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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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رسول خادم برگزاری کنگره زنان 
تأثیرگذار  و معرفی زنانی ناشناخته 

را »اسباب شرمندگی « خواند

منتقدان بایدن : بازگشت به برجام 
در اولویت دولت بایدن قرار دارد که 
در ابتدا 275 میلیارد دالر برای رژیم 

جمهوری اسالمی ایران به ارمغان 
خواهد آورد!

تراژدی در پی تراژدی 
کشتار مرگبار در کالیفرنیا

انتقاد گوین نیوسام به شیوه  
گزارشگر تلویزیون  FOX با 

تیراندازی ها#

آیا چک کمکی کالیفرنیا را 
دریافت نکرده اید؟

نه به اعدام نه به جمهوری اسالمی
ترجمه و تدوین: صفا حقیقت 
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کتاب رضا شاه فرزند ایران
نویسنده : دکتر هوشنگ نهاوندی

منتشر شد- صفحه 6

پیام عالی عالی پیام 
کورش سلیمانی )زم( - صفحه 2

درگذشت علی فرید 
کوشنده فرهنگی 

صفحه ۳ 

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 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.

(818)9-080808
Iranshahr@ketab.com
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رئیس کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا و مبارزه با تروریسم جهانی 
مجلس نمایندگان آمریکا: در کنار مردم ایران می ایستم و سرکوب خشونت 

آمیز رژیم جمهوری اسالمی را محکوم می کنم
دیویــد سیســیلین 
نماینده کنگره آمریکا 
و رئیس کمیته فرعی 
خاورمیانه و شــمال 
آفریقــا و مبــارزه با 
تروریســم جهانی در 
خارجی  امور  کمیته 
نمایندگان  مجلــس 
روز چهارشــنبه 25 
ژانویــه، در بیانیه ای 
ضمن تمجید شــجاعت ایرانیان، از رژیم جمهوری اســامی خواست تا به سرکوب 
خشــونت آمیز علیه مردم خود، و حمایت از تهاجم روسیه علیه اوکراین و گسترش 

وحشت در سراسر منطقه پایان دهد.
وی از دیگر اعضای کمیته خواست تا با محکوم کردن جنایات این رژیم به حمایت از 

مردم معترض ایران بپیوندند.
 متن اظهارات وی در زیر آمده است.

 آقای رئیس مجلس، من امروز به حمایت قاطع از زنان و مردان شجاع ایران که علیه 
نقض حقوق بشر از سوی رژیم جمهوری  اسامی جان خود را به خطر می اندازند، 

حمایت می کنم. 
امروز 131 روز از تظاهرات اعتراضی مردم ایران می گذرد. 131 روز از خاکســپاری 
مهسا امینی پس از آزار و اذیت، دستگیری و در نهایت کشته شدن وی توسط گشت 

ارشاد می گذرد.  
از زمان قتل او، مردم ایران، اعم از زن و مرد، در بیش از 133 شــهر در سراســر این 
کشــور به خیابان ها آمدند و خواســتار رعایت حقوق و آزادی های اولیه خود شده 
اند. نزدیک به 19 هفته اســت که معترضان به خیابان ها رفته اند و خواهان برخورد 

محترمانه با آنها هستند.

اما رژیم جمهوری اسامی ایران به جای گوش دادن به مردم معترض خود، آنها را  به 
طرز وحشیانه ای سرکوب می کند، به طور دسته جمعی دستگیر می کند و آنها را 

مورد شکنجه و آزاد جنسی قرار می دهد. 
از زمان شــروع اعتراضات، فعاالن حقوق بشر در ایران گزارش داده اند که نزدیک به 

20000 نفر بازداشت و بیش از 500 نفر از جمله کودکان کشته شده اند.
 عاوه بر این، طی این مدت رژیم جمهوری اسامی ایران چهار معترض را اعدام کرده 
است و برای بسیاری از معترضان زندانی احکام اعدام صادر کرده است، هرچه زودتر 

رفتارهای وحشیانه نقض حقوق بشر از سوی این رژیم باید متوقف شود.
 جامعه جهانی باید در کنار مردم ایران و در مقابل ســرکوب خشــونت آمیز رژیم 

جمهوری اسامی بایستد.
 این رژیم باید حمایت از حمله وحشــیانه روســیه به اوکرایــن را متوقف کند و از 
گسترش وحشت در منطقه دست بردارد و به خواسته های مردم ایران گوش دهد.  

 امــروز اعضای مجلس نمایندگان برای محکومیت صریح اقدامات وحشــیانه رژیم 
جمهوری اســامی و ابراز حمایت از مردم شــجاع  ایران گردهم آمده اند. چرا که 
شــجاعت مردم ایران در برابر سرکوب خفقان آور و مجازات رژیم جمهوری اسامی، 
الهام بخش مردم جهان اســت و شایسته احترام و حمایت قوی از سوی ما و جامعه 

جهانی است.
 مردم ایران باید بدانند که آمریکا در کنار آنها ایستاده است.

 مــن ضمن قدردانی از دولت بایدن و دیگر شــرکای متحد آمریکا به خاطر اعمال 
تحریم ها علیه مقامات و مســئولین جمهوری اسامی که مسئولیت سرکوب مردم 
معترض ایران را به عهده داشــتند، خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشر از سوی 
این رژیم می باشم و بی صبرانه منتظر این اقدام مورد تأیید هر دوحزب برای پیشبرد 

آرمان حقوق بشر در ایران هستم.
 ترجمه از خبرگزاری ایرانشهر 

منبع : 

داستان مقاومت یک دختر دانشجوی ایرانی در آمریکا
مائده اوجاقلو دختر 28 ساله ایرانی که در رشته عکاسی 
دانشــگاه ایالتی نیوپاتز نیویورک پذیرفته شده بود، در 
ماه آگســت 2022 با ویزای دانشجویی F1 از ایران وارد 
نیویورک شد. او پس از پذیرفته شدن در دانشگاه نیوپاتز 
نیویورک، نمی دانســت چگونه هزینه سفر به دبی برای 
دریافت ویزای تحصیلی و بقیه هزینه های خود در آمریکا 

را تأمین کند.
ســطح زندگی خانواده مائده متوســط است و پدرش 
حســابدار و مادرش خانه دار می باشد. خواهر مائده نیز 
پیشتر به آمریکا مهاجرت کرده است و به عنوان پژوهشگر 

در یک شرکت داروسازی مشغول به کار می باشد. 
بسیاری از خانواده های متمول ایرانی درسال 1979 پس 
از روی کار آمــدن رژیم جمهوری اســامی در ایران، از 
این کشور مهاجرت کردند، مانند بسیاری از خانواده های 
افغانی که پس از تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان، 
برای بدســت آوردن آزادی در زندگی این مسیر سخت 
را طی نموده اند. ایــن دو رژیم زندگی برای مردم خود 
را بویژه برای زنان بسیار سخت کرده اند. فرهنگ مردم 
ایران و افغانســتان و زبان آنها بسیار بهم نزدیک است. 
ایرانیان به زبان فارســی و افغانی ها زبان فارســی دری 

صحبت می کنند. 
مائده چندسالی است که به عنوان کنشگر اجتماعی برای 
کمک به کودکان کار درایران، داوطلب شده بود. او پس 

میهن پرستان  تبعیدی  در لس آنجلس، شصتمین  سالگرد انقالب سفید را فرخنده میدارند. هم اینک پس از 44 سال اشغال ایران توسط 
شورشیان ارتجاع سرخ و سیاه،این روز سترگ با مرحلهء نهایی » پیوند دوبارهء شاه و ملت «  و با  کد واژگان » من وکالت میدهم« همراه گشته 
است. برای رفاه شرکت کنندگان در بزرگداشت  ششم بهمن و فراغتشان از روز کاری،  برگزاری  آن به یکشنبه  29   ژانویه ساعت  1تا 3 بعد 

از ظهر منتقل شده است. مکان 11000 بلوار ویلشر/ ساختمان فدرال / فراخوان »سازمان سرباز« و  » تشکبالت لس آنجلس_ ایران «

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://cicilline.house.gov/press-release/cicilline-stands-with-the-people-of-iran-condemns-iranian-regime-s-brutality
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از قتل مهسا امینی هر روز در تجمعات شرکت می کرد. 
والدین مائده  از حضــور او در این تجمعات آگاه بودند.  مائده در این خصوص می 
گوید: » وقتی من در تجمعات اعتراضی در ایران شــرکت می کردم، پدر و مادرم با 
وجود اینکه من را تشــویق می کردند، نگرانم نیز بودند، البته آنها نگران من و بقیه 
جوانانی بودند که در این تجمعات شرکت می کردند، در واقع در ایران، همه کسانی 

که در این تجمعات شرکت می کنند، نگران یکدیگرند.«
مائده بافاصله پس از ورود به نیویورک، به همراه دوستانش به تظاهرکنندگان خارج 
از کشور نیز پیوست و شروع به انتشار پست هایی در اینستاگرام با شعارهای »زن، 

زندگی، آزادی« و نمایش پرچم ایران بدون آرم جمهوری اسامی شد. 
شاید درک این موضوع برای بسیاری از مردم آمریکا سخت باشد که تظاهرکنندگان 
ایرانی ممکن است با خود اسام، مشکلی نداشته باشند. مادر مائده خود حجاب دارد، 

ولی از خیزش جدید و بیداری نسل آینده حمایت می کند. پدر مائده نیز که خود 
فرزند شهید است و پدرش را در جنگ ایران و عراق از دست داده است، فرزندانش 

را تشویق می کند تا برای آزادی ایران بجنگند. 
مائده می گوید که زندگی در ایاالت متحده در مقایسه با ایران بسیار آرام است. او 
دلش برای خانواده اش تنگ شده است، اما در حال حاضر بدون ترس از بازداشت و 
زندانی شدن در سلول انفرادی و حتی کشته شدن در ایران، می تواند در آمریکا درس 

بخواند و در تجمعات اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسامی شرکت نماید. 
 

ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 
منبع

رسول خادم برگزاری کنگره زنان تأثیرگذار
 و معرفی زنانی ناشناخته را »اسباب شرمندگی « خواند

رسول خادم با انتقاد از مخارج برگزاری کنگره زنان تأثیرگذار و با اشاره به زنان برجسته 
ایرانی همچون بی بی خان استرآبادی ، مریم میرزاخانی، معرفی زنان ناشناخته را به 

عنوان افراد تأثیرگذار »اسباب شرمندگی« عنوان کرد.
رسول خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران و قهرمان سابق کشتی المپیک و 

جهان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
 

» اســباب شرمندگی است که بی بی خانم استرآبادی ها و مریم میرزاخانی ها و مه لقا 
ماح ها و خدیجه افضل ها و انوشه انصاری ها و بی بی مریم بختیاری ها و … را داشته 
باشــی و بعد به جای هزینه کرد برای معرفی این بانوان اثرگذار ایرانی به مردم دنیا، 

کنگره بگذاری آن هم با جماعتی هیچ که هیچ هویتی از خودشان ندارند.«

قهرمان پیشین کشتی المپیک و جهان همچنین با اشاره به مریم میرزاخانی به عنوان 
نخستین زنی که جایزه بزرگ فیلدز در ریاضیات را گرفت، گفت که خانم میرزاخانی 
»ثمره جنگیدن و تسلیم نشدن زنان تاثیرگذاری چون بی بی خانم استرآبادی بود که 

به حق راه آنها را ادامه داد و افتخاری برای ایران در دنیای علم شد«.
 

بنابه گزارش وب ســایت رویداد 24،  در حالی که کل بودجه معاونت زنان ریاســت 
جمهوری »38.5 میلیارد تومان« اســت، حدود »21 میلیارد تومان« برای برگزاری 
کنگره »زنان تأثیرگذار« و میهمانان جمیله علم الهدی که اغلب »ناشناخته« هستند 

شده است.

پیام عالی عالی پیام 

چندی پیش شــاعر و طنزپرداز و هنرمند مبــارز و عالی مقام محمد 
رضا عالی پیام در کلیپ »جدی بگیریم« شــماره ۶۶ خود با قیافه ای 
اندوهگیــن و دلی خونین و حالتی بی خشــم و کین از کارهای برخی 
هم میهنان خارجه نشین و از آن و از این، با سبکی دلنشین گله می کرد. 
جریان از این قرار بود که در ماه هشــتم ژانویه امســال! )نه پارسال( 
در تظاهراتــی که برای دفاع از جنبش یــا خیزش یا انقاب و یا فتنه 
اخیر به همت عده بســیاری از هم میهنان مخالف جمهوری اســامی 
برنامه ریزی و سامان گرفته بود، برخی از هم میهنان هوادار رضاپهلوی 
که مهر هیچ حکومتی بغیر از ســلطنت به دلشــان ننشسته است ,در 
هنگام ســخنرانی گروه های دیگر با ایجاد سرو صدا و دادن شعارهای 
خود و بی احترامی و فحاشــی به مخالفــان، تظاهرات را به هم زدند و 
مقامات جمهوری اسامی هم با دیدن این صحنه ها، گل از گلشان باز 

شد و با دمشان گردو شکستند. 
وقتی که شــما کاری می کنید به نفع دشــمن شما تمام می شود، در 
نهایت ادب باید بنویســم که این کار چندان عاقانه نیست و با کمال 
بی ادبی باید اضافه کنم که کاری اســت ناروا و نشــانه بارزی است از 

حماقت محض!
یکی از اصول مردم ســاالری و یا دموکراسی در کشورهای پیشرفته و 
عقب افتاده، آزادی بیان و قلم و عقیده اســت. البته کسی از الت های 
عربده کش هــوادار رژیم انتظار ندارد که چماقشــان را غاف کنند و 
به حرف دیگران کمی گوش کنند ولی این کارها از کســانی که قشر 
تحصیل کرده و اشراف زاده ای هستند و سال ها با فرهنگ سیاسی غرب 

آشنایی دارند، بسیار عجیب به نظر می رسد. 
... و امــا این گونه برخوردها در کشــورهای برون مــرز و انعکاس آن 
در رســانه های گروهی مایه خفت و شرمساری بســیار است و نشانه 
ای اســت از تجاوز به حق و حقوق دیگران، خودمحوری، خودستایی، 
موج ســواری، دزدیدن کار و تاش و اعتبار دیگران و قبضه کردن آن 

برای هدف خود. 
بله ، نشانه ای است از عقب ماندگی فکری و لمپنی و با شرمندگی باید 
اضافه کنم که بازگشتی اســت به دوران توحش، کمی جلوتر از عصر 

حجر.
باور بفرمایید

ببخشید یادم رفت. 
در طبیعــت عنکبوت هایی وجود دارند که یــا نمی توانند تار خود را 
بتننــد و یا حال و حوصله آنرا ندارند و چــاره کار را در آن می بینند 
که صبر کنند تا عنکبوت های دیگرکار خود را به پایان برســانند بعد 
به ســراغ تار  آماده او می روند و طعمه اش را می خورند و در آنجا جا 

خوش می کنند. 

برای   ..برای … برای  خندیدن 
پیام هالو

داد هالو یک پیامی از اوین
         از برای مؤمنین و مشرکین

دایه  دایه وقت جنگه نازنین      
  بی خیال رهبر و فتوای دین 

https://hudsonvalleyone.com/2023/01/21/resistance-one-young-iranian-womans-story/
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  در کانون خبر:
درگذشــت نابهنگام علی فرید را به خانواده فرید بویژه 
به دختر ایشان خانم مهتاب فرید، روزنامه نگار برجسته 
ایرانی آمریکایی صمیمانه تســلیت می گویم. علی فرید 
یک کوشنده فرهنگی و یک ایرانی دلباخته فرهنگ ایران 
زمین بود و یکی از پشتیبانان و دوستداران شرکت کتاب 

در تمامی سالهای فعالیتش بود.
روانش شاد ، یادش گرامی و خاطره اش جاودان باد 
بیژن خلیلی 

منتقدان بایدن : بازگشت به برجام در اولویت دولت بایدن قرار دارد 
که در ابتدا 275 میلیارد دالر برای رژیم جمهوری اسالمی ایران به 

ارمغان خواهد آورد!
منتقــدان دولت بایدن، وی را بدلیل عــدم خروج از توافق 
هسته ای ایران علیرغم لفاظی های اخیر مورد انتقاد قرار می 
دهند. در حالی که دولت بایدن می گوید توافق هســته ای 
»در دستور کار نیست« اما منتقدانی مانند سناتور تد کروز 
و نیکی هیلی، ســفیر سابق سازمان ملل متحد، این ادعا را 

رد می کنند.
سیاست دولت بایدن در قبال رژیم جمهوری اسامی ایران، 
بدنبال ســرکوب مردم معترض این کشور و جاه طلبی های 
این حکومت برای ایجاد تسلیحات هسته ای، با مخالفت های 
جدیدی از سوی سناتور تد کروز  و نیکی هیلی سفیر سابق 
آمریکا در سازمان ملل و نیز سیاستمداران کشورهای اروپایی 

مواجه شده است. 
منتقدان براین باورند که اظهارات دولت بایدن در ماه جاری، 
نشان دهنده پایبندی وی به ادامه برجام می یاشد. بر اساس 
مطالعات اندیشکده آمریکا، احیای برجام 275 میلیارد دالر  
و نیز حدود یک تریلیون دالر تا سال 2030 برای حکومت 

ایران بدنبال خواهد داشت. 
سخنگوی ســناتور کروز در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت: »دولت بایدن بدنبال 
بازگشت به برجام است و او هر کاری که ممکن است برای احیای برجام انجام خواهد 
داد.« وی معتقد است برای بایدن احیای برجام در رأس مسائل دیگری که ادعا می 
کند، قرار دارد از جمله : حمایت از اعتراضات مردمی در ایران وممنوعیت اســتفاده 
پهپادهای ســاخت رژیم جمهوری اسامی ایران توسط روسیه برای تخریب اهداف 

غیرنظامی و کشتار مردم اوکراین.
خبرگزاری ایران اینترنشــنال گزارش داد که رابرت مالی، فرســتاده ویژه بایدن در 
امور ایران اخیراً »حداقل سه بار در دو ماه گذشته« با سعید ایروانی، سفیر ایران در 

سازمان ملل متحد، ماقات کرده است.
هنگامی که از ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره این دیدارها 
پرسیده شد، وی به فاکس نیوز گفت: »ما به صراحت به حکومت جمهوری اسامی 
ایران اعام کردیم که سه درخواست از آنها داریم: کشتن معترضان را متوقف کنند، 
فروش ساح به روسیه برای اهداف غیرنظامی را متوقف نمایند و شهروندان آمریکایی 

که بازداشت کرده اند را آزاد کنند.«
پرایس در ادامه افزود: »من قصد ندارم در مورد نحوه ارسال این پیام ها وارد جزئیات 

شــوم، اما این کار را با هماهنگی متحدان و شــرکای نزدیک به دو کشــور انجام 
می دهیم.«

 
نیکی هیلی در این خصوص به فاکس نیوز گفت: »سپاه پاسداران انقاب اسامی یک 
سازمان تروریستی است. اروپا باید سال ها پیشتر این سازمان را در لیست سیاه قرار 
می داد. » وی افزود: » ما هر روز که به احیای برجام نزدیکتر می شویم، در واقع به 

نا امنی جهان نزدیکتر خواهیم شد. »
 

بر اساس گزارشی که در ساندی تلگراف منتشر شده است، بریتانیا همچنین در حال 
بررســی بازگشت به برجام پس از اعدام علیرضا اکبری یک تبعه ایرانی-بریتانیایی 
است. این روزنامه در این خصوص نوشت: »بریتانیا در حال بررسی حمایت خود از 

توافق هسته ای ایران پس از اجرای اعدام وی می باشد....«
در وافع خروج بریتانیا از این توافق به معنای عقبگرد شدید در یکی از اهداف اصلی 

سیاست خارجی رئیس جمهور بایدن بشمار می آید. 
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
منبع خبر: سایت خبری فاکس نیوز

https://pandorarugs.com/
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مقاله:

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

عمامه ها و اما ها
نویسنده: صفا حقیقت 

سه حرف اول عمامه همسان با کلمه 
ای فارسی است که  »اما« تلفظ می 
شود. در آخر هر دستور حیله گرانه 
اســام اقا یک »اما« وجود دارد. 
هر »اما« یک استثناســت تا خود 
آن حکم اســامی را نقــض کند. 
مثا کشــتن بد است »اما« کشتن 
کســی که اســام را قبول نکرده 

است خوبست. دزدی بدست »اما« 
چپاول و مصادره اموال غیر مسلمان 
خوبســت. تجاوز بد است اما تجاوز 
به معترضی که از حقوق اولیه خود 
دفاع می کند، خوب اســت. عمامه 
ها و اما ها هســتند که مغز مردم را 
شستشــو می دهند و ضحاک ها را 

بر مردم مسلط می کنند.

    دیگر زنان را دو برابر حساب کنید نه نصف 
این بار اگر زن زیبارویی را دیدید، هوس را زنده به گور کنید 

و خدا را شکر کنید برای خلق این زیبایی...
زیر باران اگر دختری را سوار کردید ، جای شماره ، به او امنیت بدهید، 

او را به مقصد مورد نظرش برسانید نه مقصود مورد نظرتان!
هنگام ورود به هر مکانی با لبخند بگویید : اول شما!

در تاکسی ، خودتان را به در بچسبانید نه به او؛
بگذاربد زن ایرانی وقتی مرد ایرانی را در کوچه ای خلوت می بیند ، احساس امنیت 

کند نه ترس؛
بیایید فارغ از جنسیت ، کمی مرد باشید!!!

ای دهقان فداکار! 
تو در روزگاری بزرگ شدی که مردی برهنه شد تا زنان و کودکان زنده بمانند؛ 

اما من در روزگاری نفس می کشــم که زنی برهنه می شود تا کودکش از گرسنگی 
نمیرد!

در سرزمین من هیچ کوچه ای به نام هیچ زنی نیست 
و هیچ خیابانی...!

بن بست ها اما فقط زنها را می شناسند انگار...!
اینجا نام هیچ بیمارستانی مریم نیست

تختهای بیمارستانها اما پر از مریمهای درد کشیده است!
که هیچکدام مسیح را آبستن نیستند.

حزب مشروطه ایران )لیبرال دموکرات( اعالم کرد:
 دست صداقت و صمیمیت شاهزاده را برای همکاری می فشاریم

حزب مشــروطه ایران )لیبرال دموکرات( با انتشار بیانیه ای در 23 ژانویه 2023 )3 
بهمن 1401( اعام کرد به ندای میهن دوستانه شاهزاده رضا پهلوی پاسخ مثبت می 
دهد و بر پایه سه اصل مشترک تمامیت ارضی ایران و همبستگی ملی، دموکراسی 
سکوالر مبتنی بر حقوق بشر، و حق ملت ایران برای تعیین شکل نظام سیاسی آینده 
از طریق انتخابات کامًا آزاد، دســت همکاری ایشان را با مهر بیکران به آینده می 

فشارد.
متن کامل بیانیه حزب مشروطه ایران ) لیبرال دموکرات( : 

 
دست صداقت و صمیمیت شاهزاده را برای همکاری می فشاریم

 
پیام شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر در این دوران خطیر نور امیدی در فضای مبارزه 

میلیون ها ایرانی برای رهایی از رژیم تبهکار جمهوری اسالمی تابانید. 
با توجه به کارنامه روشن و پرافتخار شــاهزاده رضا پهلوی در چهل و سه ساله 
گذشــته و صداقتی که ایشان همواره  در مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی نشان 
داده اند، به ندای میهن دوستانه ایشان،  پاسخ مثبت می دهیم و بر پایه سه اصل 
مشترک و خدشه ناپذیر تمامیت ارضی ایران وهمبستگی ملی، دموکراسی سکوالر 
مبتنی بر حقوق بشر، و نیز حق ملت ایران برای تعیین شکل نظام سیاسی آینده 
از طریق انتخابات کامال آزاد، دست همکاری ایشان را که با صداقت و صمیمیت به 

سوی ایرانیان دراز شده است با مهر بیکران به آینده ایران می فشاریم . 
اعالم می کنیم با تمام توان آماده گفتگو و همکاری با کلیه ســازمان ها، احزاب 
و شخصیت های معتقد به ســه اصل فوق هستیم و به سهم خود می کوشیم تا 
با همکاری و همیاری دگراندیشان و دوشادوش یکدیگر برای براندازی جمهوری 

اسالمی ویرانگر ایران  مبارزه کنیم و ایرانی آزاد و دموکراتیک بسازیم. 
 

پاینده ایران، زنده با ملت بزرگ ایران 
حزب مشروطه ایران ) لیبرال دموکرات( 

نه به اعدام نه به جمهوری اسالمی 

1-اعدام حس کینه جویی و دشمنی را در سطح جامعه افزایش می دهد و احساس 
شفقت و همدردی را در روان کسانی که حکم مرگ را صادر می کنند، همپایه و برابر 

با شخصی که مرتکب قتل و یا قاچاق شده است ، از بین می برد. 
2- اگر اعدام راه حل مناسب و کار آمدی  برای جلوگیری از هر عمل خافی بود می 
بایست که میزان جرم و جنایت و کارهای خاف قانون در کشورهایی که هنوز حکم 
اعدام در آنها اجرا می شود، کمتر شده باشد . در دو سوم کشورهای جهان که حکم 
اعدام در آنها ممنوع شده است آمار  و ارقام نشان می دهند که ممنوعیت حکم اعدام 

موجب افزایش قتل و خافکاریهای ضد قانونی نشده است. 
3- در جهان متمدن امروز راه حل اخاقی و انســانی بدون حکم اعدام وجود دارد و   

فرد زندانی به حبس ابد و بدون عفو مشروط محکوم می شود. 
4- هزینــه نگاهداری از زندانیان با حبس ابد می تواند با ایجاد کار برای آنها تأمین 
شود. افزایش ارقام زندانی های با حبس ابد بجای اعدام از سال 2003 میادی ۶۶ در 
صد افزایش داشته است. آمار نشان می دهد که حاالت روانی مانند انزجار و بیزاری و 
شوکه شدن در هیئت داوران به هنگام صدور رأی حکم برای زندان ابد کمتر از صدور 
رأی برای اعدام است. هزینه دادگاه ها در کشورهای متمدن و تابع قوانین مدنی برای 
محکومیت یک فرد برای اعدام بسیار بیشتر از هزینه برای حبس ابد و بدون بخشش 

اســت. و این به این سبب است که دوران محاکمه برای حبس ابد بسیار کوتاه تر و 
سریع تر از دوران طوالنی برای محکوم کردن فرد زندانی به اعدام است. تعداد وکیل 
های الزم و مورد احتیاج برای محکومیت با حبس ابد بســیار کمتر از تعداد وکیل 
ها برای محکوم کردن به اعدام اســت و تعداد برگشت پرونده ها برای تجدید نظر و 

استیناف در حکم های به حبس ابد بسیار کمتر از حکم های اعدام است.
5- طبق آمار جهانی توسط »قانون دات کام« law.com اغلب مردم جهان ترجیح 
می دهند که افراد متخلف با جرائم ســنگین قانونی محکوم به حبس ابد شوند و تا 
هنگام مرگشان دور از دسترسی به جامعه باشند و مورد هیچگونه بخششی در طول 

زندان ابد قرار نگیرند.

چرا اعدام در دو  سوم کشورهای جهان ممنوع شده است؟
ترجمه و تدوین: صفا حقیقت 

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

در کوچه پس کوچه های غربت  )2 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 )2 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

تراژدی در پی تراژدی 
کشتار مرگبار در کالیفرنیا 

هنوز کالیفرنیایی ها از کشــتار 11 نفر در Monterey Park در سوگ بودند که در 
روز گذشــته در Half Moon Bay در2 کشــتزار کوچک، مردی ۶7 ساله به نام 

Chun lizhao 7 نفر دیگر را کشت 
گرچه پلیس انگیزه این کشتار را اعام نکرده، ولی به نظر می رسد ضارب در یکی از 

کشتزارهای یاد شده کار می کرده است. 
با این که کالیفرنیا مقررات سختی برای تهیه اسلحه دارد، به نظر می رسد که این افراد 
اسلحه خود را پیش از دشواری ها داشته اند. اگر به این 2 کشتار مرگبار، تیراندازی در 
خانه ای در روز 1۶ ژانویه را بیافزاییم که در Goshen کالیفرنیا روی داد و ۶ نفر جان 

خود را از دست دادند، در فاصله یک هفته 24 نفر قربانی  این 3 کشتار بوده اند. 

انتقاد گوین نیوسام به شیوه  
گزارشگر تلویزیون  FOX با 

تیراندازی ها
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در انتقاد به شــیوه برخورد گزارشگر تلویزیون 
FOX پیرامون تیراندازی مرگبار در Monterey Park گفت: آنچه این ها هر 
شب به زبان می آورند مایه شرمساری است نگاه بیگانه هراسانه و نژادپرستانه به 
قربانیان یک خشونت که ناشی از مقررات دستیابی به ایمنی در برابر اسلحه است 

و برای دهه ها این کشور را تهدید می کند، تکرار می شود. 
گوین نیوســام قانون گذاران راســتگرا را مــورد انتقاد قــرار داد و آنها را برای 
تیراندازی های مرگباری چون مدرســه ابتدایی ســندی هوک در سال 2012، 
تیراندازی مرگبار در یک کاب شــبانه در Thousand OAKS کالیفرنیا در 
ســال 2018 و تیراندازی مرگبار در مدرسه ابتدایی Uvalde تگزاس، سرزنش 

کرد و پرسید آیا زمان آن نیست که درست عمل کنیم؟ 

آیا چک کمکی کالیفرنیا را دریافت نکرده اید؟

اگر تاکنون چک و یــا کارت اعتباری اداره مالیات و دارایی کالیفرنیا برای کمک به 
رویارویی با تورم را که از اکتبر 2022 آغاز و فرستاده شده دریافت نکرده اید، این اداره 
پیشنهاد می نماید با شماره 800-400-9332 بین 8 بامداد تا 5 پس از نیمروز تماس 
بگیرید و جویای کمک مالی خود شوید و بهترین زمان تماس روزهای چهارشنبه تا 

آدینه است. 
ناگفته نماند که ایالت کالیفرنیا کمک های 200 تا 1050 دالری را بر اســاس شمار 
افراد خانواده و میزان درآمد ســال 2020 برای 7/2 میلیون نفر به صورت فرستادن 

کارت های اعتباری بانکی در مجموع به میزان 9 میلیارد دالر فرستاده است. 

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: 

برگرفته از کتاب »پادگان «: » افســر ارتش برای جنگ با دشــمن خارجی آموزش 
دیده بود. نگرش او کشتن هم میهن نبود. ... حقوق افسران ارتش شاهنشاهی حتی 
در درجه امیری به زحمت می توانست مخارج زندگی شرافتنمدانه را تأمین کند. ... 
ارتش فقط دیدن لباس های نظامی و واکسیل و نشان های بر سینه نبود. یک زندگی 
پر از محرومیت و بی خوابی، تاش و کوشش برای انجام پروژه های دفاعی در جهت 
نگهداشت شــرف انسانی و سربلندی ملت ما بود که جز با از خودگذشتگی این امر 

امکان پذیر نبود.« دکتر دانش فروغی)ص 125(
نویسنده: دکتر دانش فروغی/ انتشارات : شرکت کتاب / سال : 2022/ ویرایش: چاپ اول 

درباره نویسنده : 
ســرهنگ دکتر دانش فروغی دانش آموخته دبیرستان نظام و دانشکده افسری در 
دوره بیژن است. دوره مقدماتی را در رسته اردنانس)مهمات و اسلحه( در ایران و دوره 
های طوالنی فرماندهی تدارکات صحرائی، دوره میانی فرماندهی گروهان مشــترک 
اردنانــس را در پادگان نظامی »ابردین« در ایالت مریلند، دوره عالی پرســنلی را در 
فورت بنجامین هریسون در ایالت ایندیانا و دوره کارآموزی در حین انجام کار را در 
طبقه بندی پرسنل در فورت » لنردود« در ایالت میسوری بپایان رسانیده است. به 
موازات آموزش نظامی و انجام مأموریت های محوله، فروغی پیش از اعزام به آمریکا 
از دانشگاه تهران در مقطع فوق لیسانس در رشته های روانشنانسی و جامعه شناسی 
فارغ التحصیل شده و پس از آن بدلیل نیاز ارتش، دوره فوق لیسانس روانسنجی را 
در دانشســرای عالی طی کرده است. او پس از پذیرش از دانشگاه پتزبورک در ایالت 
پنســیلوانیا و اخذ درجه دکترا و بازگشــت به ایران، به امر ستاد بزرگ ارتشتاران به  
نیروی هوایی شاهنشاهی انتقال یافت تا مدیریت ساخت آزمون های روانی و انتخاب 
دانشــجویان با استعداد در کادر خلبانی و همافری را عهده دار شود. آخرین شغل او 
با درجه سرهنگی مسئولیت دفتر مشاوره و آزمون های روانی در فرماندهی آموزش 
های هوایی بود. او دو ماه پس از انقاب با همسر و فرزندانش به آمریکا مهاجرت کرد 

و پس از سیزده سال خدمت در فرمانداری لس انجلس مستقا به کار روان درمانی 
و خانــواده درمانی پرداخت. فروغی عقیده دارد ریشــه های فرهنگی ایران زمین از 
خاک ســر برون آورده اند و مردم ما عصر شــکوفه های در حال رویش آن را بزودی 
نثار آرامگاه جان باختگان راه میهن خواهند ســاخت و آزادی و سربلندی پیشین را 

تجدید خواهند کرد. 
برگرفته از کتاب : 

» افســر ارتش برای جنگ با دشمن خارجی آموزش دیده بود. نگرش او کشتن هم 
میهن نبود. ... حقوق افسران ارتش شاهنشاهی حتی در درجه امیری به زحمت می 
توانســت مخارج زندگی شرافتنمدانه را تأمین کند. شاید پرسش این باشد که چرا 
تعدادی انگشــت شماری از امرای ارتش صاحب ســرمایه بودند. همان تعداد را که 
فردوست در گزارش خود به فرماندهان خود پس از انقاب گزارش داده است، از نظر 
تعداد، حداکثر چیزی اســت که در یک ارتش بزرگ با بیش از ده ها هزار افســر که 
پنجمین نیروی نظامی جهانی بود، می توانست وجود داشته باشد. هیچ افسری مفت 
خور نبود! شــما زندگی روحانیون را با زندگی افسران پیش از انقاب مقایسه کنید. 
» دزدی مشروع« توسط افرادی انجام می گرفت که بنام تجارت! به چپاول مشغول 

بودند، ولی بخشی از گناهان خود را با دادن رشوه مذهبی پاک می کردند. 
در جایی که دانشجوی کشور در دانشگاه های ما غذا و شهریه رایگان داشت، در همان 
حال افسران و درجه داران ما در مرزها و دورافتاده ترین نقاط کشور به خدمت شبانه 
روزی اشتغال داشتند. دشمن همیشگی ما کشور عراق و شوروی از دو سو و دست در 
دست هم ایجاد مزاحمت می کردند. ارتش فقط دیدن لباس های نظامی و واکسیل 
و نشان های بر سینه نبود. یک زندگی پر از محرومیت و بی خوابی، تاش و کوشش 
برای انجام پروژه های دفاعی در جهت نگهداشــت شرف انسانی و سربلندی ملت ما 

بود که جز با از خودگذشتگی این امر امکان پذیر نبود. 
آنچه با تبلیغات منفی رهبران مذهبی درباره افسران بدون دلیل و مدرک گفته شده 
است، نادرست و خیانت به تاریخ کشور و دشمنی بر علیه شرف و فرهنگ ایرانی است. 

....)صفحه 125-12۶( 
 

 برای خرید کتاب به سایت www.ketab.com مراجعه کنید یا اینجا کلیک کنید.

پادگان

در مقابل ریاکاران وطن فروش همه ی ما به سهم خود 
خواهیم ایستاد که اینجا پایان کار است

عنوان کتاب:  رضاشاه ، فرزند ایران
نویسنده:  دکتر هوشنگ نهاوندی ،  انتشارات: شرکت کتاب ، سال انتشار: 202۳ 

درباره نویسنده : 
دکتر هوشنگ نهاوندی وزیر پیشین ، رئیس 
اســبق دانشگاه های پهلوی و تهران، آخرین 
رئیس هیأت مدیــره انجمن آثار ملی، عضو 
وابسته فرهنگستان علوم اخاقی و سیاسی 
فرانسه، مولف و مترجم چهارده کتاب به زبان 
فارســی پیش از انقاب و نــه کتاب به زبان 
فرانســه درباره تاریخ ایران و انقاب اسامی 
پس از انقاب که بعضی از آنها به چند زبان 
خارجی نیز ترجمه شــده است. وی پس از 
انقاب پانزده سال در دانشکده های دانشگاه 
پاریس تدریس کرده و اکنون در بروکســل 

زندگی می کند.  
مقدمه کتاب:

این کتاب زندگی نامه سیاسی مردی است که 
از میان مردم برخاست و هنگامی که ایران ما 
در حال فروپاشی و پریشانی بود آن را نجات 
داد و به راه ترقی و سربلندی برد. هشت دهه 
پس از خاتمه پادشاهی او می بینیم که تقریبا 
هرچه در ایران هست در زمان سلطنت وی و 
بدون کوچکترین کمک خارجی بنیان نهاده 

شد. 
در این کتاب می خوانید: 

» رضا برای آنکه قزاقی ساده و صاحب منصبی 
فرمانبردار در لشکری باشد که فرمانده آن و 

افسران مافوقش خارجی باشــند، آفریده نشده بود. نمی توانست بپذیرد که اوامر و 
نواهی که ناچار به اطاعت از آنها بود به زبان روسی باشد نه به فارسی. اصوالً فرمانبری 
از خارجیان را برنمی تافت. ایرانی دیگر، با نظم و ترتیب و حکومتی دیگر با هدف های 

دیگر می خواست که اختیار امور آن با ایرانیان باشد.« ..)ص 13(
» قبل از پایان سلطنت رضاشاه راه آهن سرتاسری غرب به شرق از تهران به شاهرود 
رســیده بود و از پایتخت به قزوین، زنجان و سپس میانه. روس ها بعضی از ایستگاه 
های نیمه تمام و بقیه این دو مسیر را بمباران و ویران کردند که سپس بازسازی شد. 
همچنین ساختمان راه آهن تهران به اصفهان- کرمان و بندرعباس آغاز شد که در 

شهریور 20 به قم رسیده بود. ..« )ص:215(
» قبل از کودتای سوم اسفند، ایران فاقد تشکیات بانکی و پولی بود. در 14 اردیبهشت 
1304 نخستین بانک ایرانی برای اداره امور و وجود بازنشستگی قشون تشکیل شد و 

بانک پهلوی نام گرفت که سپس بانک سپه تغییر نام یافت و یکی از بزرگترین شاید 
دومین بانک  کشور شد . .«)ص 217(

» من از پله ها پایین دویده به اســتقبال شتافتم. آثار خستگی و غم از چهره ایشان 
نمایان بود و به قدری خسته و افسرده بودند که هنگام باال آمدن از پله ها به کلی به 
من تکیه کردند و من در حقیقت ایشان را از پله ها باال بردم. اعلیحضرت را به اتاقی 
که برای پذیرایی و اســتراحت ایشان تخصیص داده شده بود، راهنمایی کردم. همه  
افراد خانواده گرد شاه جمع شدند. هیچ کس سخنی نمی گفت و غم واندوه از همه 
چهره ها می بارید. اعلیحضرت با لحن ماطفت آمیزی فرمودند: غصه نخوردید، غصه 

آدم را خرد می کند، صبور و بردبار باشید. ..« ) ص 284( 

 برای خرید کتاب به سایت www.ketab.com مراجعه کنید یا اینجا کلیک 

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112768
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112768
https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/


7 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 351  JANUARY  ,27 , 2023 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  351   آدینه   27  ژانویه  2023

  در کانون خبر:

ضبط اسلحه ، موادمخدر و دستگیری 2 نفر مجرم
 شریف دپارتمان سن برناردینو کانتی اعام کرد 
که در شهر Big Bear در خانه ای میزان زیادی 
از اســلحه، فشــنگ، مواد مخدر و دستگاه های 

چاپ چک های تقلبی را یافته است. 
 Lisa و   John Kimbell خانــه  ایــن  در 
Martinez که هر دو نفر از مجرمان با پیشینه 
محکومیت هســتند، دستگیر شده اند. و با وثیقه 

آزاد شده بودند. 
که بنابر مقررات پس از محکومیت حق داشــتن 

اسلحه را نداشته اند. 
و اکنون با تهام داشتن اسلحه، فروش مواد مخدر 

و چاپ چک های تقلبی محاکمه خواهند شد. 
در این خانه میزانــی از کوکائین، متاآمفتامین، 
دســتگاه چاپ چک، ترازو برای وزن کردن مواد 
و بســته بندی آنها ،بیش از صد فشنگ نیزضبط 

شده است. 

بنر مشاغل ایرانی در گوشه و کنار شهر 

این بنر متعلق اســت به ســینا رضوان پور وکیل رسمی 
دادگاههــای کالیفرنیا  ایشــان از ســال 2010 میادی 

عضو انجمن وکای کالیفرنیا می باشــند و نشانی سامانه 
اینترنتی ایشان www.sinarezlaw.com می باشد

رهبر کنونی حزب جمهوریخواه، باردیگر به 
رهبری این حزب برگزیده شد

انتخابات کمیته مرکزی حزب جمهوریخواه آمریکا در روز آدینه 
27 ژانویه 2023 در داناپوینت کالیفرنیا پایان پذیرفت. پس از 
بحث و گفتگو و رایزنی 1۶8 نفــر از اعضای قدرتمند و دارای 
رأی در RNC ، دو کاندیــدای اصلــی یعنی »رانا رامنی  مک 
دنیل«، رهبر حزب جمهوریخواه و رقیب او »هارمیت دیلون« 
با پیگیری جنجال برانگیزی هــواداران دانالد ترامپ را برای به 
دســت آوردن رأی مورد هدف قراردادند. هر دو نفر کاندیداها، 
طرفدار دانالد ترامپ می باشند و شماری از اعضای این حزب، 
پیروزی جمهوریخواهان در خانه نماینــدگان را مدیون رهبر 
کنونی دانســتند و باردیگر خانم رانا مک دنیل را که برادرزاده 

سناتور رامنی است، برگزیدند. 

کاهش آمار مبتالیان به بیماری کرونا در کالیفرنیا
در سومین سالگشت شــیوع بیماری کرونا و انتشار همه 
گیر این ویروس، آمارهای کالیفرنیا، نگاه بهتری را ترسیم 

می نماید.  
میانگین روزانه مبتایان در کالیفرنیا، با 45 درصد کاهش 
در 3513 نفر اســت و شمار بستری شدگان با 31 درصد 
کاهش 3221 نفر می باشد که 398 نفر آنان در آی سی 

یو بستری هستند. 
آمار مقایسه ای برای هر یکصد هزارنفر جمعیت،  کانتی 
فرســنو در باالی جدول، لس آنجلس کانتی با 48 درصد 
کاهــش در رده 13، ســن دیگــو بــا 47 درصد کاهش 
دررده 14، ســن برناردینوکانتی با 47 درصد کاهش در 
رده 20، سن فرانسیســکوکانتی با 42 درصد کاهش در 
رده 23 ، ارنج کانتی بــا 52 درصد کاهش در رده 2۶ و 
ریورسایدکانتی با 5۶ درصد کاهش در رده 32 قراردارد. 

شکایت علیه فرماندار 
کالیفرنیا در دادگاه عالی

ائتافی از کنشــگران حقوق مدنی و کنشگران منافع افراد 
ناتوان جسمی و روانی، شکایتی را علیه گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیا در دادگاه عالی طرح کردند ودرخواست پیشگیری 
از اجبار در برنامه روان درمانی بی خانمان ها و دیگر بیماران 

روانی بدون سرپرست را نمودند. 
این برنامه ایالتی که از ســوی گوین نیوســام ارائه شــده و 
CARE نــام دارد، از دادگاه می خواهد که با صدور حکمی 
در مورد افرادی که مســئول خانواده و کفالت ندارند، را برای 
درمان به بیمارستان های روانی بفرستند. این طرح درمانی 
بیشتر شــامل بی خانمان هایی می شود که بدون وابستگی 
خانوادگی به صورت بی خانمــان در پیاده روها زندگی می 

کنند. 

اداره آموزش ارنج کانتی موضوع آموزش
 تاریخ نژادی را از مواد درسی خود حذف کرد

با اخــراج یکی از مدیران مــدارس در ارنج کانتی، هیأت 
مدیره محافظــه کار اداره آموزش ارنج کانتی در مســیر 

بنیادهای راست گرایانه تشکیل شد. 
در نشســت هیأت مدیره اداره آموزش ارنج کانتی، جدال 
برای رهبری ا داره آموزش با دیدگاه های متفاوت به گونه 
ای باال گرفت که محافظه کاران با پیش کشیدن خواست 
خانواده ها و به سبب داشت اکثریت، برنامه های محافظه 
کاران مسیحی را پیش کشیدند و این اداره موضوع آموزش 

تاریخ نژادی را از مواد درسی حذف کرد. 
درحالی که  ارنج کانتی تنها به ســکونتگاه طبقه متوسط 
روبه باال از نظر درآمد تعلق ندارد، 44 درصد دانش اموزان 
در مناطــق کم درآمد زندگی می کنند و 19 درصد دانش 
آموزان زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم باید بیاموزند و 

از تبارهای غیرسفیدپوست می باشند. 

http://www.08global.net/08bus/
https://drfaribasharifi.com/
www.sinarezlaw.com
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  طنز اندر طنز:

  در کانون خبر:

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

History
For AwarenessFor Tolerance & 

Solidarity

سامانه : نه به یهود ستیزی

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

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

www.NoToAntisemitism.org

399

میگن خواب اصحاب کهف سیصدسال طول کشیده
ولی من یک خواب سه ماهه رفتم!!

باصدای تلفن بیدارشدم
گوشی دخترم بود ، یکی از دوستاش بود 

آره ،عصری قراره بریم عمامه پرونی  ، تو هم بیا خیلی خوش میگذره !!
پیش خودم گفتم  این دیگه چه جور بازیه ؟

تاحاال نشنیده بودم!
بعدش هم پشت تلفن اسم چندجور غذا رو آوردن که برن توخیابون شعار بدن

عجب!!!
تلویزیون کانال سه رو می گیرم فوتبال داره

ازتماشاچی که خبری نیست 
بعد از گل هم یک جوری شادی میکنن که تاحاال ندیده بودم!!

می زنم ماهواره ببینم اخبار اونور آب چیه؟
میگه فانی کمپین شرمنده سازی راه انداخته!!

جل الخالق این دیگه یعنی چی ؟
یهو صدای دادوبیداد دخترم با دوســتش توی تلفن بلند میشه و به سلبریتی های 

محبوب ورزش و سینما وهنر بد و بیراه میگه
می پرسم چرا ؟

پاسخ میده : آخه دارن وسط بازی میکنن !!!!!!!!!
فکریم که مگه وسط با کنار یا جای دیگه چه فرقی باهم دارن ؟

خاصه حسابی گیج شده بودم که پسرم از راه رسیدو ضربه ی آخر را زد !!
گرفتن ، گرفتن !

کیو گرفتن
اسم یک آشپز معروف رو برد

واسه چی؟
به خاطر نمایش دستور پخت کتلت  !!!!!!!!

همکاسی

فیلم ویدئوی حمله به همسر نانسی پلوسی منتشر شد 

فیلم ویدئوی حمله به همسر نانسی پلوسی، در روز آدینه 24 ژانویه در دادگاهی در 
سن فرانسیسکو منتشر شد. 

این ویدئوی خشــونت بار، نشــان می دهد که مردی به نام » دپاپه« چگونه به پائل 
پلوســی کهنسال حمله کرده است. این ویدئو که ترکیبی از فیلم دوربین مداربسته 
جلوی ورودی منزل وی و فیلم دوربین متصل به سینه مأموران پلیس هنگام ورود 

به آنجا می باشــد، نشان می دهد که فرد یادشده چگونه با چکش به همسر نانسی 
پلوسی حمله کرده است. 

وکیل » دپاپه« به دادگاه گفت که این ویدئو نباید منتشــر شود، زیرا مردم را علیه 
ضارب خواهد شــوراند و او نمی تواند محاکمه ای عادالنه داشته باشد، در حالی که 

قاضی استفان مورفی با مخالفت، اجازه نمایش ویدئو را صادر کرد.  

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

ادم شیف، نامزد جایگزینی کرسی 
سناتور دایان فاین استاین شد

ادم شــیف، نماینده دموکرات کالیفرنیا که نماینده شهرهای پاسادنا، هالیوود و 
بربنک می باشــد، این روزها درگیر تاش برای مانــدگاری در کمیته اطاعات 
و امنیــت خانه نمایندگان اســت که با مخالفت کوین مک کارتی ســخنگوی 
جمهوریخواه کنگره امریکا روبرو شــده اســت. همان گونه که پیش بینی شده 
بود، وی خود را نامزد جایگزینی برای کرسی سناتور »دایان فاین استاین« نمود. 
آدم شــیف در باره نامزدی خود گفت: »سنای آمریکا جایی است که بسیاری از 
جدال ها برای آینده دموکراسی آمریکا روی می دهد و من فکر می کنم می توانم 

در سنای آمریکا بسیار موثر باشم. »
ناگفته نماند که برای این کرســی کیتی پورتر و باربارا لی، دو نماینده دموکرات 

کنگره نیز در این ماه اعام نامزدی کرده اند. 

ورود بیش از 24000 گالن 
فاضالب به اقیانوس آرام در 
کرانه های لس آنجلس کانتی

ورود بیش از 24000 گالن فاضاب به اقیانوس آرام در کرانه های لس آنجلس کانتی، 
سبب بسته شدن این کرانه ها برای استفاده شد. 

گرچه در آغاز میزان فاضاب وارد شده ۶4000 گالن اعام شده بود، اما در روز 25 
ژانویه مسئوالن پس از برآورد، آن را 24000 گالن اعام کردند. 

کرانه هایی که بسته شده اند از این قرار می باشد: کرانه مادرز بیچ مارینا دل ری، کرانه 
ونیزسیتی بیچ و کرانه داک ویلر استیت بیچ. 

شمار دیگری از کرانه های ساحلی مانند سانتامونیکا، مالیببو و سن پدرو در مرحله 
بررسی میزان باکتری موجود در آب ها به مرحله هشدار رسیده اند. 

تخفیف به طور اتوماتیک در 
صورتحساب های گاز

باال رفتن صورتحساب های گاز از یک سو و رویارویی با تورم و گرانی از سوی دیگر، 
زمستان سخت تری را به مردم کالیفرنیا تحمیل کرده است. 

کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا در حال گفتگو برای ارائه اعتبار مالی در راستای 
مسائل زیست محیطی تا پیش از آپریل است. این اعتبار و تخفیف به طور اتوماتیک 

در صورتحساب های گاز دیده خواهد شد و از آپریل تا اکتبر خواهد بود.
 در ســال های گذشته نیز چنین کمکی انجام شــده و به نظر می رسد مشترکان 
 Southwest 43/40 دالر، مشترکان SDG&E 52/78 دالر، مشترکان ،PG&E
gas، 5۶/35 دالر و مشــترکان SoCal gas 50/77 دالر دریافــت خواهند نمود. 
کمیسیون انرژی آمریکا در رایزنی با کمیسیون های ایالتی در راستای کمک می باشد. 

گشایش موزه فضایی لوکاس از 202۳ به 2025 افتاد
گشــایش موزه فضایی لوکاس از 2023 به 2025 افتاد و در این 2 سال کارهای 
مانده را به سرانجام خواهند رساند این موزه که با هزینه شخصی یک میلیارد دالر 
جورج لوکاس و همسرش ملودی هابسون ساخته می شود و رد یک بنای 5 طبقه 
 Madma با وســعت 300000 فوت مربع با نمایی آینده نگر از ســوی معماران
Yonsong طراحی شده است و در محل Exposition Park با بهره برداری از 
فوالد، شیشه و آهن، همراه با چوب، پاستیک و فایبر گاس ساخته می شود و به 

مکانی دیدنی در لوس آنجلس تبدیل خواهد شد. 
جورج لوکاس فیلمساز معروف که همه با مجموعه فیلمهای Starwars و ایندیانا 
جونز او را می شناســند با این موزه بادگاری از اندیشــه نوآورانه خود برای دوران 

جنگ ستارگان را به نسل امروز و آینده پیشکش می نماید. 
 Celsius اگر در فاصله ســال های 2015 به بعد نوشــابه انرژی زا با نــام تجاری
Energy را نوشــیده اید با توافقی که انجام شده است، ممکن است تا 250 دالر 

دریافت نمایید. 

خریدارانی که از اول ژانویه 2015 تا 23 نوامبر 2022 یکی از فرآورده های شرکت 
یاد شــده را که ممکن اســت Original Celsius یــا Celsius Live fit یا 
Celsius BCAAT و یا Celsius with Stevia را تهیه و نوشــیده  اند تا 13 

فوریه وقت خواهند داشت تا درخواست سهم از پول توافقی را بنمایند. 

https://4mrticket.com/
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
27 ژانویه تا  2 فوریه  ) 7 بهمن تا 1۳ بهمن (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

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

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

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

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

آدینه 7 بهمن  ||   27 ژانویه

1340 خورشیدی ) 19۶2 میادی(
از طرف شهربانی، دکتر شاپور بختیار، مهندس خنجی و مسعود حجازی بازداشت شدند

1348 خورشیدی ) 1970 میادی(
درگذشت ابراهیم قوام شیرازی )قوام الملک( 

- سیاستمدار
1382 خورشیدی ) 2004 میادی(

شهره آغداشلو هنرپیشه  ایرانی تئاتر و سینما، 
برای بازی در فیلم آمریکایی » خانه اي از ماسه 
و مه » نامزد دریافت جایزه معتبر ســینمای 

اسکار شد

شنبه 8 بهمن  ||   28 ژانویه

1348 خورشیدی ) 1970 میادی(
درگذشت سیدحسن تقی زاده - آخرین بازمانده رجال مشروطیت

1357 خورشیدی ) 1979 میادی(
حزب دمکرات کردستان اعام کرد که خواستار تجزیه نیست

اعضای سازمان ملی دانشــگاهیان )واحد کرمانشاه( در مراسم بازگشایی دانشکده  
علوم، دکتر فریدون معتمدوزیری رییس دانشگاه را برکنار کردند.

1389 خورشیدی ) 2011 میادی(
درگذشــت داریوش همایون در سن 82 سالگی در ژنو ســوئیس. او وزیراطاعات 
دولتهای هویدا و آموزگار و ســردبیر روزنامه آیندگان و از رهبران مشــروطه طلب 
بودکه سا لها در خارج از کشور به مبارزه و روشنگری پرداخت و با انجام مصاحبه ها، 
نوشــتن مقاالت متعدد و شرکت در جلسات گوناگون راه مبارزه با نظام اسامی را 

پیش گرفت.

یکشنبه 9 بهمن   ||  29 ژانویه

1315 خورشیدی ) 1937 میادی(
زادروز مجید روشنگر، ناشر و سردبیر » بررسي 

کتاب » و » کاکتوس«
1357 خورشیدی ) 1979 میادی(

اشغال ســفارت دانمارک توسط دانشجویان 
ایرانی

1385 خورشیدی ) 2007 میادی(
درگذشت محمود ابطحی، شاعر، نویســنده، ادیب و پژوهشگر در سن 80 سالگی 
در لندن. او داماد ســیدضیاءالدین طباطبایی شــخصیت برجسته دوران رضاشاه و 

محمدرضاشاه بود.

دوشنبه 10 بهمن   ||  ۳0 ژانویه

1304 خورشیدی ) 192۶ میادی(
زادروز اسماعیل شاهرودی ، » آینده« شاعر معاصر در دامغان

1318 خورشیدی ) 1940 میادی(
درگذشــت دکتر تقی ارانی در 3۶ سالگی در زندان قصر تهران- وی به اتهام ترویج 

مرام کمونیستی به ده سال زندان محکوم شده بود
1343 خورشیدی ) 19۶5 میادی(

سپهبد نعمت اهلل نصیری رییس شهربانی کل کشور به سمت معاون نخست وزیر و 
رییس سازمان اطاعات و امنیت کشور منصوب شد

1348 خورشیدی ) 1970 میادی(
درگذشت حبیب اهلل مشیرهمایون شهردار- نوازنده و موسیقیدان

1352 خورشیدی ) 1974 میادی(
درگذشت محمد حجازي » مطیع الدوله » - سناتور و نویسنده 

13۶۶ خورشیدی ) 1988 میادی(
درگذشت امیرناصر افتتاح - نوازنده تنبک

سه شنبه 11 بهمن  ||   ۳1 ژانویه

1320 خورشیدی ) 1942 میادی(

انتشار نخستین شماره روزنامه مردم به سردبیری عباس نراقی و هیئت
1394 خورشیدی )201۶ میادی(

درگذشت مصطفی اسامیه، نویسنده و مترجم ایرانی بر اثر سکته قلبی در سن 74 
سالگی در تهران.

1398خورشیدی )2020 میادی(
درگذشــت ولی اهلل شیراندامی هنرپیشه ســینما و تلویزیون در تهران ) متولد 3 

فروردین 1310 در شهر  مرو استان خراسان(

چهارشنبه 12 بهمن  ||   1 فوریه

1332 خورشیدی ) 1954 میادی (
انتقاد شدید آیت اهلل کاشانی از انتخابات مجلس و دولت زاهدی

134۶ خورشیدی ) 19۶8 میادی(
هرمز قریب به ریاست تشریفات شاهنشاهی منصوب شد

1357 خورشیدی ) 1979 میادی(
باز گشت خمینی بعد از 15 سال تبعید به ایران

پنجشنبه 1۳ بهمن  ||   2 فوریه

1284 خورشیدی ) 190۶ میادی(
زادروز بزرگ علوی - نویسنده در تهران

کلیه کتابهای زنده یاد بزرگ علوی در شرکت 
کتاب موجودند

1351 خورشیدی ) 1973 میادی(
زادروز علیرضا قربانی، خواننده

آثار علیرضا قربانی در شرکت کتاب موجودند
135۶ خورشیدی ) 1978 میادی(

محمدرضا شاه و فرح پهلوی برای یک دیدار رسمی عازم هندوستان شدند
1385 خورشیدی ) 2007 میادی(

درگذشت پرویز یاحقی )فرامرز صدیقی پارسی( نوازنده مشهور و بینظیر ویولن در 
منزل مسکونی خود در تهران یاحقی متولد ســال 1314 در تهران بود. وی از 18 
سالگی به دعوت داود پیرنیا همکاری خود را با برنامه گلها، با ساختن آهنگی به نام 

امید دل من کجایی، با صدای بنان، آغاز کرد.
یاحقی یکی از بهترین تکنوازان برنامه گلها وسازنده صدها اثر زیبای موسیقی بود که 

با صدای خوانندگان نام آور موسیقی ایرانی اجرا شده بود.
وی در ســالهای اخیر چندین اثر تکنوازی و همنوازی از جمله راز و نیاز وطوبی را 

منتشر کرده بود.
آثار پرویز یاحقی در شرکت کتاب موجودند

1397 خورشیدی ) 2019 میادی(
درگذشت رشید شهروز شاعر در آلمان ) متولد 1339 آذربایجان شرقی( . آثار این شاعر :
مجموعه شــعر »آب در شوال« که سال 13۶3 در خارج از ایران منتشر شد، سروده 
شــده در ایران ، »بادبادک ها« )13۶8(، »از خاطره ها و گریز« )1372(، »دایره ها و 
هرگز« )1374(، »سوره گل سرخ« )1375(، »کتاب هرگز« )137۶(، »مرثیه های 

برلینی )1378( و »بازگشت پسرگم شده« )1391( 
گزیده اشــعار  با عنوان »کتاب هرگز« ســال 1383 نشر دات در ایران و نمونه ای از 
شعرهای او نیز در مجموعه »اینجا ایران است« در کنار اشعار 27 شاعر ایرانی دیگر 

که ساکن آلمان هستند، به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده است.

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

26 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

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

در جنوب کالیفرنیا

351351 نه به یهودستیزی
از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

بیژن خلیلی

مدیر اجرایی جدید اداره خدمات بی خانمان های لوس آنجلس

 Va Lecia Adams Kellum خدمات بی خانمان های لوس آنجلس، با گزینش 
به عنوان مدیر اجرایی این اداره، تاش می نماید که نقشه راهی را در دستور کار 
قرار دهد که پاســخگوی خواسته های کارن بس شهردار لوس آنجلس و اعضای 
شورای ناظران لوس آنجلس کانتی در برچیدن چادرهای بی خانمان ها از پیاده روها 

و سکونت انان در سر پناه های سرپوشیده باشد. 

در کنفرانس خبری اداره خدمات بی خانمان های لوس آنجلس که با حضور مدیر 
اجرایی جدید، شهردار لوس آنجلس و 2 نفر از اعضای شورای ناظران لوس آنجلس 
کانتی برگزار شد، به پرسش هایی در زمینه تامین منابع مالی و اجرایی برای حل 

مشکل بی خانمان های لوس آنجلس اشاره شوند. 
اگر این مسیر همکاری موفق شود می تواند الگویی برای حل مشکل شود. 

www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
https://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
https://ch1.cc/
https://ch1.cc/

