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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00
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ستاره درخشش: ممنوعیت 
صادرات نفتی رژیم 

جمهوری اسالمی، منابع 
مالی سرکوب و تروریسم را 

متوقف خواهد کرد

شیرین عبادی: کالج اوبرلین 
بر جنایت »محالتی« سرپوش 

می گذارد

لغو بیش از ۹۰ درصد 
پروازهای آمریکا و ۷۰ درصد 
پروازهای کالیفرنیا از سوی 

 South west

توافق هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران - آیا 
کشورهای اروپایی

 درس عبرت نگرفته اند؟

۷۵۰۰ دالر بخشودگی  
مالیاتی برای خریداران 

اتوموبیل الکترونیکی

واشنگتن فری بیکن جایزه 
مرد سال 2۰22 را به مردان 

ایرانی اهداء کرد

یافتن زنی که به دره پرت 
شده با برنامه

Find My iPhone 

جایزه ۵۰۰۰۰ دالری برای 
دستگیری راننده فراری

داریوش مهرجویی
کورش سلیمانی )زم(   صفحه ۲

هفت خوان آزادی
  صفحه 6

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 خبر 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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ارائه خدمات گروه پزشکان متخصص خارج 
از ایران با عنوان »مهسا« به آسیب دیدگان داخل کشور

برادران عالیی به منظور حمایت از خیزش سراسری مردم ایران و برای بزرگداشت 
نام مهسا امینی، گروه »ائتالف پزشکی ارائه خدمات بهداشتی خارج از کشور« را با 
 MAHSA (Medical Alliance for Health Services Abroad عنوان
) تأسیس کرده اند که شامل 120 پزشک متخصص می باشد و خدمات پزشکی را 
حداقل بمدت 16 ساعت در روز به صورت مجازی و از راه دور به آسیب دیدگان در 

اعتراضات اخیر ارائه می دهد.
این دو برادر پزشــک به نامهای کامیار و آرش عالیی، اساتید دانشگاه ایالتی النگ 
بیچ کالیفرنیا می باشند که با ارائه خدمات پزشکی به صورت مجازی به هم میهنان 
خود در ایران که برای آزادی می جنگند و در حدود 7700 مایل از انها فاصله دارند، 

یاری می رسانند.  
بــرادران عالیی در مصاحبه خود با روزنامه پرس تلگرام اظهار داشــتند که چنین 
مراقبت هایی حیاتی است، زیرا مراجعه آسیب دیدگان به بیمارستان ها و درمانگاه 

های محلی می تواند موجب بازداشت آنها شود.
دکتر کامیار عالیی، رئیس دپارتمان علوم پزشکی دانشگاه ایالتی النگ بیچ کالیفرنیا، 
گفت: » بسیار مهم است که چگونه به مردم ایران در داخل کشور کمک کنیم و فکر 

می کنم همه می توانند با هر ظرفیتی صدای مردم ایران باشند.«
وی افزود: »ماموریت گروه ائتالف پزشــکی »مهسا« ، کمک و یاری به مردم ایران 
است که برعلیه حکومت جمهوری اسالمی به خیابان ها آمده اند و  برای دستیابی 
به بدیهی ترین حقوقی که مردم بســیاری از کشورها از آن برخوردارند، مبارزه می 

کنند. » 
دکتر آدام سولومون، مدیر ارشد پزشکی بنیاد پزشکی مموریال کر ، گفت: » اغلب 
سالمت دیجیتال به عنوان یک مجموعه گسترده تری از خدمات پزشکی است که 
می تــوان از طریق فناوری ارائه کرد و خدمات پزشــکی از راه دور نیز زیرمجموعه 
ای از آن خواهد بود که توانایی ویزیت کردن و ارزیابی توســط پزشک را به صورت 

ویدیویی یا تلفنی فراهم می کند.«
وی اذعان کرد:  ارائه خدمات پزشکی از راه دور توسط گروه »مهسا« به معترضان 

ایرانی نشان دهنده نوعی مبارزه است. 
 

دکترکامیار و آرش عالیی اظهارداشــتند که کمک به همنوع خود را از پدرشــان 
شعبان آموخته اند. این دو پزشک متولد کرمانشاه در جنگ عراق و ایران شاهدَ آن 
بودند که چگونه پزشــکان به مجروحین کمک می کنند و این خود انگیزه ای شد 

تا بتوانند به مردم خود 
آنها  نماینــد.  خدمت 
همچنین با مشــاهده 
برخورد تبعیض آمیزی 
کــه رژیــم جمهوری 
به  نســبت  اســالمی 
مبتالیــان بــه ایــدز 
قائل می شــد، انگیزه 
برایشــان  بیشــتری 
ایجاد شد تا برای ادامه 
تحصیل به دانشــکده 
پزشکی بروند و پزشک 

شوند.
در دهه 2000، برادران 

عالیی اولین »کلینیک مثلثی« جامع ای را برای سه گروه هدف در ایران - مصرف 
کنندگان مواد مخدر، بیماران مبتال به ایدز و مبتالیان به سایر بیماری های مقاربتی 
ایجاد کردند. این کار توسط برادران عالیی از طریق کلینیک آنها به قدری مهم بود 

که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان »بهترین مدل عمل« ثبت کرد.
در سال 2008، این دو برادر پزشک به دلیل همکاری با این کلینیک متهم به دست 
داشتن در توطئه برای سرنگونی حکومت جمهوری اسالمی شدند و برادر کوچکتر 
عالیی بیش از دو سال، تا دسامبر 2010 و آرش عالیی تا آگست 2011 در زندان 

اوین بودند. 
اما این بازداشت ها انگیزه آنها را برای کمک و یاری به هم میهنانشان بازنداشت و 

همواره به آنها می اندیشند. 
خاطرنشان می گردد، برادران عالیی عالوه بر فعالیت هایشان در ایران، دوره هایی 
آموزشــی را برای کارکنان نهادهای بهداشتی افغانستان و تاجیکستان برگزار کرده 
و کوشــیده اند همکاری های منطقه ای را در زمینه بهداشــت میان دوازده کشور 

خاورمیانه و آسیای مرکزی ترغیب کنند.
 

ترجمه  گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
منبع خبر: سایت خبری پرس تلگرام

لحظه تحویل سال 140۲ ) ۲58۲ ایرانی( به وقت لس آنجلس دوشنبه ۲0 مارچ ۲0۲3

02:54:28pmpm

بر پایه یک ســنت دیرینه، شرکت 
کتاب در آســتانه سال نو میالدی، 
لحظه تحویل سال نوی خورشیدی 
را در امریــکا و ســایر نقاط جهان 

اعالم می دارد.
لحظه تحویل سال نوي خورشیدي 
که سرآغاز آیینهاي نوروزي است 
در سراسر جهان در لحظه اي واحد 
فرا مي رســد که در نقاط مختلف 
جغرافیایي به زمــان محلي قابل 
محاسبه اســت این لحظه به باور 
پیشینیان لحظه تکمیل یک دور 
360 درجه زمین به دور خورشید و 
لحظه  انقالب بهاري است که کره 
خاکي پــس از طي یک دور کامل 
گردش به دور خورشــید دقیقا به 
لحظه ای میرســد که اعتدال بین 
دو نیمکره در آن برپا مي شــود و 
درازای روز و شــب با هم برابر می 

شوند.
اســاس محاســبات موسسه  بر   

ژئوفیزیک دانشــگاه تهران که همه 
ســاله لحظــه تحویــل ســال نوي 
خورشــیدي را اعالم میکند، لحظه 
تحویل ســال در ایران ساعت یک  و 
24 دقیقــه و 28 ثانیه بامداد ) پس 
از نیمه شــب ) روز ســه شنبه اول 
فروردین 1402 ) 2582 ایرانی)  برابر 
بــا  21 مــارچ 2023 خواهد بود. در 
افغانستان ساعت 2 و 24 دقیقه و 28 
ثانیه بامداد و در تاجیکستان  ساعت 
2 و  54 دقیقــه  و 28 ثانیه - اقلیم 
کردستان ســاعت 12 و 24 دقیقه و 
28 ثانیه  بامداد ســه شنبه 21 مارچ 
2023 خواهد بود. بر همین اساس و 
با توجه به تقویم مرکز اطالع رساني 
08 ایرانیان آمریکا لحظه تحویل سال  
1402 خورشــیدی ) 2582 ایرانی)  
در غرب آمریکا - در شهرهایي مانند 
لس آنجلس، سانفرانسیسکو، سیاتل و 
ونکوور کانادا ساعت 2 و 54 دقیقه و 
28 ثانیه بعدازظهر روز دوشــنبه 20 

مــارچ 2023  خواهد بود. در شــرق 
آمریکا و در شهرهایي چون نیویورک، 
واشنگتن دي سي، آتالنتا ، بوستون 
و تورنتو لحظه تحویل ســال مقارن 
با ســاعت 5 و 54 دقیقه و 28 ثانیه 
بعدازظهر دوشــنبه  20 مارچ 2023 
خواهــد بود و در لندن لحظه تحویل 
سال ساعت 9 و 54 دقیقه و 28 ثانیه 
شب، دوشنبه  20 مارچ 2023 خواهد 
بود. به مناسبت نوروز، تقویم 1402 
خورشــیدی ) 2582 ایرانی) شرکت 
کتاب و ســه تقویم معادل آن یعنی 
تقویم میالدی، عربی و عبری منتشر 
خواهد شد. در این تقویم رویدادهای 
همه ادیــان و مذاهب در ایران اعم از 
مسلمان، زرتشتی، یهودی، مسیحی، 
بهایی درج شده است. در این تقویم 
ایرانیان  رویدادهای مناسبتهای ملی 
با اطالعات بیشــتر و تکمیــل تر را 

مالحظه خواهید فرمود.

ايران نو
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شیرین عبادی: کالج اوبرلین بر جنایت »محالتی« سرپوش می گذارد
سه منتقد برجسته ایرانی طی نامه ای عمومی به کارمن تویلی 
امبار، رئیس کالج اوبرلین، این کالج را به »ســرپوش گذاشتن« 
جنایت علیه بشریت توسط یکی از اساتید خود بنام محمد جعفر 
محالتی، متهم کردند. یکی از این ســه منتقد، شیرین عبادی، 

اولین برنده جایزه صلح نوبل از جهان اسالم می باشد.
در این نامه که روز دوشنبه 19 دسامبر منتشر شد، آمده است: 
»رونــد انجام تحقیقات کالج اوبرلین مبنی بر بی اطالعی آقای 
محالتی از کشتار سال 1367، ما را به این نتیجه می رساند که 
این تحقیقات صوری بوده است. شــیرین عبادی همراه با آذر 
نفیســی )نویسنده) و الدن برومند) مورخ و یکی از بنیانگذاران 
مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند در ایران)، نوشتند که کالج 
اوبرلین به جای تالش برای رســیدن بــه حقیقت، بر اتهامات 

محالتی سرپوش می گذارد. 
بنا به گزارش جروزالم پســت در سال 2020، محالتی ادعای 
عفو بین الملل مبنی بر همدســتی خود در جنایت سال 1988 

)کشتار 1367) را رد کرده است. 
از آنجایی که محمد جعفر محالتی د رحال حاضر در گروه علوم 
دینی کالج اوبرلین تدریس می کند و از سال 1987تا 1989به 
عنوان سفیر رژیم ایران در سازمان ملل متحد منصوب شده بود، 
نویســندگان این نامه از کالج اوبرلین درخواست کرده اند که » 

به شخص ثالثی اجازه دهد تا تحقیقات شفافی در مورد اتهامات علیه محالتی انجام 
دهد چراکه شهرت دانشگاه و تعهدشان به عدالت و انصاف به این قضیه بستگی دارد.«

در این نامه همچنین آمده اســت: » ســنگینی این مســأله اینجاست که در کمال 
ناامیدی، گذشته از استخدام آقای محالتی و اعطای تصدی کرسی آموزشی به وی، 
کالج اوبرلین مداخالت محرمانه ای را انجام داده اســت تا این فرد تبرئه شود. طبق 
اطالعات ما، اوبرلین در تحقیقات خود با هیچ کارشناس، فرد مطلع یا بستگان جان 

باختگان در مورد این موضوع صحبت نکرده است.«
 

آذر نفیســی، نویسنده ایرانی-آمریکایی کتاب »لولیتاخوانی در تهران«، گفت: »این 
دانشگاه احتماالً  از روی آگاهی همانند خود محالتی سعی در تحریف واقعیت دارد 
که این خود یک مشکل اساسی است. ازآنجایی که محالتی نماینده جمهوری اسالمی 
در سازمان ملل بوده است و باید ارزش های این رژیم از جمله ازدواج دختران کم سن 
و سال و سنگسار زنان را باور داشته باشند،  نمی دانم کالج اوبرلین چگونه این فرد را 

با توجه به پیشینه ای که دارد، استخدام کرده است! «
دانیل پایپس، مورخ و رئیس انجمن خاورمیانه مستقر در فیالدلفیا به جروزالم پست 
گفت: »مایه دلگرمی است که چهره های مشهوری مانند شیرین عبادی، آذر نفیسی و 

الدن برومند، پرونده تحقیق در مورد استاد کالج اوبرلین را بر عهده گرفته اند.
از طرفی محالتی اظهار می کند: »مواضع رسمی که در طول مدت خدمت  خود به 

طور رسمی در سازمان ملل اتخاذ کرده ام، بیانگر دیدگاه شخصی من نبوده است«.
دانیل پایپس در پاسخ به اظهارنظر وی گفته است: » همینکه وی وانمود می کند که 

خدمتش به رژیم توتالیتر جمهوری اســالمی هیچ ارتباطی با دیدگاه ها یا سوابق او 
ندارد، خود حاکی از غیرقابل اعتماد بودن وی می باشد. «

وی افزود: پس از موج جدید خیزش سراسری در ایران، پانصد نفر از اعضای دانشگاه 
ییل جنایات رژیم جمهوری اسالمی ایران را محکوم کردند و بیش از 3500 دانشگاه 
از جمله 10 برنده جایزه صلح نوبل با ارســال نامه به جوبایدن خواستار توجه فوری 
به وضعیت وخیم دانشــگاه های ایران شدند و از وی خواستند تا »اقدامات ملموس 
بیشتری« را در این زمینه انجام دهد و بویژه مذاکرات با این رژیم را متوقف کند. جای 

تعجب است که کالج اوبرلین و محالتی در این مورد سکوت اختیار کرده اند. 
الدن بازرگان یکی از اعضای خانواده های جان باختگان دهه شصت از عبادی، نفیسی 
و برومند به خاطر نامه آنها به کالج اوبرلین که تحقیقات ناقصشان در مورد محالتی را 
زیر سؤال برده است و خواستار رسیدگی شفاف توسط یک شخص ثالث مستقل شده 
اند، تشکر کرد و گفت ما درخواست کمپین خود در اکتبر 2020 را تکرار می کنیم 
و خواهان برکناری فوری محالتی هستیم و اگر کالج اوبرلین مجددا درخواست ما را 

نادیده بگیرد، برای بهار 2023 تظاهراتی را برگزاری خواهیم کرد. 
جروزالم پست در سال 2021 گزارش داد که محالتی در سازمان ملل خواستار نابودی 
اسرائیل شده و جامعه اقلیت مذهبی بهائیان که از سوی رژیم جمهوری اسالمی تحت 

آزار و اذیت قرار می گیرند را نیز در سازمان ملل مورد حمله قرار داده است. 
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : سایت خبری جرازالم پست

برای ... برای ... برای قدردانی از

داریوش مهرجویی

امیدوارم تعریف و تمجید و تکریم من از فیلمســاز بلند آوازه کشورمان با »دوستی 
خاله خرسه« مقایسه نشــود و او را به دردسر نیندازد، چونکه از همان روزهای اون 
انقالب، )منظورم انقالب 43 سال پیش است) دست و بال زن ها از حقوق و آزادی و 

امکان های دیگر کوتاه شد از جمله در سینمای ایران.

ولی داریوش مهرجویی در خیلی از فیلم هایش نقش اول را به زن ها می داد و حتا دو 
فیلم به نام »لیال« و »سارا« ساخت که لیال حاتمی و نیکی کریمی ایفاگران نقش های 
اول بودند و در خیلی فیلم هایی که به دنیای هنر عرضه کرد از تبعیض و رنج و مشقت 

و فشارهای سنتی و دینی بر روی زن های کشورمان سخن گفت.

آخرین فیلمی هم که یکی از شاهکارهای او به حساب می آید »لومینا« است که نقش 
اول آنرا هنرمند ارزنده )پردیس احمدیه) ایفا می کند و داستان دختری است که به 
موســیقی عالقمند است ولی پدر و مادرش با تمام قوا با او مخالفت و عقیده خود را 
تحمیل می کنند که نمونه ایست از فرهنگی که سال ها در جامعه ما وجود داشته و 

وجود دارد.

بهر روی چون فکر می کردم مدت مدیدی اســت کسی از این بزرگوار )یعنی همون 
داریوش مهرجویی) تعریف و تمجیدی نکرده، فکر کردم من این کار را بکنم.

رامشگر ارمنی که می خواند مدام

زد قید سمرقند و بشد راهی شام

 بر چنگ همی نواخت دیم دیم دی ری ریم

بر طبل همی بکوفت دام دام دارا رام 

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-725672
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  در کانون خبر:

لغو بیش از ۹0 درصد پروازهای 
آمریکا و ۷0 درصد پروازهای 

 South west کالیفرنیا از سوی
با لغو نزدیک به 4000 پرواز در شــب گذشــته، 2905 پرواز به شرکت هواپیمایی 
South west تعلق داشــت و سهم بزرگی از این لغو پروازها، نصیب فرودگاه های 
کالیفرنیا شد و بسیاری از مسافران، شب تا صبح را در فردوگاه ها گذراندند و از پرواز 

خبری نبود. 
60 پرواز در LAX لغو شده و 55 پرواز با دیرکرد روبرو شده. در فرودگاه جان وین 

ارنج کانتی نیز با 51 پرواز لغو شده و 7 پرواز با دیرکرد روبرو شد. 
فرودگاه ســن دیه گو نیز با 89 پرواز لغو شده و 28 پرواز با دیرکرد، مسافران را جا 

به جا کرد. 
فرودگاه بربنک نیز 18 پرواز را لغو نمود و دیگر فرودگاه های کالیفرنیا که پروازهای 

داخلی با Southwest را در برنامه داشتند با لغو و یا دیرکرد روبرو شدند. 

ساخت خانه های ارزان قیمت برای کم درآمدها

 Habitat for شــهر ســانتا آنا با کمک 2/2 میلیون دالری به بنیاد غیرانتفاعــی
Humanity در ارنج کانتی، اقدام به ساخت خانه برای افراد کم درآمد می نماید. 

بنابر داده های سرشــماری 2020، میانگین درآمد در ارنج کانتی 1000485 دالر 
است و خانواده ای که بیش از 80388 دالر ساالنه درآمد دارد می تواند واجد شرایط 

برای این خانه های ارزان قیمت شود. 

این خانه ها که به صورت مجموعه های 6 واحدی با 3 اتاق خواب طراحی شده دارای 
2 حمام و دستشــویی اســت و 1430 فوت مربع محل زندگی خواهد داشت و تا 

دسامبر 2024 ساخت آن به پایان خواهد رسید. 
ناگفته نماند این بنیاد که از سوی جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا بنیاد 

شده است با کمک داوطلبان و نیکوکاران به ساخت خانه ها می پردازد. 

سرکار خانم نسرین امیری و همکاران آژانس امیری
بدینوسیله درگذشت آقای امیری بنیانگذار آژانس امیری 
را به شما و خاندان محترم امیری و کلیه همکاران آژانس 
امیری و به جامعه مشاغل ایرانی آمریکا تسلیت می گوییم.

همکاران شرکت کتاب - 08 و ایرانشهر

سرکار خانم شهرزاد طهوری 
مدیر آژانس شهرزاد

بدینوسیله درگذشت آقای طهوری ، همسر گرامی را به شما و 
خاندان طهوری تسلیت گفته و شکیبایی برای شما آرزومندیم.

همکاران شرکت کتاب - 08 و ایرانشهر

https://pandorarugs.com/
https://www.honarmandfoundation.org/
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 در کانون خبر:

213-573-9635

۷500 دالر بخشودگی  مالیاتی برای خریداران اتوموبیل الکترونیکی

از روز نخســت ژانویه 2023، بسیاری از کسانی که اتوموبیل الکترونیکی خریداری 
نموده اند تا میزان 7500 دالر بخشودگی مالیاتی دریافت خواهند نمود. 

این بخشــودگی مالیاتی که به عنوان بخشــی از برنامه کاهش از تورم و بخشی در 
راستای برنامه کاهش گازهای گلخانه ای انجام خواهد شد، هنوز روشن نیست که به 
سبب دیرکرد برنامه ریزی و مقررات اداره خزانه داری آمریکا چگونه در 2 ماه نخست 
ســال 2023 تاثیر گذار خواهد بود، اما آنچه روشــن است ایالتی چون کالیفرنیا که 

تالش دارد در 2032 به نقطه صفر آلودگی هوا برسد، چگونه آن را می خواهد با برنامه 
خود تطبیق دهد. 

این اتوموبیل های الکترونیکی باید در آمریکای شمالی تولید شده باشد و اتوموبیل های 
KIA، Audi و Hyundai را شامل نخواهد بود. 

گفته شــده است که انوموبیل های ســال های 2010 به بعد نیز در برنامه گنجانده 
شده اند. 

مردم خوشحال آمریکا در 
کالیفرنیا زندگی می کنند

در آخرین مطالعه ای که از سوی Smart Asset با در نظر گرفتن داده های آماری 
فدرال و ایالتی و منطقه ای در زمینه های وضعیت مالی شــخصی، کیفیت زندگی و 
تندرستی در نزدیک به 165 شهر امریکا انجام شده تا خوشحال ترین مردم را ارزیابی 
نمایند 17 شهر کالیفرنیا در 50 شهر باالی جدول هستند و 6 شهر کالیفرنیا در 10 
شهر باالی جدول نشسته است که بیشتر در کناره ها و یا نزدیکی اقیانوس هستند 

و یا در دستیابی و نزدیکی به شهرهای مهم هستند. این شهرها عبارت هستند از:

Sunny Vale – 1
Fremont – 4

Rose Ville – 7
San Jose – 8

Santa Clarita – 9
Irvine -10

 Huntington – 11

Beach
 San – 14
Francisco

Hayward – 17
Glendale – 21

Santa Rosa – 25
Fullerton – 27

San Diego – 31
OakLand – 32

Corona – 44
Chula Vista – 45
Sacramento – 50

Find My iPhone یافتن زنی که به دره پرت شده با برنامه

خانواده ای با به کار گرفتن برنامه Find My iPhone، توانســتند خویشــاوند 
پرت شده به 200 فوتی در پایین تر از بزرگراه را بیابند. 

این فرد که در روز کریســمس در گردهم آیی خانواده حضور داشت در شامگاه 
میهمانی را ترک کرده و در هنگام رانندگی در بزرگراه 18 دچار حادثه رانندگی 

شده و اتوموبیل به دره سقوط کرده است. 

روز دوشــنبه پس از آن که افراد خانواده، بر روی فیســبوک خبر گم شدن او را 
اعالم می کنند ماموران آتش نشــانی سن برناردینو کانتی خبر را می بینند و به 
 Find جستجو می پردازند و از سوی دیگر خویشاوندان او با فعال سازی سیستم
My iPhone محــل او را در نزدیک شــمار خیابــان 40 و بزرگراه 18 ردیابی 

می کنند و به 911 خبر می دهند. 

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

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

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

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل 70 ساله تجربه و 
بیش از 22 ســال خدمت در ساواک اســت. توانسته است اطالعات مفید و جامعی در مورد 
عملکرد ســاواک بویژه در باره  اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی 
را در اختیار  نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد.  او  بر بســیاری از ناگفته ها، نادیده ها، 

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

 310.477 7477

منتشـر شـد

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

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

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

دورم...

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

روایت ماندگاری )۲ جلدی(
هما  سرشار

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

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

روایت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

درخواست مایکل مور برای ماندگاری درریاست پلیس لوس انجلس 

مایکل مور، رئیس پلیس لوس آنجلس در نامه ای به کمیسیون پلیس لوس آنجلس، 
درخواست نمود تا یک دوره دیگر در ریاست اداره پلیس بماند و نیروهای پلیس را 
در زمینه چگونگی استفاده از قدرت با افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری آموزش 

بیشتری بدهد. 
او با اشــاره به دوران کرونا و کاهش شــمار نیروهای پلیس، که به افزایش جرم و 
آدمکشــی با اسلحه منجر شده است، می گوید می خواهد ضمن مدرن سازی اداره 

پلیس برای خدمت به خانواده ها و جامعه، لوس آنجلس را برای برگزاری جام جهانی 
فوتبال در 2026 و المپیک 2028 آماده نماد. 

او که 62 ســال دارد و بیش از 4 دهه اســت کــه در پلیس لوس آنجلس خدمت 
می کند و دوره خدمت او در ســال 2023 به پایان می رســد، مایل است یک دوره 

دیگر خدمت کند. 

جایزه 640 میلیون دالری التاری بزرگ آمریکا
در آســتانه آخرین روزهای ســال 2022، بار دیگر بلیت های بخت آزمایی 
Mega Millions که به 640 میلیون دالر رســیده است و قرعه کشی 
آن شــامگاه آخرین آدینه ســال 2022 خواهد بود، بسیاری از آرزومندان 
امیدوار را به ســوی محل های فروش بلیت التاری جذب می نماید تا شاید 

بخت با آنان یاری کند و به ارزوهای خود دست یابند. 
2 ماه پیش جایزه بزرگ به 2/04 میلیارد دالر رسید جایزه Mega میلیون 
در 45 ایالت آمریکا و واشــنگتن دی سی به مشارکت گذاشته و روزهای 
سه شنبه و آدینه قرعه کشی می شود و شانس برنده شدن، یک در 302/3 
میلیون نفر اســت. تاکنون کالیفرنیایی هــا جایزه نیم میلیارد دالری را در 

سال 2019، 2018 و 2013 برنده شده اند. 

لغو 16000 پرواز در آمریکا در یک هفته 

شرکت هواپیمایی South West که نزدیک به 3000 پرواز خود را در روزهای 
دوشــنبه و سه شنبه لغو کرده بود و مشکالتی را به فرودگاه های آمریکا به ویژه 
به کالیفرنیا تحمیل کرده بود، با لغو 2500 پرواز برای چهارشــنبه و لغو1400 
پرواز برای پنجشــنبه ، شرایط نامناسبی را برای مسافرت از شرق به غرب و از 
غرب به شرق ایجاد نموده است از سوی اداره فدرال نظارت بر پروازها به تحقیق 

وا داشته است. 
از پنجشــنبه گذشته تا چهارشنبه، شــمار پروازهای لغو شده بیش از 16000 
پرواز است که سرگردانی بزرگی در فرودگاه ها، ایجاد نموده است به گونه ای که 
مسافران در جســتجوی صندلی در پروازهای دیگر شرکت های هواپیمایی، راه 

به جایی نبرده اند. 

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

نخستین برف  زمستانی در شیراز و 
پیام یک هموطن شیرازی : 

امروز، این برف زیبا در شیراز به برکت برداشتن حجاب اجباریست.  سال ها 
در گــوش ما زنان و دختران ایــران زمزمه کردند: » بی حجابی با خود بی 
برکتی می آورد، اگر باران و برف نمی بارد تقصیر شــما زنانیست که حجاب 
را رعایت نمی کنید«  با آمران معروفشان، تحقیرمان کردند، آزارمان دادند، 
حــس امنیت و آرامش را از ما گرفتند تا به ما عقاید خودشــان را تحمیل 
و با ســرکوب از جامعه حذفمان کنند.   اما باید بگویم که شــما شکست 
خورده اید. زیرا که هر انسانی حق آزادی و آزاداندیشی دارد.  بدون سرکوب، 
زندان، باتوم، اعدام و شــکنجه!  مردم شریف ایران، کرامت انسانی و حق و 
حقوق از دســت رفتشان را از شما پس می گیرند.  شیراز شنبه 3 دی ماه  

مهسا_امینی 

هنرمندان مستقل لس انجلس به همت داریوش اقبالی و 
حمایت »بنیاد آینه« تقدیم می کنند:

نمایش »7 خوان آزادی«، روایت 43 ســال پایداری و از جان گذشتگی 
ایرانیان برای بازپس گرفتن وطن از چنگال اهریمن. یکشــنبه 8 ژانویه، 

ساعت 7 شب در
Wilshire Ebell Theatre

ما همه امتداد صدای ایران هستیم
به امید دیدار شما

ناکتا پهلوان 

:برای تهیه تیکت به لینک زیر مراجعه کنید
 www.iraniticket.com/hashtmedia

نویسنده: ناکتا پهلوان
کارگردان: ناکتا پهلوان و افشین کتانچی 

بازیگران: )به ترتیب ورود به صحنه)
علی عزیزیان، شهراد فردوتی، نیال زجاجی، نینا نایبی، افشین کتانچی، 
علی کاظمیان، سپینود، مادا دیویس، عرفان اخوان، یاسی ابراهیمی، نیکان 

هاروی، رکسانا رستگار، ناکتا پهلوان، مهتدی میرک، باران محسنی.

طراح رقص و رقصنده: کوثر عباسی
طراح حرکات بازیگران: شهراد فردوتی

مدیر صحنه: شایان وزیری
تصویر پرداز: ناری بهنام خواه، مانی سلیمی

طراح گرافیک: شیرین دقوقی
دستیار کارگردان: مدیسه بطهایی

دستیار نویسنده: مهتدی میرک
طراح صدا: علی عزیزیان

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
http://www.08global.net/08bus/
http://www.iraniticket.com/hashtmedia 
http://www.iraniticket.com/hashtmedia 
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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بیژن خلیلی

  در کانون خبر:

 Yosemite ریزش سنگ پاره های بزرگ در پارک ملی

ریزش سنگ پاره های بزرگ در  پارک ملی Yosemite که از روز گذشته آغاز شده 
است، بزرگراه 140 و جاده درونی پارک، Elportal RD را بسته نگه داشته و این 
مشــکل تا چند روز اینده نیز ادامه خواهد داشت و بسته شدن بزرگاه 140 و جاده 

Elportal به بسته شدن بزرگراه 120 و OAK Flat منجر شده است. 

اداره جنگلبانی و مسئوالن پارک پیشنهاد نموده اند از تارنمای این پارک دیدار شود 
تا اگاهی بیشتر از راه های جایگزین و دوران بسته بودن جاده ها به دست آید. ناگفته 
نماند که این پارک در دوران تعطیالت ســال نو، شمار زیادی از بازدید کنندگان را 

جلب می نماید. 

Job Opening at Ketab Corporation!
A Leading Iranian Magazine and Advertising Company looking for a Graphic Designer
We are looking for a candidate that possesses at least a bachelor’s degree and 
graphic designcertification. Candidates must be fluent in Farsi and have over ten 
years of experience in graphic design.

Please contact: ketab1@ketab.com

ستاره درخشش: ممنوعیت صادرات نفتی رژیم جمهوری اسالمی، منابع مالی سرکوب و 
تروریسم را متوقف خواهد کرد

درخشش  ستاره 
با  ای  مقالــه  در 
عنوان» بر حامیان 
تمرکز  تروریست 
کنیــد نــه گروه 
هــای نیابتــی« 
در 28 دســامبر 
جروزالــم  در 
تأکیــد  پســت 
کــرد: ممنوعیت 
صــادرات نفــت 
جمهوری اسالمی 
منابــع  ایــران، 
مالی ســرکوب و 

تروریسم این رژیم را متوقف خواهد کرد.
ســتاره درخشش در این مقاله با اشاره به سخنرانی والدیمر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 
در  کنگره آمریکا،و ســخن وی که»یک تروریست، تروریســت دیگری را پیدا کرده است«، 
می نویســد: » در پی فاجعه 11 ســپتامبر، تروریسم بین المللی به عنوان یک تهدید بزرگ 
مطرح شد و برخورد قاطعانه با آن، امری ضروری تلقی گردید. در حالی که، جهان عمدتاً در 
حال مبارزه با گروه های نیابتی تروریســتی است، مراکز اصلی تروریسم همانگونه بدون هیچ 
مزاحمتی به کار خود ادامه می دهند. آنچه مهمتر از مبارزه با این گروه های نیابتی می باشد، 
مبارزه قاطعانه با رژیم هایی اســت که خود تروریست هستند و از کشورهای تروریستی نیز 

حمایت می کنند. 
در این میان، رژیم جمهوری اسالمی ایران یکی از حامیان اصلی تروریسم بین المللی است که 
عمدتاً ایاالت متحده و اسرائیل را مورد هدف قرار می دهد و مدت هاست به عنوان استراتژیست 
و سرمایه گذار فعال سازمان های تروریستی، عمدتاً در جهان اسالم شناخته شده است. بارزترین 
نمونه آن، گروگانگیری 444 روزه دیپلمات های آمریکایی در تهران در اولین ســال تاسیس 
ایــن رژیم بود که تا به امــروز نیز این الگوی گروگانگیری ادامه دارد، زیرا هنوز اتباع خارجی 
از جمله شهروندان آمریکایی در میان گروگانهایی هستند که توسط جمهوری اسالمی ایران 

بازداشت شده اند.«
 ظلم داخل ایران و سکوت جهان

تا همین اواخر، رفتار رژیم جمهوری اســالمی ایران با اتباع خود در داخل و خارج از مرزهای 
کشور کمتر مورد توجه سایر کشورها قرار گرفته بود زیرا جامعه جهانی بیشتر منافع اقتصادی 
خود را در نظر می گیرند. اما همه اقشــار مردم ایران، اعم از زنان، جوانان، کارگران، معلمان، 
حقوقدانان، دانشجویان، دانشگاهیان، دانشمندان، روزنامه نگاران، هنرمندان، اقلیت های قومی 
و مذهبی و سایر ادیان، زهر این تروریسم اسالمی را طی 43 سال گذشته چشیده اند چراکه 
اعدام، حبس، رفتارهای غیر انســانی و شکنجه به عنوان حقوق الهی آخوندها در نظر گرفته 

می شود. 
نقض حقوق بشــر و ســوابق رژیم جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه اخیر چشمگیر بوده 
است بطوری که می توان به قتل های زنجیره ای برجسته ترین چهره های سیاسی و روزنامه 

نگاران، آدم ربایی و ناپدید شــدن در کوچه پس کوچه ها، ممنوعیت صدها نشریه خبری و 
زندانی شدن سردبیران آنها، اعترافات اجباری، قطع عضو، اعدام های عمومی، اعدام جوانان، و 

رفتار غیرانسانی با زنان اشاره کرد. 
از سوی دیگر، جمهوری اسالمی ایران تنها رژیمی است که آشکارا دستور ترور یک نویسنده 
خارجی را صادر و برای سر او قیمت تعیین کرده است و اخیراً جهان شاهد عواقب رقت انگیز 

آن می باشد. 
پیش تر بسیاری از کشورها مایل بودند که سوابق ضد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران را 
فراموش کنند. کشورهای غربی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری این رژیم دیدگاه مثبتی 
داشــتند و از به اصطالح انتخاب روسای جمهوری »اصالح طلبان«، حسن روحانی و محمد 
خاتمی، اســتقبال کردند و دیدگاه متعصبانه و حاکمیت غیرقابــل انکار ولی فقیه را نادیده 

گرفتند.
در حالی که ، همین اواخر رژیم جمهوری اسالمی ایران دو جوان را اعدام کرد. پیکر بی جان 
یک جوان 23 ساله که گویا حاکمیت روحانیون را به چالش کشیده بود از جرثقیل ساختمانی 
در مشهد مقدس آویزان شد و جوان 23 ساله دیگری نیز به جرم محاربه اعدام گردید. این دو 
جوان متعلق به نسلی مغرور و توانا بودند که باید به عنوان ارزشمندترین منابع کشور در نظر 

گرفته می شدند. 
رژیم جمهوری اســالمی، آرزوها، امیدها و رویاهای این دو جــوان را خاموش کرد، اما نمی 
تواند صدای سرکشی را که بیش از سه ماه در شهرهای مختلف ایران طنین انداز شده است، 
خاموش کند. زیرا مردم ایران مهسا امینی، مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری و صدها کشته 

دیگر این اعتراضات را فراموش نمی کنند. 
براندازی این رژیم آخوندی حق و مسئولیت خود مردم ایران است و باید قاطعانه برای آنچه 
فکر می کنند برای کشورشان مطلوب است ، مبارزه کنند. ممنوعیت عمال صادرات نفت ایران، 

منابع مالی سرکوب و تروریسم رژیم را متوقف خواهد کرد.
کشورهای آزاد صنعتی می توانند با صدور قطعنامه های مشترک، کلیه روابط اقتصادی با رژیم 
جمهوری اسالمی از جمله صادرات نفت این کشور را ممنوع کنند. تنها در این صورت است 
که حامیان رژیم در داخل، که در حال حاضر از رفاه و ثروت نجومی از این درآمدها و چپاول ها 

و اختالس های آشکار و پنهان برخوردارند، علیه این حکومت به پا می خیزند. 
نسل جوان ایرانی مشتاق یک زندگی جدید است. نسلی که از قوانین و محدودیت های دوران 
نابهنگام و انقالبی خسته شده است و  اکنون برای ایجاد یک حکومت سکوالر تالش می کند و 
حاضر است برای رسیدن به هدف از زندگی خود دست بکشد و معنا و ارزش ایرانی را دوباره 

زنده کند.  
یادآوری می گردد، ســتاره درخشش، نویسنده این مقاله یک ایرانی مهاجر  و مدیر بررسی 
برنامه صدای آمریکا در واشنگتن است که از سال 2013 تا 2021 مدیر صدای آمریکا به زبان 
فارسی بوده و اولین کانال تلویزیونی و دیجیتالی فارسیVOA را راه اندازی کرد. او در دانشگاه 

جورج تاون و در واشنگتن سخنرانی کرده است.
 

ترجمه گروه خبری ایرانشهر
منبع :  سایت خبری جروزالم پست

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
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چک های کمک نقدی ایالت کالیفرنیا تا 14 ژانویه 
۲0۲3به کسانی که دریافت نکرده اند

 ایالت کالیفرنیا که قرار بود چک ها و کمک های نقدی برای 
جبــران تورم و گرانی بنزین را پیش از پایان ســال به همه 
واجدان شرایط برساند اعالم کرد که تاکنون برای بیش از 7 
میلیون نفر به طور مستقیم، این پول ها به حساب بانکی آنها 
واریز شده است و 8 میلیون نفر نیز آن را با کارت های اعتباری 

دریافت نموده اند. 
و هنوز کســانی هستند که چک یا کارت اعتباری را دریافت 

نکرده اند برای این گروه از 17 دســامبر فرستادن کارت های 
اعتباری آغاز شده و تا 14 ژانویه 2023 ادامه خواهد یافت. 

این گروه کسانی هستند که از هنگام ارائه برگه های مالیاتی 
سال 2020 خود، حســاب بانکی خود را عوض کرده اند و یا 
میزان دریافتی حقوق سالیانه آنها و شمار افراد زیر تکفل آنها 

افزایش یافته است. 

در روز رژه گل سرخ ، پرواز پهباد ها 
بر فراز پاسادنا ممنوع خواهد بود

روز 2 ژانویه در هنگام برگزاری رژه گل سرخ، از ساعت 7 بامداد 
تا 2 پس از نیمروز، بنابر دســتور FAA )اداره فدرال نظارت بر 
پــرواز) هر گونه پروازی بر فراز محل برگزاری ممنوع اســت و 
تماشــاگران نباید پهبادهای )Drone) خود را همراه بیاورند و 
یا برای تصویربرداری در آسمان به پرواز درآورند و شهر پاسادنا 
منطقه پرواز ممنوع خواهد بود این ممنوعیت پیش از برگزاری 

 Penn state بیــن تیم های Rose Bowl بــازی فوتبال در
Nittany Lions و Utah Utes در هنــگام حرکت مردم به 

سوی ورزشگاه نیز برقرار خواهد بود.
مسابقه در ساعت 2 آغاز می شود و پیشنهاد شده است پهبادهای 

خود را در خانه بگذارید و به تماشای رژه و مسابقه بروید. 

لغو پروازهای  شرکت هواپیمایی
  Southwest بامداد آدینه پایان می یابد

  شــرکت هواپیمایی Southwest کــه لغو پروازهایش در 
آمریــکا ادامه دارد اعالم کرده اســت که پــس از آدینه 30 

دسامبر، پروازهایش را به طور عادی از سر خواهد گرفت. 
این آگاهینامه هنگامی در روز پنجشنبه 29 دسامبر، رسانه ای 
شــد که در ســاعت 9:30 بامداد همان روز تنها 52 پرواز از 
LAX به سوی فرودگاه های دیگر و 54 پرواز از فرودگاه های 
دیگر به ســوی LAX لغو شــده بود و تنها ممکن است 1 

درصد پروازهای آدینه لغو شود. 

گرچه در ظاهر، مشــکل لغو پروازها را در یک هفته گذشته، 
شــرایط آب و هوا و یخبندان فرودگاه هــا اعالم کرده اند، اما 
موضوع برنامه ریزی کامپیوترها و نرم افزارها موضوع دیگری 
اســت و پرسش اصلی این است پرواز از شرق آمریکا به غرب 
را می توان پشــت برف و یخبندان پنهان کرد اما با پرواز بین 
لوس آنجلس تا اوکلند، ســاکرامنتو، سن دیه گو و سن هوزه 

چه باید کرد. 

شماری از قوانین جدید کالیفرنیا
 برای سال ۲0۲3

از روز نخست ژانویه 2023 شماری از قوانین جدید در کالیفرنیا 
بر زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت. 

1 – سیستم هشــدار دهنده Feather Alert که به گونه ای 
همانند Amber Alert اســت و برای محافظت از زنان بومی 
و کسانی که ناخواسته ناپدید می شود از سوی پلیس راه به کار 

گرفته خواهد شد. 
2 – دستمزد کارکنانی که حداقل دستمزد را دریافت می نمایند 

با افزایش 50 سنت به 15.50 دالر خواهد رسید. 
3 – قانون شفافیت در پرداخت حقوق برای شرکت هایی که 15 
نفر یا بیش از آن کارمند دارند در آگهی اســتخدام باید میزان 
حقوق را اعالم نمایند و شرکت های باالی 100 نفر کارمند باید 
در گزارش خود به میزان درآمد با در نظر گرفتن نژاد، قومیت و 

جنسیت نیز اشاره نمایند. 
4 – در ســال 2023، ایالت کالیفرنیا روزهای تعطیل عمومی 
بیشتری خواهد داشت که روز 24 آپریل برای بزرگداشت خاطره 

قتل عام ارامنه و چهارمین آدینه ماه سپتامبر، روز بومیان آمریکا 
تعطیل خواهد بود.

5 – از روز نخســت ژانویه 2023 در صورت اضطراری می توان 
بدون پرداخت جریمه، از محل های غیرخط کشــی برای عابر 
پیاده، به ان ســوی خیابان رفت. که البته در نظر گرفتن خطر 

تصادف ضروری است. 
6 – در هنگام رانندگی، اتوموبیل ها باید رعایت فاصله 3 فوت با 
دوچرخه سواران و یا موتورسواران را داشته باشند و به رانندگان 
پیشــنهاد می شود در صورت نیاز مســیر را برای دوچرخه و یا 

موتور باز کنند و به مسیر کناری بروند. 
7 – قانون پیشنهادی شورای خوراک فروشی ها که با مخالفت 
MC Donald و In-N-Out دیگر شــرکت ها روبرو شــده 
است تا هنگام انتخابات سال 2024 ممکن است متوقف شود. 
8– کارکنان بخش کشاورزی می توانند اتحادیه تشکیل دهند

https://shop.ketab.com/
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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.

جایزه بلیت بخت آزمایی Mega Millions از 685 میلیون دالر گذشــته و امشب چهارمین جایزه 
بزرگ را در تاریخ آمریکا ، قرعه کشی می نماید و اگر کسی برنده نشود، با انباشته شدن بیشتر، در شامگاه 

سه شنبه قرعه کشی خواهد شد. 
جایزه Mega Millions که از سال 1996 افزوده شده است و در بیشتر ایالت های امریکا به فروش 
می رســد در ماه جوالی به 2/1 میلیارد دالر نیز رســید و تنها یک نفر برنده آن بود که او هم مقیم 
کالیفرنیا بود. اما در ماه اکتبر جایزه 502 میلیون دالری بین یک فلوریدایی و یک کالیفرنیایی تقسیم 

شد. 
قرعه کشی روز 30 دسامبر  از کانال یوتوب در ساعت 8 شب، پخش خواهد شد.

ترن مترو و اتوبوس رایگان در شب سال نو

برای کاهش ترافیک و رسیدن به مقصد در شب سال نو، 
متروی لوس آنجلس از ســاعت 9 شب شنبه تا 2 بامداد 
یکم ژانویه از هیچکس درخواست بلیت نخواهد کرد و همه 

مسیرها از اتوبوس تا خط آهن، رایگان خواهد بود. 
ترن ها و اتوبوس ها، هر 20 دقیقه از 8 شب به بعد مسافران 

را جا به جا خواهند کرد. 

ســال گذشــته اداره راه کالیفرنیا، 263 نفر را به ســبب 
رانندگی در حال مستی دستگیر نموده است و شوربختانه 

29 نفر نیز جان خود را در تصادف از دست داده اند. 
مســئوالن درخواست دارند تا جایی که می شود از وسیله 
نقلیه عمومی اســتفاده کنید و اگر مشــروب می نوشید، 

رانندگی نکنید. 

در سال ۲0۲۲ قانون گذاران کالیفرنیا 1166 الیحه را برای امضا به فرماندار فرستادند
در سال 2022 ایالت کالیفرنیا 1166 الیحه تصویب شده را به 
دفتر گوین نیوسام فرستاد و فرماندار 997 الیحه را با امضا برای 
اجرایی شــدن در اختیار مجریان قوانین گذاشت و تنها 169 

الیحه را وتو کرد. 
الیحه های تصویب شــده از حقوق مدنــی کارکنان تا مزایای 
درآمدی و خانه و مســکن گرفته و شماری نیز در زمینه جرم 
و جنایت و برخی در زمینه بهداشت و درمان که تامین کننده 

تندرستی است، ضرورت دارد. 
پس از آن که دیوان عالی قضایی مقررات آزادی سقط جنین را 
لغو کرد، در نوامبر ایالت کالیفرنیا حق سقط جنین را به قانون 
اساسی ایالت افزود و این ایالت پناهگاهی برای سقط جنین شد. 
در نوامبر الیحه پیشــنهادی31 از تصویب مردم گذشــت که 

فروش بسیاری از فرآورده های طعم دار تنباکو را ممنوع کرد.
=در ماه دسامبر، قاضی فدرال بخشی از قانون اسلحه را متوقف 

کرد و بخش های دیگر آن اجرایی ماند. 
ایالت کالیفرنیا با الگوبرداری از تگزاس که ارائه کنندگان خدمات 
سقط جنین را در معرض شکایت و درخواست جریمه و غرامت 
می نمود، ایالت کالیفرنیا ســازندگان اسلحه های بی نام و نشان 
معروف به Ghost Gun را هدف قرار داد تا قربانیان اســتفاده 
از این گونه اســلحه های دست ساز بتوانند از تولید کننده آن 

شکایت نموده و درخواست غرامت بکنند. 
سرنوشت شماری از قوانین در حالت غیر روشن قرار گرفته اند 
و تا زمانی که مخالفان درخواست لغو ان را ننموده اند و در حال 
گــردآوری امضای الزم برای طرح در برگه های رای هســتند، 
اجرایی نخواهد شــد. همین قانون اسلحه و افزایش دستمزد تا 
22 دالر در ســاعت و یا حفر چاه استخراج نفت تا 3200 فوتی 

مدارس از آن دسته از قوانین است. 

پایان لغو پرواز های از بامداد آدینه، پروازهای شــرکت هواپیمایی 
Southwest شرکت هواپیمایی South west در فرودگاه لوس 
آنجلــس به حالت عادی درآمد و از لغــو پرواز خبری نبود و تنها 
شماری از پروازها از ایالت هایی چون تگزاس به سوی لوس آنجلس 

با دیرکرد روبرو شده بود. 
شرکت هواپیمایی Southwest که در فاصله 8 روز گذشته، بیش 
از 15000 پروازش در آمریکا لغو شده و فرودگاه های بزرگی چون 

LAX، شاهد سرگردانی مسافران چمدان به دست برای پرواز به 
شرق آمریکا و یا ایالت های میانه بودند، خواهند توانست با دیدار از 
وب سایت شرکت هواپیمایی نسبت به تغییر پرواز خود و یا دریافت 
هزینه بلیت و یا اقامت در هتل و یا رستوران برای خورد و خوراک 

اقدام نمایند. 
شرکت هواپیمایی قول داده است تا به نوبت این مشکالت را پیش 

از دوم ژانویه حل کند. 

سرگردانی مسافران چمدان به دست برای پرواز
 به شرق آمریکا و یا ایالت های میانه

جایزه بزرگ 685 میلیون دالری بلیت 
Mega Millions بخت آزمایی
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  در کانون خبر:

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

History
For AwarenessFor Tolerance & 

Solidarity

سامانه : نه به یهود ستیزی

حاوی مقالات ، مطالب شنیداری و ديداری درباره کهنه ترين دگرستیزی در بشريت 
از يهودستیزی سنتی تا اسرائیل ستیزی 

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

www.NoToAntisemitism.org

399

واشنگتن فری بیکن جایزه مرد سال ۲0۲۲ را به مردان ایرانی اهداء کرد
واشنگتن فری بیکن جایزه مرد سال 2022 را به پدران، همسران، برادران و دوست 
پســرهای زنان و دختران معترض ایرانی اهداء کرد . این وب سایت خبری با اعالم 
این مطلب خطاب به مردان ایرانی نوشــت: »به مبارزه خــود ادامه دهید، چراکه از 
خودگذشــتگی و قهرمانی شــما هرگز در صفحات این پایگاه خبری نادیده گرفته 

نخواهد شد و همه شما »مردان سال« هستید.«
وب سایت خبری فری بیکن در روز پنج شنبه 29 دسامبر نوشت: روزنامه نیویورک 
تایمز در ماه سپتامبر اعتراضات مردم ایران را اعتراضاتی »به رهبری زنان« توصیف 
کرد و واشنگتن پست نیز این اعتراضات را »زن محور« نامید، که در واقع این یک نوع 
شوخی بی رحمانه نسبت به مردان است، همانگونه که بعضی از افراد ممکن است با 
قضاوت ناعادالنه خود به رانندگی زنان نسبت به مردان اعتماد نکنند. در حالی که وب 
ســایت خبری فری بیکن جایزه سال 2022 را به پدران، همسران، برادران و دوست 
پســرهای دختران و زنان معترض ایرانی اهداء می کند که اجازه داده اند تا در این 
اعتراضات روسری های خود را بردارند و آزاد باشند و نوع پوشش خود را انتخاب کنند.
از طرفی، تنها زنان و دختران ایرانی نیســتند که می خواهند نفس بکشــند و آزاد 
باشــند بلکه شوهران، پسران، پدران و دوست پسرهایشان در کنار آنها به خیابان ها 
می آیند و جان خود را به خطر می اندازند و شعار »مرگ بر دیکتاتور« سر می دهند. 
حال از خودگذشتگی مردان معترض ایرانی در کجای تیتر نیویورک تایمز قراردارد؟ 
بدون شک مردان ایرانی زیر یوغ افراط گرایی مذهبی رژیم جمهوری اسالمی آسیب 

بیشتری دیده اند. 
این خبرگزاری در پایان می نویسد: امید است، آزادی های اساسی به زودی به ایران 

باز گردد و زیبایی چشــمگیر زنان ایرانی در معرض دید همه جهانیان قرار گیرد و 
مردان و زنان ایران به آزادی دست یابند. 
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توافق هسته ای جمهوری اسالمی ایران - آیا کشورهای اروپایی
 درس عبرت نگرفته اند؟

جو بایدن اخیرا اعالم کرد که برجام »مرده« است. از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسالمی 
ایران از جمله حســین طائب، مشــاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حسین 
سالمی فرمانده کل ســپاه ادعا می کنند:« آمریکا التماس می کند که به مذاکرات بازگردد 
و با ارسال پیام های متناقض، ریاکارانه عمل می کند.« حال، سوال اینجاست که »چه کسی 

حقیقت را می گوید؟«
به گزارش رسانه های جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عربی و برخالف همه شایعات قبلی 
مبنی بر شکست برجام - مذاکرات هسته ای هنوز زنده است و اخیرا حتی روند پیشرفت آن 
نیز شــدت گرفته است. به عنوان مثال، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا ، در نشست 20 دسامبر بغداد 2 در اردن با یکدیگر دیدار کردند و گزارش دادند 

که در مذاکرات پیشرفت هایی حاصل شده است. 
بنابه گزارش رسانه های جمهوری اســالمی ، آمریکا می خواهد نفوذ منطقه ای این رژیم را 
محدود کند و در مورد موشــک های بالستیک این کشور که تهدیدی برای امنیت اسرائیل 
و برخی کشــورهای عربی همسایه بشمار می آید، به توافق برســد. این دو موضوع - نفوذ 
منطقه ای و موشک - در برجام اصلی وجود نداشت و منطقی است که آمریکا واقعاً آنها را در 
مذاکرات هسته ای بگنجاند. در واقع، این مسأله ممکن است نشان دهد که ایاالت متحده از 
خواسته هایی که جمهوری اسالمی ایران هرگز با آن موافقت نخواهد کرد، دست نمی کشد.

یکی دیگر از نشانه های پیشرفت این مذاکرات، نامه اخیر ابراهیم رئیسی، به هیثم بن طارق، 
رهبر عمان درباره این توافق است. امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز اخیرأ نسبت به این 

نامه خوش بینانه صحبت کرده است. 
اگر واقعاً با وجود اظهارات غیررســمی پرزیدنت بایدن مبنی بر مردن برجام، ایاالت متحده 
همچنان با رژیم جمهوری اسالمی در حال مذاکره باشد، پس دولت بایدن نیز دقیقاً همان 
کاری را انجام می دهد که اوباما در ســال 2015 انجام داد، زمانی که مخفیانه و به صورت 

کتبی، غنی سازی اورانیوم توسط رژیم جمهوری اسالمی ایران را تأیید کرد. 
 

در صورت انجام احتمالی توافق هســته ای، آمریکا و کشورهای اروپایی باید چند موضوع را 
در نظر داشته باشند:

-رژیم جمهوری اسالمی، با توجه به بحران اقتصادی  و  100 روز اعتراضات مردمی، مستاصل 
است که هر چه سریعتر توافق هسته ای انجام پذیرد. بنابراین ممکن است آمریکا و اروپا را 

فریب دهد و از آنها امتیازاتی بگیرد. 
-آیا این مسأله در نظر گرفته شده است که تمام وعده های اوباما مبنی بر اینکه فعالیت های 
هسته ای جمهوری اسالمی رصد شود، ولی هیچگاه عملی نشد و آیا تضمینی هست که در 

آینده اجرا شود؟
-آیا کشورهای اروپایی متوجه هستند که ادعای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر منع ســالح های هسته ای یک دروغ محض است؟ آیا نشنیده اند که مسئولین این 
رژیم آشکارا درباره توانایی فنی برای تولید بمب هسته ای بحث کرده اند و تولید آن را توجیه 

می کنند؟

-آیا توجه دارند که این رژیم همواره مانند ادعای وقیحانه خود مبنی بر عدم فروش پهباد به 
روسیه دروغ می گوید؟

-آیا بخاطر دارند که خود آمریکا هیچ سرنخی از محل 8.5 تن اورانیوم غنی شده که قرار بود 
در سال 2015 در چارچوب برجام اولیه به خارج از ایران منتقل شود، ندارد؟

-آیا کشورهای اروپایی به این واقعیت پی برده اند که جمهوری اسالمی ایران، اورانیوم را تا 60 
درصد غنی سازی کرده  است - سطحی که برای استفاده در زیردریایی های هسته ای مناسب 
است؟ آیا آنها واقعاً این تصور را دارند که برنامه هسته ای این رژیم، همانطور که خودشان ادعا 
می کنند، برای اهداف غیرنظامی است و اورانیوم غنی شده 60 درصد برای حمل گوجه فرنگی، 

سیب زمینی و پسته ایرانی در زیردریایی های هسته ای استفاده خواهد شد؟
 T آیا آنها متن اصلی برجام را دوباره خوانده اند و این مسأله را در نظر می گیرند که بخش-
صراحتاً به این رژیم هشدار داده است که تحت شرایط خاص، دستگاه های آزمایشی هسته ای 

را منفجر کند؟
-در صورت دستیابی به توافق جدید، آیا آنها موافقت خواهند کرد که تمام اورانیوم غنی شده 

خود را به روسیه که نزدیک به یک سال است با اوکراین و اروپا می جنگد، منتقل کند؟
 در واقع  بطور کلی توافق هسته ای با جمهوری اسالمی ایران کاری بیهوده و » آب در هاون 

کوبیدن« است. 
 در حالی که، از ســویی، کشــورهای  اروپایی نیاز مبرمی به نفت ارزان تر دارند زیرا شــاهد 
تظاهرات ضد دولتی می باشــند. از سوی دیگر، دولت دموکرات بایدن نیز، به نوبه خود، به 
حمایت اروپا از جنگ اوکراین  و نیز توافق هسته ای با جمهوری اسالمی تا قبل از انتخابات 

ریاست جمهوری 2024 نیاز دارد.
 نویسنده: یگال کارمون
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

#زن_زندگی_آزادی #انقالب_ملی_ایران #نه_به_جمهوری_اعدامی #مهسا_امینی
ایشاال سال ۲0۲3 بدون جمهوری بچه کش اسالمی، بگو آمین!

سرمقاله ایرانشهروند: یا علی مدد!
برای هفته دیگری که با ادامه انقالب ملی ایران و جنایات جمهوری شیطانی اسالمی گذشت ...

خبــر: علی دایی، اســطوره فوتبال 
ایــران می گوید مامــوران امنیتی 
هواپیمای حامل همســر و دختر او 
را به زمین نشــانده اند و آن ها را از 
آن خــارج کرده اند. بــه گفته آقای 
دایی هواپیمــای خط هوایی ماهان 
از تهــران عازم دوبی بــوده که در 
جزیره کیش به زمین نشانده شد و 
همسر و دختر او را از هواپیما خارج 
کرده اند. علی دایی گفت که این دو 
نبوده اند و بدون  نفر ممنوع الخروج 
مشکل از گیت های پرواز فردودگاه 
رد شده اند. آقای دایی گفت: »همسر 
و دختــرم امروز از فــرودگاه تهران 
کامال قانونی سوار هواپیما شدند تا 
به دوبی بروند اما هواپیمای شرکت 
ماهان را از دوبــی برگرداندند و در 
کیش به زمین نشــاندند و دختر و 
همسر من را از پرواز پیاده کرده اند 

اما بازداشت نشدند.«
... از قدیــم االیام اکثــر مردم ایران 

حتی اگه شیعه هم نباشن، موقعی که مدد و یاری تو هر کاری بخوان مخصوصا اگه کار بدنی 
و زور زدنی باشه، علی رو صدا میکنن ... اینی که کار درستی میکنن یا این عقیده درسته یا 
نه، ربطی به ما نداره اما اونی که ربط داره اینه که بعد از انقالب جعلی اسالمی، نظام آخوندی 
که دامن زدن به اعتقادات افراطی مذهبی یکی از مهمترین اهدافش بود، شروع کرد از اسم 
علی و خاندانش سو استفاده کردن و بعد از به قدرت رسیدن خامنه ای ملعون، چون اسمش 
سید علی بود، دیگه رفتن دنبال اینکه حکومت سیدعلی همون خالفت علیه و مقام والیت 
سید علی هم همون والیت و امامت حضرت علیه که از طرف پیامبر بهش رسیده و خالصه 
سیدعلی هم خودشو کرد قاطی خاندان علی و فامیل امام زمون و اینا شد تا االن که این روزا 
ملت شعار و صد البته فحش خوار و مادر رو میکشن به جونش و هر چی بیچاره تبلیغ کرده 
بود که فامیل حضرت علیه، نقش بر آب شد و االن بچه کوچولوی ایرانی هم در حد مرگ بر 
دیکتاتور یا مرگ بر خامنه ای، شعار میده ... وای به حال شعارای دیگه که شغل اصلی مقام 

والیت وقیحو فریاد میزنن مثه خامنه ای ***شه یا ***شه و ...
اما در برابر سیدعلی ملعون ضد علی، علی های دیگه ای هم هستن که نه تنها باعث بدنامی 
خاندان علی نشــدن بلکه بین حداقل اونایی کــه مذهبین، جایگاهی پیدا کردن که صفات 

شجاعت و جوونمردی علی رو 
بهشون نســبت میدن و مردم 
دوستشــون دارن مثــه علــی 
کریمــی و علی دایی ... اما علی 
دایی، یکی از بزرگترین اسطوره 
های زنــده فوتبال جهان چنان 
بودنش در کنار مردم )بخصوص 
اینکه توی مملکته!) برای دار و 
دسته سیدعلی بابا و چهل دزد 
بغداد سنگین بوده که از توقیف 
کردن زن و بچه علی دایی هم 
نمیگذرن ... یارو هواپیما رو وادار 
کرده از مسیر دوبی بیاد کیش 
تا بانو و دختر سلطان علی دایی 
پرسپولیس)  هوادارای  قول  )به 
رو ممنــوع الخروج یهویی روی 
آسمون کنن و برگردونشون به 
زندان والیت، جمهوری شیطانی 

اسالمی ایران! 
شهریار فوتبال ایران )قابل توجه 
هویت-تجزیه طلــب های بی 
شرف: ببینید علی دایی، بزرگترین چهره ورزشی معاصر آذربایجانی، بر ایرانی بودن خودش 
تاکید داره و بهش افتخار میکنه پس لطفا خفه شید!) که تقریبا از اوایل شروع انقالب ملی 
ایران، حدود بیش از صد روز پیش، در کنار مردم قرار گرفت و مورد هجمه بی شــرف های 
حکومت ســیدعلی ***ش بوده تا االن با شــجاعت به راهش ادامــه داده و هر روز باعث 
آبروریزی بیشــتر نظام و از دست دادن مشروعیت اون در عرصه بین المللی میشه ... شاید 
جمهوری اعدامی بچه کش بتونه صدای مردم عادی رو خفه کنه یا حتی ســر به نیستشون 
کنه و کســی هم خبردار نشه اما دست زدن به شخصیت های ملی شناخته شده در سطح 
دنیا، هزینه های سیاسی نظام رو خیلی باال میبره مثه دستگیری و بازداشت ترانه علیدوستی 

که تصادفا این بانوی هنرمند هم یه علی توی فامیلش داره ... 
ممکنه اگه کسی بخواد سیدعلی رو صدا کنه بگه »یا علی ***ش« ولی قطعا اگه بخوان علی 

های عزیز ایران رو صدا کنن میگن: یا علی مدد!   
پیروزی نزدیک است

زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

یادداشت اقتصادی هفته: مال خر!
دو سه سال پیش توی همین صفحه طنز ایرانشهروند که قبال اسمش حکایات بازار بین 
الخبرین بود، کامل در مورد جمله معروف »اقتصاد مال خر است« توضیح دادیم و فکت 
چک کردیم که بعله، آن عمام لعنت اهلل علیه این چیزشعر را تالوت کرده و به عنوان 
یکی از دروس خارج فقه ایشان در حوزه های علمیه و یکی از مباحث مهم صحیفه نور 
)به قلم آن حضرت!!!) در دانشگاه های کشور تدریس و یکی از مهمترین مبانی نظریه 

اقتصاد تخمی-اسالمی در نظام والیی می باشد! 
دیروز تو همین لس آنجلس خودمون رفتم ساندویچی محل، صاحبش یکی از بچه های 
باحال ارمنی اصفهانه که دیگه باهم رفیق شدیم و هر موقع میرم پیشش کلی با هم گپ 
میزنیم ... تا منو دید گفت: به به آقا ایرانشهروند، امروز چی برات بذارم؟ من: بی زحمت 
یه زبون دابل میت سفارشی، مثه همیشه! ساندویچی: چشم، راستی قیمت دالر شما 
امروز چنده؟ گفتم: یعنی چی؟ مگه هر کی قیمت مخصوص خودشو داره دالرش؟ س: 
آره دیگه، معلوم نیست واقعا چنده، هر کی یه قیمتی میده ... گفتم: آهان، از اون لحاظ 
... واال چی بگم، آخرین قیمتم 43700 تومن بوده ولی میگن همینم نیســت تو بازار 
و باالتر معامله میشه ... س: به نظرت چی میشه عاقبت؟ من: واال فک کنم انقدر دالر 
بره باال تا ماتحت خامنه ای پاره بشه! گفت: به باسن عاقا چه ربطی داره؟! گفتم: آهان 
... جونم برات بگه که حضرت عمام لعنت اهلل سالها پیش فرمودن که اقتصاد مال خر 
است و قیمت دالر آزاد هم سالهاست که توی ایران شاخص اقتصادی مهم مملکته که 
باال و پایین شدنش، کل اقتصادو باال پایین میکنه ... پس چون دالر جزو اقتصاد مملکته 
و درضمن مال خره و هر چیزیم که مال خر باشه، منطقا کلفت و درازه بنابراین وقتی 
دالر میره باال، مال خره که داره سیخ میشه تا بره تو فالن صاب مملکت که االن مقام 
عظمای والیت، حاج عاقا توپ تانک فشفشه اس! ... ساندویچی محل در حالی که که 

ساندیچمو داشت میذاشت رو میز گفت: 
ایرانشهروند، چرا انقدر بی ادبی؟ نمیشد جور دیگه توضیح بدی؟ گفتم: وقتی یه بچه 
کوچولو میاد توی خیابونا عربده میکشه توپ تانک فشفشه، خامنه ای فالن کشه، من 
که خیلی مودب تر توضیح دادم که! رفیق ساندویچ فروشم در حالی که کیسه غذا رو 
میداد دستم گفت: اون بیچاره )خمینی گور به گور شده) گفت اقتصاد مال خره، بهش 

خندیدن ولی حاال باس بشینن و زار بزنن از پارگی!
ایران را پس می گیریم

زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
*********

 واسه عید امسال بابام قول داده ما رو ببره آجیل فروشی 
از هر آجیل 2 3تا برای تست بخوریم

*********
دیدی عکســای قدیمیتو نگاه میکنی و میگی چقدر 

داغون بودم و …
االنم داغونی فقط زمان میبره بفهمی:)))))

*********
یکی از حرفه محبوب دروان کودکی این بود که بفهمیم 
این جوجه رنگی خروس میشــه یا مرغ غافل از اینکه 

همشون خروس میشدن.
عجب بابا عجب
*********

یبار رفته بودیم خونه خواهر شوهرم شیرینی کشمشی 
اوردن بخوریم .. من شــیرنی ها رو میخوردم کشمش 
ها رو از دهنم در میاوردم میذاشــتم رو بشقاب ... بعد 
متوجه شدم بعد جمع کردن بشقابا خواهر شوهرم فکر 

کرده دخترم دراورده همه رو انداخت دهنش ... خخخ
یه دل سیر دلم خنک شد ...

*********
 من اولین شب عروسیم وقتي با زنم وارد خونه میشیم 

بهش میگم چشماتو ببند
منم بــدو بدو میرم تو اتاق و روتخــت کنار پریز برق 

میخوابم میگم این جاي منه
*********

  با دوســتم رفته بودیم بانک سرقت کنیم، گفتم دستا 
باال، کارمنده لپمو کشید گفت وای تو چقدر بامزه ای؛

از اول بهــش گفتم لباس اســپایدرمن و پرت کردن 
نخ دندون سمتشون جواب نمیده، قبول نکرد

*********
یک آخوندی گفته زن و شوهرها تو خونه همدیگه رو به 
اسم کوچک صدا نکنند. فامیلی هم که با بچه ها اشتباه 

میشه. قراره علی الحساب همدیگه رو با 4 رقم آخر کد 
ملی صدا کنن تا ببینیم بعداً چه تصمیمی گرفته میشه.

پی نوشت:
ایشون احتماال از وضع حجاب خانمها توی خونه خبر 
نداره! بدتر اینکه زن و شوهرها شبها پیش هم میخوابن!

*********
یادتون باشه هیچ وقت قلب آدمارو نشکنین چون اونا 

فقط یکی ازش دارن !
بجاش استخوناشونو بشکنین، هم حال میده هم کلی 

ازش دارن !
*********

-پاره شد!
*پاره شد؟ . . . . بایا کن!

-سوخت!
*سوخت؟! . . . . بایا کن!

-درد دارم!
*درد داره؟! . . . . بایاکن!

... هــر کــی ندونه فکــر میکنه کپی متــن یه فیلم 
خاکبرسریه !

*********
تو خونه دعوامون شد و از اونجا که فقط یه اتاق داریم 
تو صف وایســادیم نوبتی می رفتیم تو اتاق درو محکم 

می بستیم!
*********

 رابطه ی ادم با خواهر/بــرادرش خیلی جالبه حاضری 
کلیه تو بهش بدی ولی حاضر نیستی یه لیوان آب براش 

ببری!
*********

فقط در زبان فارسی میشه 19 تا فعل رو کنار هم گفت:
داشتم میرفتم دیدم گرفته نشسته گفتم بذار بپرسم 
ببینــم میاد نمیاد دیدم میگه نمیخــوام بیام بذار برم 

بگیرم بخوابم!

یارو، دیوث معلوم نیست چیکاره اس! فکر کردم رییس 
جدیده بانک مرکزیه یا رییس بسیج مسجد محل!

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
30 دسامبر تا  5 ژانویه  ) ۹ دی تا 15 دی (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

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

تا پايان ، 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 ۹ دی   |  30 دسامبر

1300 خورشیدی ) 1921 میالدی)
قانون عضویت ایران در جامعه ملل متحد به تصویب مجلس شورای 

ملی رسید
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی)

قبول پیشــنهاد نخســت وزیری از طرف دکتر شاپور بختیار آخرین 
نخست وزیر

محمدرضا شاه پهلوی در آخرین ماه های سلطنت خاندان پهلوی
1358 خورشیدی ) 1979 میالدی)

درگذشت اسماعیل رایین - نویسنده و پژوهشگر
1367 خورشیدی ) 1988 میالدی)

درگذشت عزت اهلل مقبلی - بازیگر تئاتر، سینما و رادیو
1372 خورشیدی ) 1993 میالدی)

درگذشت محسن فرید - بازیگر تئاتر و گوینده رادیو در لس آنجلس
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی)

اعدام صدام حسین دیکتاتور عراق و متجاوز به خاک ایران
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی)

درگذشت خســرو فرشیدورد، ادیب، نویسنده و متخصص در دستور 
زبان ونگارش فارســی در سن 80 سالگی در تهران. غزل معروف این 
خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. از سرود ه های اوست که بین 
مردم به ویژه ایرانیانی که پس از انقالب ترک دیار کرده اند و ســاکن 
خارج کشور هستند از معروفیت خاصی برخوردار است. او همچنین 
دو مجموعه اشــعار با عنوان »حماسه انقالب« و » صالي عشق« از 

خود به جاي گذاشته است.
1395 خورشیدی )2016 میالدی)

درگذشت پوران فرخزاد، نویسنده و خواهر فروغ فرخزاد در بیمارستان 
ایرانمهر بر اثر ایســت قلبی در تهران. وی  مدتی را در کما بسر برده 
بود. وی متولد ســال 1312 بــود. از جمله آثار او می توان به »زن از 
کتیبه تا تاریخ«، »اوهام ســرخ شــقایق«، »کسی که مثل هیچکس 

نیست« و.... نام برد.

شنبه 10 دی   |  31 دسامبر

1304 خورشیدی ) 1925 میالدی)
زادروز علی تابش، گوینده  رادیو، کمدین و بازیگر

1329 خورشیدی ) 1950 میالدی)
زادروز ناصر چشم آذر، آهنگساز و 

تنظیم کننده موسیقی ایرانی.
 1962  ( خورشــیدی   1341

میالدی)
ســیدمهدی  ســناتور  درگذشت 
فاطمی معروف به عمادالســلطنه 
که در دوران قاجار و پهلوی کراراً 

وزیر، والی، وکیل و سناتور بود
 1970  ( خورشــیدی   1349

میالدی)
)درگذشت  عبدالهی،  ناصر  زادروز 

خورشیدی 1385 ) خواننده ایرانی
1356 خورشیدی ) 1977 میالدی)

سفر رسمی جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا و همسرش به ایران
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی)

در جلســه مشترک مجلسین رأی تمایل به دولت شاپور بختیار داده 
شد

1358 خورشیدی ) 1979 میالدی)
درگذشت ســید جواد بدیع زاده، هنرمند آواز و مبتکر موسیقي آواز 

»رپ« در ایران

یکشنبه 11 دی   |  1 ژانویه

1348 خورشیدی ) 1970 میالدی)
محمدرضا شاه و فرح پهلوی وارد دهلی شدند.

1348 خورشیدی ) 1970 میالدی)
تصویــب قانون حمایــت حقوق مؤلفان و مصنفــان و هنرمندان در 

مجلس شورای ملی ایران
1384 خورشیدی ) 2006 میالدی)

درگذشت مهین اسکویی هنرمند برجسته تئاتر و نخستین کارگردان 
زن در ایران )متولد 1309 در تهران)
1384 خورشیدی ) 2006 میالدی)

درگذشت ناصر خدایار، روزنامه نگار و نویسنده در ایران

دوشنبه 1۲ دی  |   ۲ ژانویه

1316 خورشیدی ) 1938 میالدی)
درگذشــت اعتصام الملک- روزنامه نگار، نویســنده و مترجم، پدر 

پروین اعتصامی
1321 خورشیدی ) 1943 میالدی)

اعالم انتزاع دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ، و استقالل آن به عنوان 
یک واحد مستقل فرهنگی با شرایط خاص خود

1356 خورشیدی ) 1978 میالدی)

ژنرال ضیاءالحق رییس حکومت نظامی پاکستان وارد ایران شد.
1384 خورشیدی ) 2006 میالدی)

درگذشت شاعر توانای معاصر ترانه 
خلعتبری، خواهر سیمین بهبهانی.

 2015( خورشــیدی   1394
میالدی)

اینانلــو،  ذرگذشــت محمدعلــی 
مستندســاز،  شــناس،  طبیعــت 
کارشناس و مفســر والیبال بر اثر 
بیمــاری در بیمارســتان آتیه در 

تهران.

سه شنبه 13 دی   |  3 ژانویه

1321 خورشیدی ) 1943 میالدی)
دکتر علی اکبر سیاسی از طرف رؤسای دانشکده های دانشگاه تهران 

به ریاست دانشگاه تهران انتخاب شد
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی)

کنفرانس گوادولوپ باشرکت رؤسای جهور آمریکا، فرانسه و نخست 
وزیران آلمان و انگلیس در جزیره گوادولوپ برای رسیدگی به بحران 

ایران تشکیل شد.
ارتشبد عباس قره باغی از طرف محمدرضاشاه به ریاست ستاد ارتش 

منصوب شد

چهارشنبه 14 دی  |   4 ژانویه

1294 خورشیدی ) 1916 میالدی)
اشغال شهرهای قم و کاشان توسط قوای روس

1300 خورشیدی ) 1922 میالدی)
رضاخان سردار سپه وزیر جنگ، فرماندهی لشکر

مرکز را برعهده گرفت
1335 خورشیدی ) 1957 میالدی)

زادروز شهره صولتی، هنرمند آواز 
مقیم خارج از ایران

کلیه ســی دی های خانم شــهره 
صولتی در شــرکت کتاب موجود 

است
 1959  ( خورشــیدی   1337

میالدی)
گشــایش دانشــگاه اهــواز با نام 
حکومت  شــاپور،  گندی  دانشگاه 
جمهوری اسالمی که موضعی علیه 
دست آوردهای ایرانیان در پیش از 
هجوم اعراب به ایران را دارد، نام این دانشــگاه را به دانشــگاه اهواز 

تغییر داد
1353 خورشیدی ) 1975 میالدی)

انتصاب جمشید بهنام به ریاست دانشگاه فارابی
1373 خورشیدی ) 1994 میالدی)

درگذشــت حشمت ســنجری، موســیقیدان و رهبر دائمی ارکستر 
سمفونیک

1389 خورشیدی ) 2011 میالدی)
درگذشت علیرضا پهلوی سومین فرزند و دومین پسر محمدرضاشاه 
پهلوی، به علت خودکشــی در سن 44 سالگی در بوستون امریکا در 

منزل شخصی خود

پنجشنبه 15 دی   |  5 ژانویه

1313 خورشیدی ) 1935 میالدی)
زادروز فــروغ فرخزاد - شــاعر و 

فیلمساز
آثار شنیداری، دیداری و کتابهای 
فروغ فرخــزاد و در مــورد او در 

شرکت کتاب موجود است
 1946  ( خورشــیدی   1324

میالدی)
درگذشت میرســیدمحمد امامی- 

امام جمعه تهران
 1969  ( خورشــیدی   1347

میالدی)
درگذشت حمید سیاح - رجل سیاسی ایران

1349 خورشیدی ) 1971 میالدی)
مقامات امنیتی ایران تعداد دانشــجویان ایرانی کنفدراســیون را در 

خارج از کشور 1500 نفر اعالم کردند
1356 خورشیدی ) 1978 میالدی)

کلیه مراکز دانشــگاهی در اعتراض به ســفر کارتر بــه ایران، 3 روز 
تعطیل شد

1378 خورشیدی ) 1999 میالدی)
درگذشت ملوک ضرابی، هنرمند آواز ایران

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

در جنوب کالیفرنیا

347347
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

جایزه 50000 دالری برای دستگیری راننده فراری

پلیس لوس آنجلس 50000 دالر جایزه برای دستگیری فردی تعیین کرد که در 
روز کریسمس با تسخیر غیرقانونی خیابان ها، هنگام رانندگی خطرناک و مرگبار، 

موجب مرگ زن 24 ساله ای به نام Elyzza Guajaca شده است. 
این تسخیر خیابان در 9 بامداد روز کریسمس، در تقاطع خیابان های فلورنس و 

کرنشا در هاید پارک روی داده و Elyzza که به تماشای این نمایش وحشتناک 
ایستاده بود در برخورد با یک شورلت کامارو سیاهرنگ که کنترل خود را از دست 
داده بود، در کنار خیابان جان خود را از دست داده است، راننده از محل گریخته 

است و پلیس برای یافتن او کمک می خواهد. 

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

