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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

 ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی،
 زیرا که می دانم خواهی آمد. من کوروش
 پسر کمبوجیه که این امپراتوری را برای
 پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که

!!!...پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر
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نوربرت روتگن خطاب به 
وزیر خارجه آلمان:

 پیش از اینکه مردم ایران از 
اتحادیه اروپا ناامید شوند، 

اقدام کنید

زلنسکی هشدار داد روسیه 
در حال برنامه ریزی برای 
حمالت طوالنی مدت با 

پهپادهای »شاهد« ایران است

بیتا دریاباری و شاهکار بینش 
پژوه از احسان)سام( رجبی و 

علی ابراهیم زاده شکایت کردند

درخواست مایکل مور، رئیس 
پلیس لوس انجلس برای 

ادامه کار

اریک گارستی در انتظار 
تایید سنا برای سفارت هند

کالیفرنیایی ها می توانند از 
سازندگان اسلحه شکایت 

کنند  و درخواست
 غرامت بنمایند

مدیر عامل شرکت 
تکنولوژی به اتهام نگاه 

دزدانه از زیر در توالت زنانه 
دستگیر شد

پله ... بزرگواری و شرمساری
کورش سلیمانی )زم(   صفحه ۲

سخنی با دین فروشان و سکوت
سعید شیرازی  صفحه 7

اقتدار واقعی چیست؟
آیا عشق عرفانی عشق است..

حق کشی کردن در »حق خود« یعنی چه؟ 
صفا حقیقت  صفحه 8

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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علی دایی، آقای همیشه گل مردم ایران:
 کسی می رود که آمده باشد، نه کسی که ریشه در این خاک دارد

علی دایی، پیشکسوت فوتبال و آقای همیشه گل مردم ایران، با انتشار پیامی در توئیتر در 6 
ژانویه نوشت: »کسی می رود که آمده باشد، نه کسی که ریشه در این خاک دارد. « او در این 
پیام ضمن قدردانی از حمایت و همراهی مردم ایران اظهار داشت: » درود و سپاس از تمامی 
هم میهنان، ورزشکاران و هنرمندان عزیز که در این شرایط سخت و پر فشار، از من و خانواده 
ام مثل تمام این سال ها حمایت و همراهی نمودید. مردم شهری که همه در آن می لنگند به 

کسی که راست راه می رود می خندند. «
الزم به ذکر است، در آستانه سالمرگ کشته شدن قاسم سلیمانی، یکی از نیروهای تحت امر 
وی در ســوریه در شبکه افق تلویزیون جمهوری اسالمی ایران گفت که علی دایی را قهرمان 
ملی نمی داند. او دایی را بازیکنی توصیف کرد که فقط با قد بلندش، »توپ را از هر جا سانتر 

می کردند، می خورد به سرش و می رفت تو گل.«
امیرحسین حاجی نصیری گفت: »قوه قضاییه اتفاقا باید ممنوع الخروجی اینها را بردارد. اینها 
باید بروند تا کشور کمی تطهیر شود. سلبریتی هایی که تحریک کردند و دست شان به خون 

جوانان آلوده است، باید دادگاهی شوند. ما اینها را می بینیم اذیت می شویم.«
یادآوری می گردد، از آنجایی که علی دایی از خیزش سراسری مردم ایران حمایت کرده و در 
اعتصابات اخیر کسب و کارها در آذرماه به مردم پیوسته است، هفته گذشته هواپیمای حامل 
همســر و فرزند وی در راه دبی، در جزیره کیش بنا به دســتور وزارت اطالعات کشــور فرود 

اجباری نمود و این دو را از هواپیما پیاده کردند. 
 گفتنی است، رژیم جمهوری اسالمی از زمان خیزش سراسری مردم ایران در تالش است تا با 
ممنوع الخروج کردن ورزشکاران و بازیگران سینما که از این انقالب مردمی حمایت کرده اند، 
مانع فعالیت و همراهی آنها و دیگر سلبریتی ها شود . در حالی که تهیه این برنامه جنجالی 
و توهین آمیز همانند دیگر سناریوهای نخ نمای این رژیم، واکنش معکوس داشته است و از 
زمان پخش آن، موجی از انتقادها و مخالفت ها در شبکه مجازی به راه افتاده است و حمایت 

گسترده ای از اسطوره فوتبال ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 

پیشنهاد نامگذاری چهارراهی در منطقه
 وست وود لس آنجلس به نام »مهسا امینی«

به پیشنهاد خانم الهام یعقوبیان، عضواتاق بازرگانی لس 
آنجلس و معاون پرزیدنت فدراسیون یهودیان ایرانی، مقرر 
شده است یک چهارراه در منطقه وست وود لس آنجلس 
به نام »مهسا امینی« توسط شهرداری و انجمن این شهر 

نامگذاری شود.
بدین منظور پتیشــنی تهیه شده است به آدرس زیر که 
از تمامی هم میهنان عزیز تقاضا می گردد در تکمیل آن 

همکاری نمایند. 
 آری، سرنوشت این بود که مهسا امینی دختر کرد ایرانی 
با نثارجان خود، ندای آزادی و نماد اتحاد و همبســتگی 

مردم ایران در مقابل رژیم جمهوری اسالمی شود و افکار 
عمومی جهان را در مورد ایران و ایرانی و ماهیت این رژیم 

سرکوبگر والیت فقیه به یکباره تغییر دهد.
اضافه می گردد، چهار راه  پیشنهاد شده برای نامگذاری 
در تقاطع خیابان روچستر و وست وود با فاصله یک بلوک 
از چهارراه »پرشین  اسکوئر« قرار دارد که در سال 2010 
توسط انجمن شــهر و شهرداری لس آنجلس نام گذاری 

گردید.
 آدرس تکمیل پتیشن نامگذاری چهارراه »مهسا امینی« 

در ووست وود لس آنجلس:  اینجا  را کلیک کنید. 

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://www.change.org/p/naming-the-square-at-the-intersection-of-westwood-rochester-st-to-mahsa-amini?recruiter=941266695&recruited_by_id=dbdeb820-434d-11e9-8f56-d11449b726a9&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
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نوربرت روتگن خطاب به وزیر خارجه آلمان:
 پیش از اینکه مردم ایران از اتحادیه اروپا ناامید شوند، اقدام کنید

نوربــرت روتگن، نماینده و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان طی پیامی در 
توئیتر خواستار تسریع در قراردادن نام » سپاه پاسداران انقالب اسالمی« در لیست 

تروریستی اتحادیه اروپا شد.
وی افزود: در اتحادیه اروپا همه اقدامات الزم برای این امر فراهم شــده اســت، در 
صورتی که خانم باربوک در حمایت خود از مردم ایران جدی باشــد، باید برای این 

هدف هرچه زودتر مبارزه را شروع کند!
وی با اشــاره به سرکوب وحشیانه مردم در سمیرم توســط نیروهای امنیتی رژیم 
جمهوری اســالمی ایران، گفت: پس از گذشت چند روز از خبر کشته شدن برهان 

الیاســی و سرکوب در سمیرم، هنوز وزیر امور خارجه )خانم باربوک( واکنشی نشان 
نداده است و گویا حرفی برای گفتن ندارد. 

وی خطاب به خانم باربوک گفت: پیــش از اینکه مردم ایران از اتحادیه اروپا ناامید 
شوند، اقدام کنید.  

الزم به ذکر اســت، در پی شلیک نیروهای رژیم جمهوری اسالمی ایران، شماری از 
شرکت کنندگان مراسم چهلم هفت تن از کشته شدگان این شهر، زخمی شدند و یک 

جوان 22 ساله به نام برهان الیاسی کشته شده است.

زلنسکی هشدار داد روسیه در حال برنامه ریزی
 برای حمالت طوالنی مدت با پهپادهای »شاهد« ایران است

والدیمر زلنســکی ، رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی در روز دوشنبه 2 ژانویه 
هشدار داد که طی دو روز پس از استقبال جهان از سال جدید 2023، اوکراین بیش 
از 80 حمله پهپادهای ساخت رژیم جمهوری اسالمی ایران با نام »شاهد« را متوقف 

کرده است.
وی گفت: بنابه اطالعات بدســت آمده ، روســیه در حال برنامه ریزی یک حمالت 

طوالنی مدت با پهپادهای ارسالی از سوی این رژیم می باشد.
زلنسکی گفت که روسیه به دنبال این است که »مردم و بخش انرژی ما« را با حمالت 
هوایی دائمی خسته کند، استراتژی که مسکو ماه ها است از آن استفاده می کند اما با 

فرارسیدن زمستان آن را تشدید کرده است.
او ادامه داد: »وظیفه ما ســرنگون کردن پهپاد و موشک ها و انتقال برق برای مردم 
اوکراین با حداقل خاموشی است که این خود یک نوع پیروزی برای کشور ما بشمار 

می آید. «
وی افزود: »رژیم جمهوری اســالمی ایران بارها هرگونه همکاری با روسیه و ارسال 

پهپاد را علیرغم شواهد ارائه شده توسط کیف، رد کرده است.«
والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مســلح اوکراین نیز اظهار داشــت که نیروهای 
اوکراینی 40 درصد از اراضی تحت اشــغال روســیه را پس از تهاجم این کشور آزاد 

کرده اند.
 ترجمه گروه خبری خبرگزاری  ایرانشهر 

 منبع : سایت شبکه فاکس نیوز 

پله ... بزرگواری و شرمساری

در روزهای آخر ســال 2022 میالدی پله، اسطوره فوتبال جهان چشم از جهان 
فروبست. )فکر می کنم خدمت ایشان ارادت داشته باشید( پله در سن 18 سالگی 
برزیل را برنده کاپ جهانی فوتبال کرد و به شــهرت بی نظیری رسید و تیم های 
معتبر دنیا برای خرید او ســر و دســت می شکســتند و پول و پله زیادی به او 
پیشــنهاد کردند, ولی او نپذیرفت و با همان تیمی که فوتبال را شروع کرده بود 
به مدت 1۷ سال به ورزش ادامه داد و به تیم خود وفادار ماند. در ایران نعمت اهلل 
آغاسی، خواننده مردمی , دارای چنین ویژگی هایی بود، نامبرده )یعنی نعمت اهلل 
آغاســی( کار خود را در رســتوران ها و کاباره های نه چندان مشهور شروع کرد و 
وقتی که به اوج شــهرت رسید و دستمزد بســیار زیادی به او پیشنهاد می شد، 
روزهای ابتدایی کارش را فراموش نکرد و در همان رستورانها یا کاباره  نه چندان 

مشهور با همان دستمزد اولیه کار می کرد. 
در اینور مرزها هم، کریســتیان امانپور، خبرنگار صاحب نام CNN )فکر می کنم 

پدرش ایرانی باشه( در میان رقیب ها اسمی در کرد و زبانزد خاص و عام شد. 
و زمانی که شــبکه های دیگر پول بیشــتری برای اســتخدام او پیشنهاد کردند، 

نپذیرفت و شبکه ای که او را به این جایگاه رسانده بود فراموش نکرد. 

و اما شرمساری 

در سال 1۹۷0 میالدی تیمسار خسروانی رئیس فدراسیون ورزش ایران با پرداخت 
240 هزار دالر بی زبان ترتیب یک مسابقه در تهران را با شرکت پله داد، خالصه 
که داور مســابقه یکی از گل هایی را که پله وارد دروازه کرده بود، نپذیرفت و کار 
به محاوره و مذاکره و مناظره و مشاجره و مجادله و مقابله و محافشه کشیده شد 

و پله کوتاه آمد مسابقه با نتیجه چهار بر یک به نفع برزیل پایان یافت. 
نویسندگان ایرانی در این مورد نوشته بودند که ترجیح می دادند مسابقه را ببازند 
ولی روش شرم آوری را در اســتادیوم نبیند. بدتر از آن اینکه هم میهنان گرامی 

پله را هوو کردند! 
موضوع شرم آور دیگر کلک هم میهنان عزیز ما به پله بود که بجای کاغذ سفید 
برای گرفتن امضای پله، ســفته را به دســتش دادند و پله هم بعد از چند امضا 

متوجه جریان شد و از مردم خواست کاغذ سفید به او بدهند. 
نه چیزهای دیگر، باور بفرمایید!

برای   ..برای.. برای  خندیدن

گاو
یک مرتیکه احمق بی عرضه خر…..از میز قمار برفت مغموم و پکر

گفتا زده ام ثروت خود باسن گاو….آنی که  رسیده بود از ارث  پدر

کاریکاتور از: امیر تقی

https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-warns-russia-planning-prolonged-attack-iranian-shahed-drones
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  در کانون خبر:

پرداخت خسارت به قربانیان جنبش اصالح نژادی در کالیفرنیا

ایالــت کالیفرنیا تالش دارد، حدود 600 نفــری را که در دهه 1۹30 در روند عقیم 
سازی جنبش اصالح نژادی، امکان فرزند آوری را از دست داده اند، بیابد و خسارت 
1۵000 دالری را به آنها بپردازد. قانونی که در ســال 1۹۷۹ لغو شــد و تا ان زمان 

اجرایی می توانست باشد. 
پس از یکسال جستجو و دریافت درخواست و پرسشنامه، ۵1 نفر از 310 درخواست 
کننده را شناسایی و تایید نماید، 103 نفر رد شده اند و رسیدگی به درخواست 1۵3 
نفر ادامه دارد و این برنامه تا یکسال دیگر برای پرداخت از بودجه 4/۵ میلیون دالری 

ادامه خواهد یافت. 
ایالت کالیفرنیا سومین ایالتی است که پرداخت غرامت را آغاز کرده است این غرامت 
به دو گروه خواهد رسید، گروهی که در جنبش اصالح نژادی به عقیم سازی حدود 
20000 نفر مبتال به بیماری های روانی و یا ناتوانی جســمانی پرداخت و گروه دوم 
کســانی بودند که در زندان ها بودند. همین طرح الهام بخش، هیتلر در دوران جنگ 

جهانی دوم شد. 

درخواست مایکل مور، رئیس پلیس 
لوس انجلس برای ادامه کار

مایــکل مور، رئیس پلیس لــوس آنجلس که در ایمیل نخســت خود از 
کمیسیون پلیس لوس آنجلس، درخواست ادامه کار خود را برای یک دوره 
دیگر اعالم کرده و در ایمیل خود اشــاره به پشتیبانی کارن بس، شهردار 
لــوس آنجلس نموده بود، پس از آن که ســخنگوی دفتر شــهردار تایید 
پشتیبانی شهردار را انکار کرد، مایکل مور با اصالح ایمیل خود، اشاره کرد 
که این فقط برداشــت او از همفکری در مورد پلیس لوس آنجلس با کارن 
بس، شــهردار لوس آنجلس بوده و با پوزش، بار دیگر درخواســت خود را 

برای ادامه کار در دوره آینده خواستار شد. 
ناگفته نماند که دفتر شــهردار لوس آنجلس، هنوز پشتیبانی شهردار را از 

ادامه کار رئیس پلیس اعالم نکرده 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

اریک گارستی در انتظار تایید سنا برای سفارت هند

اریک گارستی، شهردار پیشــین لوس آنجلس که از سوی جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا برای سفارت آمریکا در هند، به مجلس سنا معرفی شده بود بار دیگر در سال 
جاری از سوی کاخ سفید به سنای امریکا به عنوان سفیر امریکا در هند معرفی خواهد 
شد و انتظار می رود که او به عنوان سفیر تایید شود و در نشست G20 که در هند 

برگزار می شود، حضور داشته باشد. 

اریک گارستی یکی از 60 نفری است که از سوی کاخ سفید برای شغل های کلیدی 
معرفی شده بود و تأیید سنا را در سال گذشته به دست نیاورد. افزون بر این 60 نفر، 
2۵ قاضی نیز در انتظار نامزدی و معرفی دوباره به سنا هستند. اکنون به نظر می رسد 

با اکثریت دموکرات ها در سنای آمریکا، این روند زودتر به نتیجه برسد. 

کالیفرنیایی ها می توانند از سازندگان اسلحه شکایت کنند
 و درخواست غرامت بنمایند

از روز نخست ژانویه 2023، الیحه SB132۷ که در سال 2022 تصویب 
شــده و الگوبرداری از مقــررات ایالت تگزاس علیــه درمانگران و انجام 
دهندگان در زمینه ســقط جنین است الیحه SB132۷ فرصت می دهد 
تا قربانیان خشونت با اسلحه از ســازندگان اسلحه، سازندگان قطعه های 
اســلحه قابل مونتاژ به اسلحه معروف به Ghost gun و توزیع کنندگان 
این اســلحه ها، چه به صــورت فروش آنالین و چه به صورت مســتقیم، 
شــکایت نمایند این الیحه شــامل فروش اسلحه شکاری به افراد زیر 21 
سال در کالیفرنیا می شــود و هیچگونه مغایرتی با آزادی داشتن اسلحه، 
نــدارد و از تولیــد کننده و توزیع کننده اســلحه به عنــوان عامل اولیه 

خشونت شکایت می نماید. 

مدیر عامل شرکت تکنولوژی به اتهام نگاه دزدانه
 از زیر در توالت زنانه دستگیر شد

مدیر عامل شرکت تکنولوژی Sea Dron به اتهام نگاه دزدانه از زیر در توالت زنانه 
در رستوران Panera Bread دستگیر شد. 

او که ادواردو مورنو نام دارد و 3۵ ساله است هنگامی که سر خود را از زیر دستشویی 
زنانه برای تماشای زنی فرو برده بود، با فریاد زن، از دستشویی رستوران فرار می کند 
و در حالی که زن شــاکی با فریاد او را تعقیب می کرده، پیراهن خود را در می آورد، 
از نرده به آن ســوی نرده می پرد و می گریزد و پس از تغییر لباس به رســتوران باز 
می گــردد و به جمع دیگران می پیوندد، آن زن او را شناســایی کرده و پلیس او را 
دستگیر نموده و تحویل زندان سانتاکالرا کانتی می دهد و از مردم می خواهد تا اگر 

قربانی چنین رویدادی هستند با پلیس تماس بگیرند. 

گوین نیوسام در سخنرانی دور دوم فرمانداری
 به روز زشت یورش به کنگره آمریکا اشاره کرد

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا دور دوم فرمانداری خود را امروز آدینه 6 ژانویه آغاز 
نمود و به سبب همزمانی با 6 ژانویه، روز یورش هواداران ترامپ به ساختمان کنگره 

برای لغو تایید ریاست جمهوری بایدن، به آن روز به عنوان روزی زشت اشاره رد. 
او که در برابر ســاختمان کنگره ایالت کالیفرنیا ســخن می گفت چشــم اندازی از 
ارزش های پیشــرو در آمریکا را نام برد. او با اشاره به ریشه خانوادگی خود گفت من 

هنوز پژواک صدای خانواده ام را می شــنوم که برای دستیابی به رویاهای خود، روانه 
کالیفرنیا می شوند تا کار کنند و در ایمنی و آزادی زندگی کنند.

او در سخنان خود به ارزش هایی که به عنوان یک دموکرات به آزادی افراد در انتخاب 
شیوه زندگی و احترام به دگرباشان است اشاره نمود.

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation
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ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند   در کانون خبر:
اهمیت آن دو چندان می شود.

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

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

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل ۷0 ساله تجربه و 
بیش از 22 ســال خدمت در ساواک اســت. توانسته است اطالعات مفید و جامعی در مورد 
عملکرد ســاواک بویژه در باره  اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی 
را در اختیار  نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد.  او  بر بســیاری از ناگفته ها، نادیده ها، 

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

 310.477 7477

منتشـر شـد

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

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

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

دورم...

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

روایت ماندگاری )۲ جلدی(
هما  سرشار

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

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

روایت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  
 

چاپ آمریکا

جایزه Mega Million بدون برنده 
در شب سه شنبه ، به یک میلیارد دالر رسید

بلیت بخــت آزمایی Mega Millions که در هفته دوبار، روزهای 
سه شــنبه و آدینه قرعه کشی می شود، روز 3 ژانویه برنده نداشت و 
قرعه کشی بعدی در آدینه 6 ژانویه با یک میلیارد دالر جایزه انباشته 

خواهد بود. 
ناگفته نماند که از اکتبر 2022 تاکنون 23 بار قرعه کشــی شــده و 
چون هیچ کسی برنده نشده است، جایزه به یک میلیارد دالر رسیده 

است. 
جایزه 14 اکتبر به ۵02 میلیون رسیده بود و بین 2 برنده کالیفرنیایی 

و فلوریدایی تقسیم شده است. 

خرید شهری کوچک در مرز نوادا و کالیفرنیا برای اجرای نمایش

یک شــرکت تفریحی و نمایشی الس وگاس، شهر کوچک Nipton در 12 مایلی 
الس وگاس را در کالیفرنیا خریداری نمود تا بتواند فعالیت خود را گسترش دهد. 

این شهر کوچک که بخشی از سن برناردینو کانتی به شمار می آید، بین 1۵ تا 20 
نفر جمعیت دارد، به مبلغ 2/۷۵ میلیون دالر از سوی Spiegleworld خریداری 
شــده است تا بتواند نمایش های ویژه بزرگساالن را بیرون از گستره الس وگاس به 

مردم عرضه نماید. 
این شــهر در کناره جاده 164 قرار دارد و می تواند برای موتورســواران، عکاسان و 
همه کسانی که می خواهند از هیاهوی شهر فرار کنند، محیطی آرام برای تفریح و 

استراحت فراهم نماید. 

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

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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  در کانون خبر:

بیتا دریاباری و شاهکار بینش پژوه از احسان)سام( رجبی 
و علی ابراهیم زاده شکایت کردند

بر اساس شکایت نامه ای که متن کامل آن به دست خبرگزاری 
ایرانشهر رسیده اســت و تصویر صفحه نخست آن را مشاهده 
می کنید، شــاهکار بینش پژوه و همســر وی بیتا دریاباری از 
سام رجبی و علی ابراهیم زاده که کمپینی را با عنوان #ایجاد_

شرمساری راه اندازی کرده اند، شکایت نموده اند.
در این شکایت نامه آمده است، سام رجبی و علی ابراهیم زاده، 
شاکیان را به همکاری با اعضای شورای ملی ایرانیان آمریکایی 
) نایــاک(  متهــم کرده اند و طی چند هفتــه اخیر ، متهمان 
فالوئرهای خود را نیز تشویق  کرده اند تا این اتهامات افترا آمیز 
را منتشــر کنند که این امر باعث شده است مردم در کنسرت 

های این خواننده برخوردهای نامناسب از خود نشان داده اند.

این در حالی است که شاهکار بینش پژوه و بیتا دریاباری هرگونه 
همکاری با نایاک را رد کرده و مدعی می باشند که متهمین به 

آنها افترا زده اند و ادعای  آنها مستدل و مستند نمی باشد.

خبرگزاری ایرانشهر: در حالی که رژیم جمهوری اسالمی شرط 
رهایــی از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران را تفرقه اندازی بین 
اپوزیســیون می بیند و در کمین است تا بهانه ای بدست آورد 
و بین مخالفین خود جدایی بیاندازد، دیگر زمان افترا، تهمت و 
شکایت از یکدیگر نیست و شایسته است تمامی اپوزیسیون و 
احزاب و گروه های مخالف رژیم جمهوری اســالمی با هر گونه 
گرایش وعقیده و باوری، اتحاد و همبســتگی را که شرط تداوم 
این انقالب و خیزش ملی می باشد، حفظ کنیم و برای براندازی 
و سرنگونی این حکومت ســفاک، »متحد، همدل و همصدا« 

شویم .  بیژن خلیلی
دست در دست هم دهیم به مهر        میهن خویش را کنیم آباد 

نگاه نژادپرستانه ماموران پلیس لوس انجلس به 
رانندگان و پیاده ها

گزارش سالیانه هیئت مشاوران در مورد نگاه نژادپرستانه 
بر هویت رانندگان و پیاده ها در کالیفرنیا نشان می دهد 
که در سال 2021 افســران و ماموران نیروهای پلیس 
که در برگیرنده 223 شــهر بزرگ کالیفرنیا می باشند، 
3/1 میلیــون اتوموبیل و عابر پیــاده را متوقف کرده اند 
و نتیجه گزارش حکایت از نگرش نژادپرســتانه ماموران 

داشــته اســت و 42 درصد از این 3/1 میلیون راننده و 
یا پیاده، التین تبار بوده اند و 1۵ درصد سیاهپوســتان 
تشــکیل می داده اند و شمار ســفید پوستان 30 درصد 
گزارش شــده است. اما شمار سیاهپوستان متوقف شده 
2/2 بار بیشــتر از سفیدپوستان به نسبت جمعیتی بوده 

و سن آنها نیز 1۷-1۵ سال گزارش شده است. 

اتحادیه ملی پیشگیری از آتش سوزی، نسبت به 
مراقبت از درخت های کریسمس هشدار داد

درخت هایــی که به طور طبیعی رشــد کرده انــد و برای 
کریسمس قطع شده و به بازار آورده می شوند از همان آغاز 
در روند خشک شدن قرار می گیرند و باید مراقبت کرد تا به 

گونه ای خشک نشوند تا موجب آتش سوزی شوند. 
این اتحادیه که بنیادی غیرانتفاعی اســت در هشدار خود 
اعالم نموده اســت از ســال 2016 تا 2020 این درخت ها 

سبب آتش سوزی و نابودی 160 خانه شده اند و 2 نفر کشته 
و 11 نفر مجروح و 12 میلیون دالر خســارت سالیانه به جا 
 Pick گذاشته اند. پیشنهاد شده است که با دیدار از تارنمای
your own Christmas Tree آن را بــرای بازیافــت 

تحویل دهند. 

مسئوالن حقوق مدنی کالیفرنیا از یک صاحبخانه به 
سبب نپذیرفتن کوپن پرداخت اجاره شکایت کردند

در این شکایت امده است که صاحبخانه بدون رعایت قانون 
مالک و مستاجر سال 2020 اقدام به نپذیرفتن کوپن پولی 
صادر شده از سوی بخش 8 اداره مسکن برای کم درآمدها، 
)Section 8( به گونه ای تبعیض قائل شده و منبع درآمد 
آنها را نپذیرفته است و از سوی دیگر با واژه N که توهین به 

سیاهپوستان است، به مستاجر از نظر کالمی توهین نموده 
است. 

این شــکایت علیه لیندا و کارلوس تورس در ساکرامنتو به 
دادگاه عالی کالیفرنیا ارائه شده است. 

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.

http://www.08global.net/08bus/
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بیژن خلیلی

  در کانون خبر:

سخنی با دین فروشان…
از آنجاکه بیشتر شما روحانیون 

خودتان را با ایمان ، وطن دوست و همه کاره می دانید؛

نسل جوان به شما یادآور شد که

 کردارتان نشان دهنده ی ارزشتان می باشد. 

به قول فردوسی دانا:

“ بزرگی سراسر به گفتار نیست    دو صد گفته چون نیم کردار نیست ”

در میان شما بسیارند کسانی که در اوج قدرت عمرشان را به بطالت گذرانده اند.

همین ایمان دروغین شما و رهبرتان بود

که سر آخر چهره ی واقعی تان را آشکار ساخت… 

اکنون این شما و این نسل جوان ایرانزمین که به شما می گوید: 

” من نگفتم که تو حاکم نشوی     من بگفتم که تو آدم نشوی ، آخر ِ سر” !…

سعید شیرازی

  سکوت ،
   جامی خالی

  از ناگفته ها از
 پیام های

 نارسیده از راه...

 فریادی
کبود،

سر خورده
      سر نداده ،
ناگاه …

 
  با شکستن این جام   

 پژواکی می دود 
     تا گستره ی افق ، 

 نفیری می رسد 
تا ته راه …   

 و در مغاکی
 نه چندان دور ، 

شبانه می رقصند

مردگانی از تو 
 مردگانی از من ، 

      به تاوان شکستن آن ،
 در پگاه …

     زیر سنگینی سکوت
 از رهایی مپرس …     

   اگر چه ، می رسد
        سرشار از پرواز چه زود ،

    خورشیدی از دور
ناگاه  …

  سکوت
     جامی خالی
 از پیام های 

نارسیده از راه … 

سعید شیرازی

سکوت

وزارت خزانه داری آمریکا مقامات و مسئولین سازنده پهپادهای 
جمهوری اسالمی ایران را تحریم کرد

وزارت خزانــه داری آمریــکا روز جمعه 6 ژانویه، مقامــات مرتبط با صنایع دفاعی 
جمهوری اســالمی ایران که طراحی و ســاخت پهپادهایی را که روسیه در جنگ 
اوکراین از آنها استفاده می کند، به همراه مدیر یک سازمان کلیدی نظارت بر برنامه 

های موشک بالستیکی ایران تحریم کرد.
بر اســاس اطالعیه وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا، شــش مدیر اجرایی و 
اعضای هیئت مدیره منصوب به صنایع هوایی قدس و مدیرعامل ســازمان صنایع 

هوافضای جمهوری اسالمی ایران تحریم شدند. 
آنتونی بلینکن، وزیــر امور خارجه آمریکا در بیانیــه ای جداگانه گفت: » حکومت 
جمهوری اسالمی ایران اکنون به بزرگترین حامی نظامی روسیه تبدیل شده است«.

وی گفت: » جمهوری اسالمی ایران باید حمایت خود را از روسیه در جنگ با اوکراین 
متوقف کند و ما با استفاده از هر ابزاری که در اختیار داریم برای مختل کردن و به 

تاخیر انداختن این نقل و انتقال ها ادامه خواهیم داد«.
به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، روســیه از پهپادهای جمهوری اسالمی ایران برای 
بمباران مکان های غیرنظامی و زیرســاخت های حیاتی اســتفاده می کند تا مردم 

اوکراین را از دسترسی به آب، نور و گرما در زمستان محروم کند. 

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا نیز در بیانیه ای گفت: » ما به این تحریم ها ادامه 
خواهیم داد تا از ارسال سالح هایی که پوتین برای به راه انداختن جنگ وحشیانه و 

بی دلیل بر علیه مردم اوکراین استفاده می کند،  جلوگیری کنیم. « 
وی افزود: وابستگی و اتکای کرملین به تامین کنندگانی مانند رژیم جمهوری اسالمی 
ایران، نشان دهنده ناامیدی آنها در مقابل مقاومت شجاعانه اوکراین و موفقیت ائتالف 
جهانی ما در برهم زدن زنجیره نظامی روســیه اســت. یلن گفت: » ایاالت متحده 
به ســرعت علیه افراد و نهادهای حامی برنامه های پهپاد و موشک های بالستیک 

جمهوری اسالمی ایران عمل خواهد کرد .« 
در پایــان اضافه می گردد، نام افرادی که در روز جمعه تحریم شــده اند از این قرار 
است: سید حجت اهلل قریشی، قاسم دماوندیان، حمیدرضا شریفی تهرانی، رضا خاکی، 

مجیدرضا نیازی، ولی ارالنی زاده و نادر خون سیاوش.
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : سایت خبری سی ان ان

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
https://www.cnn.com/2023/01/06/politics/us-iran-uav-drone-sanctions/index.html
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  مقاله:

نویسنده: صفا حقیقت 
 

رســانه های جمهوری اسالمی تبلیغات گسترده ای در زمینه اقتدار حکومت می 
کنند که فرسنگها با واقعیت بالفعل اقتدار فاصله دارد. 

اولین چیزی که یک کشور مقتدر داراست ، قدرت اقتصادی است که موجب ثبات حکومت 
آن می شــود. کشــور های مقتدر و متحد می توانند تأثیرات عمیق اقتصادی بر کشورهای 
دیگر بگذارند. بطور مثال ایران توانایی اعمال تحریم اقتصادی به کشورهای دیگر را ندارد و 
نمی تواند ارزش واحد پول کشورهای دیگر را با اعمال تحریم اقتصادی  پائین ببرد. دومین 
نشانه اقتدار واقعی ایجاد رفاه اقتصادی ، آسایش و امنیت جانی و اجتماعی برای عموم مردم 
کشورســت . مردم معترض به اقتصاد ورشکسته ایران امنیت جانی و خانوادگی و اقتصادی 
ندارند و به محض اعتراض به وضع آشــفته اقتصادی توسط عوامل نا آگاه و فاسد حکومت 
جمهوری اسالمی دستگیر می شوند و مورد شکنجه و  تجاوز جنسی قرار می گیرند. حکومتی 

که اقتدار دارد از حق گویی و اعتراض مردم نسبت به وضع معیشتی وحشت نمی کند و برای 
به دست آوردن اقتدار مردم را به دار نمی کشد . اقتدار واقعی بر اساس اقتصاد قوی بوجود 
می آید و یک اقتدار پوشالی و متزلزل و ناپایدار بر پایه ایجاد رعب و وحشت و تروریسم بوجود 
می آید . خیابان ها محلی عمومی  و متعلق به مردم هســتند . این خیابان ها با پول مالیات 
مردم ساخته شده اند و عوامل حکومتی مانند بسیجی ها و پاسداران و شخصی ها حق ایجاد 
مزاحمت بــرای مردم در امکان عمومی متعلق به خود مردم را به هیچ وجه ندارند و حمله 
مسلحانه آنها به مردم معترض نه تنها قانونی نیست، بلکه اخالقی و انسانی هم نیست و خبر 
از قانون جنگل جمهوری اســالمی می دهد. حکومت ناجمهوری اسالمی حکومتی آسمانی 
نیست و سید علی خامنه ای آیت یا نشانه هیچ خدائی بر روی زمین نیست . سید علی خامنه 
ای و حکومت پوشــالی او آیت و  نشانه یأس، ترس ، خشم، خونریزی و جنایت هستند و نه 
آیت اقتدار اقتصادی . حکومت پوشالی و فاسد و دزد ناجمهوری اسالمی با دار زدن مردم و یا 
تیر زدن به مردم هرگز نمی تواند به اقتدار برسد . فساد اقتصادی  در دستگاه حکومت حکم 
مرگ حکومت را رقم زده اســت و حکومت اسالمی پوشالی از درون در حال متالشی شدن 
مداومی اســت و حجم این متالشی شدن در سطوح مختلف حکومتی مانند بهمنی هر روز 

بزرگ  و بزرگتر می شود.

اقتدار واقعی چیست؟ 

نویسنده: صفا حقیقت 

مولوی یکی از معرفی کنندگان اصلی و معروف عشــق عرفانی در فرهنگ 
فارسی زبانان است . در داستان کنیزک و شاه ، شاه عاشق کنیزکی زیبا رو 
می شود و دستور می دهد که او را به دربارش ببرند. این شاهان هوسباز بودند 
و واقعا عاشــق نمی شدند و فقط به خاطر فرو  نشاندن شهوتشان حرمسرا 
تشکیل می داده اند. عاشق شدن یعنی وفاداری مطلق به یک شخص. ثانیا 
اگر این شخصیت شاه داستان مولوی شرف و  انسانیت داشت و معنی عادل 
بودن را درک کرده بود، هنگامیکه پزشک به او گفت که این کنیزک عاشق 
یک زرگرست و از دوری او اینچنین بیمار شده است ، می بایست آن کنیزک 
را رها می کرد تا به نزد عشق خود برود. ولی می بینیم که شاه خود خواه و 
خود پسند و ستمکار دستور می دهد که آن زرگر را نزد کنیزک بیاورند و 
با مسموم کردن تدریجی او موجب بر هم زدن نشاط و ظاهر سالم و جذاب 
زرگر شــوند تا دیگر کنیزک رغبت و تمایلش را نســبت به زرگر از دست 
بدهد. اگر این شاه شهوتران همین عمل غیر اخالقی مسموم کردن تدریجی 

را در مــورد خود 
کنیزک هم انجام 
می داد، رغبت و 
جذبه جنسی شاه 

نسبت به کنیزک با تغییر ظاهری کنیزک از بین می رفت . 
زرگر بیچاره مسموم شد تا شاه بتواند بار دیگر با به اسارت کشیدن یک زن 
دیگر و با متوسل شدن به حیله و نیرنگ شهوت خود را فرو بنشاند . اینگونه 
داستان های مولوی نه تنها پیام اخالقی را حمل نمی کنند بلکه به خواننده 
اینگونه القا می شــود که اگر عشقی مشروع است عشق یک شاه زورگو و 

شیاد و حیله گر است و نه عشق کنیزک به یک زرگر. 
افرادی که بــه خاطر زور و  قدرت و ثروت جذب یک خدای خیالی یا یک 
معشوق خیالی می شوند، عاشق واقعی نیستند و بیمار روانی هستند. انسان 
سالم از نظر روانی جذب کسی می شود که عادل و مهربان باشد و همیشه 
انصاف را رعایت کند. داستان آن مردک که برای خوشحال کردن معشوقه 
خود و به درخواســت او قلب مادرش را از سینه در آورد، نشان دهنده یک 
بیمار روانی بود که معنی عشــق را هرگز نفهمیده بود. داستان اطاعت بی 
چون و چرای ابراهیم برای قربانی کردن پسرش در راه خدای خیالی نشان 
دهنده بیمار روانی بودن ابراهیم است که حاضر شد کودک بی تقصیرش را 
در راه عشقی مسموم که خواهان اطاعت محض و کورکورانه بود، فدا کند. 

انسان عاشق هرگز به دستور معشوق خود دست به قتل و کشتن نمی زند 
تا به این طریق وفا داری خود را به معشــوق ثابت کند. وفاداری را باید به 
اصول و مبانی یک عشق سالم و بر پایه اخالق ثابت کرد و نه به یک خدا و 
یــا اهلل جبار خونخوار که برای ثابت کردن وفاداری به او باید جان صاحبان 
عقاید متفاوت را گرفت و آنها را کشت . انسان سالم برای اخالق و انسانیت و 
عدالت بیش از هر چیز دیگر احترام و ارزش قائل است و خودش را با جباری 
زورگو و خونریز که از او خواهان اجرای فرمان قصاص و قتل اســت همسو 
و »عاشــق او« نمی بیند و خودش را در این بندگی ذلیل وار و بر مبنای 
اطاعت کورکورانه مستحیل نمی کند . بروز و غلیان احساسات غیر عادی و 
یا خشونت آمیز جنون نامیده می شود که یک بیماری روانی است و به غلط 
نام آنرا عشق به خدا یا اهلل گذاشته اند . مجنون که در پی عشق لیلی سر به 
بیابان گذاشت ، همانطور که از لقب او هویداست یک دیوانه روانی بود که 
خــودش را آواره و بی خانمان کرد. آنچه که در این نوع بیمارهای با توهم 
عاشق بودن بسیار آشکارست این می باشد که عزت نفس خود را کامال از 
دســت داده اند و به خاطر ثابت کردن وفاداری به عشق بیمارگونه نسبت 
به خدای ساخته ذهنشان ، پشت پا به عقل و اخالق و انسانیت و عدالت و 

عزت به نفس زده اند. 
عشق هایی کز پی رنگی بود
عشق نبود عاقبت ننگی بود

نویسنده: صفا حقیقت 

بررســی در مورد عوامل باز دارنده ای که باعث می شود که انسان از حق خود 
آگاهانه و یا نا آگاهانه بگذرد، می تواند یک انتقاد ســازنده برای ریشــه یابی در 
عدم موفقیت انســان در زمینه رسیدنش به حق خود باشد. در این بررسی پنج 
عامل مهم که انســان را به بن بســت »حق کشی کردن در حق خود« قرار می 

دهد، اشاره می شود. 
1-عامل بازدارنده اول- اعتقاد به قسمت  و سرنوشت:

هنگامیکه هر گونه حق کشــی در مورد انســان هایی می شود که به قسمت و 
سرنوشــت اعتقاد دارنــد، آنها با نوع تفکر خود در مورد اینکه حتما سرنوشــت 
آنها اینطور رقم خورده اســت، دســت از هر گونه تفکر برای حل مشکالتشــان 
می کشــند. این به معنای نابود کردن هر گونه امیــدی برای تغییر در آینده و 
سرنوشــت است. هنگامیکه یک انسان توانا، عاقل و باهوش متوجه می شود که 
آنچه که حق حیاتی اوســت، از او گرفته شده است، به دنبال چاره اندیشی می 
گردد. او نه تنها از تمام توان ذهنی و معلومات خود برای گرفتن حقش استفاده 
می کند بلکه ســعی می کند از بهترین منابع علمی کمک بگیرد تا علت اصلی 
این حق کشــی را از تمام جوانب اجتماعی، اقتصادی، روانشناســی، فرهنگی، 
تاریخی، عقیدتی و مذهبی بررســی کند تا بتواند بهترین راه حل ها را برای از 

بین بردن این حق کشی ها در نظر بگیرد. 
2-عامل باز دارنده دوم-ترس

انسان هایی که از حق خود به خاطر ترس های مختلف می گذرند، باید بیاموزند 
که چگونه به ترس های خود غلبه کنند. علت ترس از حق خواهی و حق گرفتن 
می تواند ترس از شکست به هنگام حق خواهی باشد. هر اندازه حقی که پایمال 
شــده اســت بزرگ تر و مهم تر و حیاتی تر باشــد، ترس از شکست برای دست 
یافتن به حق هم می تواند بیشــتر باشــد. طبیعت انسان در حفظ بقای خویش 
اســت و هنگامیکه حق انسانی پایمال می شــود، او سعی می کند تا درجه ای 
از حــق خود دفاع کند، که خطر مالی و یا جانی و یا حیثیتی متوجه او  نشــود. 
در اینجا این پرســش برای هر انســانی که حقش پایمال شده است پیش می 
آید که کدام کفه ترازو ســنگین ترســت. آیا میزان زیان های روحی ، جسمی 
و مالی به انســان از طریق حق کشــی اولیه به حدی رسیده است که او تالشی 
برای گرفتن حــق خود بکند؟ آیا زندگی او از نظر مالی و یا جانی و یا حیثیتی 
در خطر بیشتری قرار می گیرد؟ این سوال ها به میزان دید باز انسانها نسبت به 

محتوای زندگی است. انسان هایی 
که مفهوم زندگی برایشان فقط و 
فقط در حدی اســت که با تمام 
حق کشــی ها فقط بتوانند به هر 
قیمتی زنده بمانند حتی اگر تمام 
اصــول فرهنگی  و مخصوصا اخالقی ، حقوقــی، اجتماعی و اقتصادی آنها زیر پا 
گذاشته شده باشــد، همه حق کشی ها را با تمام خواری و ذلت آن تحمل می 
کنند. این افراد تنها کاری که می کنند با تکرار مکرر شــکایت از حق کشی ها 
انتظار این را می کشند که یا کسی که حقشان را خورده است ، مثال به سر عقل 
بیاید و یا پشیمان شود و یا توبه کند.  ولی تجربه و گذشته ها نشان داده است 
که انسان زورگو نه به سر عقل می آید، نه پشیمان می شود و نه توبه می کند. 
عده ای از آنهایی که به حقوقشــان تجاوز می شود ، با شکایت کردن به افرادی 
که حق آنها هم خورده شده است و یا با افشا گری اعمال کسانی که حقشان را 
خورده اند،  و یا با شکایت بردن به منابعی که به هیچ وجه قدرت اجرایی ندارند، 
انتظار برای ســال های طوالنی را می کشــند تا شاید تغییری در  روش افرادی 
که حقشــان را پایمال کرده اند ، مشاهده کنند. غافل از اینکه نه افشاگری و نه 
شــکایت کردن به این و یا آن مرجع هیــچ دردی را دوا نمی کند. حقیقت این 
اســت که افرادی که حق کشــی می کنند نه از اعمال خود درست عبرت می 
گیرند، نه به ســر عقل می آیند، نه هیچ احســاس شرم و خجالت و یا گناه در 
مورد حق کشی های خود دارند. افرادی که حق کشی می کنند اگر کوچکترین 
عقل و اخالق را داشــتند هرگز حق دیگری را از همان ابتدا پایمال نمی کردند.

3-عامل باز دارنده سوم- عدم اعتماد  به نفس- 
متاســفانه به دلیل تربیت های نادرســت خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی و به 
خصوص مذهبی افراد بســیاری از ابتدای طفولیت شتشوی مغزی می شوند که 
آنها از عهده مشکالتی که بر سر راهشان قرار می گیرد بر نمی آیند و فقط باید 
با دعا و یا توسل به جنبل و جادو رفع مشکالت را بکنند. دیگر اینکه از کودکی 
به آنها آموزش داده می شــود که هر کس که حق آنها را بخورد، به انتقام الهی 
دچار خواهد شد و یا در روز قیامت به سزای اعمال خود خواهد رسید و این طرز 
فکر موجب می شــود که فرد موضوع »حق گرفتن توسط خویش« را امری غیر 
ضروری بیابد.  یکی از این شــیوه های انحراف از اعتماد به نفس، متوسل شدن 
به عرفان اســت که موجب می شود تا انســان با وهم و خیال تصور بکند که به 
منبعی خارج از وجود خود و به گونه ای با تجربه خاص فردی خویش ارتباط بر 
قرار می کند که به وسیله آن آرامش پیدا کرده و مشکالت او رفع خواهند شد. 
این در صورتی اســت که علم ثابت کرده است که ترشح موادی مانند سرتونین 
در مغز انســان است که باعث آرامش و شادی انسان می شود و برای رسیدن به 

این آرامش و شــادی می توان از ورزش های متناسب استفاده کرد.   

علم عصر ما ثابت کرده اســت که هیچ کدام از مشــکالت بزرگ بشــری بر اثر 
دعا و جادو و جنبل حل نشــده اند و برای حل هر مشــکلی اعم از کشف دارو 
برای بیماری ها، اختراعات بی شــمار همانند چگونگی سفر به فضا و به اعماق 
اقیانوس ها، و انتقال صدا و تصویر به نقاط بسیار دور ، متخصصین آن رشته های 
علمی بیشــترین تالش ها را با تحمل تمام سختی هایش کرده اند تا به نتیجه 
دلخواه رســیده اند. شیوه توســل به دعا و جادو و جنبل برای حل هر مشکلی 
که بر اثر حق کشــی ها به آنها وارد می شــود، و همچنین امید به روز قیامت و 
انتقام الهی انسانها را از اعتماد به شخص خود برای گرفتن حقشان باز می دارد 
و آنها را دچار فلج فکری برای چاره جویی جدی و عملی برای رفع حق کشــی 

از خود می نماید. 
4- عامل باز دارنده چهارم عدم احســاس مسئولیت فردی و اجتماعی است. هر 
فردی که مســتقیم و یا غیر مســتقیم مورد حق کشی واقع شده است، خود را 
موظــف به این نمی داند که برای رفع آن حق کشــی قدمی بر دارد. این گونه 
اشــخاص همیشه با حالتی حق به جانب، طوری رفتار می کنند که این وظیفه 
دیگران اســت که از حق آنها دفاع کنند و آنها آنقدر ســرگرم مشکالت روزمره 

خود هستند، که فرصت دفاع از حق خود را ندارند! 
۵- عامل باز دارنده پنجم- احساس عدم اعتماد در سطح جامعه 

در اغلب جوامــع و به خصوص در جوامعی که دیکتاتوری در ســطوح مختلف 
اعم از ســطح رهبری گرفته تا سطوح مختلف امور مملکتی و یا امور خانوادگی 
نهادینه شــده اســت ، افرادی دورو، خبر چین، متقلب، بیرحم و خشن و بدون 
هیچگونه احســاس مســئولیت های اخالقی یافت می شوند که باعث می شوند 
احساســی از نا امیدی و عدم اعتماد و اطمینان برای باز خواهی حق در جامعه 
گســترش پیدا کند. کار این خود فروشــان اخالقی این اســت که با توسل به 
هــر حیله ای جو »عدم اعتماد« را در ســطح جامعه بــاال ببرند. عده ای از این 
خودفروشان اخالقی به علت اعتقادات نادرست و خطرناک خود قدم در این راه 
گذاشته اند و عده ای دیگر به علت دریافت پول هنگفتی که از اربابان حق کش 
خود دریافت می کنند حاضرند که دســت به هــر عمل کثیفی بزنند. این افراد 
سعی می کنند که با تبلیغات ساختگی و جعلی و مستمر خود جنبه ای انسانی 
و قانونی به تمام حق کشــی ها بدهند. بیشترین هدف آنها انسان های نا آگاهی 
هستند که در دام هر یک از عوامل باز دارنده شماره یک تا چهار افتاده اند. آنها 
نقش خود را به صورتی بســیار حرفه ای بازی می کنند چنانچه که بسیاری از 
مردم از همه جا بی خبر دروغ های شبانه روزی آنها را به سادگی باور می کنند 
و بدین وســیله در »بن بست حق کشی کردن در حق خود« گرفتار می شوند. 

حق وقتی قابل گرفتن اســت که فرد فرد افراد یک جامعه احساس 
 مسئولیت های اخالقی خود را در مقابل خواسته  های به حق خود داشته باشند 

و به مسئولیت های خود در این زمینه ها عمل کنند.

حق کشی کردن در »حق خود« یعنی چه؟ 

آیا عشق عرفانی عشق است یا بیماری روانی است ؟ 

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


9 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 348  JANUARY  ,6 , 2023 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  348  - آدینه   6  ژانویه  2023

  در کانون خبر:

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

History
For AwarenessFor Tolerance & 

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

نمایش »۷ خوان آزادی«، روایت 43 ســال پایداری و از جان گذشتگی 
ایرانیان برای بازپس گرفتن وطن از چنگال اهریمن. یکشــنبه 8 ژانویه، 

ساعت ۷ شب در
Wilshire Ebell Theatre

ما همه امتداد صدای ایران هستیم
به امید دیدار شما

ناکتا پهلوان 

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

نویسنده: ناکتا پهلوان
کارگردان: ناکتا پهلوان و افشین کتانچی 

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

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

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

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

طراح گرافیک: شیرین دقوقی
دستیار کارگردان: مدیسه بطهایی

دستیار نویسنده: مهتدی میرک
طراح صدا: علی عزیزیان

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.iraniticket.com/hashtmedia 
http://www.iraniticket.com/hashtmedia 
https://shop.ketab.com/
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  در کانون خبر:

پدرخانواده به قصد کشتن خانواده، اتوموبیل تسال را 
از صخره به ژرفای ۲50 تا 300 فوتی راند

خانواده ای که پدرخانواده به قصد کشــتن خانواده، اتوموبیل تســال را از صخره با 
ســرعت به ژرفای 2۵0 تا 300 فوتی ساقط کرده بود، برای درمان در بیمارستان 
هســتند و پدر خانواده تحویل زندان شده است. در حالی که اتوموبیل با سقوط به 
دره در ژرفای 300 فوتی مچاله کامل شده است قربانیان این سقوط زنده مانده اند. 
دکتر Dharmesh Patel که ســاکن پاسادنا است در صخره معروف PCH در 
حالی که همســر و 2 فرزندن در اتوموبیل بودند به قصد کشــتن همگی، تصمیم 

می گیرد به سوی صخره و سقوط به سرعت خود بیافزاید. 
به سبب این که اتوموبیل تسال با نیروی الکترونیکی کار می کند، انفجار و آتش سوزی 
به وجود نیامده است. ماموران آتش نشانی، اتوموبیل مچاله شده را بریده و آنها را با 

هلی کوپتر به بیمارستان رسانده اند. 

۲ نفر در استودیو سیتی با انبوهی از اسلحه خودکار دستگیر شدند
پلیس لوس آنجلس و اداره نظارت بر الکل، تنباکو و اســلحه )ATF( اعالم کرده اند 
که در 2۹ دســامبر 2022 در خانه ای در بــالک Sun swept Drive 4000 در 
شهر Studio City از 2 نفر به نام های Deavonte Kimble و Max lord که 
هر 2 نفر 30 ســاله هستند، به هزاران اسلحه کمری، اسلحه خودکار، مواد منفجره، 

خشاب های بزرگ اسلحه های خودکار، قطارهای فشنگ دست یافته اند. 
در هنگام رسیدن پلیس، Max Lord از خانه خارج و دستگیر شده و به بازداشتگاه 
Van Nuys برده شــده اســت. او در برابر وثیقه 3۵000 دالر تا روز 2۵ ژانویه آزاد 

شده تا به دادگاه برگردد. 
Deavonte Kimble که در هنگام ورود پلیس مقاومت نموده، به ســبب اینکه 

پیشینه جنایی از شیکاگو دارد در زندان به سر می برد. 

مشکل بی خانمان ها و بارندگی در کالیفرنیا

توفان و بارندگی شدید باالی 4 اینچ تا 8 اینچ در کالیفرنیا مشکل بی خانمان ها را 
از ساکرامنتو تا سن دیه گو چند برابر نموده است. 

بی خانمان های لوس آنجلس که به یافتن سرپناه های بیشتر امیدوار هستند برنامه 
های تازه شهردار جدید کارن بس را پیگیری می نمایند، برنامه هایی که در صورت 
موفقیت می تواند الگویی برای دیگر بزرگ شــهرهای کالیفرنیا در حل مشــکل 

بی خانمانی شود. 
از روز گذشــته تالش کنشگران و نیکوکاران محلی در شهرها با همکاری صلیب 
سرخ، برای نجات بی خانمان ها از شرایط غیرانسانی و خطرناک باد و باران و توفان 

آغاز شده است. 
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
6 ژانویه تا  1۲ ژانویه  ) 16 دی تا ۲۲ 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

جمعه 16 دی   |  6 ژانویه

12۹4 خورشیدی ) 1۹16 میالدی(
تصرف جنوب ایران توسط قوای انگلیس و عقب نشینی نیروهای آلمان

1338 خورشیدی ) 1۹60 میالدی(
درگذشت نیما یوشیج )علی اسفندیاری( بنیان 

گذارشعر امروز ایران
13۵2 خورشیدی ) 1۹۷4 میالدی(

آغاز محاکمه متهمان ســوءقصد بــه خاندان 
سلطنتی دردادگاه نظامی

دو کتــاب در این مورد یکی با عنوان »من یک 
شورشی هستم » توسط عباس سملکار و دیگری 
با عنوان »دستی در هنر، چشمی بر سیاست » 
توسط رضا عالمه زاده از انتشارات شرکت کتاب 

در چند سال گذشته منتشر شده است .
1363 خورشیدی ) 1۹84 میالدی(

درگذشت بهرام صادقی، نویسنده
1386 خورشیدی ) 2008 میالدی(

درگذشت حمید عاملی، قصه گوی قدیمی رادیو ایران بر اثر سرطان ریه در سن 66 
ســالگی در تهران .او کار خود را از ســال 1330 و از سن 10 سالگي در رادیو آغاز 
کرد. از سال 13۵0 اجراي برنامه پرطرفدار » راه شب » رادیو ایران را برعهده گرفت. 
پخش برنامه »قصه یک روز تعطیل » که 33 سال به طور مداوم ادامه داشت، شهریور 
ماه 138۵ به دستور مدیر رادیو تهران متوقف شد و فعالیت حمید عاملي بعد ار بیش 

از پنجاه سال در رادیو متوقف شد.
138۹ خورشیدی ) 2011 میالدی(

درگذشت محسن پزشکپور، بنیا نگذار حزب پا نایرانیست در هشتاد و سه سالگی به 
علت بیماری در تهران. وی مخالف مشهور جدایی بحرین از ایران بود. وی در سال 
132۷ همراه با داریوش فروهر حزب ملت ایران را تشکیل داد. در سال 1330 از این 

حزب جدا شد و حزب پا نایرانیست 
را به طرافداری از سلطنت تشکیل داد. آقای پزشکپورحقوقدان و وکیل دادگستری 

بود و از وی دختری به جا مانده است.
شــرکت کتاب از ناصر انقطاع کتاب » پنجاه سال تاریخ باپان ایرانیستها« را منتشر 

کرده است 
138۹ خورشیدی ) 201۹ میالدی(

درگذشت بیژن سمندر شــاعر و ترانه سرا زاده شیراز) 1321 خورشیدی ( در لس 
آنجلس

شنبه 17 دی  |   7 ژانویه

1306 خورشیدی ) 1۹28 میالدی(
استعفای زین العابدین رهنما - معاون رییس الوزرا

1314 خورشیدی ) 1۹36 میالدی(
اعالم رسمی کشف حجاب با برگزاری جشنی در دانشسرای عالی و شرکت رضا شاه 

پهلوی و همسر و دختران وی در این جشن
131۷ خورشیدی ) 1۹3۹ میالدی(

تأسیس سازمان پرورش افکار در ایران
1322 خورشیدی ) 1۹44 میالدی(

درگذشت ســلیمان میرزا اسکندری- رهبر سوســیالیس تها، وزیر معارف کابینه 
سردارسپه، رهبر حزب توده ایران بعد از شهریور 1320

132۵ خورشیدی) 1۹42 میالدی(
زادروز محمدرضا لطفی، آهنگ ســاز و نوازنده 

چیره دست تار.
آثــار موســیقی محمدرضا لطفــی در »مرکز 
موسیقی و فیلم ایران » وابسته به شرکت کتاب 

موجود است .
1333 خورشیدی ) 1۹۵۵ میالدی(

انتصاب دکتر منوچهر اقبال به ریاست دانشگاه 
تهران

1346 خورشیدی ) 1۹68 میالدی(
درگذشت غالمرضا تختی - قهرمان کشتی ایران 

و جهان )تولد: ۵ شهریور 130۹خورشیدی(
13۵6 خورشیدی ) 1۹۷8 میالدی(

انتشار مقاله » ارتجاع سرخ و سیاه در ایران » به قلم احمد رشیدی مطلق در روزنامه 
اطالعات

1362 خورشیدی ) 1۹84 میالدی(
درگذشت لطف اهلل مفخم پایان -موسیقیدان و نخستین ناشر آثار موسیقی

1382 خورشیدی ) 2004 میالدی(
رانیا، ملکه اردن، برای بازدید از مناطق زلزله زده بم، وارد ایران شد

13۹4 خورشیدی )2016 میالدی(
درگذشت اشرف پهلوی خواهر محمدرضا شاه 
پهلوی، در سن ۹6 سالگی در مونت کارلو. اشرف 
پهلوی روز چهارم آبان 12۹8 متولد شد. زمانی 
که او شش سال داشت پدرش به سلطنت رسید. 
او نخســتین نماینده زن ایران در سازمان ملل 
متحد و کمیسیون حقوق بشر بود. او در اولین 
کنفرانس جهانی زن ریاست آن را عهده دار بود.

1400خورشیدی )2021میالدی(
درگذشــت منوچهر آریانپور مولف فرهنگهای 
انگلیسی یه فارسی و فارسی به انگلیسی آریانپور در شهر سن دیه گو ایالت کالیفرنیا 

ایاالت متحده آمریکا در سن ۹2 سالگی

یکشنبه 18 دی   |  8 ژانویه

128۵ خورشیدی ) 1۹0۷ میالدی(
درگذشت مظفرالدي نشاه، پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار

1314 خورشیدی ) 1۹36 میالدی(
علی اصغر حکمت به پاس اقدامات خود در مورد روز 1۷ دی )کشف حجاب زنان(، 

به مقام وزارت معارف ارتقاء یافت
13۵0 خورشیدی ) 1۹۷2 میالدی(

درگذشت رضا بوشهری، بازرگان، سناتور ونماینده مجلس شورای ملی
13۵3 خورشیدی ) 1۹۷۵ میالدی(

ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوی به مصر
13۵۷ خورشیدی ) 1۹۷۹ میالدی(

خودداری ارتشبد فریدون جم از قبول وزارت جنگ و خروج وی از ایران
کتابی با عنوان » خاطرات و یادداشت های ارتشبد فریدون جم« تالیف دکتر مرتضي 

مشیر توسط شرکت کتاب منتشر شده است.

دوشنبه 19 دی  |   9 ژانویه

1231 خورشیدی ) 18۵3 میالدی(
قتل میرزا تقی خان امیرکبیر در حمام فین کاشان

کتاب » امیرکبیر اخگري در تاریکي » نوشته ناصر انقطاع از انتشارات شرکت کتاب 
1321 خورشیدی ) 1۹43 میالدی(

شاعر و ادیب - » عبرت « درگذشت محمدعلی مصاحبی
1332 خورشیدی ) 1۹۵4 میالدی(

تشکیل اولین جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر نظامی مأمور رسیدگی به اتهامات 
دکتر محمد مصدق وسرتیپ تقی ریاحی

13۵2 خورشیدی ) 1۹۷4 میالدی(
دادگاه نظامی متهمان طیفور بطحایی، خســرو گلسرخی، منوچهر مقدم سلیمی، 
کرامت اهلل دانشیان، عباسعلی سماکار، محمدرضا عالمه زاده و ایرج جمشیدی را  به 

اعدام محکوم و بقیه را به حبس بین 3 تا ۵ سال محکوم کرد
13۵3 خورشیدی ) 1۹۷۵ میالدی(

درگذشت سیدکاظم عصار- استاد ممتاز دانشگاه و فیلسوف عالی مقام شرق
13۵۷ خورشیدی ) 1۹۷۹ میالدی(

شاپور بختیار اعالم کرد محمد رضا شاه به زودی ایران را ترک خواهد کرد
کتاب » آخرین روزها، پایان ســلطنت و در گذشــت شاه » نوشته دکتر هوشنگ 

نهاوندي از انتشارات شرکت کتاب 
ماموریت ژنرال هویزر در ایران تمدید شد.

13۷2 خورشیدی ) 1۹۹4 میالدی(
درگذشت ادوارد ژوزف - پژوهشگر، مترجم و ادیب ایرانی/ ارمنی در گلندل- کالیفرنیا

1388 خورشیدی ) 200۹ میالدی(
محمد ایوبی، داســتان نویس ایرانی در سن 6۷ ســالگی و بر اثر بیماری ریوی در 
بیمارســتان ابن سینای تهران از دنیا رفت. ایوبی متولد سال 1321 در شهر اهواز و 
از اعضای قدیمی کانون نویســندگان ایران بود. محمد ایوبی در رشته های تاریخ و 
زبان و ادبیات فارســی تحصیل کرده بود و سال ها در مدارس شهر تهران تدریس 

ادبیات می کرد.

سه شنبه ۲0 دی   |  10 ژانویه

1262 خورشیدی) 1883 میالدی(
زادروز استاد حسین کاظم زاده ایرانشهر مدیر مسئول و سردبیر مجله ادبی ایرانشهر

13۵3 خورشیدی ) 1۹۷۵ میالدی(
خلع منوچهر کاللی از دبیرکلی حزب ایران نوین به علت اهمال در انجام وظیفه

13۵6 خورشیدی ) 1۹۷8 میالدی(
سفر فرح پهلوی به آمریکا

13۵۹ خورشیدی ) 1۹81 میالدی(
درگذشت عبداهلل دوامی - نوازنده و موسیقیدان

چهارشنبه ۲1 دی   |  11 ژانویه

1306 خورشیدی ) 1۹28 میالدی(
انتصاب میرزایحیی خان دیبا )ناظم الدوله( به معاونت رییس الوزرا

پنجشنبه ۲۲ دی  |   1۲ ژانویه

1320 خورشیدی ) 1۹42 میالدی(
درگذشت محمدعلی فرزین - وزیر دربار

1348 خورشیدی ) 1۹۷0 میالدی(
پرنس آقاخان رییس فرقه اسماعیلیه وارد تهران شد

13۵2 خورشیدی )) 1۹۷4 میالدی(
درگذشت هاجر تربیت - سناتور

13۵3 خورشیدی ) 1۹۷۵ میالدی(
گزینش امیرعباس هویدا به دبیرکلی حزب ایران نوین

1368 خورشیدی ) 1۹۹0 میالدی(

درگذشت محمود نامجو - قهرمان وزنه برداری ایران و جهان

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

در جنوب کالیفرنیا

348348 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

زایمان نهنگ خاکستری دربرابر دیدگان گردشگران دریایی

کسانی که برای تماشای نهنگ ها به کرانه های Dana Point در جنوب کالیفرنیا 
رفته بودند، شاهد زایمان یک نهنگ خاکستری بوده اند. این تماشاگران که در قایق 
تفریحی و گردشــگری Capt. Dave’s Dolphin & Whale با دوربین های 
فیلمبرداری به شکار لحظه های زیبا و نمایش نهنگها می پرداختند، ناگهان شاهد 

رویداد بی همتا و یگانه ای در کنار قایق بودند و آن هم زایمان یک نهنگ خاکستری 
بود، نهنگ نوزاد، 4۵ دقیقه ای را پیرامون قایق و در کنار مادرش به شنا پرداخت. 
ناگفته نماند که این نهنگ ها همــواره در آب های اقیانوس آرام در کالیفرنیا بین 

مکزیک و جنوب کالیفرنیا در رفت و آمد هستند. 

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

