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مفسر شبکه خبری سی ان ان:
 قدرتمندترین سالح سرکوب 
رژیم جمهوری اسالمی ایران 

دیگر عمل نمی کند!

جورج هارونیان: اسرائیل 
بهترین دوست مردم ایران است

ارزان فروشی بنزین و زنگ 
خطر واردات آن حاصل 
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 جمهوری اسالمی ایران 

فراخوان راه اندازی طوفان 
توییتری علیه سپاه 
پاسداران تروریست 
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نوشته: صفا حقیقت  صفحه 8

» یک دریچه آزادی «، پادکست 
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ماندانا زندیان  صفحه 10

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
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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 دیگر؟
فوری به 08 خبر بدهید تا هم در 08 ثبت شوید و هم خبر 
کاری که انجام داده اید و یا موفقیتی که کسب کرده اید 
در هفته نامه  ایرانشهر  منتشر شود تا هزاران نفر از آن 

باخبر شوند.
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تارا ســپهری فر، پژوهشــگر امور ایــران در دیده بان 
حقوق بشــر، در مصاحبه ای با شبکه خبری سی ان ان 
گفت:«محاکمه ها و اعدام ها بخش دیگری از ماشــین 
سرکوب جمهوری اســامی است که هدف آن نمایش 
قــدرت رژیم و ایجاد رعب و ترس در مردم معترض می 

باشد. »
در حالی که جمهوری اسامی ایران مدت هاست در رتبه  
های برتر اعدام  جهان قرار دارد، اخیراً این رژیم با صدور 
احکام اعدام برای معترضان، مجازات اعدام را به ســطح 

جدیدتری رسانده است.
در پــی اعدام دو نفر از معترضیــن در ایران طی هفته 
گذشــته که اعتراض جامعه بین المللی را برانگیخت، 
بســیاری از منتقــدان می گویند ایــن اعدام ها نتیجه 
محاکمه های ساختگی عجوالنه رژیم جمهوری اسامی 

است.
گروه حقوق بشــر عفو بین الملل در گزارشی از ماه مه 
2022  اظهار داشت که رژیم جمهوری اسامی ایران در 
سال 2021 تعداد 314 نفر را اعدام کرد که این رقم 20 

درصد بیشتر از سال قبل می باشد. 
تارا سپهری فر، پژوهشگر امور ایران در دیده بان حقوق 
بشــر، در ادامــه مصاحبه با ســی ان ان تأکید کرد که 
متهمان از دسترســی به وکای مورد نظر خود درطول 
دادگاه محروم می باشــند و تحت شــکنجه و اعترافات 

اجباری قرار گرفته و سپس اعدام می شوند. 
ســپهری فر گفت: »در اعتراضات قبلی نیز، تعدادی از 
نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده  بودند، اما الزم 
به یادآوری است که در این دوره از اعتراضات، مسئولین 
رژیم جمهوری اســامی از مجــازات اعدام فراتر از قتل 
نیروهای امنیتی اســتفاده می کنند و به نظر می رســد 
که رژیم از اعدام ها ســود برده و از آن به عنوان »عاملی 

بازدارنده برای معترضین « استفاده می کند. »
ســپهری فر در این مصاحبه خاطرنشان کرد:« محاکمه 
ها و اعدام ها بخش دیگری از ماشین سرکوب جمهوری 
اسامی است که هدف آن نمایش قدرت و کنترل رژیم 

و ایجاد رعب و ترس در مردم 
معترض می باشد. »

سی ان ان: اعدام ها در ایران تازگی ندارد،
 اما این بار هدف آن متفاوت است

ادامه مطلب در صفحه 2  

جورج هارونیان: اسرائیل بهترین دوست مردم ایران است
جورج هارونیان یکی از صداهای پیشــرو جامعه ایرانیان یهودی مقیم آمریکا گفت: 
مردم ایران می دانند که یهودیان بخشــی از تاریخ ایران می باشند و اسرائیل دشمن 
آنها نیست، بلکه » اسرائیل بهترین دوست مردم ایران است « و تنها دولتی است که 

با وجود رژیم جمهوری اسامی مخالف است.
جورج هارونیان، هفته گذشته در مصاحبه ای با روزنامه جروزالم پست درباره خیزش 
سراســری در ایران، گفت: »  این خیزش سراسری ، نقطه عطفی در تاریخ است که 
تنها به پوشش زنان محدود نمی شود، بلکه به نقش زنان در جامعه و آزادی انتخاب 

آنها تأکید دارد.«
هارونیان در این مصاحبه اظهار داشــت: » مردم ایران به این درک رســیده اند که 
دیگر رژیم جمهوری اسامی اصاح پذیر نیست و درپی تغییر آن می باشند. چرا که 

حاکمان این رژیم، یک کشور ثروتمند را به یک کشور فقیر تبدیل کرده اند«. 
از نقطه نظر هارونیان، مسئله ســرنگونی رژیم جمهوری اسامی با حمایت از مردم 
ایران، فراخواندن دیپلمات های کشورهای غربی و افزایش تحریم ها در صورتی امکان 
پذیر اســت که اپوزیسیون ایران بتواند یک بدنه متمرکز تشکیل دهند و کشورهای 

غربی آنها را به رسمیت بشناسند.«
هارونیــان گفت: » مأموریت اصلی ما در میان ایرانیان یهــودی که درخارج از ایران 
زندگی می کنند این است که پل ارتباطی بین مردم ایران و کشورهایی باشیم که در 

آن زندگی می کنیم.«
وی افزود: » برای ما ایرانیان مقیم آمریکا، بسیار مهم است که ارزش های واقعی فرهنگ  
ایران را از جمله: انسان دوســتی، مهمان نوازی و مهربانی  شان را به مردم و رسانه های 
آمریکایی نشان دهیم و مردم ایران را از جمهوری اسامی، که نفرت و بی اعتمادی به 
عنوان پایه ای از موضع جهانی این رژیم ایدئولوژیکی آخوندی است، متمایز کنیم. »

جورج هارونیان تأکید کرد: » رنسانس و انقاب فرهنگی - سیاسی که اکنون در ایران 
روی می دهد، این وظیفه را برای ما ضروری تر و مهمتر می کند.«

او  در ادامه اظهار داشــت: » این وظیفه ، در مورد ایرانیان مقیم اسرائیل که سفیران 
بزرگ تفاهم بین دو کشور می باشند، نیز صدق می کند. چراکه دو کشور اسرائیل و 
ایران نیز در صورت تغییر رژیم می توانند شرکای بزرگی برای صلح و پیشرفت برای 

مردم منطقه باشند.«
 هارونیــان در ادامه اضافه کرد: » اولویت بنــدی دولت های غربی برای احیای برجام، 
نادرست است. در حالی که ایاالت متحده و دیگر قدرت های جهانی - روسیه، چین، 
فرانسه، آلمان و بریتانیا - می خواهند  با احیای برجام، در ازای کاهش تحریم ها، 100  

میلیارد دالر به رژیم جمهوری اسامی ایران بدهند. 
وی اذعان کرد : » این رژیم همان طور که گروگان می گیرد، از موضوع هسته ای برای 

باج گیری از غرب استفاده می کند تا بر منطقه مسلط شود و اسرائیل را نابود کند.«
 

هارونیان گفت که جامعه یهودیان ایرانی آمریکایی، رژیم جمهوری اســامی ایران را 
یک  رژیم »شبه نازی « می داند. از سویی دیگر، دولت آمریکا این حکومت را به عنوان 

بدترین دولت حامی تروریسم در جهان طبقه بندی کرده است.
 الزم به ذکر است ، جورج هارونیان ، یکی از صداهای پیشرو جامعه ایرانیان یهودی 
در آمریکا می باشد که در سال 2000 به همراه دیگر یهودیان، کمپینی را برای آزادی 
13 نفر یهودی ایرانی که توسط رژیم جمهوری اسامی در شیراز به اتهام جاسوسی 
دستگیر شده بودند، راه اندازی کردند. با فشار بر این رژیم این 13 نفر در سال 2003 
آزاد شدند و بیشــتر آنها ایران را ترک کردند و برخی از آنها درحال حاضر درآمریکا 

زندگی می کنند.
هارونیان در حال حاضر در صنعت فرش ایرانی فعالیت می کند و اخیراً یک وب سایت 
فارســی به نام notoantisemitism.org راه اندازی کرده است که هدف آن تنویر 

افکار مردم ایران درباره یهودستیزی است.
 

ترجمه گروه خبری ایرانشهر 
منبع خبر : سایت خبری جروزالم پست

https://www.heidarilawgroup.com/
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https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://www.jpost.com/diaspora/article-726922
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مفسر شبکه خبری سی ان ان:
 قدرتمندترین سالح سرکوب رژیم جمهوری اسالمی ایران دیگر عمل نمی کند!

فریده گیتس، خبرنگار ســابق و مفسر شبکه خبری سی ان ان در مقاله ای در روز 
ســه شنبه 20 ژانویه با اشــاره به اعدام های اخیر در ایران نوشت: بدون شک، رژیم 
جمهوری اسامی به کشتار مردم خود ادامه خواهد داد، چراکه قدرتمندترین ساح 
آن، اعدام معترضان به منظور ایجاد ترس و رعب در دل دیگر افراد می باشد، هرچند 

این ساح سرکوب دیگر عمل نمی کند.
خبرنگار سابق سی ان ان در این مقاله اضافه می کند: با وجود افزایش کشتار و اعدام 
ها توسط رژیم جمهوری اسامی، مردم ایران دیگر تسلیم نخواهند شد، چون آنها از 

ظلم و ستم این رژیم به ستوه آمده اند. 
وی با ناکافی خواندن واکنش جامعه جهانی نسبت به این کشتارها، می نویسد: جوانان 
معترض ایران به سطحی از شجاعت رسیده اند که تقریبا غیرقابل درک است. حال، 
آنهایی که از خارج ایران، تنها نظاره گر این کشتار و اعدام ها می باشند، چه پاسخی 

خواهند داشت؟ 
وی تأکید می کند که کشتار، تجاوز، شکنجه و اعدام به این اعتراضات پایان نخواهد 
داد. بلکه برعکس، اعدام های اخیر باعث می شود تا اعتراضات دوباره از سرگرفته شود. 
فریده گیتس در مقاله خود سرنگونی حکومت جمهوری اسامی را غیرقابل انکار می 
خواند و می نویسد: به نظر می رسد جوانان ایران، مصمم شده اند برای داشتن زندگی 
بهتر، از همه چیز بگذرند و جان خود را به خطر بیندازند. از این جهت دیگر سرنگونی 

این حکومت غیرقابل انکار است. 
وی با اشــاره به متوقف شــدن تاش ها برای احیای برجام اذعــان می کند: بایدن 
قبًااعتراف کرده بود این توافق »مرده است«، اگرچه این مسأله به طور رسمی بیان 
نشد، حتی اگر این امکان وجود داشته باشد که دوباره برجام احیاء شود، این مسأله، 
بودجه هنگفتی را برای رژیمی به همراه خواهد داشــت که نه تنها مردم خود را می 
کشد، بلکه در منطقه خاورمیانه ناآرامی ایجاد می کند و در کشتار مردم کشور دیگر 

)اوکراین( با روسیه همکاری می کند. 
 

مفســر شبکه سی ان ان تأکید می کند که اتحادیه اروپا نباید برای اعام تروریست 
بودن ســپاه پاسداران انقاب اسامی، وقت خود را تلف کند، چراکه شواهد بسیاری 
در مورد مداخله این سازمان در لبنان، سوریه، یمن و مناطق دیگر خاورمیانه موجود 

است.  

وی تاش در جبهه دیپلماســی را بدین گونه مطرح می کند که کشــورهای غربی 
به رهبری ایاالت متحده باید پرونده کشــتار و جنایات رژیم جمهوری اسامی را به 
مجامع باالتری ارجاع دهند تا عاوه بر محکومیت در شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد ، جایی که روسیه بدون شک آن را وتو خواهد کرد، اقدامات موثرتری صورت 

گیرد. 
فریده گیتس در پایان مقاله خود عاوه بر موارد اشــاره شــده، لغو ویزای فرزندان و 
خانواده های مقامات و مســئولین جمهوری اسامی در کشورهای غربی را از جمله 
اقدامات دیگر عنوان می کند و می نویسد:  در صورتی که این رژیم، به کشتار مردم 
خود ادامه دهد، فرزندان و بستگان مقامات و مسئولین رژیم نیز باید بدانند که امکان 
تحصیل در دانشگاه های آمریکا و اروپا و زندگی راحت و الکچری در آنجا نیز به زودی 

پایان خواهد یافت.
بدون شک، این همان حمایت جهانی از مبارزه مردم ایران است که باید باشد و تنها 
به صدور بیانیه بسنده نشود و تا زمانی که مردم ایران برای آزادی جان خود را به خطر 

می اندازند، سزاوار حمایت می باشند. 
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
 منبع سایت خبری سی ان ان 

وی افزود:» برای تعداد دیگری از معترضان با اتهامات بسیار مبهمی مانند تخریب و 
آتش زدن اموال عمومی یا استفاده از ساح برای ایجاد ترس و وحشت، حکم مجازات 

اعدام صادر شده است.«
 به گفته دفتر حقوق بشــر سازمان ملل، جمهوری اسامی ایران از قوانین شریعت 
اســام با جرایمی که مجازات اعدام دارنــد، از جمله »جنگ با خدا« یا »محاربه« و 

»فساد فی االرض« برای متهم کردن مردم معترض استفاده می کند. 
این روند در داخل کشور نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. بطوری که محسن برهانی، 
استاد دانشگاه تهران و کارشناس فقه، استفاده از چنین اتهامات مذهبی علیه معترضان 
را به چالش کشــیده است و در یک مناظره تلویزیونی ماه گذشته، استدالل کرد که 
معترضان اعدام شده متهم به محاربه )جنگ با خدا( بودند، در حالی که نقش آنها در 

تظاهرات در واقع مستحق چنین اتهامی نبوده است. 
وی گفت: اســتفاده ساح توســط معترضان به منظور ارعاب بوده است نه آسیب 
رســاندن به نیروهای امنیتی. که این امر اساســاً خارج از حوزه محاربه اســت، زیرا 

مخالفت فرد با دولت  است نه با غیرنظامیان و مردم.«

 فعاالن و کنشگران بر این باورند که مقامات جمهوری اسامی روش های دیگری برای 
انتشار اطاعات نادرست در مورد دلیل و زمان اجرای اعدام ابداع کرده اند. برای نمونه 
آتنا دائمی، کنشگر حقوق مدنی،  درتوئیتی نوشت که چند روز گذشته  رسانه های 
گروهی جمهوری اسامی از آزادی معترضان محکوم به اعدام خبر دادند، در حالی که 

این اخبار توسط خانواده های زندانیان تکذیب شده است.
بســیار از فعاالن و کنشــگران می گویند که محکوم کردن اعتراضات کافی نیست. 
در حالــی که اتحادیه اروپا همچنان به بحث درباره اعمال دور چهارم تحریم ها علیه 
جمهوری اسامی ایران ادامه می دهد، برخی از اعضای این اتحادیه از اقداماتی برای 
قراردادن سپاه پاســداران انقاب اسامی به عنوان یک سازمان تروریستی حمایت 

کرده اند.
 

نویسنده مقاله: آرتمیس مشتاقیان ،محمد عبدالبری )11 ژانویه 2022(
ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر

CNN منبع : شبکه خبری سی ان ان

مکثی در عکسي

دکتر ناصر طهماسبی ناشر ماهنامه علم و جامعه در ویرجینیا بود و در یکی 
از شماره ها عکســی از ملک حسین و بنیامین نتانیاهو و یاسرعرفات چاپ 
کــرده بود که گویا در پایان یک ماقات به توافقی نرســیده و با قیافه های 

گرفته و دمغ و ناراضی در کنار هم نشسته بودند. 
وقتی چشمم به عکس باال افتاد. بی اختیار یاد نوشته »علم و جامعه« افتادم 

چونکه این عکس شایسته مکث های بسیار است. 
یکی از دوســتان قدیم )که حاال با من دشمن شده و می خواهد سر به تن 
من نماند( این عکس را فرســتاده بود و از همه خواسته بود که آنرا جهانی 

کنند تا بی رحمی مأموران جمهوری اسامی به همه ثابت شود. 
ولی اشــکال کار اینجاســت که امکان دارد این خانم بــه خون غلطیده از 

معترضین نباشد و در اثر یک تصادف به چنین روزی افتاده باشد.
دلیلی ندارد که یک مامور جمهوری اسامی هفت تیری را از فاصله نزدیک 

به شخصی که دیگر تهدیدی از او متصور نیست نشانه گیری کند. 
آنچه که در زیر گلوی این خانم گذاشــته شــده اســت اسلحه نیست و به 

احتمال قوی یک وسیله مدرن پزشکی است. 
افســر سفید پوش پلیس دست این خانم جوان را گرفته تا شاید از حرکت 

نبض او آثاری از حیاط وجودش ببیند.
کسانی که در عکس بحالت ایســتاده دیده می شوند. خیلی آرام و شاید با 
تاسف به صحنه نگاه می کنند و در این عکس اثری از یک اعتشاش خیابانی 

نیست. 
بهر روی معلوم نیســت که این عکس از طرف خود جمهوری اسامی برای 
بی اعتبار کردن آپوزیسیون منتشر شده یا اینکه یک هم میهن گرامی بدون 

اینکه انرا تجزیه و تحلیل کند برای دیگران فرستاده است. 
در ایران، افراد بســیاری برای داشــتن درآمد و شغلی به خدمت نیروهای 
پلیس و امداد درآمده اند و انتشار این عکس ها و گزارش ها، نشان کاملی از 

بي انصافی و بی مهری به قشر خدمتگزار ایران است. باور بفرمایید

آژدان پلیس و مرد لول و مست

آژان پلیش دید یکی َمشت و خراب        پُرشید عژیژم که تو لولی؟ َمشتی؟

پاشــخ بشنید که: آره لولم، مشتم،           شرکار به آنچه می نمایی، هشتی! 

https://www.cnn.com/2023/01/11/middleeast/iran-executions-weapon-mime-intl/index.html
https://www.cnn.com/2023/01/11/middleeast/iran-executions-weapon-mime-intl/index.html


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 349  JANUARY  ,13 , 2023 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  349  - آدینه   13  ژانویه  2023

  در کانون خبر:

کمیسیون عملکرد منصفانه سیاسی
 رای به بیگناهی عضو شورای شهر داد 

کمیسیون عملکرد منصفانه سیاسی ایالت کالیفرنیا با این تصمیم که پرداخت 1100 
دالر از سوی یک البی گر به ویکتوریا مارتینز عضو شورای شهر ال مانته برای جراحی 
زیبایی سینه، جنبه هدیه و رشوه نداشته و به سبب دوستی دیرینه برای پرداخت 
هزینه های پزشــکی یک دوست انجام شــده است و تنها مشکل این بوده که عضو 

 Sigrid Lopez شورای شــهر بنابر مقررات، دریافت 1100 دالر برای جراحی از
را اعام می کرد، زیرا فرد یاد شــده یک البی گر حرفه ای اســت و از سال 2011 که 
با یکدیگر دیدار داشته اند، دوستی آنها شکل گرفته و کمک مالی 1100 دالری در 

سال 201۶ انجام شده است.

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

213-573-9635

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

گوین نیوسام کالیفرنیا را »ایالت آزادی واقعی« خواند 

گوین نیوسام، پس از سوگند برای دومین دوره فرمانداری کالیفرنیا به سبب توئیتی 
که در آن از کالیفرنیا به عنوان »ایالت آزادی واقعی« یاد کرده بود از سوی مخالفان 

مورد انتقاد قرار گرفت. 
گوین نیوســام در توئیت خود نوشــته بود به ســبب موج فزاینده ظلم و ستم در 
مجلس های دیگر که ریشــه دوانده اســت، آزادی همان چیزی است که ما هستیم. 

مردان کوچک در دفترهای بزرگ ریشــه در ایــن ناروایی دارند، هر کس می خواهد 
کاری را انجام بدهد و به نتیجه برساند می تواند در کالیفرنیا انجام دهد. 

مخالفان نیوســام از او در محدود کردن اسلحه و سیاست های محدود کننده دوران 
کرونا و فعال کردن مصرف مواد مخدر انتقاد کرده اند. 

اعالم شرایط اضطراری برای بارندگی 
در کالیفرنیا از سوی جوبایدن

جو بایدن رئیس جمهور امریکا به سبب توفان و بارندگی در کالیفرنیا که با سیل، 
فروریزی برخی از جاده ها  و فرو افتادن درخت ها بر خانه ها همراه شــده است، 

اعام شرایط اضطراری نمود. 
در این شرایط آب و هوایی، به سبب سیل و توفان، 12 نفر جان خود را از دست 

داده اند و نزدیک به 200 هزار مشترک، با قطع برق روبرو شده اند. 
کاخ ســفید در بیانیه ای به FEMA دســتور داده اســت تا به یاری کانتی های 
آســیب دیده بشتابد. پیش بینی می شــود باران و توفان از امروز دوشنبه آغاز و 

بین ۶ تا 12 اینچ باران در شمال و مرکز کالیفرنیا ببارد. 
این بارندگی می تواند تا ســه شنبه ادامه یابد و کرانه های ساحلی در کالیفرنیا به 

ویژه در کرانه های غربی با موج  های بلند روبرو شود. 

کانتی لوس آنجلس قرار داد خود را با کانون وکال تمدید نکرد
کانتــی لوس آنجلس قرار داد خود را با کانــون وکا برای دفاع از متهمان فقیر 

تمدید نکرد. 
این قــرارداد اجازه می داد تــا متهمان فقیر از خدمــات وکای خصوصی بدون 
پرداخت هزینه ای اســتفاده نمایند و هزینه وکا را کانتی لوس آنجلس از محل 

دریافت مالیات پرداخت می کرد. 
با این تصمیم در حالی که دفتر رســیدگی بــه پرونده های متهمان بدون وکیل 
برای یافتن وکای دفاع عمومی با انبوه پرونده های رسیدگی روبروست و بیش از 
۵۸00 پرونده متهمان فقیر، نیاز به وکای رایگان دارد، کارکنان دفتر رسیدگی 
بــه پرونده های بدون وکیل، به ریکاردو گارســیا مســئول دفتر وکای عمومی 
اعتراض کرده اند که مسئولیت رسیدگی به پرونده های انبوه مانده از سال 2022 

بیشتر از آن است که پرونده های تازه ای نیز به آن افزوده شود. 

گزینش سناتور سوزان اگمن برای 
ریاست کمیسیون بهداشت و درمان 

با آغاز کار دوره جدید سنای کالیفرنیا، سناتور دموکرات سوزان اگمن از 
استاکتون که یکی از افراد موثر در به تصویب و امضا رسیدن الیحه های 
 Community( بهداشــت و درمان روانی بی خانمان ها بوده و برنامه
 Assitance Recovery and Empowerment AC( CARE
را در کالیفرنیــا برای درمــان روانی بیش از ده هــزار بیمار روانی و 
معتاد بی خانمان که در پیاده روهــا زندگی می کنند به کار بگیرند و با 
دســتور قاضی، بستری نمایند. سناتور ســوزان اگمن برای جایگزینی 
دکتر ریچارد پن ســناتور دموکرات از ســاکرامنتو که دوره ۵ ساله او 

است.  شده  برگزیده  یافته  پایان 
ســناتور ســوزان اگمن با همکاری جیم وود رئیس کمیته بهداشت و 
درمان خانــه نمایندگان تاش خواهد نمــود الیحه های مورد نیاز را 

برساند.  تصویب  به 

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation
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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 22 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

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  
 

چاپ آمریکا
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1

کوین مک کارتی پس از 15 بار شکست سخنگوی مجلس نمایندگان شد

مقام ســخنگوی کنگره آمریکا پــس از 4 روز و 1۵ دوره رای گیری تحقیرآمیز از 
نانسی پلوسی نماینده دموکرات کالیفرنیا به کوین مک کارتی نماینده جمهوریخواه 

کالیفرنیا و رهبر اکثریت نمایندگان حزب جمهوریخواه رسید. 
این گزینش که در 1۵ دوره انتخاب، با مخالفت یک گروه 20 نفره جمهوریخواهان 
تندرو همراه بود با ا مکان ریاست آنان بر شماری از کمیته ها و زیرمجموعه های آن، 

میسر شد که امکان کار و مشارکت را در مجلس نمایندگان متوقف خواهد نمود و 
باید منتظر سخنرانی ساالنه جو بایدن در نشست مشترک کنگره بود و آیا همانند 
دوره دوم اوباما، فریاد یک یا چند جمهوریخواه با واژه دروغگو طنین خواهد انداخت 

و یا کوین مک کارتی خواهد توانست کنترل مجلس را به دست بگیرد. 

لغو شماری از برنامه ها به سبب کسری بودجه کالیفرنیا

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا به سبب رویارویی ایالت با 22/۵ میلیارد دالر کسری 
بودجه در ســال مالی 24-2023، پیشنهاد توقف شماری از برنامه های ایالتی را به 

قانون گذاران داد. 
باال رفتن تورم و افزایش بهره بانکی ایالت کالیفرنیا را که با 100 میلیارد ارزش افزوده 

روبرو بود با کسری بودجه 22/۵ میلیارد دالری روبرو کرده است. 

بودجه کالیفرنیا برای ســال مالی 2024-2023، به میزان 2۹7 میلیارد دالر است و 
گوین نیوســام امروز اعام کرد که از بودجه برنامه دستیابی به صفر در آلودگی هوا 
ناشی از سوخت اتوموبیل ها خواهد کاست و ممکن است بودجه برای برنامه نگهداری 

از 20000 کودک را با دیر کرد روبرو نماید. 

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
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 معرفی کتاب :

  در کانون خبر:

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.

ویرایش دوم کتاب » انطباق لحظه ها « 
منتشر شد

ویرایش دوم کتاب » انطباق لحظه 
قلم یوســف  به  ها، گاهشــماری« 
ستاره شناس توسط مرکز پژوهش 
و مطالعات ایرانیان یهودی واقع در 

لس آنجلس منتشر شد.
ویرایــش اول این کتاب از ســوی 
انتشــارات انجمن کلیمیان در سال 
137۹ به تعداد 2 هزار جلد منتشر 
گردید کــه جدول هــای تطبیقی 
فصــل پنجم آن توســط مردخای 
امین شموئلیان محاسبه شده است .  
در ایــن کتــاب در بــاره چگونگی 
آشنایی بشــر با گاه شمار یا تقویم 
و انواع آن، مفهوم زمانی روز، هفته 
و ماه، حرکت ســیاره ها، تغییرات 
جوی و محاســباتی کــه پایه علم 
زمان سنجی می باشد، گاه شماری 
ها و پیوند آن با ادیان و ویژگی های 
دینــی، فرهنگی و قومی آن به طور 

مختصر توضیح داده شده است. 
افزون بر آن، نویســنده سعی کرده 
است در این کتاب، درباره چگونگی 
هــر یک  از گاه شــمارهای رایج یا 
منســوخ ملل و در حقیقت، تمدن 
های مختلف و شیوه مقایسه آنها با 
یکدیگر به زبانی ساده سخن بگوید. 
در بخشــی دیگری از این کتاب نیز 
به رویدادهای مهم جهان از ســال 
1۹00 تا پایان سال 2020 میادی 

اشاره شده است. 

حکم میکنم- رضاخان
نویسنده: آرمان مستوفی / انتشارات : شرکت کتاب / سال : ۲0۲۲ / ویرایش: دوم

درباره نویسنده : 
آرمان مســتوفی در سال 132۶ هجری خورشیدی )2۵0۶ 
ایرانی( در یکی از روســتاهای نزدیک شهسوار  زاده شد. از 
دانشــگاه تهران در رشته روزنامه نگاری فارغ التحصیل شده 
و از ســال 134۸ )2۵2۸( بــه عنوان خبرنــگار به کار در 
تلویزیون ملی ایران پرداخت. او تا پیش از انقاب اسامی، در 
سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مسئولیت های گوناگونی، 
تا رده مدیریت کل داشت و در نقاط مختلف کشور )تهران، 
رشــت، گرگان، خرم آباد، یزد و بندرعبــاس( خدمت کرد. 
پس از انقاب اسامی، در سال 13۵۸ )2۵3۸( کمیسیون 
پاکسازی او را به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد و 
پرونده اش را به عنوان ضد انقاب، به دادگاه انقاب اسامی 
فرستاد. در چنین شرایطی، آرمان مستوفی از کشور خارج 
شــد و از فرانسه درخواســت پناهندگی کرد. در فرانسه، او 
به مدت چند ســال با شاپور بختیار همکاری داشت و پس 
از آن، همراه با شــماری از کوشندگان سیاسی، برای ایجاد 
تفاهم، هماهنگی و همکاری بین گروههای مختلف مخالف 
رژیم اسامی فعالیت کرد؛ فعالیت هایی که به نتیجه  نرسید. 
پس از اشتغال به مشاغل گوناگون، آرمان مستوفی در سال 
137۸ )2۵۵۸( به عنوان خبرنگار به رادیو بین المللی فرانسه 
پیوست. او در سال 13۸۵ )2۵۶۵( به پراگ رفت و به عنوان 
ژورنالیست در رادیو فردا مشغول به کار شد و سه سال بعد، 
به مدیریت آن رادیو منصوب شــد و تا پیش از بازنشستگی 
در سال 13۹۶ )2۵7۶( به مدت هشت سال این مسئولیت 

را به عهده داشت.
برگرفته از کتاب : 

رضاشاه و روحانیون: در گذشته برخی از مردم می پنداشتند 
که حضورشان در لحظه تحویل سال در زیارتگاه های دینی 
برایشان شگون دارد. با چنین باوری، در نوروز 130۶، ملکه 
عصمت الملوک و دو دختر رضاشــاه، شمس و اشرف به قم 
رفتند تا در لحظه تحویل ســال در حرم حضرت معصومه 
باشــند. آنها در غرفه باالی ایوان آینه نشســته بودند. چادر 

سرشان بود اما نه چادر سیاه بلکه چادر سفید گلدار، مقنعه 
و روبند هم نداشتند و صورتشان باز بود. واعظی به نام »سید 
ناظم« مردم را تحریک کرد که خانواده شاه را از حرم بیرون 
کنند. خبر به آیت اهلل محمد تقی بافقی رسید. او به خانواده 
رضا شاه پیغام داد که : »... شما اگر مسلمان هستید نباید با 
این وضعیت در این مکان مقدس حضور یابید و اگر مسلمان 
نیســتید که اصا حق ندارید به این مکان بیایید.« خانواده 
پهلوی به پیــام آیت اهلل محمدتقی بافقــی توجه نکردند. 
دقایقی بعد آیت اهلل بافقی شــخصاً به حرم رفت و همســر 
و دختران رضاشــاه را از آنجا بیرون کرد. ماجرا را تلفنی به 
رضاشــاه خبر دادند. او دسته ای ســرباز را به قم فرستاد و 
خودش هم بافاصله حرکت کرد و پیش از ســربازان به قم 
رسید، مستقیماً به حرم رفت و به افسران و پاسبان هایی که 
خود را به محل رسانده بودند، دستور داد هر عمامه به سری 
را می بینند بزنند. آخوندهایی که در کنار ضریح پناه گرفته 
بودند نیز از کتک خوردن مصون نماندند. رضاشــاه سپس 
دســتور دارد آیت  اهلل محمدتقی بافقی را بگیرند و به حرم 

حضرت معصومه بیاورند و ....)صفحه 274-27۵( 
 برای خرید کتاب به سایت www.ketab.com مراجعه 

کنید یا اینجا کلیک کنید. 

#IRGCterrorists فراخوان راه اندازی طوفان توییتری علیه سپاه پاسداران تروریست
جنبــش آزادیخواهــان ایران با انتشــار فراخــوان هایــی از تمامی هم 
میهنان داخل و خارج کشــور دعوت کرده اند تا با به کارگیری هشــتگ 
IRGCterrorists# از پارلمان اروپا بخواهند تا ســپاه پاسداران را در 
لیست گروه های تروریســتی قرار دهند. پارلمان اروپا در روز 1۶ ژانویه 

درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.
پیشــتر روزنامه بریتانیایــی تلگراف گزارش داده بود کــه دولت بریتانیا 
احتماال در هفته های آینده نام ســپاه پاسداران را به فهرست »گروه های 

تروریستی« خود اضافه خواهد کرد. 
دولت آلمان نیز در حال بررســی گنجاندن ســپاه در لیســت گروه های 
تروریســتی است و فرانســه نیز اعام کرد که این کشــور موضوع قرار 
گرفتن ســپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی از سوی اتحادیه 

اروپا را رد نمی کند.
الزم به ذکر اســت، تحریم این گروه به این معنی اســت که عضویت در 
ســپاه پاسداران، شرکت در جلسات آن، نمایش آرم آن در انظار عمومی 

یا تشــویق به حمایت از فعالیت های آن، جرم محسوب می شود.
خبرگزاری ایرانشهر نیز از تمامی هم میهنان تقاضا دارد با راه اندازی این 

طوفان توئیتری، سرنگونی این رژیم سفاک را تسریع بخشند. 
#IRGCterrorists 

http://www.08global.net/08bus/
shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=8705
shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112767
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بیژن خلیلی

  در کانون خبر:

باران و سیل فاجعه بار در کالیفرنیا

باران ســیل آسای کالیفرنیا همراه با توفان، در کالیفرنیا فاجعه آفرید و دستور تخلیه 
برای سانتابارابارا و مندوسیتو صادر شد. 

دست کم 1۶ نفر جان خود را تا بامداد امروز سه شنبه از دست داده اند و میلیون ها نفر 
در محاصره سیل هستند. 

سیلی که در مرکز کالیفرنیا به ویژه کانتی مرسد به راه افتاده سبب شده که دره ها و 
کوره  راهها با سیلی به عمق 2۶-23 فوت روبرو شوند و بییش از 200 هزار مشترک 

بدون برق مانده اند و درختان بلند قامت فرو افتاده اند. 
از ســاکرامنتو تا ســن دیه گو شــرایط آب و هوا به گونه ای است که افزون بر خطر 
در بزرگراه ها، بی خانمان هایی کــه در چادرهای کوچک در کناره بزرگراه ها، زندگی 
می کنند با خطر بیشتری روبرو هستند لوس انجلس کانتی امروز برای بی خانمان ها و 

تاش برای ایمنی آنها، اعام شرایط اضطراری کرده است. 
14 نفر از خطر مرگ در سیل در رودخانه ونچورا نجات یافته اند. 

کالهبرداری 10 میلیون دالری از یک شرکت حقوقی

مدیر مالی پیشــین دفتر حقوقی تام جیراردی که اکنون تعطیل شده است 
بنابر دســتور قاضی فدرال در لوس آنجلس به ســبب اقدام برای نقد کردن 
دارایی هایش و نگهداری پول ها در خارج از کشور و خرید خانه در باهاما که 

خطر فرار او را 
افزایش داده، در بازداشتگاه خواهد ماند. 

کریستوفر کامون، مدیر پیشــین دفتر حقوقی تام جیراردی متهم به انجام 
کاهبرداری به میزان 10 میلیون دالر بوده و با طرح برنامه ای در حاشیه کار 
در دفتر حقوقی، به دریافت رشــوه، صدور چک از حساب دفتر حقوقی برای 
پیمانکاران طرف معامله برای کارهای خودش، بنابر ادعای دادستان فدرال، 

ثروت و مالکیت اماک برای خود به وجود آورده و ثروت اندوخته است. 

کیتی پورتر خود را نامزد جانشینی 
دایان فاین استاین کرد

کیتــی پورتر )Katie Porter( نماینده دموکرات منطقه 47 کالیفرنیا در 
کنگره آمریکا، امروز سه شنبه در یک ویدئوی خبری اعام کرد که در سال 
2024 برای کرسی سنا از کالیفرنیا خود را نامزد خواهد نمود تا جایگزین 

دایان فاین استاین شود. 
دایان فاین اســتاین که ۸۹ ســال د ارد و از سال 1۹۹2 به عنوان سناتور 
کالیفرنیا در سنای امریکا 4 دهه است که خدمت می نماید اعام نموده که 
نمی خواهد کناره گیری نماید و دوره او در ســال 202۵ به پایان می رســد 
ولی روشن نیســت که می خواهد برای یک دوره دیگر نامزد سنای امریکا 

از کالیفرنیا شود. 
این اعام نامزدی کیتی پورتر از ســوی رهبران حزب دموکرات، با شگفتی 

و غیرمنتظره بودن روبرو شده است. 

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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  مقاله:

مبارزه عقیدتی یا مبارزه فیزیکی برای حذف دیگری 

بــه قول خود خمینی در یکی از هشــدارهایش به آخوندهای مســئول در مورد 
رســیدگی به امور دولتی گفت که  : » نگذارید که مردم به ذات شما پی ببرند . 
اگر مردم به ذات شما پی ببرند، ایام اللهی خواهد شد و فاتحه همه ما را خواهند 

خواند.« 
در واقع اگر اکثریت مردم از روز اول به نیات شوم و خبیث این حکومت آخوندی 
پی برده بودند، و  از مقاصد آخوندها آگاه می شدند، به دیکتاتوری آخوندی »نه 
« محکمی می گفتند . ولی دیکتاتوری ســلطنتی محمد رضا شاه از دیکتاتوری 
و قدرت پنهانی آخوندها در میان مردم نا آگاه وحشــت داشت و چون احتیاج به 
تأیید قشــر نا آگاه مردم برای تدوام حکومت خودش داشت ، در مورد افشاگری 
در باب عقاید آخوند ها خود داری کرد. شــاه جرئت مبارزه عقیدتی و سیاســی 
با آخوندها برای آگاهی بخشــیدن به مردم را نداشــت و فقط سعی او در مقابله 

بــا آخوندها در حوزه هــای علمیه در زمان واقعه ســال 42 و حمایت آخوندها 
از خمینــی بــود . کافی بود که شــاه مصاحبه های دنبالــه دار بین آخوندها و 
روشــنفکرها در تلویزیون ملی تشکیل می داد تا در ایمان و باور مردم به دین و 
آخوندها شک ایجاد کند . مبارزه فیزیکی فقط ایجاد فشار روانی و شاید تا درجه 
ای ترس بکند ولی در دراز مدت نتیجه ای ندارد و بی فایده اســت.  برای مبارزه 
بــا هر عقیــده ای باید حریف مدعی را به میــدان آورد  و با بحث و گفتگو های 
آزاد و بدون ترس از مجازات های دولتی مردم نا آگاه را تشویق به اندیشیدن در 
مورد عقایدشان کرد.  روشی که جمهوری اسامی  هم اکنون در نابودی فیزیکی 
مخالفان رژیم جمهوری اســامی  در پیش گرفته ، شبیه همان روشی است که 
محمد رضا  شــاه در پیش گرفت با این تفاوت که نوع سر کوبی ها در زندانهای 
سیاســی بسیار خشن تر و بی رحمانه تر  اســت.  تنها چیزی که موجب آزادی 

مردم از رنج هایشان می شود، آگاهی است و بس. 
در حقیقت شعاری که آگاهی دهنده باشد، شعار واقعی و مؤثر است . 

آگاهی، آگاهی، آزادی

نوشته: صفا حقیقت 

ارزان فروشی بنزین و زنگ خطر واردات آن حاصل بی تدبیری مسئولین جمهوری اسالمی ایران
مقامــات و مســئولین رژیــم جمهوری 
اســامی با بی تدبیری خود چوب حراج 
به بنزین ایران زده اند، بطوری که از یک 
ســو با ارزان فروشــی آن به کشورهای 
همسایه و از سوئی دیگر، تعلل در ساخت 
پاالیشــگاه و عدم ذخیره سازی فراورده 
های نفتی، در آینــده نزدیک مجبور به 

واردات آن نیز می شوند.
بنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی دیده 
بان ایران، ایــن روز ها ماجرای بنزین در 
ایران به یک معما تبدیل شــده است. نه 
میزان تولیدش مشخص است و نه میزان 
مصرفش. گاهی فقط یک مدیر یا مسئول 
در پاســخ به گزارش رســانه ها رقمی از 
تولید و مصرف را اعام می کند. نه کسی 
هست که این آمار را تایید کند، نه کسی 
تکذیــب می کند. راجع به کیفیت بنزین 
تولیدی هــم فعا بهتر اســت صحبت 
نکنیم، چون ایــن روز ها کیفیت اهمیت 

ندارد.
بنا به گــزارش هم میهن، در کش وقوس 
ماجــرای تولیــد و تامیــن بنزین خبر 
صــادرات این محموله، آن هم با کمتر از 
نصف قیمت واقعی به عراق و افغانستان 
شــوکه کننده بــود. درحالی کــه قیمت 
بنزین ۵۵ سنت در لیتر برآورد می شود،  
جمهوری اســامی بنزیــن تولیدی را با 
قیمت لیتری 2۶ ســنت فروخته است. 

افغانستان، عراق، ارمنستان و امارات متحده عربی چهار کشوری هستند 
که از ایران بنزین خریده اند، آن هم با قیمت های یارانه ای. 

حال ارزان فروشــی بنزین به همسایگان در حالی اتفاق می افتد که همه 
دولت  های پیشــین جمهوری اســامی یکی از مصیبت هــای ایران را 
ارزان فروشی انرژی عنوان می کردند و برای رهایی از یارانه های سنگین 
به مردم ســرزمین مان چه طرح ها و برنامه هایی که پیاده نکردند و چه 

اتفاقاتی که از سرگذرانده نشد!
 دولت جمهوری اســامی بعد از آن همه سال های پراتفاق برای بنزین 
و اصرار به واقعی کردن قیمت برای مردم ایران، چیزی حدود ســه هزار 
میلیارد تومان طی شــش ماه به همسایگان ایران یارانه بنزین می دهد. 
حال به نقل از این پایگاه خبری تحلیلی، اگر یارانه ای که ســال گذشته 
دولت به همســایگان پرداخت کرده را هم محاســبه کنیم، عددی در 
محدوده 1۶هزار میلیــارد تومان خواهد بود. به عبــارت دیگر دولت از 
ابتدای ســال 1400 تا مهر 1401 در مجموع بیش از 1۹ هزار میلیارد 

تومان یارانه بنزین به همسایگان داده است.
 

محموله گمشده، پیدا نشد!
آبان ماه پارسال بود که گم شدن ۵00 میلیون دالر ارز حاصل از صادرات 
بنزین خبرســاز شد. طبق گزارش تابناک محمد ذوالفقاری، با همراهی 
جریــان خاصی در دولت دوازدهم قراردادی به ارزش ۵00 میلیون دالر 
به بهانه فروش محموله بنزین با شرکت پاالیش و پخش بست. و جالب 
اینجاســت که این جوان 37 ســاله در سال ۹7 به اتهام اخال در نظام 
اقتصادی دســتگیر شــده بود و تعداد باالیی شاکی خصوصی داشت. او 
بعد از آزادی از زندان به بهانه فروش محموله بنزین کشــور در شرایط 
تحریم قراردادی ۵00 میلیون دالری با شــرکت پاالیش و پخش امضا 

کرد، اما بعد از صادرات بنزین، پول بنزین را دیگر به شــرکت پاالیش و 
پخش پس نداد.

 حال چهارســالی از این موضوع می گذرد، امــا دیگر آماری از محموله 
مورد نظر منتشــر نشده و آمار های گمرک هم نشان می دهد بنزین های 

صادراتی ایران، ارزان فروشی می شود.
 

وضعیت نامعلوم تولید
 از ســوئی دیگــر بعلت عدم مدیریــت تولید و مصرف بنزین، ســعید 
مداح مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی احتمال واردات بنزین را نیز تایید کرده اســت.او در 
گفتگوی با خبرگزاری فارس می گوید:  »در حال حاضر برنامه ای برای 
واردات بنزین نداریم، اما میزان مصرف باید مدیریت شــود، زیرا مصرف 
بنزین روزبه روز در حال افزایش اســت. اگر با این روند مصرف افزایش 
پیدا کند احتماال بــا کمبود بنزین مواجه می شــویم. میانگین مصرف 
سوخت خودرو های داخلی سه برابر استاندارد جهانی است و اگر اصاح 

نشود احتماال در سال آینده واردکننده بنزین می شویم.«
 

کاف سردرگم و منفی شدن تراز تولید در برابر مصرف بنزین
بانک مرکزی از سال ۹7 دیگر میزان فروش نفت را منتشر نکرده است! 
رضا پدیدار، رئیس کمسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی در این 
باره به هم میهن می گوید: »هیچ گونه آماری در مورد قیمت واقعی بنزین 

صادراتی در اتاق بازرگانی وجود ندارد.
این مقام مســئول در ادامه می گوید: ما از اتــاق بازرگانی نامه ای برای 
شــرکت پاالیش و پخش نوشتیم و درخواســت کردیم اطاعات میزان 
فــروش را به ما بدهند، اما ندادند. در مرحلــه بعدی نماینده ای از اتاق 
بازرگانی به شــرکت پاالیش و پخش فرســتادیم تا درخواست خود را 

حضوری مطرح کنیــم، اما اطاعاتی در اختیار ما قــرار ندادند. جواب 
دادند که ضرورت ندارد ما به شما پاسخگو باشیم.«

 یک منبع مطلع نیز در گفتگو با هم میهن نیز با اشاره به وجود ناترازی 
در تولید و مصرف بنزین کشور گفت: » بنده مطلع ام که در حوزه بنزین 

تراز به منفی شدن تولید در برابر مصرف گرایش دارد.«
 

اردیبهشت ماه ســال ۹۶ بود که پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با رویای 
خودکفایی افتتاح شــد، اما دیری نپایید که حاال با گذشــت پنج سال 
دوباره همــه به فکر واردات بنزین افتادند. اتــاق بازرگانی طرح توجیه 

اقتصادی را آماده می کند و مصرف سوخت روزبه روز باال می رود.
 هنــوز کســی نمی داند که بهتر اســت از کجا ســوخت تامین کنیم؟ 
پاالیشــگاه بسازیم یا بنزین وارد کنیم؟ اما چیزی که عیان است، اینکه 
افزایش روزافزون مصرف ســوخت احتماال به زودی تراز تولید و مصرف 
بنزین را منفی می کند و نیاز به منابع جدید برای سوخت ایجاد خواهد 

شد.
 آمار ها نشان می دهد که زنگ خطر واردات بنزین به صدا درآمده است. 
با این حال آمار های گمرک در هفت ماهه ابتدایی ســال 1401 نشــان 
می دهد ۵0۹میلیون لیتر بنزین به کشــور های همسایه از جمله عراق، 

ارمنستان، امارات و افغانستان صادر شده است. 
ایرانشهر: گویا مدیریت نامناسب مقامات و مسئولین جمهوری اسامی 
تمامی ندارد و تعلل در ساخت پاالیشگاه و بی تدبیری در ذخیره سازی 
فراورده های نفتی و فروش مفت بنزین از جمله دستاوردهای این رژیم 
می باشــد. طی 43 سال گذشته، نه تنها  ظرفیت مخازن نفتی افزایش 
نیافته و در این زمینه هیچ گامی برداشــته نشده است، بلکه بدلیل عدم 
مدیریت و بی تدبیری مســئولین و حراج کردن بنزین ایران، در آینده 

نزدیک مجبور به واردات آن نیز می شوند. 

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36476&Status=2


9 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 349  JANUARY  ,13 , 2023 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  349  - آدینه   13  ژانویه  2023

  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 
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اختالل در سیستم هواپیمایی آمریکا

 از ساعت ۶ بامداد چهارشنبه بنابر اختال در سیستم پرواز در امریکا، بیش از 7000 
پــرواز داخلی و خارجی با دیرکرد یا لغو پرواز روبرو شــدند که فرودگاه های جنوب 

کالیفرنیا نیز مانند LAX و ارنج کانتی نیز با لغو پروازها روبرو بودند. 
 FAA جو بایدن، رئیس جمهور امریکا دستور رسیدگی به این اختال را به مسئوالن

اعام نمود. 

کاخ ســفید می گوید نشانه ای از حمله ســایبری در کار نبوده و وزارت حمل و نقل 
امریکا مشغول بررسی می باشد. 

در LAX تنها 12 درصد از پروازها را لغو و یا با دیرکرد روبرو نموده اند و 7 پرواز لغو 
شده همراه با 1۶7 پرواز با دیرکرد 1۵ دقیقه ای تا 2 ساعت همراه شده اند. 

فراگیر شدن گونه XBB1.5 از زیر مجموعه اومیکران

مسئوالن اداره بهداشت نسبت به فراگیر شــدن گونه XBB.1.۵ از زیر مجموعه 
اومیکران هشدار دادند این گونه از ویروس کرونا، می تواند افراد کهنسال را با این که 
واکسن زده اند هدف قرار دهد. این گونه ویروس کرونا، از همه گونه ها سرعت سرایت 
و انتقال بیشتری دارد شماری از کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا در هفته گذشته 

د ر کنفرانسی مشترک راه های پیشگیری را مورد بررسی قرار داده اند. 
CDC میزان مبتایان در شــمال شــرقی امریکا را مورد بررســی قــرار داده و 
مسافرت های بین امریکا با اروپا و بین ایالت های شرق با غرب آمریکا یکی از عوامل 

مهم این فراگیر شدن می باشد. 

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
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  در کانون خبر:

چک کمک های نقدی کالیفرنیا برای مبارزه با تورم
اگر تاکنون چک کمک های نقدی کالیفرنیا برای مبارزه با تورم یا به گفته برخی 
چــک برای گرانی بنزین را دریافت نکرده اید، اداره مالیات بر درآمد در کالیفرنیا 
اعام کرد که مهلت فرستادن را برای 4۶0 هزار نفری که دریافت نکرده اند تا 14 

فوریه تمدید کرده است. 
گرچــه این چک ها و یا کارت های اعتباری قرار بــود از ماه اکتبر 2022 تا 14 
نوامبر 2022 باشــد ولی در چند نوبت تمدید، قرار بود تا 1۵ ژانویه 2023 برای 
همه فرســتاده شده باشــد اما تا 14 فوریه ادامه خواهد یافت و یکی از مشکات 
این اســت که مالیات دهندگان، پس از ســال 2020 ممکن است حساب بانکی 

خود را تغییر داده باشند. 

لغو و یا کاهش شماری از برنامه ها 
به جبران کسری بودجه کالیفرنیا

گوین نیوســام، فرماندار کالیفرنیا که این روزها در تاش اســت با لغو و یا کاهش 
شــماری از برنامه ها به جبران کسری بودجه کالیفرنیا بپردازد و حتی بسیاری در 
هراس بودند که او بودجه کمکی دوران کرونا را قطع کند، گوین نیوســام به تامین 
مالی مورد نیاز برای ارائه با مصرف بیش از حد مواد مخدر برای پیشگیری از مرگ 
 Naloxone و میــر دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرســتان پرداخت و داروی
که در صورت اســتفاده بیش از حد )Overdose( مواد مخدر، می تواند از مرگ و 
میر پیشــگیری نماید در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت که 3/۵ میلیون دالر از 
۹7 میلیون دالر بودجه مبارزه با فنتانیل است کسری بودجه 22/۵ میلیارد دالری 
کالیفرنیا روز گذشته در اصاح الیحه بودجه کالیفرنیا، به کاهش و یا لغو شماری از 

برنامه ها انجامید.

کوین کاستنر به سبب بارندگی شدید، 
نتوانست به مراسم اهدای جوایز گلدن گلوپ برسد

کوین کاســتنر هنرپیشه معروف هالیوود، شب گذشــته به سبب بارندگی شدید از 
سانتاباربارا، همراه با همسرش به مراسم اهدای جوایز گلدن گلوپ نتوانست برسد او 
در ویدئویی که در اینســتاگرام منتشر کرده، شرح داده است که روز گذشته ناگزیر 

بوده اند به سبب بارندگی از مدرسه به خانه ببرند و بسته بودن بزرگراه به سبب سیل 
و بارندگی، آنها را از رسیدن به لوس آنجلس و حضور در مراسم اهدای جوایز باز دارد 

و او سخنرانی دریافت جایزه را از راه توئیتر منتشر و ارائه نموده است. 

به همت دکتر ماندانا زندیان و 
تعدادی از هنرمندان دیگر پادکست شماره یک »یک دریچه آزادی«، با عنوان »ماه 

دی« منتشر شد. 
در این شــماره با خوانش ادبی دکتر ماندانا زندیان ، دریچه ای به ســوی رویداهای 
اعتراضات دی ماه ســال ۹۶، جان باختن 17۶ سرنشین هواپیمای پرواز PS7۵2 از 

تهران به مقصد کی یف و اعتراضات اخیر گشوده می شود. 
موسیقی آغازین این پادکست با عنوان »پرسپولیس« از امین اهلل حسین و موسیقی 

همراه شعرخوانی ها: 
Vitali »Chaconne« for Violin & Piano | Ray Chen & Julien Quentin

اجرای »زن، زندگی، آزادی، همه دنیا از بَره« از محیا حامدی  اســت.  اشــعار این 
پادکســت، اثر روزبه سوهانی، اخوان کردســتان، لیا صادقی، آیدا عمیدی و ماندانا 

زندیان است.  

بخشی از متن پادکست : 
یک دریچه آزادی، بازکن به زندانم     یک سبو پر از شادی، خرج کن که مهمانم  
ابر نقر افشان شو، تا چوتاک بار آور    پیش دست و دلبازان، دست و دل بیافشانم  

رنگ و بوی خون دارد، نکته ها که می دانم   با زبان سرخ آخر، چون کند سرسبزم   
» ... پنج شنبه، هفتم دی ماه سال 13۹۶ خورشیدی صدها تن در شهرهای نیشابور، 
مشهد و کاشمر با شعار »نه به گرانی« به خیابان آمدند. چند ساعت پیش از آن، ویدا 
موحد »دختر انقاب « در یک حرکت ابتکاری نمادین در اعتراض به حجاب اجباری 
بر فراز ســکویی در تقاطع خیابان های انقاب و وصال شیرازی در تهران، آرام و در 

سکوت، پارچه سفید رنگی را با یک قطعه چوب در هوا تکان داده بود. 
به گفته معاون دادستان مشهد در جریان اعتراضهای آن روز ۵2 تن دستگیر شدند. 
دختر خیابان انقاب نیز بازداشت شد. با این وجود تجمع های اعتراضی در روز جمعه 
هشــتم دی ماه در شهرهای دیگر ایران جان گرفت و شعارها ی معترضان از »نه به 
گرانی« به »مرگ بر دیکتاتور« و فریاد بر ضد جمهوری اســامی و علی خامنه ای  

تغییر یافت.. . «
یک دریچه آزادی را می توانید در این فضا بشنوید:

1uloazrih55d/https://soundcloud.com/khordadesabz

» یک دریچه آزادی «، پادکست شماره یک »ماه دی« منتشر شد

https://soundcloud.com/khordadesabz/1uloazrih55d
https://soundcloud.com/khordadesabz/1uloazrih55d
https://4mrticket.com/
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
13 ژانویه تا  19 ژانویه  ) ۲3 دی تا ۲9 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 ۲3 دی  ||   13 ژانویه

12۹3 خورشیدی ) 1۹1۵ میادی(
تصرف شهر تبریز توسط نیروهای آلمان و ترک

13۶۸ خورشیدی ) 1۹۹0 میادی(
درگذشــت فاطمه معصومه دده باال  »هایده« -آواز خوان، در سانفرانسیسکو - 

کالیفرنیا 
1370 خورشیدی ) 1۹۹2 میادی(

درگذشت استاد موسی نی داوود - موسیقیدان در النگ آیلند، آمریکا
13۹۹خورشیدی ) 2021 میادی(

درگذشــت محمود کیانوش - نویســنده ) رمان - داســتانهای کوتاه( ، شاعر، 
نمایشنامه نویس و منتقد ادبی در انگلستان ) زاده 12 شهریور 1313 خورشیدی 

- مشهد ایران (
کتاب زن،و عشق در دنیای صادق هدایت و نقدی تحلیلی و تطبیقی بر بوف کور  

از انتشارات شرکت کتاب

شنبه ۲4 دی  ||   14 ژانویه

1314 خورشیدی ) 1۹3۶ میادی(
زادروز غامحســین ساعدی، نویسنده ی 

داستان، فیلمنامه، و نمایشنامه
13۵۶ خورشیدی ) 1۹7۸ میادی(

ایرانی  از دانشــجویان  تظاهرات برخــی 
مقیم آمریکا به عنــوان اعتراض به ورود 

فرح پهلوی به آن کشور
137۵ خورشیدی ) 1۹۹7 میادی(

قتل دکتر احمدتفضلی، نویسنده، مترجم 
و کارشــناس زبان پهلوی )ازســری قتل 

های زنجیره ای(
137۶ خورشیدی ) 1۹۹۸ میادی(

درگذشت محمد قاضی، مترجم
ترجمه های محمد قاضی در شرکت کتاب موجود است

13۸4 خورشیدی ) 200۶ ( میادی
درگذشت غامرضا طباطبایی بازیگر ســینما تئاتر تلویزیون ایران و عضو ارشد 

انجمن بازیگران خانه  سینما در لوس آنجلس.

یکشنبه ۲5 دی   ||  15 ژانویه

1230 خورشیدی ) 1۸۵2 میادی(
اعدام طاهره قرةالعین )عالم، سخنور، شاعر( در باغ ایلخان تهران

کتاب های گوناگون در مورد طاهره قرةالعین واشعار او به فارسی و انگلیسی در 
شرکت کتاب موجود است

1317 خورشیدی ) 1۹3۹ میادی(
مجلس شــورای ملی، تأسیس بانک رهنی ایران را با سرمایه 200 میلیون ریال 

تصویب کرد
1324 خورشیدی ) 1۹4۶ میادی(

تصویب طرح مربوط به چاپ فرهنگ علی اکبر دهخدا در مجلس شورای ملی
فرهنگ فارســی به فارسی دهخدا بر روی سی دی و به صورت کتاب در 2 جلد 

و شانزده جلد در شرکت  کتاب موجودند
13۸1 خورشیدی ) 2002 میادی(

درگذشت دکتر مهدی سمسار، روزنام هنگار
13۸۵خورشیدی ) 2007 میادی(

ترور و قتل اردشیر حسین پور دانشمخد اتمی ایران توسط عوامل رژیم جمهوری 
اســامی ایران) زادروز اول دی ماه 1341 خورشیدی برابر با 22 دسامبر 1۹۶2 

میادی
13۸۸ خورشیدی ) 2010 میادی(

درگذشــت بهمن جالی عکاس سرشناس ایرانی در ســن ۶۵ سالگی به دلیل 
مشکات حاد کبدی در تهران. وی متولد سال 1323 در 

تهران بود. از اوســت کتا بهای کتاب هنر آفریقای سیاه و روزهای خون و آتش 
و خرمشهر و گنج پیدا.

دوشنبه ۲6 دی  ||   16 ژانویه

12۹۶ خورشیدی ) 1۹1۸ خورشیدی(
مستوفی  الممالک رییس الوزرا شد

1323 خورشیدی ) 1۹4۵ میادی(
شــمس الملوک مصاحب، نخستین زن ایرانی که از دانشگاه تهران درجه دکترا 

گرفت، جلسه ی دفاع از رساله ی دکترای خود را برگزار کرد
134۹ خورشیدی ) 1۹71 میادی(
مدیر باغ وحش تبریز را شیر خورد

13۵7 خورشیدی ) 1۹7۹ میادی(

محمدرضاشاه و فرح پهلوی ایران را ترک کردند
13۶0 خورشیدی ) 1۹۸2 میادی(

درگذشت علی دشتی - نویسنده، پژوهشگر و سیاستمدار
کتابهای علی دشــتی شــامل: 23 سال و ســیری در دیوان شمس به فارسی و 
انگلیسی و کتابهای ایام محبس، دمی با خیام، در قلمرو سعدی، نقشی از حافظ، 
عقا برخاف عقل و هم چنیــن کتاب تخت پوالد به صورت مکتوب و گویا در 

شرکت کتاب موجودند

سه شنبه ۲7 دی  ||   17 ژانویه

1334 خورشیدی ) 1۹۵۶ میادی(
تیرباران شــدن نواب صفوی، خلیل طهماســبی، مظفر ذوالقدر و ســیدمحمد 

واحدی در لشکر 2 زرهی
13۸2 خورشیدی ) 2004 میادی(

سومین فرزند شاهزاده رضا پهلوی و یاسمین پهلوی - فرح پهلوی- در واشینگتن 
آمریکا متولد شد.

چهارشنبه ۲8 دی  ||   18 ژانویه

12۸۵ خورشیدی ) 1۹07 میادی(
تاجگذاری محمدعلی شاه قاجار

1331 خورشیدی) 1۹۵3 میادی(
آغــاز تظاهــرات شــدید در تهــران و 
شهرســتانهای ایران بر لــه و علیه دکتر 
محمدمصدق و آیت اهلل کاشانی و تعطیل 

مغازه ها
1332 خورشیدی ) 1۹۵4 میادی(

انتشار اولین شماره مجله » ستاره سینما 
» در تهران

1343 خورشیدی ) 1۹۶۵ میادی(
انحال ضرابخانــه و انتقال وظایف آن به 

بانک مرکزی ایران

پنجشنبه ۲9 دی   ||  19 ژانویه

13۵۵ خورشیدی ) 1۹77 میادی(
نوازنــده،  درگذشــت رضــا ورزنــده - 

موسیقیدان و استاد سنتور
13۶۶ خورشیدی ) 1۹۸۸ میادی(

درگذشت مهدی برکشــلی - نویسنده و 
موسیقیدان

13۸4 خورشیدی ) 200۶ میادی(
محمود مشرف تهرانی، معروف به م. آزاد، 

شاعر و مترجم در تهران درگذشت
1۹۹4 میادی

کشــیش هایک هوســپیان توسط عمال 
جمهوری اســامی ربوده شــد. جسد او 

یازده روز بعد پیدا شد. )1۹ ژانویه(

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

در جنوب کالیفرنیا

349349 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

درخواست کارن بس و پائل کریکوریان
Artsakh از جو بایدن برای کمک به مردم در 

 کارن بس شهردار لوس آنجلس و پائل کریکوریان رئیس شورای شهر لوس آنجلس 
از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درخواست نمودند تا نسبت به درگیری در منطقه 
قره باغ حساسیت و واکنشی ضروری نشان دهد و امکان کمک های بشردوستانه را 

برای مردم منطقه Artsakh فراهم سازد. 
گرچه لوس آنجلس فاصله 7000 مایلی از منطقه مورد نظر دارد اما به سبب زندگی 
ارامنه بیرون از ارمنستان، لوس آنجلس بزرگ و شهرهای پیرامون، نقطه مرکزی 

زندگی ارامنه شده است .
منطقه مورد اختاف کشــور آذربایجان و ارمنستان ســبب شده است که از 12 
دسامبر تاکنون را های ارتباطی از سوی آذربایجان بسته شود و شرایط دشواری به 
مردم در منطقه قره باغ تحمیل شود. در نامه مشترک کارن بس و پائل کرکوریان 
اشاره شده است که رهبری آمریکا می تواند با کمک به مردم Artsakh، پشتیبانی 

از دموکراسی و ثبات منطقه را تامین نماید. 

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

