردمش رنج می کشند، 

ساکت بنشیند.
خاخام ربیع زاده در ســازماندهی مردم در جامعه بزرگ 
ایرانیــان یهودی مقیــم لس آنجلس بــرای حمایت از 
اعتراضات مردم ایران فعالیت می کند. وی به همراه 14 
نفر از افراد برجســته ایرانی در لس آنجلس مراسمی را 
بــا عنوان » برای ایران« در 4 دســامبر با حضور فعاالن 
ایرانی یهودی و غیریهودی در دانشگاه لس آنجلس برگزار 

کردند که یکی از مدعوین مســیح علینژاد روزنامه نگار 
ایرانی آمریکایی و فعال حقوق زنان بود و در این مراســم 

سخنرانی کرد. 
ربیع زاده در این مراسم خاطر نشان کرد: » برای من مهم 
نیست که من را چه چیزی خطاب می کنند زیرا بدنبال 
عنوان و موقعیت خاصی نیستم  و این فعالیت من ربطی 
به شغل من ندارد و من تنها یک »خاخام پارسی« هستم 
که بدنبال راهی می باشم تا صدای مردم ایران را به جامعه 

جهانی برسانم که هر روز کشته و اعدام می شوند.«
اخیراً، بســیاری از نمایندگان یهودی با خاخام ربیع زاده 
تمــاس می گیرند و می خواهند بــرای حمایت از مردم 
ایران به او کمک کنند. جاناتان بلیک، خاخام ارشد معبد 
نیویورک، نیز شب حنوکا را به مبارزانی که جان خود را در 

راه آزادی ایران از دست دادند، تقدیم کرد.  
گفتنی اســت، خاخام ترالن ربیع زاده در سال 1985 در 
لس آنجلس از پدر و مادر ایرانی مهاجر به دنیا آمد که پس 
از انقاب اسامی سال 1979 به آمریکا مهاجرت کردند و 

دیگر نتوانستند به ایران برگردند. 
الزم به ذکر اســت بنا به گزارش جویــش تلگراف، لس 
آنجلس با عنوان »تهرانجلــس« محل بزرگترین جامعه 
ایرانیان یهودی در آمریکا و بزرگترین جامعه ایرانیان خارج 
از ایران شناخته می شود که بیش از 50000 نفر یهودی 

ایرانی در این شهر زندگی می کنند.
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع خبر : 

آرمیتا عباسی: نگذارید هشتگ ها کم شوند

کانون حقوق بشــر ایران طی پیام توئیتری به نقل از مادر آرمیتا عباسی از 
مردم خواست تا با هشتگ و اطاع رسانی صدای آرمیتا باشند. در این پیام 
آمده است: » آرمیتا از درون زندان از مادرش خواسته تا مردم از او حمایت 

کنند و اجازه ندهند تا هشتک ها کم شوند. »
آرمیتا عباســی، در روز ۲۶ مهر ماه، در پــی 8 روز بی خبری خانواده اش، 
توســط نیروهای امنیتی جمهوری اســامی به بیمارستان امام علی کرج 
منتقل شــد.  خانواده آرمیتا پس از تماس از بیمارســتان، زمانی به محل 
رســیدند که نیروهای امنیتی آرمیتا را از بیمارســتان بــه مکانی نامعلوم 

منتقل کرده بودند. 
بنابه شواهد بالینی ثبت شده  پزشکان، پس از معاینه اولیه آرمیتا خونریزی 
داخلی، عائم تجاوز جنســی متعدد مقعدی و پارگی واژن مشــاهده شده 
اســت. در حالیکه نیروهای امنیتی جمهوری  اســامی اصرار داشتند در 

گواهی پزشکی نوشته شود تجاوزها مربوط به پیش از بازداشت است. 
 

#آرمیتا_عباسی
#خیزش_سراسری_مردم_ایران

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113549
https://www.heyalma.com/meet-the-rabbi-lizzo-championed-in-her-peoples-choice-awards-speech/
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طراحی تصاویر مهسا امینی و امیررضا نصر آزادانی
 بر بال های هوایپمای بویینگ 787 سولیدر

انریکه پینی رو، خلبان و فیلمساز آرژانتینی از طریق حساب کاربری خود در توییتر 
اعام کرد، سازمان غیردولتی »سولیدر« ) Solidaire( در پی اقدامات بشردوستانه 
ای که در سراسر جهان انجام می دهد، در نظر دارد در حمایت از جنبش آزادیخواهانه 
مردم ایران با نمایش شعارهایی در حمایت از جنبش مردم ایران و تصاویری از مهسا 
امینی و امیرنصر آزادانی بر روی بدنه هواپیمای بوئینگ 787 این سازمان، قتل هایی 

که توسط حکومت جمهوری اسامی ایران انجام می شود را محکوم نماید.
در پی این اقدام بشر دوستانه، بر روی بدنه هواپیمای بوئینگ 787 این سازمان، سه 

شعار نمایش داده خواهد شد: 
»هیچ زنی نباید مجبور شود موی خود را بپوشاند«،»هیچ زنی نباید به خاطر نپوشاندن 
مویش کشته شود« و »هیچ مردی نباید به خاطر حمایت از آزادی زنان اعدام شود«.

 

در ادامه این شــعارها، در یک طرف بال هواپیما تصویری از مهسا امینی و در طرف 
دیگر تصویر امیررضا نصر آزادانی نمایش داده خواهد شد.   

 
شــایان ذکر است، انریکه پینی رو با همکاری سازمان غیردولتی »سولیدر« از زمان 
خریــد هواپیمای بوئینگ 787-8 وP4-787 در ماه فوریه ســال ۲0۲1، پروازهای 
بشردوستانه ای را در سرتاسر جهان انجام داده اند که از جمله می توان به ارسال غذا 
به کشورهای آفریقایی ، لوازم پزشکی پزشکی به هند و انتقال پناهندگان اوکراینی 

پس از حمله روسیه به آن کشور اشاره کرد. 
 

ترجمه: گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع خبر

حمید فرخ نژاد خطاب به ارتش ایران:
 این ننگ تاریخی بر شما خواهد ماند، اگر از مردم بی دفاع خود حمایت نکنید

حمید فرخ نژاد بازیگر ســینما در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران، گفت: ای 
ارتشیان، می بینیم شما را که کاری نکردید و تبدیل شدید فقط به یک نیروی تزئینی 
کــه در مقابل رهبرعظمای خود رژه می روید و از مردم بی دفاع ایران حمایت نمی 

کنید.
وی اظهار داشــت: ارتشیان باید از مردم ایران حمایت کنند، زمانی که مردم از شما 

کمک می خواهند، شما تنها سکوت کرده اید و هیچ اقدامی نمی کنید. 
 

حمید فرخ نژاد تأکید کرد که شما ارتش ایران هستید نه مانند سپاه پاسداران انقاب 
اسامی که حتی نامی از »ایران« در عنوان خود ندارند . 

وی به ارتش یادآوری کرد اگر از مردم بی دفاع ایران حمایت نکنید، ننگ تاریخی بر 
شما خواهد ماند. 

 
پیشتر یک یادداشت فرخ نژاد علیه » دیکتاتوری« خامنه ای در اینستاگرام موجی از 

واکنش ها در میان نیروهای هوادار حکومت در ایران برانگیخت. 

۲4 ســال پیش دکتر مرتضا میرآفتابی این غزل را در گاهنامه سیمرغ به چاپ 
رساند که حاکی از شکوه های یک جاهل از خمینی است ولی به اوضاع و احوال 

کنونی، بی شباهت نیست.

غزل کوچه باغی
در دستگاه بیات تهران، با صدای ایرج بخوانید

تو ای ناکس چرا، ما را چنین بی خانمون کردی؟
ز شهر آواره کردی، سوی غربت رهنمون کردی

یه عمری تو محل، سینه سپر داشتیم و سرباال
کنف ما را به پیش بچه و پیر و جوون کردی

نسق عمری گرفتیم ما، گرفتی تو ز ما عمری
بگو داشم چرا، ما را چنین، خوار و زبون کردی؟

زدی شالق بر پشتم، به باد دادی سبیلم را
دریدی خشتکم را و برایم پاپیون کردی

بسازت هر چه رقصیدم، به ساز من نرقصیدی
چو از خطت شدم خارج، برام خط و نشون کردی

دمید جان در بدن آن مه، به ناز و گوشة چشمی
گرفتی زهر چشمی تو، که ما را نیمه جون کردی

اگر آن نشمه ی رعنا، بزد بر سینه ام خنجر
تو نالوطی زدی از پشت و ما را غرق خون کردی

اگر »خون رزون« خوردیم و گشتیم نشئه و پاتیل
توی نااهل، بدمستی زخون مردمون کردی

چو شد دنیا بکام تو، شدی خودکامه ای کامل
مرام و مذهب و دین رو، به نامردی دکون کردی

میون شیعه و سنی چه فرقی دیدی آخر تو
که سنت را شکستی و صفا با شیعیون کردی

»منافق« »مفسداالرض« و »محارب« را
چه بامبولی برای قلع و قمع دشمنون کردی

چو قدرت قبضه کردی تو، هزار بار قبض روح کردم
پس از اون کار ننگینی که با هم میهنون کردی

ز بی رحمی نداشت همتا شه و بر منکرش نعلت
رقابت در قساوت، با همه شاهنشهون کردی

هزارون وعده دادی، اون زمون، توی نوفل شاتو
به تهرون اومدی، کال همه کم لم یکون کردی

زدی تیپا به ماتحتش، هر آنکس علم و فضلی داشت
به مشتی نفلة بی غیرتو عزت چپون کردی

جمارونت شود ویرون، غریب و دربدر باشی
سرامون را چرا، از بیخ بن کنف و یکون کردی؟

شکستی با ُدمت گردو، زمون فتح و پیروزی
شکستی گر که خوردی، ناله و آه و فغون کردی

نفهمیدم چرا، جنگ و عزا  را »موهبت« خوندی
صفا و صلح را، تشبیه به »جام شوکرون« کردی

شده از حد برون صبرم، ز حال من مپرس دیگه
بهار زندگی مونو خزون کردی، خزون کردی

به روزی رهرویت بودم ز روی جهل نادونی
مشو غّره که عمری رهبری بر جاهلون کردی

https://www.aviacionline.com/2022/12/a-private-boeing-787-will-wear-a-livery-protesting-the-iranian-regime/


3IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 346  DECEMBER  ,23 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  346  - آدینه   23  دسامبر  2022

سرکار خانم شیرین دخت دقیقیان گرامی  در کانون خبر:
خبر درگذشــت فرزندتان امید، بســیار تکان دهنده بود. 
بدینوسیله به شما، برادرش و کلیه خاندان دقیقیان و هم چنین 

دوستان و آشنایان تسلیت می گوییم 
  

برای شما در این لحظات سخت ، آرزوی صبر و شکیبایی داریم
روانش شاد و یادش گرامی باد

شهال جاودان - دیوید منشری - سلی شاهور - ایرج صفایی - 
ژرژ هارونیان - داریوش فاخری -  بیژن خلیلی 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران:
 سایت هسته ای دیمونا نابود می شود و تل آویو با خاک یکسان خواهد شد

در روز شــنبه 17 دسامبر ۲0۲۲، شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 
گزارشــی درباره اقدامات این کشــور در صورت حمله هوایی اسرائیل به تاسیسات 
هســته ای ایران پخش کرد، که در آن یونس شادلو خبرنگار این شبکه گفت: » در 
صورتی که موشک های اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران حمله کنند، پایگاه این 

موشک ها قبل از اینکه به اسرائیل برگردند، نابود خواهند شد. «
وی افزود: در مرحله اول، موشــک های تاکتیکی نیروی هوافضای ســپاه پاسداران 
انقاب اسامی ، محل تولید کاهک هسته ای اسرائیل در دیمونا را مورد هدف قرار 

خواهند داد و در مرحله دوم، تل آویو را با خاک یکسان خواهند کرد. 
این خبرنگار در گزارش خود اظهار داشت: این طرح ها پاسخی به رزمایش مشترک 
آمریکا و اسرائیل برای شبیه سازی حمله به تاسیسات هسته ای جمهوری  اسامی 

ایران می باشد. 
یونس شادلو گفت: رژیم صهیونیستی )اسرائیل( چند روز پیش رزمایش مشترکی با 
آمریکا برای شبیه سازی حمله به تاسیسات هسته ای جمهوری اسامی ایران برای 
مثال ســایت غنی سازی اورانیوم نطنز انجام دادند که اگر فرض کنیم آنها موفق به 
انجام این کار شوند و آسمان ایران را ترک کنند، حداقل یک ساعت طول می کشد 

تا به پایگاه اصلی خود در سرزمین های اشغالی )اسرائیل( برگردند.
وی افزود: واکنش ایران برای مثال نســبت به حمله به نطنز به این صورت خواهد 
بود که در کمتر از هفت دقیقه موشک های تاکتیکی نیروی هوافضای سپاه از قبیل 
موشک های ســوخت جامد دزفول و جدیدترین موشک های سنگ شکن خیبر – 

اهداف تعیین شده در اسرائیل را به شدت منهدم خواهند کرد.
یونس شادلو در این گزارش اذعان کرد: یکی از این اهداف تعیین شده سایت تولید 
کاهک هسته ای اسرائیل در » دیمونا« می باشد و وقتی اولین موج حمله به هدف 
خود برســد، پایگاه های موشــکی آماده موج دوم حمله  به تل آویو خواهد شد که 
از جمله این موشــک ها، موشک »سجیل« می باشد که با سرعتی بیش از ده برابر 
سرعت صوت به اهداف خود اصابت می کند و قادر است محموله یک تنی را با خود 

حمل کند. 
وی در پایان اشاره کرد که 11 سال پیش فرمانده کل قوای جمهوری اسامی ایران 
) علی خامنه ای( هشــدار داده بود که » اگر کوچکترین اشــتباهی مرتکب شوند، 

جمهوری اسامی تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کند«. 1
 

ایرانشهر: تهدیدهای مقامات جمهوری اسامی ایران بیشتر الف و گزاف است و رجز 
خوانی. در  عمل بارها مشاهده کرده ایم که جمهوری اسامی در برابر ماموریت هایی  
که هواپیماهای اسرائیلی در خاک سوریه انجام می دهند و پایگاههای سپاه قدس و 
سپاه پاسداران را بمباران می کنند کوچکتری واکنشی انجام نمی دهند و به عبارتی 

جرات واکنش ندارند. 
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : سایت خبری میمری

https://pandorarugs.com/
https://www.honarmandfoundation.org/
https://www.memri.org/tv/iranian-report-planned-response-israel-attack-nuclear-facilities-airbase-destroyed-dimona-tel-aviv-razed
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 در کانون خبر:

213-573-9635

زمین لرزه ای که ۲0 ثانیه زودتر ، 
به آگاهی بیش از 3 میلیون نفر رسیده بود

 بیش از ۳ میلیون نفر بامداد روز ســه شــنبه ، زمین لرزه ۶/4 ریشتر را بر روی 
تلفن هــای خود را در شــمال کالیفرنیا دریافت کردند و این نشــانه کارآیی این 

اپلیکیشن آگاهی رسان است. 
زمین لرزه ای که در شــمال کالیفرنیا به قدرت ۶/4 ریشتر در 7/5 مایلی جنوب 
 Redwood Coast در ســاعت ۲:۳4 روی داده ، در منطقه Ferndale غربی

حس شده است. 
 ،Shake Alert به صورت ،My shake app این زمین لرزه بر روی اپلیکشن
۲0 ثانیــه پیــش از زمین لرزه پیامی به تلفن ها فرســتاد و دیگر اپلیکیشــن ها 
Quake Alert USA و Shake ready SD در دســترس اســت که برای 

مناطق دیگر فعال است. 

میلیون ها التین تبار جوان  و بدون درآمد ،
 قربانیان لغو قانون سقط جنین 

گزارش پژوهشی دانشگاه UCLA که از سوی مرکز مطالعات التین تبارها بر اساس 
شمار التین تبارها در سرشــماری ۲0۲0 تهیه شده است نشان می د هد که امکان 
دســتیابی به ســقط جنین با لغو Roe vs Wade که از سوی دیوان عالی قضایی 
امریکا، بیش از 5 میلیون التین تبار در همین چند ماه با مشکل روبرو شده اند، التین 

تبارهایی که در سن نگهداری از کودک نیستند. 

با در نظر گرفتن این که التین تبارها بیشتر در ۳ ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا 
هســتند و در ۲ ایالت تگزاس و فلوریدا، ســقط جنین ممنوع است، تنها کالیفرنیا 
می ماند که باید پاسخگوی این نیاز دختران جوان التین تبار باشد و امکان مالی برای 
این دختران جوان التین تبار، مشکل تازه ای را در راه دستیابی به سقط جنین طرح 

می کند. 

آغاز به کار هشداردهنده Feather Albert از آغاز سال ۲0۲3

 از آغاز ســال ۲0۲۳، ایالت کالیفرنیا هشــدار تازه ای را فعال خواهد کرد که همانند 
Amber Alert عمل می کند. 

این هشــدار تازه کــه Feather Albert نام دارد، هنگامی کــه فردی به صورت 
مشکوک و نامعلوم گمشده است فعال می شود و پلیس راه کالیفرنیا این هشدار را به 

آگاهی مردم خواهد رساند. 

این هشــدار به درخواست نیروهای پلیس و شــریف دپارتمان و از سوی مسئوالن 
قبیله های بومیان کالیفرنیا در صورت ناپدید شــدن یک زن بومی و در خطر بودن 
او فعال می شــود و این آگاهی از مردم می خواهــد که آگاهی های خود را به آگاهی 

برسانند. 

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

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

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

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل 70 ساله تجربه و 
بیش از ۲۲ ســال خدمت در ساواک اســت. توانسته است اطاعات مفید و جامعی در مورد 
عملکرد ســاواک بویژه در باره  اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی 
را در اختیار  نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد.  او  بر بســیاری از ناگفته ها، نادیده ها، 

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

 310.477 7477

منتشـر شـد

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

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

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

دورم...

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

روایت ماندگاری )۲ جلدی(
هما  سرشار

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

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

روایت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

دستگیری فردی که باج خواهی او از یک نوجوان،
 سبب خودکشی نوجوان شد

پلیس لوس آنجلس فرد ۲5 ساله ای به نام جاناتان کیسی را که در رسیدا زندگی می 
کند به جرم راه اندازی یک شبکه باج خواهی که موجب خودکشی یک نوجوان شده 

است، دستگیر کرد. 
فردی که در سن هوزه خودکشی کرده است از خود یادداشتی به جا گذاشته است 
که به پدر و مادرش می گوید به سبب مسائلی که پیش آمده، فردی از او با فرستادن 

ایمیل درخواست پول می کرده است و بنابر عکس ها و ویدئوی گفتگوها با آن فرد، 
دیگر او امکان زندگی ندارد. 

بخش جرائم و قربانیان پلیس سن هوزه با شناسایی فرد متهم، از پلیس لوس آنجلس 
درخواست دستگیری او را در 15 دسامبر نموده بود. 

کاهش فروش خانه با شتاب بیشتر در کالیفرنیا

گزارش پایان ســال اتحادیه ملی مشاوران اماک نشان می دهد در حالی که میزان 
فروش خانه های عرضه شــده به بازار امــاک در امریکا رفته رفته پایین می آید در 

کالیفرنیا این روند با شتاب بیشتری می گذرد. 
در کالیفرنیا شــمار فروش خانه های در بازار در ماه نوامبر ۲۳7740 واحد بوده که 
نسبت به ماه اکتبر 1۳/۲ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته 47/7 درصد کاهش 

را نشان می دهد. 
در طبقه بنــدی منطقه ای این کاهش از اکتبر تا نوامبر برای جنوب کالیفرنیا 4۶/9 
درصد، منطقه مرکزی در کناره اقیانوس 4۳/5 درصد، منطقه سن فرانسیسکو 4۳ 

درصد بوده است. 
در حالی که میزان کاهش در امریکا میانگین 1۲/5 درصد را نشان می دهد. 

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

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  
منتشر شد 

 چاپ آمریکا

USC شکایت یکی از دانشجویان پیشین دانشگاه
 برای آگهی غیر واقعی

 یکی از دانشجویان پیشین دانشگاه USC، شکایتی را علیه 
دانشگاه به دادگاه عالی در لوس آنجلس تسلیم نمود و در آن 
اظهار داشت که دانشگاه برخاف قوانین کالیفرنیا، رتبه بندی 
دانشــکده آموزش را بر جلب دانشــجوی بیشتر، غیرواقعی و 

ساختگی ارائه نموده است. 
این شکایت نه تنها بر علیه دانشگاه USC بلکه علیه شرکت 

تکنولوژی U۲ اســت که بخش تبلیغات و تکنولوژی آناین 
دانشگاه را در جذب دانشجو دارد. 

دانشجوی شــاکی اعام کرده است که دانشــگاه با دریافت 
شهریه بسیار زیاد مبتنی بر امکان استخدام باالتر برای دانش 
آموختگان تصویری ارائه نموده است که حکم آگهی بر مبنای 

تقلب و دروغ است.

قطع برق 14500 مشترک 
Humboldt در منطقه زمین لرزه

 پس از گذشت بیش از ۲4 ساعت از زمین لرزه ۶/4 ریشتری 
در Humboldt کانتی، در حــدود 14500 خانوار بامداد 
چهارشنبه را در Fortuna، Riodell و Ferndale بدون 

برق و روشنایی آغاز کردند. 
در این زمین لرزه قدرتمند، ۲ نفر جان خود را از دست داده 
و بنابــر گزارش نیویورک تایمز بیــن 7۲ تا 8۳ نفر مجروح 
شده اند  که 1۲ نفر آسیب جدی دیده اندو صدها نفر خانه و 

محل زندگی خود را از دست داده اند. 

گرچه در آغاز زمین لرزه، شرکت PG&E شمار خاموشی ها 
را بــرای 71000 خانوار اعام نمــود، هنوز بخش هایی که 
شدت زمین لرزه بیشــتر بوده، هنوز بخش هایی که شدت 

زمین لرزه بیشتر بوده، بدون برق هستند. 
ناگفته نماند که دفتر رسیدگی به شرایط اضطراری فرمانداری 
کالیفرنیا، از همان آغاز کمک رســانی به آسیب دیدگان را 

پیگیری نموده است. 

کار کودکان زیر سن قانونی در 
 Crumble cookies 11 شعبه

در بیانیه ای که از ســوی وزارت کار امریکا منتشــر شــده، آمده است که شرکت 
Crumble cookies که دفتر مرکزی آن در ایالت یوتا قرار دارد، در 11 شــعبه 
خود که در ۶ ایالت کالیفرنیا، مینه سوتا، نیوهمشایر، تنه سی، یوتا و واشنگتن قرار 
دارد 4۶ کودک و نوجوان در ســنین 14 و 15 ســال به کار گرفته است که بیش 
از میزانی اســت که مقررات اداره کار برای استخدام در محیط های خطرناک اجازه 

می دهد. 
این ممنوعیت دربرگیرنده میزان ساعت کار طوالنی، کار با تنور و کوره پخت و پز 
و دیگر ابزارهای خطرناک اســت. این شرکت برای پاسخگویی به مشکل یاد شده 

57854 دالر جریمه شده است. 
شــعبه های جریمه شده در کالیفرنیا در شهرهای برنت وود، کنکورد و سن رامون 

قرار دارند. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113508
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
http://www.08global.net/08bus/
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بیژن خلیلی

  در کانون خبر:

انقاب یعنی براندازی طرح قدیم

برای ساخت طرح نو…

اما ، چگونه می توان جامعه ای را 

از نو ساخت…؟

بــرای این مهم می بایســت آن را خوب 

شناخت…

، بنابراین

می باید جامعه را شناخت

پیش از آنکه برای بهبود آن انقاب کرد…

می باید طرح قدیم جامعه 

و دالیل ضعف آن را بررسی کرد 

که این شناخت برای پیروزی واقعی 

هر انقاب ، بسیار الزم است.

دوباره به این پرسش می رسیم که

چگونه می توان جامعه ای را دوباره

پایه ریزی کرد؟

جامعه ای نو

 که کار زیاد و تاش مستمر

  را حماقت محسوب نکند

و یا کمکاری را  

نوعی ابتکار و زرنگی نشناسد؟ 

 جایی که هر نکته )پکسا( خوب

دارای ارزش باشد

حتی نکته های ساده ؛ مانند

نان گرم و پنیر

سبزی تازه

و عطر آبگوشت

و یا لباس و لهجه های محلی…

می پرسید:

 چطور می توان این چیزهای ساده

را ارزشمند دانست..؟ 

...فقط با تربیت از دوران نو جوانی

باید جامعه ای را از نو ساخت

که سواد را فقط

در خواندن و نوشتن

خاصه نکند و

مدرک تحصیلی را

بجای اخاقیات

نشان ارزش اجتماعی نداند

جایی که از عشق   

فقط در داستان ها

نام برده نشود

جایی که برای کودکان بتوان از 

تاش یک ماهی سیاه کوچولو

برای کشف زندگی خواند ؛

از تقسیم نان در سفره…

و یا این نکته

که هرگز آب را گل نکنیم… 

جایی که

به گوش جان بتوان شنید

صدایی را که می گفت 

کفر نعمت از کفت بیرون کند 

باید جامعه ای را پی ریزی کرد

 که در آن تن آدمی شریف باشد

به جان آدمیت…

چگونه می توان

در جامعه ای که

 از لباس  

برای ایجاد آبرو و برتری 

و از دروغ 

برای اثبات حقانیت مطلق 

، استفاده می شود

 انقابی پیروز را پایه ریزی کرد..؟

آیا روزی می رسد که 

دست های پینه بسته

دوباره دارای ارزشی در فرهنگ مان شود

و هیچ چیز مقدس نباشد، مگر انسانیت ..؟

باید از نو

نسل های تازه را 

نسبت به ارزش های واقعی

حساس ، کنجکاو و پرسشگر

بار آورد…

باید از من و شما

و از درون خانواده ی ما 

این آگاهی و تربیت را شروع کنیم

از گفتگو در باره بانی این دردهای اجتماعی 

نباید هراسی داشت.

باید معنویت و خلق نیک را 

همواره معرفی نموده و بررواج آن پافشاری 

کرد  

این کار ســاده است ، اما بسیار آهسته به 

پیش می رود

بطوری که فقط با گذشت هر نسل 

شاید بتوانیم دگرگونگی نوینی را

در جامعه بشکل روشنی حس کنیم…

»دیگران کاشتند و ما خوردیم

ما بکاریم تا دیگران بخورند«

، آری

ما دردهای جامعه را می شناسیم 

و حس می کنیم

ولــی می باید بانی این دردها را هم خوب 

شناخت 

و سپس برای به سازی آن 

برنامه ریزی و کار خستگی ناپذیر کرد  … 

پیروزی این نسل نو

آغازی بر همین فصل نو می باشد...

معرفت شناسی انقالب
سعید شیرازی

راهکار و نقشه راه اداره
 آموزش لوس انجلس برای جبران 

عقب افتادگی دانش آموزان

لوس انجلــس  آمــوزش  اداره  رئیــس 
Alberto Carvalho اعــام کرد که 
او در راســتای تهیه یک راهکار و نقشه 
راه مناســبی اســت که دانش آموزان و 
خانــواده آنها، بتوانند بــه یاری یکدیگر 
عقب افتادگی های آموزشی دوران کرونا 

را جبران نمایند. 
این نقشه راه، به دانش آموز کمک می نماید 
تا کاستی خود را جبران کند و پدر و مادر 
و یا سرپرست دانش آموز خواهد توانست 

پیشرفت دانش اموز را پیگیری نماید. 
این راهــکار به زبان ســاده و در توانایی 
کاس پنجم ابتدایی نوشته شده است  و 
هر کسی می تواند روش پیگیری را دریابد 
و آنچه در مواد درســی این راهکار آمده، 
همانند آزمون اســتاندارد آموزشی است 
که دانش آموزان در دوره های تحصیلی 
آن را می گذرانــد. این روش بر روی ۳9۶ 
دانش آموز از میان 1700 دانش آموز، به 

طور تجربی آزمایش شده است. 

اعالم شرایط اضطراری برای مشکل 
بی خانمانی در شهر النگ بیچ

افزون بر کارن بس، شــهردار جدید 
لوس آنجلــس که در نخســتین روز 
برای  اضطراری  اعام شرایط  کارش، 
مشــکل بی خانمانــی نمــود، رکس 
ریچاردســون، شــهردار جدید شهر 
النگ بیچ نیز در نخســتین عملکرد 
خود، اعام شــرایط اضطراری برای 

مشکل بی خانمانی نمود. 
این اعام شــرایط اضطراری در پی 

۲ ســال دوران کرونا اعام می شــود 
که ۶۲ درصد به شــمار بی خانمان ها 
افزوده شــده اســت و برنامــه جابه 
جایی بی خانمان ها از یک ســرپناه به 
افزایش  سرپناهی دیگر، 1۲۳ درصد 

یافته است. 
پیشــنهاد او در نشســت 10 ژانویه 
شورای شهر النگ بیچ بررسی خواهد 

شد.

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


8IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 346  DECEMBER  ,23 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  346  - آدینه   23  دسامبر  2022

  در کانون خبر:

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

History
For AwarenessFor Tolerance & 

Solidarity

سامانه : نه به یهود ستیزی

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

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

www.NoToAntisemitism.org

محکومیت مامور وزارت امنیت داخلی آمریکا به جرم تجاوز 

یکی از ماموران پیشین وزارت امنیت داخلی امریکا، از سوی هیئت منصفه برای نقض حقوق مدنی ۲ زن و پیشگیری از گزارش به پلیس که او به آنها دست درازی کرده، 
مقصر شناخته شد. 

او که جان اولیواس نام دارد و 48 ساله و ساکن ریورساید است به یکی از زنان ۲ بار تجاوز کرده و به دیگر زنان نیز یک بار اقدام به تجاوز نموده و هر دو نفر را کتک زده است. 
یکی از زنان به هیئت منصفه گفته است که اولیواس او را تهدید کرده اگر به پلیس بگوید او را خواهد کشت. 

او بارها تاکید کرده بود که قانون به او قدرت داده تا هر کاری می خواهد بکند. او که پیشینه خشونت خانوادگی در پرونده خود دارد، در 11 مارچ حکم محکومیت خود را 
خواهد گرفت و احتمال دارد، حبس ابد در انتشار او باشد. 

ضبط 7 میلیون قرص فنتانیل 
که میتوانست جمعیت 7 کانتی را نابود کند

مامــوران فدرال در لوس آنجلس میزانــی از فنتانیل را ضبط کرده اند که 
می تواند تمامی جمعیت 7 کانتی کالیفرنیا یعنی، کانتی های لوس آنجلس، 
ارنج ، ونچورا، ریورساید، ســن برناردینو، سن لوئیز اوبیسپو و سانتا باربارا 

را نابود کند. 
مامــوران فدرال مبارزه با مواد مخدر 7 میلیــون قرص فنتانیل و بیش از 
1000 پاند پودر فنتانیل را در ســال ۲0۲۲، ضبط کرده اند که 10 درصد 
کل میزان ضبط شــده در آمریکا می باشــد این قرص ها در مکزیک تهیه 

می شود و ماده شیمیایی ان از چین به مکزیک وارد می گردد.
شوربختانه، در بازار قرص های فنتانیل تقلبی نیز موجود است که به اندازه 
کافــی ماده فنتانیل مرگ آور دارد و افزایش مرگ و میر ناشــی از مصرف 
آن، از سوی اداره بهداشت  عمومی ۶ به 10 در سال جاری نسبت به سال 

۲0۲1 افزایش یافته است. 

خطر سیل برای 39 فرودگاه 
کرانه های ساحلی کالیفرنیا

سفر از فرودگاه های کالیفرنیا، دشواری های ویژه خود را دارد. در پژوهشی 
که یک دانشــجوی دوره دکترا در دانشــگاه برکلی انجام داده است، ۳9 
فرودگاه از 4۳ فرودگاهی که در کرانه های ســاحلی کالیفرنیا قرار دارند، با 
تغییر شــرایط آب و هوایی ممکن اســت در معرض سیلی قرار بگیرند که 

دست کم یکی از دستگاه های مهم آنها آسیب ببیند. 
این مطالعه پیش بینی می کند که این ســیاب می تواند بین ســال های 

کنونی تا ۲100 روی دهد. 
فرودگاه های بین المللی LAX و سن فرانسیسکو در بین این ۳9 فرودگاه 

هستند. 
برنامه ریزان فرودگاه ها بر اســاس بیانیه ای که از این پژوهش منتشر شده 
اســت، تاش می کنند در حاشــیه فرودگاه و ساحل امکانات پیشگیری را 

قوت ببخشند. 
399

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


9 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 346  DECEMBER  ,23 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  346  - آدینه   23  دسامبر  2022

طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
#زن_زندگی_آزادی #انقالب_ملی_ایران #مهسا_امینی

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

سرمقاله ایرانشهروند: مجلس ما، مجلس اونا!
برای هفته دیگری که با ادامه انقاب ملی ایران و جنایات جمهوری شیطانی اسامی 

گذشت ...
شــاید برای اولین بار باشــه که سیاســیون اروپایی، اینجوری میرن تو شیکم قوه 
قضاییه یه کشور، اونم کشور خاورمیانه ای که تا همین اواخر )یا شایدم همین االنا( 
چارچنگولی بهش چسبیده بودن و حتی واسه معامله و معاوضه تروریست با شهروند 
اروپایی، قانون توی مجلسشون )بلژیک( تصویب کردن و همه جوره با جنایت ها و 

کثافتکاریای ج.ا توی اروپا راه اومدن و چشماشونو به روی همه چیز بستن ... 
حاال اما با فشار مبارزات مردم ایران توی این انقاب ملی در جریان، هم در داخل و 
هم در خارج، همون سیاسیونی که اگه همین االنم قیام مردم فروکش کنه، میپرن 
پای مذاکره و معامله با ج.ا ، اومدن شاید برای اولین بار به وظیفه ذاتی شون عمل 
کنن یعنی دفاع از مظلوم فارغ از اینکه مال کجا باشه، همین که یک انسان بدنبال 

حقوقش هست، کافیه. 
موج گرفتن کفالت سیاسی برای بچه های زیر تیغ حکم محاربه و اعدام، همه اروپا 
رو فرا گرفته که باس به فال نیک گرفت و امیدوار باشیم این فشار درست بین المللی 

ترمز ماشین جنایت والیت وقیح رو بکشه ...

البته که در ایران هم نماینده مجلس داریم با این تفاوت که نماینده های مجلس ج.ا 
کفالت سیاسی خامنه ای رو قبول کردن و خواستار اعدام دژمنان آقا شدن ... باالخره 
وقتی به جای مردم، نماینده های مجلس منتخب رهبری باشن باس از حقوق موکل 
شون دفاع بکنن که توی مجلس شورای اسامی چپونده شون! حاال میشه فهمید 
نماینده با نماینده چه فرقی داره و چجوری یهویی نماینده ها تغییر نمایندگی میدن!     

پیروزی نزدیک است
زن زندگی آزادی

پاینده باد ایران

یادداشت هفته: یلدای ما، یلدای اونا!
میگن ســیاه ترین زمان، درست قبل از طلوع ســحره ... خب پس اگه سیاه ترین 
زمان ملت ما با طوالنی ترین شــب سال آمیخته بشه، میتونیم منتظر طلوع سحر 
پیروزی بعد از یلدای امسال باشیم ... یلدایی که چهلم جاویدنامان جان باخته انقاب 
ملی ایرانیان، امســال حال و هوای دیگه ای بهش داده بود، چه داخل و چه خارج 
از کشور، همه ما ضمن گرامیداشــت رسم باستانی ایرانی یلدا، داغدار جاویدنامان 
جوانمان بودیم که به دســت پلید نیروهای ناامنیتی جمهوری شیطانی اسامی به 

قتل رسیدند، چه با طناب دار و چه با تجاوز و شکنجه!
اما امســال در کمال شــگفتی میبینیم، صدا و سیمای ج.ا با سنگ تموم گذاشتن 
)البت از دید کج سلیقه خودشون( توی برنامه هاشون، یلدا رو جشن میگیرن و بی 
شرف های سایبریشون هم توی شبکه های اجتماعی ویدیوهایی از خیابون شهرهای 
ایران نشر میکنن که همه چیزو گل و بلبل نشون میده و پسر و دخترای بی حجاب 
در رفت و آمدن و دیگه جمهوری اســامی کاری با حجاب بانوان نداره و آزادی در 
جریانــه ... جون مادرتون این ویدیوها را نه الیک کنین و نه بازنشــر! به جمهوری 

شیطانی اسامی کمک نکنیم!

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
توییت محمد خاکپور، کاپیتان و مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در جواب میرسلیم 

که خواهان اعدام انقابیون پس از چند روز از دستگیری ایشان شده بود.
توییت حمید فرخ نژاد

*********
 من عاشق جواب دادن به سواالی استادم

مخصوصا اونجا که میگه کسی سوالی نداره ؟
من میگم نه استاد خسته نباشید

*********
تبلیغات عمو دیگی و قابله و حبوبات رو دیدین؟

نخود لوبیاها میان به قابله میگن: چون توی دلت پف 
میکنیم سفت نمیشیم و نرم می مونیم.

یعنی چی سفت نمیشیم و نرم می مونیم؟؟؟مگه نخود 
لوبیاها قبل پختن نرم هستن و با پختن سفت میشن 

که اینا سفت نمیشن و نرم می مونن؟؟
خدایی اینا ما رو چی فرض کردن؟؟؟

*********
 واقعا مخابرات وظیفه ی سنگینی داره ،

اینکه دائم آنالیز کنه من کدوم قسمت از خونه راحتم 
که کیفیت نت اون قسمت رو بیاره پایین کلی زحمت 

پشتشه
*********

فورجوک اینطوریه
مثا اگه یه پســتت نیاز به تاش بیشــتر شد خودتو 
قشــنگ بکش کنار و گرنه هزار تا دیگه هم بذاری باز 
هم نیاز به تاش میشــی بعدشم که دیگه همش تو 

صف انتظارن

پ.ن: اینو چون چند نفر گفته بودن جواب میدم
باور کنین با کسی مشکل شخصی ندارم و از قصد و یا 
با نیت قبلی جوک و متن کســی رو رد نمیکنم صرفا 

چیزی که به نظرم خوب باشه قبول میکنم
در هر حال متاســفم اگر بعضی وقت ها پشت سر هم 

این اتفاق میفته

*********
با دوست پسـرم رفتیم کـــافه گفتم تو انتخـاب کن 

ببینم سلیقـت چجوریـه ...
گفـت من اگه سلیقه داشتم تـورو #انتخـاب نمیکـردم 

|:
*********

خدا وقتی که دنیا را نهاده
به هر کس هرچه الیق بود داده

به بلبل ناله مستانه داده
به طاووس وجهه شاهانه داده
به شیران قدرت مردانه داده

به ماها 45500 تومان یارانه داده
*********

آوردند روزی فردی خواب دید و نزد شــیخی آمد تا 
خــواب او را تعبیر کند ای شــیخ عزیز من در خواب 
بدیدم سه گرگ مرا دنبال کرده و من هی فرار میکنم 
ولــی آنها مرا گرفته و تکه پاره میکنن و در این حین 
مردی می رســد و تکه گوشتی به من می دهد تا به 
آنان دهم ولی وقتی می دهم باز هم مرا دنبال کرده و 

پارم میکنند.
ای شیخ ما تعبیر این چیست؟

شیخ دستی بر سر بی موی خود کشید و بعد از کمی 
فکر

گفت این سه گرگ قبض آب برق و گاز تو هستند و ان 
تکه گوشت یارانه تو هست که جواب آنها را نمی دهد و 

آنان تو را پاره می کنند.
مرد از تعبیر خشنود شد و آمد و کنتر های آب برق و 

گاز را دستکاری کرد.
و از آن روز در آرامش خوابید

*********

خدایی روغن نارگیل میزنید به موهاتون که صاف بشه؟
روغــن نارگیل اگه به درد بخــور بود که موهای خود 

نارگیل یه جوری نبود انگار تازه از خواب بیدار شده
*********

بالشــت ، کتاب ، توپ و ماشین حساب رو پرت کردم 
تا به کلید چراغ بخوره و خاموش شــه اما نشد . فقط 
یه دمپایی کنارم مونده ؛ اخرین امیدمه اگر نخوره باید 

پاشم...
*********

حاال چون هفت سال باهات بوده دلیل نمیشه ازدواج 
کنین،

من داییم 9 سال پزشکی خوند االن دی جی شده!
*********

 رفتم مطب روانشناس گفت ریشه در کودکیت داره
 گفتم جنــاب من برقکارم صبح زنگ زده بودین بیام 

واسه تعمیر اتصالی پریز
*********

حال اون بابایی رو دارم که پسرش بهش گفته میخوام 
سانسورچی بشم...

*********
 واسه داشتن آرامش باید یه عده از آدما رو از زندگیت 

حذف کنی
حاال اینکه چند نفر دقیقا بســتگی به تعداد دوســت 

دخترات داره
*********

ساندویچ میخورید تهش رو میریزید دور ؟
من تو آب معدنی

یه بار دیگه آب میریزم تا
مواد معدنیش نمونده باشه

*********
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲3 دسامبر تا  ۲9 دسامبر ) ۲ دی تا 8 دی (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

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

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

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

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

 Bookkeeper/Accountant
 years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus

Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com

آدینه ۲ دی     ۲3 دسامبر

1۳۲9 خورشیدی ) 1950 میادی(
آزادی دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه » باختر امروز » از زندان 

1۳18 خورشیدی ) 19۳9 میادی(
زادروز سیروس طاهباز نویسنده و روزنامه نگار

شنبه 3 دی     ۲4 دسامبر

1۲94 خورشیدی ) 1915 میادی(
تشکیل سی و یکمین کابینه ایران به ریاست عبدالحسین فرمانفرما

1۲97 خورشیدی ) 1918 میادی(
قانون ثبت احوال در جلســه ۳0 آذر 1۲97 هجری خورشیدی به تصویب رسید و 
در تاریخ ســوم دی ماه همان سال، نخستین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه 

ایرانی صادر شد
1۳00 خورشیدی ) 19۲1 میادی(

زاد روز عباس ســحاب جغرافیدان و نقشه نگار )کارتوگراف(، بنیانگذار دانش نقشه 
نگاری به شیوه نوین در ایران.

1۳04 خورشیدی ) 19۲5 میادی(
زادروز محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نویسنده و محقق

آثار استاد باستانی پاریزی در شرکت کتاب موجودند.
1۳11 خورشیدی ) 19۳۲ خورشیدی(

برکناری و بازداشت عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار پهلوی
1۳۳7 خورشیدی ) 1958 میادی(

به مناسبت هزار و صدمین سال تولد رودکی مراسم باشکوهی برپا شد
دومین ایستگاه تلویزیونی تهران توسط مستشاران آمریکایی شروع بکار کرد

1۳40 خورشیدی ) 19۶1 میادی(
درگذشت سیدمحمدصادق طباطبایی - از رجال و شخصیت های صدر مشروطیت

1۳98 خورشیدی ) ۲019 میادی(
درگذشت نورعلی تابنده )ملقب به مجذوب علیشاه( )زادٔه ۲1 مهر ماه 1۳0۶ گناباد( 
، قطب سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی.  نورعلی تابنده پس از انقاب 
اســامی در کابینه دولت موقت مدتی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، مدیر 

سازمان حج و زیارت و معاون وزارت دادگستری بود.

یکشنبه 4 دی     ۲5 دسامبر

1۳0۶ خورشیدی ) 19۲7 میادی(
زادروز داریوش رفیعی هنرمند آوازه خوان - در شهرستان بم

1۳10 خورشیدی ) 19۳1 میادی(
زادروز احمد محمود، قصه نویس

1۳47 خورشیدی ) 19۶8 میادی(
ســفر محمدرضاشاه پهلوی به پاکستان برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای 

عضو پیمان سنتو
1۳57 خورشیدی ) 1978 میادی(

اعراض دکتر غامحسین صدیقی از قبول نخست وزیری

دوشنبه 5 دی     ۲6 دسامبر

1۲9۳ خورشیدی ) 1914 میادی(
ســپاهیان آلمان و ترک به مناطق جنوبی و مرکزی ایران حمله کردند و دست به 

عملیات تروریستی و جاسوسی زدند
1۳05 خورشیدی ) 19۲۶ میادی(

زادروز علی جوان، فیزیکدان و مخترع ایرانی
1۳17 خورشیدی ) 19۳8 میادی(

زادروز بهرام بیضایی، نویسنده فیلمنامه و کارگردان سینما و تئاتر
کتاب پژوهشی هزار افسان از آثار بهرام بیضایی در شرکت کتاب موجود است

1۳47 خورشیدی ) 19۶8 میادی(
بازرســی شاهنشاهی سوءاستفاده در شــرکت واحد اتوبوسرانی را به یکصد وچهل 

میلیون تومان تخمین زد

1۳48 خورشیدی ) 19۶9 میادی(
درگذشت ابراهیم منصوری - موسیقیدان

1۳51 خورشیدی ) 197۲ میادی(
مجدالدین میرفخرایی )گلچین گیانی( در ۶1 ســالگی پس از 40 سال اقامت در 

لندن درگذشت
1۳55 خورشیدی ) 197۶ میادی(

دیدار ذوالفقار علی بوتو از تهران
1۳57 خورشیدی ) 1978 میادی(

درگذشت کامران نجات اللهی استاد دانشگاه تهران در حمله مأموران حکومت نظامی 
برای شکستن اعتصاب استادان دانشگاه

1۳7۳ خورشیدی ) 1994 میادی(
درگذشت حسین سرشار، موسیقیدان )هنرآموخته ی 

کنسرواتوار میان(، و خواننده ی اپرا
1۳8۲ خورشیدی ) ۲00۳ میادی(

وقوع زلزله در شــهر بم اســتان کرمان – ویرانی ارگ 
تاریخی بم

1۳8۲ خورشیدی ) ۲00۳ میادی(
ایرج بسطامی خواننده ی موسیقی سنتی ایران به علت وقوع زلزله در شهر بم کرمان 

درگذشت.
آثار صوتی زنده یاد ایرج بسطامی در شرکت کتاب موجودند

1۳8۶ خورشیدی ) ۲007 میادی(
درگذشت اکبر رادی، نمایشنامه نویس برجسته ایرانی به علت بیماری سرطان مغز 
استخوان در سن ۶8 سالگی در بیمارستان پارس تهران. او متولد دهم مهر ماه سال 
1۳18 در رشت بود. نخستین داستان رادی با عنوان باران در سال 1۳۳8 توانست 
جایزه مســابقه داستان نویسي مجله » اطاعات جوانان » را از آن خود کند. رادي 

نخستین نمایشنامه هاي خود را درسال 41 با عنوان روزنه آبي و افول منتشر کرد.

سه شنبه 6 دی     ۲7 دسامبر

1۳۲5 خورشیدی ) 194۶ میادی(
زادروز رضا رویگری، بازیگر تآتر، سینما، تلویزیون ایرانی

1۳4۳ خورشیدی ) 19۶4 میادی(
گشایش مراسم یکهزار و صدمین سال تولد محمدبن زکریای رازی پزشک و فیلسوف 

در تاالر ابن سینای دانشگاه تهران
1۳5۲ خورشیدی ) 197۳ میادی(

تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در مجلس شورای ملی 
ایران

1۳75 خورشیدی ) 199۶ میادی(
درگذشت بهرام ری پور- نویسنده، مترجم و کارگردان سینما

چهارشنبه 7 دی     ۲8 دسامبر

1۳۳5 خورشیدی ) 195۶ میادی(
زادروز رامین جهانبگلو، مترجم و پژوهشگر فلسفه

1۳55 خورشیدی ) 197۶ میادی(
درگذشت اشرف احمدی )سناتور(

1۳57 خورشیدی ) 1978 میادی(
محمدرضا شاه به دکتر شاپور بختیار پیشنهاد نخست وزیری کرد

1۳8۶ خورشیدی ) ۲007 میادی(
درگذشت آیدین نیکخواه بهرامی )زاده 1۶ بهمن 1۳۶0 ( یکی از اعضای تیم ملی 
بسکتبال ایران و باشگاه صبا باطری بود. او نقش بزرگی در قهرمانی تیم ملی بسکتبال 

ایران در رقاب تهای قهرمانی آسیا داشت
1۳88 خورشیدی ) ۲009 میادی(

تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشورا و کشت و کشتار تظاهر کنندگان توسط 
ماموران دولتی و لباس شخصی های مامور شده از طرف رهبر)خامنه ای(

پنجشنبه 8 دی     ۲9 دسامبر

1۳۲1 خورشیدی ) 194۲ میادی(
درگذشت حسن وحید دستگردی- شاعر، ادیب و دانشمند

1۳51 خورشیدی ) 197۲ میادی(
اردشیر زاهدی به سمت سفیرکبیر ایران در آمریکا منصوب شد

1۳5۳ خورشیدی ) 1974 میادی(
خلع ناصر عامری دبیرکل حزب مردم از کلیه عناوین حزبی به اتهام سهل انگاری 

1۳5۶ خورشیدی ) 1977 میادی(
انفجار در ساختمان انجمن ایران و آمریکا - مسئولیت این انفجار را سازمان چریکهای 

فدایی خلق برعهده گرفتند
1۳8۳ خورشیدی ) ۲004 میادی(

درگذشت احمد نفیسی رجل سیاسی روزنامه نگار، شاعروسیاستمدار وشهردارتهران 
در دوران نخست وزیری اسداهلل علم

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

در جنوب کالیفرنیا

346346
نه به یهودستیزی

از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

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

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

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

424 - 385 - 2981

صندوق مالی برای پرداخت خسارت های قربانیان به جای مجرمان

کمیته عدالت برای مجرمان که از ســوی گوین نیوســام فرماندار و قانون گذاران 
کالیفرنیا در سال ۲0۲0 شکل گرفته تا بتواند پیشنهادهایی متناسب با جرم برای 
کاهش دوران زندان و یا میــزان جریمه و یا گذراندن دوره ی ویژه جایگزین این 

جریمه ها بیابد، پیشنهاد تازه ای را طرح کرده است. 
این کمیته که تاکنون در مورد شــماری از جرم ها، درخواســت تجدید نظر داده 
است، اکنون پیشنهاد کرده است که ایالت کالیفرنیا یک سیستم نوین به کار بگیرد 

تا از محل بودجه مالیات دهندگان، به پرداخت جریمه های ترافیک سیاه پوستان 
و التین تبارها و یا پرداخت وثیقه بپردازد و از ســوی دیگر به تامین خســارت و 
غرامت به قربانیان جرم ها بپردازد در صورتی که این خســارت و غرامت نتواند از 
ســوی مجرم و یا بیمه او تامین شود گرچه ایالت کالیفرنیا در سال مالی آینده با 
۲5 میلیارد دالر کســری بودجه روبرو خواهد شــد، این پیشنهاد دور از عملکرد 

خواهد بود. 

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

