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هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 202- آدینه 10 ژانویه 2020 

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...!!!

رایگان
FREE

حکایت آن کودک آواره ی سوری 
که با نام قاسم سلیمانی گریخت 

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت 
خارجه آمریکا  در امور ایران در 

لوس انجلس
اعالم جرم جدید علیه هاروی 

واینستین از سوی دادستان
 کل لوس انجلس کانتی

اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی 
LAX رانندگان تاکسی در فرودگاه

دانکن هانتر نماینده 
جمهوریخواه کالیفرنیا با اقرار به 

جرم استعفا می دهد

3 افسر پلیس برای گزارش 
نادرست در مورد یک نوجوان 

برکنار شدند

در صفحات دیگر:

202

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

ترجمه توییت های پرزیدنت ترامپ پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به شرح زیر است:
پرزینت دونالد ترامپ بعدازظهر  شنبه چهارم ژانویه ۲۰۲۰ به وقت واشنگتن در سه توییت 

پیوسته نوشته است
: »ایران با جسارت زیادی درباره هدف گرفتن برخی دارایی های آمریکا برای انتقامجویی از 
ما به خاطر خالص کردن جهان از دست رهبر تروریستی شان که به تازگی یک آمریکایی را 
کشته و شمار زیاد دیگری را به شدت زخمی کرده بود صحبت می کند. تازه این صرفنظر از 

همه آدم هایی است که او در طول زندگی اش کشته بود....«
»از جمله صدها تظاهرکننده ایرانی. او درحال انجام حمله به سفارت ما بود، و برای ضربات 
بیشتری در سایر نقاط آماده می شد. ایران سال هاست که چیزی جز دردسر نبوده. بگذارید این 

هشداری باشد که اگر ایران به آمریکایی ها یا دارایی های آمریکا حمله کند....«
»ما ۵۲ سایت ایران )معادل ۵۲ نفر گروگان آمریکایی که ایران خیلی سال پیش گرفت(، که 
برخی دارای ارزش و اهمیت باال برای ایران و فرهنگ ایرانی هستند را در تیررس داریم، و به 
این اهداف و خود ایران، به سرعت و به شدت حمله خواهد شد. آمریکا دیگر هیچ تهدیدی 

را تحمل نمی کند!«
در هر سه توییت یاد شده باال منظور از به کار بردن “ ایران” دولت جمهوری اسالمی ایران 
است نه کشور ایران و نه ملت ایران بنابراین باید ببینیم آن ۵۲ سایتی که پرزیدنت ترامپ در 
مورد آنها صحبت می کند که از نظر فرهنگی ارزش و اهمیت بسیاری دارد کدامند. آیا برای 
جمهوری اسالمی سایت های فرهنگی ایران ،  مانند تخت جمشید ، پاسارگاد، حافظیه ، بارگاه 
سعدی. مقبره فردوسی اهمیت دارند؟  پاسخ این است که خیر؟ جمهوری اسالمی نشان داده 
است که برای این اماکن که از نظر ایرانیان و میهن پرستان ایران اهمیت دارند برای این حاکمیت 
ارزش و اهمیتی  ندارند. پس باید ببینیم چه سایت هایی از نظر جمهوری اسالمی از ارزش و 

اهمیت باال برخوردارند. 
مقبره خمینی- مصالی تهران ) که در آن هر هفته نماز جمعه برقرار می شود و مرگ بر امریکا 
فریاد زده می شود( تمامی پایگاههای هسته ای - تمامی پادگانهای نظامی سپاه پاسداران - حوزه 
های علمیه ) قم - مشهد- تهران - اصفهان - تبریز - قزوین - مالیر - اسد آباد( و دست آخر 

اقامتگاه خامنه ای و اقامتگاه های دیگر مقامات مهم جمهوری اسالمی 

صرافی فردوسی با 14 سال سابقه 
درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب  
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران، دبی، کویت انجام نخواهد شد .

این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی  الزامی است.

بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا« ایرانیان عزیز مقیم آمریکا 

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
(929) 226 2120 Whats App 

ferdowsimoneyexchange.com

رمز گشایی از توییت های پرزیدنت ترامپ در مورد ایران 

ایران همچنان در گروگان جمهوری ناالیق اسالمی 

از صفات بارز جمهوری اسالمی تبهکار بودن و جنایتکار بودن 
آن است .  در 4۰ سال گذشته بارها و بارها طعم تلخ جنایت ها 
و تبهکاری های این نظام نه فقط به تن ما ایرانیان نگون بخت 
که دچار چنین مصیبتی در دو دهه پایانی قرن بیستم ) قرنی که 
علم انســان را به کره ماه برد( و دو دهه آغازین قرن بیست و 
یکم ) قرنی که علم سبب شد جام جهان نما از رویا به واقعیت 
بپیوندد( بلکه از برکت وجود این رژیم و ایادی ریز و درشتش 
بمانند قاسم سلیمانی ها، اهالی خاورمیانه نیز آن را چشیده اند. 
اما در این میان به ضرب و زور تبلیغات توانسته اند بی لیاقتی 
این رژیم را پنهان نگه دارند. کارنامه ی بی لیاقتی  در همه امور 
ریز   و درشت که فهرست وار هم اگر بخواهیم آن را قلمی کنیم 
انتها ندارد. سیاست، اقتصاد، آموزش ، محیط زیست ، فرهنگ 

، علم و...
برای سرپوش به این بی لیاقتی ، اگر دانشمندی ایرانی چه در 
داخل و چه در خارج از مرزهای ایران کاری کرده اســت و 
ســری در سرها در آورده زود خود را به او چسبانده اند و آن 
را از دست آوردهای نظام مقدس شان اعالم کرده اند. کارنامه 
نقض حقوق بشری ها آنها در تاریخ مدرن جهان بی سابقه 
است لیکن چه باک که خود را از ثمره کوروش بزرگ  قلمداد 
می کنند و خود را حامی و پشتیبان مظلومان جا می زنند. در 

چندین کشور منطقه جنگ نیابتی راه انداخته اند ولی پشت 
ماسکی پنهان شده اند که ایرانیان دویست سال است به هیچ 

کشوری تجاوز نکرده اند. 
در این وانفسایی که جلوی ابرقدرت آمریکا زانو زده اند و کشته 
شدن سردار دروغین شان را با شرمساری می پذیرند و دم بر 
نمی آورند. آیا مگر نه این است که با همه تبلیغات دروغین که 
سربازان گمنام امام چنین و چنان کرده اند و می کنند ) زورشان 
فقط به روح اهلل زم می رسد که او را به حساب کت بسته از 
عراق می دزدند( هیچ غلطی برای حفظ سردارشان نتوانسته 

اند بکنند. 
به هر روی کارنامه بی لیاقتی این حضرات توماری است بسیار 
بلند ولی آخرین آن یعنی سقوط هواپیمای اوکرایینی در هشتم 
ژانویه، آتش نه فقط به جان هر ایرانی میهن دوست بلکه به 
جان هر آدمی که بویی از انسانیت برده باشد، می زند. تا این 
لحظه که ایرانشهر راهی چاپخانه می شود با توجه به مقاومت 
رژیم ناالیق جمهوری اسالمی در تسلیم جعبه سیاه هواپیما به 
سازنده آن یعنی شرکت بوئینگ و اظهار نظرهای مقام های 
جهانی بمانند جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نشان از آن 
دارد که نظام فقاهتی هواپیمای اوکراینی را با موشک خودی 

منفجر کرده است.

عکس های رامین برزگر از 
سخنرانی برایان هوک در جمع 

ایرانیان در لس آنجلس

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
https://www.heidarilawgroup.com/
http://www.ketab.com/
https://ferdowsimoneyexchange.com/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                    ژاک فراست

ناگفته نماند پرزیدنت ترامپ در توییت می گوید ادامه مطلب خبر دوم از صفحه 1
“ به این اهداف و خود ایران “ مفهوم مخالف این 
جمله این است که هدفهایی در خارج از مرزهای ایران که احتماال” منظور قرارگاههای نظامی 
حشدالشعبی، حزب اهلل لبنان ، کتائب عراق و نیروهای جمهوری اسالمی در سوریه هستند 

، قرار است مورد حمله قرار گیرند . آیا هیچ یک از این هدفهای در نظر گرفته شده ارزش 
فرهنگی برای ملت ایران دارند البته که خیر.

 پرسش اصلی ای جاست ، کدام ایرانی میهن پرست است که با انهدام این مراکز توطئه ضد 
ایرانی مخالف است؟ 

حسین امانت
طراح و معمار ایرانی. معروف ترین اثر او برج شهیاد )آزادی( است که 

در شهر تهران قرار دارد

افزایش جرائم ناشی از تنفر در  
مدارس ارنج کانتی

در پی افزایش جرائم ناشی از تنفر در  مدارس ارنج کانتی، کمیسیون روابط انسانی و 
اداره آموزش این کانتی تصمیم به برگزاری دو نشست عمومی در این زمینه در اداره 
آموزش کوستامیســا گرفتند. نخستین نشست در ساعت 6 پس از نیمروز سه شنبه 
7 ژانویه با حضور خانواده ها و مســئوالن برگزار می شود تا در زمینه مسائلی که از 
موضوع تنفر نژادی و مذهبی و دیگر زمینه های تنفر در خانواده دانش آموزان سخن 
می گویند آگاه شوند و سپس بر اساس نتیجه گفتگوهای نشست نخست، در ساعت 
8 بامداد روز ۲۲ ژانویه نشست دوم را با حضور آموزگاران و مسئوالن مدارس برای 

دستیابی به نتیجه و راه حل برگزار می نمایند. 
ناگفته نماند که بر اساس گزارش کمیسیون روابط انسانی کانتی ارنج، در سال ۲۰18، 
نسبت به سال ۲۰17، به میزان 1۲ درصد رشد در زمینه جرائم ناشی از تنفر وجود داشته 

و در سال گذشته همین نسبت به 16۵ مورد یعنی 37 درصد افزایش رسیده است. 

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا برای حل مشکل بی خانمان ها، 1/4 میلیارد دالر کمک 
و تعدیل بودجه از دولت فدرال و ایالت کالیفرنیا نمود. 

در تقاضای او که ۲ روز پیش از فرســتادن بودجه ســاالنه به قانون گذاران صورت 
می پذیرد، او در دســتور ویــژه از 7۵۰ میلیون دالر بودجه ایالتی و اختصاص آن به 
موضوع بی خانمانی سخن گفته است از سوی دیگر با توجه به انتقادهای دانالد ترامپ 

از ایالت کالیفرنیا و گوین نیوسام و شهرداران شهرهای بزرگ در مورد بی خانمانی، 
او از دولت فدرال درخواســت کرده است که که 69۵ میلیون دالر بودجه برای حل 
مشکل بهداشت و پیشگیری و درمان آنان اختصاص یابد که در مجموع درخواست 
او از ایالت و دولت فدرال را به 1/4 میلیارد دالر افزایش در بودجه می رساند که در 

آن 364 میلیون دالر نیز برای ۵8 کانتی در نظر گرفته شده است. 

تعدیل بودجه برای حل مشکل بی خانمان ها

www.anahitac.com
www.cbsautobody.com
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سالها پیش وقتی که دراســتانبول زندگی می کردم، روزی در تراس یک کافه 
نشسته بودم و بی تفاوت به آنچه که در اطرافم می گذشت کتابی می خواندم و 
چای ترک و باقلوا می خوردم و از طعم و بوی خوش این دو خوراک دوســت 
داشتنی سرشار بودم. به شکل کامال غیر ارادی انگار که انرژی نگاه خیره ای بر 
خودم را دریافت کرده باشــم به سوی منبع انرژی رو گرداندم و کودک تقریبا 
ده ســاله ای را دیدم که گونی نایلونی بزرگتر از خودش را بر دوش داشت و به 

دنبال خود می کشید.
خیره بر من مانده بود. در حقیقت خیره بر خوراکی مانده بود که سرخوشانه به 
دهان می گذاشتم! در لحظه ای بلند نگاهامان در هم گره خورد و انگار که یخ زده 
بود. با اشاره ی دست او را به خود فرا خواندم و او با تردید و ترس همانجا بی 

حرکت مانده بود.
قدمهایی لرزان و ترســان به سویم برداشت و من با لبخند و حرکت دستم که 
بی وقفه فراخوان می داد او را تشویق به پیش آمدن کردم. او لحظه ای گونی پر 
از زباله هــای بازیافتی را از خودش دور نمی کرد. فهمیدن اینکه با چه رنجی با 
آن دو دست کودکانه اش گونی به آن بزرگی را پر کرده است کار سختی نبود. 
گارسن رستوران به شتاب به سویش رفت و مانع ورودش به تراس شد. از جا 
برخاستم و از گارسن خواستم اجازه بدهد تا او کنارم روی صندلی بنشیند و هر 
چه که می خواهد به حســاب من سفارش دهد. کودک به زبان ترکی با گارسن 
حرف میزد و مدام ســر و چشمش را می خاراند. گارسن رو به من گفت: »اینها 
آوارگان و مهاجران ســوری هستند... » خواست مطلب بیشتری اضافه کند که 
کالمش را بریدم و از او خواســتم که کودک را به حال خود واگذارد. با اصرار 
من تنها لبخندی زد و گفت هر طور که شــما بخواهید و رفت تا منویی برای 
کودک بیاورد. پیش از رفتن از کودک خواست تا گونی را گوشه ای رها کند و 
کودک به ســادگی پذیرفت. انگار که دل کندن از داشته ها را به کرات آموخته 
بود. شگفت زده شدم وقتی دریافتم که کودک قادر به گفتگو به زبان انگلیسی به 
شکل کامال محدود هم بود. ابتدا سخن چندانی نگفت و تنها با شرم چشم به زیر 
انداخته بود و هر ازگاهی خودش را می خاراند. موهایی ژولیده تقریبا کوتاهی که 
نمی توانم بگویم چه سایه روشن عسلی زیبایی بر خود داشت. چشمان روشن و 
براق و لبانی پر زخم و دستانی کوچک و ترد و آن انگشتان کوچک و زیبایش 
که زیر انبوهی از چرک مدفون شده بودند. از او خواستم تا پس از سفارش دادن 
دستهایش را بشوید. کوشش داشتم تا به او بفهمانم تا میکروب هایی روی دستش 
در کمین اند تا او را بیمار و رنجور کنند. او را برای شســتن دستهایش همراهی 
کردم و او را دیدم که دستهای خیس اش را با ژاکت مندرس و کهنه و کثیفش 
پاک کرد و من خیلی زود به عمق حماقتم پی بردم. و آن چیزی نبود جز اینکه 
کودکی که روزها و شــبها میان زباله ها و خرابه ها به دنبال لقمه نانی می گشت 
را از میکروبهای روی دســتانش ترسانده بودم. در راه برگشت کودک دستم را 
گرفته بود. و من که می ترسیدم دست کوچکش را بفشارم. می ترسیدم که گرمای 
آن دست کوچک تا همیشه رهایم نکند و من جای خالی آن دست را به شکل 
حفره ای عمیق تا همیشه روی قلبم احساس کنم. به میزمان برگشتیم و او سفارش 
خوراکی مفصل داده بود. همان نخســت نیمی از خوراکش را در نانی پیچید و 

کناری گذاشت. دلیلش را جویا شدم، گفت:

»برای خواهرم می برم. او هم گرسنه است.
»خواهرت چند سال دارد؟ «

»نمیدانم. ولی از من انقدر بزرگتر است. «
و برای اینکه قد دقیق خواهرش را نشــانم دهد دســتش را چند وجبی 
باالی ســرش گرفت. دریافتم که خواهر نوجوانی دارد که او هم در میان 
زباله ها روزگار ســخت کودکی اش را می گذراند. چند لقمه ای به دهان 

نگذاشــته بود که از او پرسیدم: »اهل کجایی؟ اسمت چیست؟ «
با چشــمان کهرباییش نگاهم کرد و زیر لب گفت: »احمد از دمشق«

و به خوردن ادامه داد.
»انگلیسی را کجا یاد گرفتی احمد؟ «

»در مدرسه و بعد اردوگاه«
»تو خیلی باهوشی می دانســتی؟ و همینطور خیلی خوب انگلیسی حرف 
میزنی حتی بهتر از من. » لبخند شــوقی بر لبانش نشســت و انگار که یخ 

شرمش آب شده باشد با لبخندی پرسید:
»تو کجایی هستی؟ «

و من واژه ای را بر زبان آوردم که تا به امروز هزاران بار در گوشم زنگ زده 
است و گاهی خواب را از چشمانم ربوده است!

»ایرانی«
با شــنیدن این واژه لحظه ای ترس... لحظه ای انــدوه و درد... لحظه ای 
نفرت... لحظه ای اشــک و در نهایت خشم در چهره کودکانه اش رنگ به 
رنگ شــد و نقش بســت. لقمه ای که در دهان داشت را روی زمین تف 
کرد و به عربی جمله ای پر خشم بدون اینکه به چشمانم بنگرد را ادا کرد 
که من تنها چند واژه و یک اســم را از میان گفته هایش دریافتم«سلیمانی، 
ایرانی، فارسی« او به شتاب از من دور شد و حتی به پشت سرش آنجایی 
که لحظه ای پیش شــادمان نشســته بودیم نگاهی نکرد. تنها دور شد... 
دور و دورتر... و من که مبهوت مانــده بودم که چه ربطی می تواند بین 
ســلیمانی، ایرانی، فارســی، احمد و نفرت و بیزاری از من وجود داشته 

باشد.
گارســن که همه آنچه گذشته بود را نظاره گر بود پیش آمد و گفت:

»او گفت که قاســم سلیمانی خانه و مدرسه اش را ویران کرده و خود او 
ایرانیانی که به زبان فارســی حرف می زدند را دیده که چگونه همسایه ها 
و خانــواده اش را کشــته اند. » و من که خیره به گارســن مانده بودم و 
قادر به زبان آوردن کالمی نبودم. همان عرق شــرمی را داشــتم که اکثر 
آلمانیها با آوردن نام هیتلر بر پیشــانی دارند. احمد کوچک و پر درد که 
شــاهد جنایت و تجاوز هولناک فارســی زبانان به سرزمین و مردمانش 
بود... احمدی که تریبون وصدایی نداشــت و رســانه ای هم به سراغش 
نرفتــه بود تا با صدایی رســا جانیان و عامالن حقیقی کشــتار بیرحمانه 
و آوارگی میلیونها انســان بیگناه را فریاد بزند! او تنها یک اســم را برای 
نفرت همیشــگی به ذهن سپرده بود »سلیمانی« و این نام را به ایران پیوند 
زده بــود! آرزو کردم تا کاش زمان به عقب برگــردد و من یکبار همین 
یکبار برای اینکه احمد کوچــک خوراکش را تا آخر بخورد و خوراک 
خواهــرش را به خانه ببرد هویــت و اصالتم را انکار کنــم بگویم مرا 

ببخش... مرا ببخش... ایرانی بودنم را بر من ببخش!
و ســاعتی بعد که روی سنگ فرشهای ســرخ پیاده رو با گامهای سست 
و درد عمیقی که در ســینه داشتم و بغضی که راه گلویم را بسته بود راه 

خانه را پیش گرفتم و با خود این آهنگ را زمزمه
می کردم: » غرورُم ببخش... حضورُم ببخش...

منم یه عابرم عبورُم ببخش... «

حکایت آن کودک آواره ی سوری که با نام قاسم سلیمانی گریخت 
ر. آتشگاهی

http://www.apcenters.com/
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محسن رضایی
)سبزوار رضایی میرقائد(
عضو و دبیر مجمع تشخیص

مصلحت نظام

زندگی نامه
محسن رضایی با نام اصلی سبزوار رضایی میرقائد، متولد 1333 اللی، حوالی مسجد 
ســلیمان اســت. او فارغ التحصیل دکتراي اقتصاد دانشگاه تهران است. وي عضو 
بلندپایه گروه چریکی اسالمی » منصورون «  در دهه ۵۰ شمسی بود. در سال 13۵3 
با معصومه خدنگ، که از اعضاي گروه  » منصورون« بود ازدواج کرد. فرزند او، علی 
رضایی، عضو شوراي مرکزي جبهه ایستادگی است . علی رضایی با هدي طباطبایی 
فرزند لیلی بروجردي ) نوه رو حاهلل خمینی، فرزند زهرا مصطفوي و رئیس کمیته 
بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل دادگستري، مشاور 
محسن رضایی در امور بانوان در انتخابات دهم ریاست جمهوري (  و عبدالحسین 
طباطبایی )برادر زن احمد خمینی، برادر مرتضی و صادق طباطبایی (  ازدواج کرده 
اســت. محســن رضایی همچنین سه دختر به نام هاي ســارا، زهرا و مهدیه دارد. 
همسر سارا رضایی، رو حاهلل رئیسی، حقوقدان و بازپرس دادسرا است. پسر دیگر 
وي، احمد رضایی، در ســن سی سالگی در نوامبر ۲۰11 در هتلی در دوبی به طرز 
مشکوکی فوت کرده است. برادر او امیدوار رضایی نماینده شهر مسجد سلیمان در 

دوره ششم، هفتم و هشتم مجلس شوراي اسالمی بوده است.

مسئولیت ها:

- محافظ رو حاهلل خمینی به عنوان عضو گروه منصورون، به همراه گرو ههاي صف
و موحدین در سال 13۵

- عضو هیات 1۲ نفره تدوین اساسنامه سپاه در زمستان ۵7
- عضویت در شوراي مرکزي سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به مدت 3 ماه در

سال 13۵8
- مؤسس واحد اطالعات و بررسی هاي سیاسی سپاه و و اولین فرمانده این واحد

از سال 13۵8 تا 136۰
- فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 136۰ تا 1376

- مؤسس نیروهاي سه گانه )سپاه نیروي زمینی، هوایی و دریایی سپاه پاسداران(
- تأاسیس دو دانشگاه امام حسین و بقیه اهلل وابسته به سپاه پاسداران انقالب

اسالمی
- فرماندهی قرارگاه سازندگی خات ماالنبیا از 1367 تا 1368

- مسئول کمیسیو نهاي تخصصی سند چش مانداز ۲۰ ساله ایران، سیاست هاي
نظام در جذب سرمایه گذاري خارجی و سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی

در مجمع تشخیص مصلحت نظام
- کاندیداي نمایندگی مجلس شوراي اسالمی در فهرست خط امام و رهبري در

سال 1378
- کاندیداي انتخابات ریاست جمهوري ) دو روز قبل از انتخابات کناره گیري کرد( 

در سال 1384
= کاندیداي انتخابات ریاست جمهوري در سال 1388

- رئیس کمیته کرسی هاي نظری هپردازي دانشگاه عالی دفاع ملی
- عضو و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1376 تا کنون

- بازگشت به سپاه و تدریس در دانشگاه امام صادق از فروردی نماه 1394 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. مشارکت در سرکوب مخالفان سیاسی در دهه اول پس از انقالب
محسن رضایی به عنوان مسئول واحد اطالعات سپاه در اوایل انقالب در دستگیري،
شــکنجه، حبس و اعدام اعضا یا هواداران سازمان هاي سیاسی مخالف جمهوري 

اسالمی نقش داشته است.
محسن رضایی پیش از احراز سمت فرماندهی سپاه پاسداران، مسئول واحد اطالعات
سپاه بود که به منظور مقابله با گرو ههاي مخالف جمهوري اسالمی شکل گرفته بود 
و بعدها در سال 1363 به سه شاخه تقسیم شد: یک بخش با وزارت اطالعات ادغام 
شــد، بخش دیگر واحد اطالعات سپاه را با وظایف جدیدش، که صرفاً اطالعات 
نظامی بود، تشکیل داد و بخش سوم هم به عنوان حفاظت اطالعات سپاه باقی ماند.
اطالعات ســپاه در تهران و بسیاري از شهرهاي دیگر یکی از اصلی ترین نهادهایی 
بود که سرکوب مخالفان جمهوري اسالمی ایران را که عمدتاً در قالب سازمان هاي
سیاســی مارکسیستی یا سازمان مجاهدین خلق فعالیت می کردند به عهده داشت. 
ســپاه بسیاري از ساختمان ها و مراکز ساواک )ســازمان اطالعات و امنیت کشور 
رژیم محمدرضا شــاه پهلوي( را در اختیار گرفته بود و از بسیاري از آ نها به عنوان 
بازداشتگاه و محل بازجویی و شکنجه فعاالن سیاسی استفاده می کرد. در تهران، تا 
پیش از تشکیل وزارت اطالعات در ســال 1363 ، بند ۲۰9 زندان اوین در اختیار 

سپاه بود.
محســن رضایی در مصاحبه با برنامه تلویزیونی »دیروز، امروز، فردا« در بهمن 89 
سال 6۰ تمام شــهرهاي ایران « : درباره برخورد با مخالفان در این دوره می گوید 
بدون استثناء درگیر زدوخورد بود و موتور نیروهاي انقالب در این سال روشن شد. 
در این سال واقعاً نمی دانستیم که آیا باید با عراق یها بجنگیم یا تهران را نگه داریم. 
چرا که در تیر سال 6۰ از یک طرف با کمبود اسلحه در جنگ تحمیلی مواجه بودیم 
و از یــک طرف خیابان هاي تهران و مجاور مجلس و قوه قضائیه در آماج بمب و 

انفجارات بود 
همچنین مجموع هاي از ترورهاي مخالفان جمهوري اسالمی در خارج از کشور و

در داخل، به همراه ســرکوب اعتراضات کردســتان، دستگیر یها و کشتار زندانیان 
سیاسی در دهه 136۰ ، در زمان فرماندهی محسن رضایی در سپاه پاسداران رخ داده 
است. محسن ســازگارا، که خود از اعضاي اولیه سپاه پاسداران است، در مصاحبه 
با عدالت براي ایران اظهار می دارد که محســن رضایی بعد از ورود به سپاه، بخش 

اطالعات و تحقیقات ســپاه را که قرار بود به صورت مغز متفکر و برنامه ریز سپاه 
باشــد و حداکثر به صورت واحد اطالعات نظامی براي سپاه عمل کند به صورت 
یک ســازمان امنیت درآورده و خود در رأس آن قرار گرفت. همچنین او در زمان 

جنگ مطرح کرد که سپاه باید ارگان هایی براي مقابله با مخالفان نظام داشته باشد.
هاشــمی رفسنجانی در یک سخنرانی درباره نقش ســپاه در وقایع سال هاي اول : 
پس از انقالب گفته بود: » اولین آثار مثبت تشکیل سپاه در درگیري مؤثر با نیروهاي 
شورشی ضد انقالب بود که به تدریج آ نها را شکست دادند و متواري کردند. کانون 
هاي فتنه در خوزســتان که خلق عرب ایجاد کرده بود، کردستان ، ترکمن صحرا، 
بلوچستان و جاهاي دیگر با حضور فرزندان سپاه متالشی و منهدم شد. یکپارچگی 
کشــور حفظ شد. سپاه خودش را نشان داد و ارزشش را در همان گام هاي اولیه و 

برخوردهاي درو نشهري اثبات کرد «
رضایی در تأیید نقش خود در ســرکوب قیام کردستان می گوید: » از همان ابتداي 
تشــکیل اطالعات سپاه مسائل را با امام در میان می گذاشتم و حتی در سال ۵8 که 
امام در بیمارستان بســتري بود و دکتر عارف پزشک امام به هیچ کدام از مسئوالن 
اجازه حضور در بیمارستان را نمی داد اما من به امام نزدیک می شدم و اطالعات را 
در گوش امام می گفتم. در این سال که اوج درگیري با کودتاچیان و گروهک فرقان 
بود، مسائل عجیبی در کردستان و سیستان و بلوچستان رخ داد که در این زمان ها 
رابطه ام با امام زیادتر شــده بود و برخی اوقات که امکان مالقات نبود حوادث را 

خدمت ایشان می نوشتم.«
توبا کمانگر، که بیش از یک سال ) خرداد 136۰ تا مرداد 1361 (  به عنوان گروگان 
براي آزاد شدن چند تن از پاسداران که در دست نیروهاي کومه له بود هاند، در دو
زندان، یکی در د هنشور کامیاران و دیگري در زندان سپاه در مقر سابق ساواک در

سنندج بوده است، علیه محسن رضایی شهادت داده است. وي که سه بار در زندان
سپاه در سنندج با رضایی مواجه شده است، از سوي وي و سایر مسئوالن زندان ها،
با این تهدید مواجه شده که یا باید ازدواج با یکی از پاسداران را بپذیرد و یا ای نکه
اعدام می شود. این در حالی است که وي در آن زمان متأهل و باردار بوده است. توبا 

کمانگر در شهادت خود نزد عدالت براي ایران می گوید:
بعد از شش ماه هر کاري کردند من در هیچ رابطه اي تسلیم نشدم و اصاًل در هیچ 
رابطه کاري یا تشکیالتی چیزي نگفتم. این محسن رضایی که حاال خودش را براي 
رئیس جمهوري ایران کاندید می کند، آن موقع سال شصت در زندان هاي سنندج 
بود؛ کاًل زندان هاي کردستان. او آمد. این ها با محسن رضایی صحبت کرده بودند. 
به او گفته بودند که من شش ماه در زندان هستم، جرمم این است که خودم کومه له 
هستم و تمام خانواد هام کومه له است و شش ماه است که نه حاضر شدم به این ها 
هیچ حرفی بزنم و نه حاضرم با هیچ کدام از این ها ازدواج کنم. بعد از شش ماه من 
را بردند زندان ساواک سنندج. آن جا یک هفته توي یک سلول تکی بودم، توي این 

هفته سه بار همان آقاي محسن رضایی، آمد من را دادگاهی کرد. 

ادامه از شماره قبل 

ادامه در شماره بعد 

www.plumingaccess.com
http://www.kamimo.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21161&Status=2
https://eliteimplantdentist.com/


5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:202 - JANUARY, 10, 2020 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 202- آدینه  10 ژانویه 2020

آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه اکثر بیماری هاست
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی به راه حلهای مناسب 

بدون ورزشهای سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای سالمتر و زیبا تر دلخواه 

خود قدم بگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

An Excessive Amount of Weight is the Root of 
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health

Take a New Step Into a Happier and Healthier 
Life by Contacting Us for a Free Consultation! 

(310) 854-9535

آدینه 20 دی   |  10 ژانویه

1262 خورشیدی) 1883 میالدی(
زادروز استاد حسین کاظم زاده ایرانشهر

مدیر مسئول و سردبیر مجله ادبی ایرانشهر
1353 خورشیدی ) 1975 میالدی(

خلع منوچهر کاللی از دبیرکلی حزب ایران نوین 
به علت اهمال در انجام وظیفه

1356 خورشیدی ) 1978 میالدی(
سفر فرح پهلوی به آمریكا

1359 خورشیدی ) 1981 میالدی(
درگذشت عبداهلل دوامی - نوازنده و موسیقیدان

شنبه 21 دی  |   11 ژانویه

1306 خورشیدی ) 1928 میالدی(
به  الدوله(  )ناظم  دیبا  خان  میرزایحیی  انتصاب 

معاونت رییس الوزرا

 یکشنبه 22 دی  |   12 ژانویه

1320 خورشیدی ) 1942 میالدی(
درگذشت محمدعلی فرزین - وزیر دربار

1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(
پرنس آقاخان رییس فرقه اسماعیلیه وارد تهران 

شد
1352 خورشیدی )) 1974 میالدی(

درگذشت هاجر تربیت - سناتور
1353 خورشیدی ) 1975 میالدی(

گزینش امیرعباس هویدا به دبیرکلی حزب ایران 
نوین

1368 خورشیدی ) 1990 میالدی(
درگذشت محمود نامجو - قهرمان وزنه برداری 

ایران و جهان

دوشنبه 23 دی   |  13 ژانویه

1293 خورشیدی ) 1915 میالدی(
تصرف شهر تبریز توسط نیروهای آلمان و ترك

1368 خورشیدی ) 1990 میالدی(
درگذشت فاطمه معصومه دده باال  »هایده« -آواز 

خوان، در سانفرانسیسكو - کالیفرنیا 
1370 خورشیدی ) 1992 میالدی(

درگذشت استاد موسی نی داوود - موسیقیدان 
در النگ آیلند، آمریكا

 
 سه شنبه 24 دی  |   14 ژانویه 

1314 خورشیدی ) 1936 میالدی(
زادروز غالمحسین ساعدی، نویسنده ی داستان، 

فیلمنامه، و نمایشنامه
1356 خورشیدی ) 1978 میالدی(

تظاهرات برخی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریكا 
به عنوان اعتراض به ورود فرح پهلوی به آن 

کشور
1375 خورشیدی ) 1997 میالدی(

قتل دکتر احمدتفضلی، نویسنده، مترجم و 
کارشناس زبان پهلوی )ازسری قتل های زنجیره 

ای(
1376 خورشیدی ) 1998 میالدی(

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

موجود است
1384 خورشیدی ) 2006 ( میالدی

درگذشت غالمرضا طباطبایی بازیگر سینما تئاتر 
تلویزیون ایران و عضو ارشد انجمن بازیگران خانه  

سینما در لوس آنجلس.
 

چهارشنبه 25 دی  |   15 ژانویه 

1230 خورشیدی ) 1852 میالدی(
اعدام طاهره قرةالعین )عالم، سخنور، شاعر( در باغ 

ایلخان تهران
کتاب هــای گوناگون در مورد طاهــره قرةالعین 
واشعار او به فارســی و انگلیسی در شرکت کتاب 

موجود است
1317 خورشیدی ) 1939 میالدی(

مجلس شورای ملی، تأسیس بانك رهنی ایران را با 
سرمایه 200 میلیون ریال تصویب کرد

1324 خورشیدی ) 1946 میالدی(

تصویــب طرح مربوط به چــاپ فرهنگ علی اکبر 
دهخدا در مجلس شورای ملی

فرهنگ فارسی به فارسی دهخدا بر روی سی دی 
و به صــورت کتاب در 2 جلد و شــانزده جلد در 

شرکت  کتاب موجودند
1381 خورشیدی ) 2002 میالدی(

درگذشت دکتر مهدی سمسار، روزنام هنگار
1385خورشیدی ) 2007 میالدی(

ترور و قتل اردشــیر حســین پور دانشمخد اتمی 
ایران توسط عوامل رژیم جمهوری اسالمی ایران) 
زادروز اول دی ماه 1341 خورشــیدی برابر با 22 

دسامبر 1962 میالدی

1388 خورشیدی ) 2010 میالدی(
درگذشت بهمن جاللی عكاس سرشناس ایرانی در 
سن 65 ســالگی به دلیل مشكالت حاد کبدی در 

تهران. وی متولد سال 1323 در 
تهران بود. از اوســت کتا بهای کتاب هنر آفریقای 
ســیاه و روزهای خون و آتش و خرمشــهر و گنج 

پیدا.

پنجشنبه 26 دی   |  16 ژانویه

1۲96 خورشیدی ) 1918 خورشیدی(
مستوفی  الممالک رییس الوزرا شد
13۲3 خورشیدی ) 194۵ میالدی(

شمس الملوک مصاحب، نخستین زن ایرانی که از 
دانشگاه تهران درجه دکترا گرفت، جلسه ی دفاع 

از رساله ی دکترای خود را برگزار کرد
1349 خورشیدی ) 1971 میالدی(
مدیر باغ وحش تبریز را شیر خورد
13۵7 خورشیدی ) 1979 میالدی(

محمدرضاشاه و فرح پهلوی ایران را ترک کردند
136۰ خورشیدی ) 198۲ میالدی(

درگذشت علی دشتی - نویســنده، پژوهشگر و 
سیاستمدار

کتابهای علی دشتی شــامل: ۲3 سال و سیری در 
دیوان شمس به فارسی و انگلیسی و کتابهای ایام 
محبس، دمی با خیام، در قلمرو ســعدی، نقشــی 
از حافظ، عقــال برخالف عقل و هم چنین کتاب 
تخت پوالد به صورت مکتوب و گویا در شرکت 

کتاب موجودند

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

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
10 ژانویه تا  16 ژانویه )20 دی تا  26 دی(

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://www.la-pianos.com/
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تبلیــغ قبــل از بازی اســتقالل و 
پرســپولیس: »نمایــش کمــدی و 
سراســر خنده و شــادمانی فیلم سینمایی انتقام قاســم، برنده همه جوایز اسکار 
و جشــنواره فجر! دانلد ترامپ و علی خامنه ای تقدیم می کنند: انتقام قاســم! 
برنده جایزه بهترین اوســگول کردن ملت از شورای امنیت سازمان ملل! در این 
نمایش کمدی 3۵ موشــک بالستیک از ایران به پایگاه های ارتش ایاالت متحده 
و ائتالف بین المللی در عراق شــلیک میشه که فقط 17تاش به مقصد میرسه اما 

به طرز معجزه آســایی از دماغ حتی یه نفر خون نمیاد! جمهوری اسالمی راضی، 
آمریکا راضی، کون لق ناراضی!« بله، بعد از نمایش این فیلم کمدی کم نظیر، هم 
انتقام ســخت خون حاج قاسم گرفته شد و هم ملت از اقتدار حمهوری اسالمی 
پشماشــون ریخت! از یه جهت مردن ســلیمانی یه نعمتی هم برای آقا بود که از 
زیر به گا رفتن برای خون های ریخته شــده آبان 98 در بره ولی خودمونیم، آقا 
بد به فالن رفت و هیچ چیزی حتی انتقام گرفتن از همه دنیام نمیتونه جای خالی 

مهره وزیر و کون سوخته اشو بگیره!

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE
دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

حکایات بازار بین الخبرین
چون تیغ به دســت آری مردم نتوان کشت                                  نزدیـــــــــک خداوند بدی نیسـت فرامشت
این تیغ نه از بهر ســـــــتمگاران کـردند                                   انگــــور نه از بهر نبید است به چرخـــــــت
گفتا که کرا کشتی تا کشـــــته شدی زار؟                                   تـا باز کـــــه او را بکشد آنکه تو را کشـــت؟ عیسی به رهی دید یکی کشــــــته فتاده                                    حیـــران شد و بگرفت به دندان سر انگشـــت
انگشـــــت مکن رنجه به در کوفتن کس                                    تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشــــــــت
)ناصر خسرو(

یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود 
یه کشته ای تا چند روز پیش زنده 
بود. این کشته درحال شیطونی و نقشه کشیدن برای کشتن یه سری آدم زنده بود که 
رییس اون آدم زنده ها دستور داد تا کشته که تا اون موقع زنده بودو بکشن تا آدم 

زنده ها زنده بمونن. خالصه، کشته و رفقاشو زدن کشتن!   
حــاال علی مونده و حوضش! علی با خودش تصمیم گرفت: »حاال که اون مرتیکه 
کله بور مو قشنگ زده مش قاسم امو پرپر کرده، منم انتقام می گیرم! انتقام، انتقام!« 
بچه های محل جمع شدن، بزرگا و ریش سفیدای قوم اومدن یا پیغام فرستادن که 
»علی بکش بیرون از انتقام، بی خیال شو صلوات بفرست بره پی کارش!« ولی علی 
پاشو کرده بود تو یه کفش که »من جواب این همه ماهی های حوضمو چی بدم؟ 
اینا همشون انتقام می خوان، حداقل باس بزنم شیشه خونه اشونو بشکنم بلکه دلم 
خنک بشه! مش قاسم کجایی؟« جونم براتون بگه که بزرگای قوم به علی آقا گفتن: 
»علی نمودی! علی گاییدی! باشه بابا، برو انتقام بگیر، چیکار می خوای بکنی؟ بگو 
هماهنگ کنیم با موقشــنگ تا تو هم عقده هاتو خالی کنی راحت شی، بهت حق 
میدیم، هر جور که به قضیه نگاه میکنیم میبینیم بد به گا رفتی علی!« علی میگه: »یه 
فرقون آجرپاره تو حیاط خونه امون دارم، میبرم در خونه اون مرتیکه کله بور میزنم 

باهاشــون تمام شیشه های خونه اشو میارم پایین! فقط برین بهش بگین خونه رو 
تخلیه کنه نمی خوام ریخت خودشو و اون رفیقاشو ببینم! القصه، برزگای قوم این 
پیشنهاد رو به آقای موقشنگ دادن و اونم از خدا خواسته پیچید و خونه رو تخلیه 
کرد و علی هم فرقونشو برد و با پاره آجرهاش زد همه شیشه های خونه موقشنگ 
رو اورد پایین و هی نعره کشــید انتقام، انتقام، ... بعدشم رفت دم حوضشو و برای 
ماهیای حوض سخنرانی کرد و از انتقام سخت و سیلی و گنده گوزیای دیگه اش 

گفت. موقشنگ هم رفت دوباره تو خونه اشو و علی رو باز تحریم تر کرد! 

قصــه قاســم

این هفته در بــازار بین الخبرین 
حکایت کرده اند که خفن ترین 
ترکوند  عموترامپ  خبریو  بمب 
که پشم و پیله ملت ریخت! پهپادای امریکایی با دوتا موشک، زدن قاسم سلیمانی 
و ابوالمهندس رو تو فرودگاه بغداد پوکوندن! آقا باور بفرمایید شــهروند ایرانشهر 
هنوزم پشــماش ریخته از این حرکت دونالــد ترامپ، خیلی جدی اومدن زدن به 
ســتون فقرات نظام و فالنی )معروف به آقا( رو به گا دادن! انگار نه انگار که یارو 
واسه خودش سرداری بود، خفن بود، در سایه بود، شبح بود، بت من بود، سوپرمن 
بود، ســردار عارف بود، فرمانده ســپاه قدس بود و کلی لقب و داستان و افسانه 
هم داشت که یدک می کشــید. خیلی شیک اساس سازمان ضد اطالعات سپاه و 
وزارت اطالعات و نمیدونم چی چیــک امنیت ملی و بیت رهبری و بقیه مدعی 
هــای امنیتی نظام رو به فالن دادن رفت پی کارش. یعنی دیگه از این تحقیرآمیزتر 
نمیشه، امریکاییا به ثانیه ای ریدن به سردار افسانه ای نظام. تازه بعدشم اعالم کردن 
که از یکی دو هفته قبل از کشــتنش، یارو رو زیر نظر داشتن و می گوزیده، رصد 
می کردنش. فقط با همین داد و قال و تبلیغات فعلی نظام و یه ســری آدم نفهمه 
که روی این گاف بزرگ اطالعاتی که دادن و منجر به کشــته شدن اسطوره اشون 
شد ماله کشیدن و آبروداری کردن وگرنه باس مادر اون کسی که گرای حاج قاسم 
رو به امریکاییا داده به صلوات بدن البت شــایدم امریکاییا خودشون گرای حاجی 

رو گرفته باشــن. خالصه افسانه شکست ناپذیری و نمیری حاج قاسم ترسناک با 
ترکیدنش به پایان رسید. نتیجه اخالقی اینکه »هیچ وقت تو کون بادکنکتون بیش 

از حد باد نکنین چون میترکه!

افســانه قاســم

به قول دایــی جان ناپلئون: »آنچه 
حدی ندارد خریت اســت!« ملت 
شهیدپرور و جوگیر ایران استعداد عجیبی در جوگیر و احساساتی شدن دارن منتهی 
بیشــتر موقع ها بی موقع و بی مورد بودن این غلیان عواطف باعث شــده تا نظام 
مقدس بیشترین منفعت رو ببره و سر گردنه های خر بگیری از کون شانس بیاره و به 
کمک جوگیر شدن مردم از به گا رفتن فرار کنه. درست مثه همین االن که خیلیا که 
تا دیروز داشتن فحش خوارمادر به خامنه ای و نظام و باال و پایینش میدادن یهویی 
عکســای پروفایالشون توی شبکه های اجتماعی میشه حاج قاسم سلیمانی سردار 
میهن )حاال این چه سردار میهنیه که خودش می گفت سرباز صفر والیته و فرمانده 
سپاه قدس، نه ایران!( و پیام و هشتگای تسلیت و انتقام می گیریم و از این چیزشعرا. 
اینا همونایین که سال ۵7 مملکتو به گای والیت فقیه دادن، همونایین که سال ۵8 به 

چیز نامشخصی به نام جمهوری اسالمی رای دادن، اینا همونایین که ریختن سفارت 
امریکا گروگان گیری کردن، اینا همونایین که در طول چهل سال بارها و بارها نظام 
کرده تو پاچه اشــونو بازم رفت تو پاچه اشون، این دفعه عزداری برای حاج قاسم 
که قشنگ ماجرای دو ماه پیش و قیام آبان خونین 98 رو ماست مالی کردن و رفت 
پی کارش. این جماعت نادون، دونســته یا ندونسته )که عذر بدتر از گناهه( احیانا 
با جوگیر شــدن خارج از استاندارد توی مراسم تشییع حاج قاسم توی کرمان زیر 
دست و پای ملت چیزخل به گا میرن و ۵9تا کشته میدن! اصن یکی از دالیل اصلی 
بی خیال شــدن پرزیدنت ترامپ از واکنش نشون دادن به موشک پرونی جمهوری 
اسالمی به پایگاه هاش تو عراق همین ۵9تا کشته بوده؛ نشسته با خودش فکر کرده: 
این چیزخال به انتقام قتل سلیمانی، خودشون زدن خودشونو ترکوندن! ما واسه چی 

باس دنباله شو بگیریم؟ 

جوگیران قاسـم

انتـقام قاســم

پیام تشکر از ملت همیشه در صحنه ایران اسالمی:
درود و سالم 

با عرض ادب و احترام و تبریک و تهنیت و تسلیت و تعزیت و کّلی کلمات متضاد 
و هم قافیه ی دیگر خدمت مردم شــریف، شهید پرور، آشوبگر و اغتشاشگر ایران 

اسالمی و اهورایی.
بدین وسیله مراتب تشکر خود را از شما که از آرامگاه کوروش به کربال رفته و سپس 

در اعتراضات آبان ماه شرکت کرده و سیاه پوش کشته شدگان اعتراضات آبان شدید 
و بال فاصله شب یلدا را با بابا نوئل جشن گرفتید و کریسمس و سال نوی میالدی را 
تبریک گفتید و برای شهادت سردار سلیمانی تسلیت گفته و عکس پروفایل خود را 

عوض کردید و هم اکنون منتظر ولنتاین هستید، اعالم میکنم . 
خسته نباشی دالور خدا قوت پهلوان!

کارتون های هفته:

در جهنم رو باز کرد اما واسه خودش!

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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در کانون خبر:

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه 
آمریکا  در امور ایران در لوس انجلس

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در ساعت 7/3۰ شامگاه 
امروز 6 ژانویه ۲۰۲۰ در کنیسای ارتص برای ایرانیان در مورد فشار بر حکومت ایران 
در همراهی با مردم ایران سخن خواهد گفت و سیاست های فشار حداکثری را برشمرد. 
سه شنبه  نیز در ســاعت 1۲/3۰ در موزه هولوکاست در لوس آنجلس در کنفرانس 
خبری به پرسش های رسانه ها پاسخ گفت و شامگاه نیز با حضور در کنیسای ساینای 

در ساعت 7/3۰ سخنرانی دیگری داشت. 
گرچه این دیدارها از پیش تدارک دیده شــده است، با کشته شدن قاسم سلیمانی از 

سوی آمریکا، پیش بینی می شود که این موضوع محور سخنرانی ها و پرسش ها باشد.

اعالم جرم جدید علیه هاروی واینستین از سوی دادستان
 کل لوس انجلس کانتی

هاروی واینستین، غول تولید فیلم در دنیای سینمایی آمریکا که سه شنبه در نیویورک دادگاه 
او وارد مرحله گزینش هیئت منصفه می شود و برای چندین فقره تجاوز به زور و انجام 

خشونت برای آنچه در فاصله سال های ۲۰۰6 تا ۲۰13 محاکمه می شود. 
با عالم جرم تازه ای که جکی لی سی، دادستان کل کانتی لوس آنجلس در کنفرانس خبری 

آن را به مجموعه جرائم او افزود، با مشکالت بیشتری روبرو خواهد شد. 
هاروی واینستین، پس از سال ۲۰17 و آغاز جنبش Metoo با 8۰ شکایت در مورد آزار 
جنسی و خشونت جنسی روبرو شد. کی لی سی دادستان کل کانتی لوس آنجلس در 
سال ۲۰17 اعالم کرده بود که تحقیق در مورد شکایت هایی که در لوس آنجلس و بورلی 
هیلز به پلیس ارائه شده را آغاز نموده و نتیجه آن را به دادرسی خواهد کشاند. جکی لی 

سی، در همکاری با دادستان نیویورک، دادرسی را همانند شکل داده اند. 
جکی لی سی، در دادخواست خود، 4 فقره جرم را به پرونده او افزوده است. 

اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی 
LAX رانندگان تاکسی در فرودگاه

اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی رانندگان تاکسی در فرودگاه LAX که روز دوشنبه 
از ســاعت 1۰/4۵ آغاز شده و در ســاعت 1۲/3۰ با کنفرانس مطبوعاتی اتحادیه 
کارکنان و رانندگان تاکســی لوس آنجلس همراه شد، ترافیک بیش از تصور را به 
پیرامــون فرودگاه تحمیل کرد. این اعتصــاب و راهپیمایی که در برابر ترمینال های 
سوار و پیاده کردن مسافران انجام شد گر چه به طور آگاهینامه به رسانه ها داده شده 
بود، لیکن مسافران به سبب آگاهی نداشتن از احتمال اعتصاب یا در اتوموبیل های 
خود در ترافیک ساعت بیشتری را در انتظار گذراندند و مسافرانی که در جستجوی 
تاکسی برای رسیدن به مقصد بودند نیز راهی نیافتند. شمار زیادی از پارچه نویسی ها 

و شعارهای اعتراضی را رانندگان بین ترمینال های 1 تا 7 در دست داشتند.

دانکن هانتر نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا با اقرار به جرم استعفا می دهد
دانکن هانتر، نماینده جمهوریخواه از آلپاین کالیفرنیا در کنگره آمریکا که در دادگاه 
آغازیــن خود با پذیرش جرمش در مورد مصــرف پول های کارزار انتخاباتی برای 
هزینه های شــخصی و مسافرت و هزینه تحصیل فرزندان در مدارس خصوصی و 
حتی پرداخت هزینه های دوســت دخترش متهم است اعالم کرد تا زمان استعفای 

رسمی، سکوت اختیار خواهد کرد و حاضر به گفتگو با رسانه ها نیست. 
در روز 6 دسامبر اعالم شده بود که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا پس از استعفای 

رسمی او، انتخابات ویژه برای جایگزینی او را در سال ۲۰۲۰ اعالم خواهد نمود. 
دانکن هانتر و همســرش متهم هســتند بیش از ۲۵۰ هزار دالر از پول های کارزار 
انتخاباتی را برای مصارف شــخصی هزینه کرده اند و می دانیم که حقوق سالیانه او 
174۰۰۰ دالر از کنگره است و اکنون با استعفای ندادن، حقوق ماه ژانویه ۲۰۲۰ خود 

را نیز دریافت خواهد نمود. 

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL RAIL AUTHORITY
IFB NO. PO20-780

COMMUNICATION, SIGNAL & STRUCTURE CONDUIT MATERIALS

The Southern California Regional Rail Authority (SCRRA)
 is seeking Bids for Communication, Signal & Structure Conduit Materials. 

The maximum dollar value for the contract will be for a total not-to-exceed amount of $1,000,000.00.
Bid documents may be obtained via download by visiting SCRRA›s website at

 http://www.metrolinktrains.com/agency/page/title/doing business.
 Vendors must register for no fee on the website in order to download the documents.

The contract to be awarded will be funded in part by grants under the U.S. Department of Transportation, 
Federal Transportation Administration and is subject to a DBE Participation Goal of 4%.
For further information contact: Melissa Cousart, Contract and Compliance Administrator at 

213.452.0207 or email Cousartm@scrra.net.
1/10/20

CNS-3328566#
IRANSHAHR WEEKLY C/O 

KETAB CORP

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://metrolinktrains.com/agency/page/title/doing%20business.
https://911rugservices.com/
www.RustinOffice.com
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در کانون خبر:

حل جدول شماره قبل  SOUTHERN CALIFORNIA 
REGIONAL

 RAIL AUTHORITY
IFB NO. PO20-780
COMMUNICATION,

 SIGNAL & STRUCTURE 
CONDUIT MATERIALS

The Southern California Regional Rail 
Authority (SCRRA) is seeking Bids for 
Communication, Signal & Structure 
Conduit Materials. The maximum dollar 
value for the contract will be for a total 
not-to-exceed amount of 1,000,000.00$.

Bid documents may be obtained via 
download by visiting SCRRA’s website at 
http://www.metrolinktrains.com/agency/
page/title/doing business. Vendors must 
register for no fee on the website in order 

to download the documents.

The contract to be awarded will be 
funded in part by grants under the U.S. 
Department of Transportation, Federal 
Transportation Administration and is 
subject to a DBE Participation Goal of %4.
For further information contact: Melissa 
Cousart, Contract and Compliance 

Administrator at 213.452.0207 or 
email Cousartm@scrra.net.

20/10/1
CNS#3328566-

IRANSHAHR WEEKLY C/O 
KETAB CORP

SOUTHERN CALIFORNIA 
REGIONAL RAIL 

AUTHORITY
IFB NO. PO20-805

COMMUNICATION BAT-
TERIES

The Southern California Regional Rail 
Authority (SCRRA) is seeking Bids for 
communication batteries. The maximum 
dollar value for the contract will be for a 
total not-to-exceed amount of 500,000.00$.

Bid documents may be obtained via 
download by visiting SCRRA›s website at 
http://www.metrolinktrains.com/agency/
page/title/doing business. Vendors must 
register for no fee on the website in order 

to download the documents.

The contract to be awarded will be funded 
in part by grants under the U.S. Department 
of Transportation, Federal Transportation 
Administration and is subject to a DBE 

Participation Goal of %4.
For further information contact: Melissa 

Cousart, Contract and Compliance 
Administrator at 213.452.0207 or email 

Cousartm@scrra.net.
20/10/1

CNS#3328678-
IRANSHAHR WEEKLY C/O 

KETAB CORP

پروژه نیکوکارانه یک دختر 16 ساله برای خدمت به 
بیماران کلیوی

یک دانش آموز 16 ســاله دبیرستانی در لوس آنجلس که ربکا 
تان ســند نام دارد تالش دارد با یک پروژه نیکوکارانه که به یاد 
مادربزرگش سامان  داده و آن را پروژه گل آفتابگردان نام گذاری 
نموده است برای بیماریان کلیوی و کم درآمد، پتو و پوشش تهیه 

نماید. 
او که شاهد انتظار و مرگ مادر بزرگش در دوران استفاده از دیالیز 
بوده تا به پیوند کلیه دســت یابد، می گوید که تحت تاثیر مرگ 
مادربزرگش در دوران انتظار برای یافتن کلیه برای پیوند، می خواهد 

این پروژه را به عنوان یک پروژه دبیرستانی عملی نماید. 
ناگفته نماند که بر اساس آمار اداره بهداشت آمریکا، بیش از 66۰ 
هزار نفر در آمریکا دارای نارسایی کلیوی هستند که نیم میلیون نفر 

آنان از دستگاه های دیالیز استفاده می کنند. 

ماموران آتش نشانی و جنگلبانی کالیفرنیا به یاری 
استرالیایی ها شتافتند

1۰۰ نفر از ماموران جنگلبانی جنوب کالیفرنیا که در امور 
خاموش کردن آتش سوزی های جنگل ها تخصص دارند، 
به استرالیا عازم شــدند تا به ماموران آتش نشانی استرالیا 
در خاموش کردن آتش ســوزی لگام گسیخته جنگل های 

استرالیا کمک کنند. 
کریک لف  مسئول امور اداره آتش سوزی ها در دپارتمان 
داخلی کالیفرنیا گفت که این وظیفه ماست که به همتایان 
خود در اســترالیا کمک کنیم و تمامی تالش خود را برای 

پشتیبانی از آنان به کار خواهیم بست. 
ناگفته نماند که در آگوســت ۲۰18 نیز در آتش ســوزی 
کالیفرنیا، اداره آتش نشانی استرالیا نیز 138 نفر از ماموران 
خود را به جنوب کالیفرنیا برای همکاری فرســتاده بود و 
این عمل در راســتای همکاری انسان دوستانه متقابل نیز 

صورت می پذیرد.

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که قرار است بودجه یکساله 
خود را روز جمعه اعالم کنــد در یک اقدام فوری تصمیم 
گرفته است تا ایالت کالیفرنیا نخستین ایالتی باشد که خودکفا، 
داروهای ژنتیک خود را با بهای ارزان به بازار عرضه نماید. 
گویــن نیوســام در طرح خــود می خواهد با شــماری از 
شرکت های دارویی تولید کننده داروهای چنریک به توافقی 
برســد و داروهایی را با نام ایالت کالیفرنیا عرضه نماید که 
فقط در این ایالت قابل خریداری اســت و باور دارد که این 
طرح می تواند رقابتی بین شرکت های دارویی به وجود بیاورد 
و بهای داروها در بازار برای مصرف کننده پایین تر باشــد از 
سوی دیگر ایالت کالیفرنیا با بیمه مدیکل، یکی از بزرگترین 
خریداران داروها در کالیفرنیاســت. گوین نیوسام در بیانیه 
خود گفته اســت که: مراجعه به یک پزشــک، داروخانه و 
یا بیمارســتان نباید به قیمت پرداخت درآمد ماهیانه باشد. 
هزینه  درمان در کالیفرنیا بسیار باالست و کالیفرنیا برای آن 

می جنگد.

بودجه یکساله گوین 
نیوسام فرماندار کالیفرنیا

پس از استعفای رســمی دانکن هانتر نماینده جمهوریخواه 
کنگره آمریکا از آلپاین، گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا زیر 
فشــار بود تا برای سال ۲۰۲۰ انتخابات ویژه برگزار کند، از 
این روی او تصمیم گرفته اســت تــا انتخابات آینده منتظر 
بماند تا تکلیف این کرسی در انتخابات نوامبر روشن شود. 
به این ترتیب این منطقه جمهوریخــواه تا ژانویه ۲۰۲1 در 
کنگره نماینده ای نخواهد داشت. بنابر روند انتخابات کنونی، 
نامزدهــای احتمالی از هر دو حزب در انتخابات مقدماتی 3 
مارچ به مبارزه خواهنــد پرداخت و ۲ نفر با رای باالتر، در 
نوامبر ۲۰۲۰ در انتخابات عمومی آمریکا، شــرکت نموده و 
نماینده نهایی کالیفرنیا از این منطقه برای کنگره را برگزینند. 
به نظر می رســد دارل آیســا نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا 
که در ۲۰18 اســتعفا داده است، با تغییر محل نامزدی خود، 
بخواهد بار دیگر از منطقه آلپاین وارد مبارزه انتخاباتی برای 

حفظ این کرسی شود. 

پس از استعفای رسمی 
دانکن هانتر نماینده 

جمهوریخواه

https://metrolinktrains.com/agency/page/title/doing%20business.
https://metrolinktrains.com/agency/page/title/doing%20business.
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شرکت IKEA توافق کرد که به پدر و مادر، یک کودک خردسال ۲ 
ساله که با افتادن یک کشوی لباس 7۰ پاندی، جان خود را از دست 
داده بود، مبلغ 46 میلیون دالر به عنوان خسارت توافقی پرداخت نمود. 
این کودک که در بئوناپارک زندگی می کرد، جوزف دودک نام داشت 
و در ســال ۲۰17 به سبب واژگون شدن کشوهای لباس بر روی او 
مجروح شده و سپس در اثر جراحات جان خود را از دست داده بود. 
گرچه شرکت IKEA در سال ۲۰16 با فراخوان همگانی، درخواست 
بازگردادن این گونه کشــوهای لباس را نموده بود لیکن این خانواده 
پس از مرگ کودک در ســال ۲۰18 شــکایت کردند و این شرکت 
سوئدی سازنده مبلمان و وسایل خانه که شعبه هایی در آمریکا دارد، 

ناگزیر به پرداخت خسارت شد. 

در کانون خبر:

شرکت IKEA به پدر و مادر یک 
کودک 46 میلیون دالر 

خسارت پرداخت

نخستین پروژه خانه سازی 
برای بی خانمان ها در لوس 

انجلس پایان یافت
پس از گذشت 3 سال، سرانجام نخستین پروژه خانه سازی 
برای بی خانمان ها به نتیجه رسید و از سوی اریک گارستی 
شهردار لوس آنجلس در تقاطع خیابان ورمانت و خیابان 88 
افتتاح شــد و خانواده هایی که در انتظار بودند به آنجا برای 

سکونت منتقل شدند. 
این پروژه، یکی از مجموعه هایی است که با استفاده از بودجه 
1/۲ میلیارد دالری که از ســوی الیحه HHH تامین شده، 

ساخته و قابل بهره برداری است.
در هنگام گشایش این مجموعه اعالم شد که 3۰ پروژه دیگر 
در سال ۲۰۲۰ آغاز به کار خود را خواهد داشت و ۲۰ پروژه 
دیگری که مراحلی نهایی را می گذارنند نیز در سال ۲۰۲۰ 

همانند این پروژه  مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. 

3 افسر پلیس برای گزارش 
نادرست در مورد یک نوجوان 

برکنار شدند
بر اساس شکایت یک مادر در سن فرناندو ولی، پلیس لوس 
آنجلس رفتار پلیس های ویژه بخش رســیدگی به گنگ ها را 
آغاز نمود و بر اساس این بررسی، نه تنها نام فرزند او از لیست 
گنگ ها خارج شد، بلکه افسرانی را که به اشتباه چنین کاری کرده 
بودند، برکنار نموده و بررسی کامل لیست کامپیوتری افراد را در 

گنگ ها آغاز نمودند. 
اداره پلیس روشن ننمود که برکناری این 3 افسر اداره پلیس آیا 
بر اثر اشــتباه آنان بوده و یا خطای آنان عمدی بوده است. الیته 
گفته شــده است که این 3 افسر از شغل کنونی برکنار شده اند 
و پروند شان به کمیته بررسی فرستاده شده است لیکن از اداره 

پلیس اخراج نشده اند. 

شــرکت Uber برای هماهنگی با الیحه AB5 که استخدام 
رانندگان را از ژانویه ۲۰۲۰ خواستار است، با این که از سوی قاضی 
دادگاه توقف اجرای الیحه را به طور موقت دریافت کرده است، 
لیکن تغییراتی در اپلیکیشن Uber به وجود آورده است تا بتواند 
بهای اعالم شده به مسافران را با قیمت های جدید و افزایش یافته 
نشان دهد و برای رانندگان نیز تصمیم در مورد سوار کردن مسافر 

و به صرفه بودن آن مورد ارزیابی قرار گیرد. 
Uber در بیانیه ای به رانندگان خود با لحنی مالیم و احتیاط آمیز 
هشدار داده است که از رد مسافران به سبب مسیر و نشانی آنان 
خودداری نمایند. برای پیشگیری از پرداخت ساعتی ۲1 دالر به 
رانندگان، شرکت Uber، Lyft و Postmate در نظر دارند با 
گردآوری امضای الزم و هزینه کردن 9۰ میلیون دالر، لغو الیحه 
AB5 را در برگه های رای کالیفرنیا بگنجاننــد و به رای مردم 

بگذارند. 
مقاطعه کار وزارت دفاع که در ۲7 دســامبر ۲۰19 هدف کتائب 
حزب اهلل در عراق قرار گرفت و در پی آن آمریکا، قاسم سلیمانی و 

شماری از رهبران حشدالشعبی را هدف قرار داد، یک آمریکایی – عراقی تبار مسلمان 
از ساکنان ساکرامنتو در کالیفرنیا بود و نارض ولید حمید نام داشت که پیکر او پس 
از انتقال در کالیفرنیا، در گورستان ساکرامنتو با آیین مسلمانان کفن و دفن شده است. 

در مراسم خاکسپاری او، افزون بر خانواده و دوستان، شماری از نمایندگان محلی 
و جامعه مسلمانان ساکرامنتو در گورستان مسلمانان ساکرامنتو به خاک سپرده شده 
است. آمریکا در پاسخ به این حمله، افزون بر حمله یاد شده به قاسم سلیمانی، در 

چند حمله به مقر کتائب حزب اهلل، ۲۵ نفر را کشته و ۵1 نفر را مجروح نمود. 

استخدام رانندگان Uber در سال 2020

مقامات FBI و شریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی اعالم 
کردند فردی به نام  اکتاویو مارتینز که به سبب کشتن همسر 
باردارش ماریا نونز و جنینی که در شکم داشته، به مکزیک 
گریخته بود، در مکزیک دستگیر و به کالیفرنیا برای محاکمه 

بازگردانده شده است. 
FBI پس از فرار او، برای یافتن او، 1۰۰۰۰ دالر جایزه تعیین 
کرد و با اعالم ۲ فقره جرم جنایی، حکم دستگیری او را رد ۵ 
سپتامبر ۲۰18 برای پلیس مکزیک فرستاد و در مارچ ۲۰19 
حکم دســتگیری دیگری از سوی پلیس فدرال صادر شد و 
پلیس مکزیک با صدور حکم دستگیری برای او در 17 ماه 
می ۲۰19 او را دستگیر کردند و اکنون با رسیدن درخواست 
بازگردادن مجرم از سوی جکی لی سی، دادستان کل لوس 

آنجلس او را به کالیفرنیا بازگردانده اند و در 19 فوریه در برابر 
دادگاه قرار خواهد گرفت. 

دستگیری فردی به سبب کشتن همسر باردارش
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا بودجه   ۲۰ -۲۲۲    میلیارد دالری 
خــود را امروز ارائه داد که در آن 7 میلیــارد دالر از ارزش افزوده 
کالیفرنیا در راستای تکنولوژی های سبز و بی خانمان ها هزینه خواهد 
شد و گامی بزرگ در زمینه تولید داروهای ژنریک و ارزان قیمت 
برخواهد داشت و 7۵۰ میلیون دالر از 7 میلیارد یاد شده برای حل 
مشــکل بی خانمانی در اختیار کسانی قرار می گیرد که در مرحله 

اخراج از خانه های اجاره ای خود هستند. 
کالیفرنیا دارای ۲1/۵۰ میلیارد دالر ارزش افزوده است که می خواهد 
از آن برای بیمه تندرستی مهاجران غیرقانونی و گسترش امکانات 

مدارس استفاده نماید. 
بودجه اصلی ایالت کالیفرنیا که بدون در نظر گرفتن آن 7 میلیارد 
دالر ، ۲14/8 میلیارد دالر اســت و 18 میلیارد دالر برای روزهای 

بحرانی ذخیره شده است. 
در این بودجه 98 میلیون دالر برای پوشش درمانی افراد کم درآمد 
زیر ۲۵ ســال در نظر گرفته شده است که نزدیک به 9۰۰۰۰ نفر 

هســتند. در بودجه برای آموزش 84 میلیارد دالر برای پروژه های 
گوناگون آموزشی K-1۲ در نظر گرفته شده است.

گوین نیوسام بودجه میلیاردی خود را ارائه داد

www.iajf.org
https://www.yazdanyarlaw.com/
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 10 ژانویه 2020
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

شبکه تلویزیونی اندیشه
محملی برای ارتقای اندیشه، خردورزی و آزادی بیان

شبکه تلویزیونی اندیشه به صورت 24 ساعته از ماهواره )satellite( در اروپا و خاورمیانه )ایران(
و از طریق GLWiZ، جادو، روکو  و دیگر تی وی باکس های مرسوم، در آمریکا 

با حضور چهره  های سرشناس در اختیار و خدمت بینندگان محترم است:

برای بازدید آن الین از برنامه ّای زنده و دسترسی به آرشیو برنامه های تلویزیون جهانی اندیشه به وب سایت ما مراجعه فرمایید

www.andishehlive.com

سحر امانی

حسن اعتمادی

مهدی آقازمانی

آسوریا امروز

احمدرضا بهارلو

رضا علوی

منصور اسانلو

ایران آکادمیا

رضا گوهرزاد

عسل پهلوان

آیین بهایی

بیژن خلیلی

ساسان کمالی

پریسا ساعد

محمد امینی

راه کارگر

سیروس مشکی

نهضت فرنودی

داریوش اقبالی

نوین تی وی

تلفن: 4201 791 818
فکس:  5303792828

استودیو:  4202 791 818

20501Ventura Blvd. Suite 147 

Woodland Hills, CA 91364

info@andisheh.tv 

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401 

Encino, CA 91436

http://www.andisheh.tv/
https://www.iraniticket.com/faskarad/tickets/rumi-shams-187186?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://www.eventbrite.com/e/fared-shafinury-microtone-tickets-84784036335
https://www.iajf.org/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
https://shop.ketab.com/
https://www.08tickets.com/tickets/bahram-beyzai-189437#buy
https://www.08tickets.com/tickets/bahram-beyzai-189439#buy
https://www.yazdanyarlaw.com/


11 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:202 - JANUARY, 10, 2020 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 202- آدینه  10 ژانویه 2020

عکس های رامین برزگر از سخنرانی برایان هوک در جمع ایرانیان در لس آنجلس

برایان هوک
Brian Hook in Eretz Cultural Center

Eretz Cultural Center

Brian Hook ( Left) Karmel Melamed( Right)

Rabbi Marvin Hier ( Simon Wiesenthal Center ) Rabbi Abraham Cooper  ( Simon Wiesenthal Center )

George Haroonian( Speaking to Iranshahr)Juliana Taimoorazy

Press Conference (Museum of tolerance)Bijan Khalili Interview with VOA (Voice of America)



Shah Abbas 
emperor of persia

1629-1587
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

202

رای دادگاه برای پرداخت 
54 میلیون دار به رانندگان 

کامیون های وال مارت
پــس از یک دادگاه 16 روزه در ســان فرانسیســکو که به 
شــکایت 7۰۰ راننده کامیون که برای شــرکت وال مارت 
کار می کنند، مبلغ ۵4 میلیون دالر خســارت برای شکایت 
همگانــی )Class Action( آنان بپردازد که در نهایت 
پس از محاسبه بهره و دیگر مخارج بیشتر نیز خواهد بود. 
در این شــکایت رانندگان کامیون اعالم کرده بودند که وال 
مارت پولی برای زمان بارگیری و تخلیه نمی پردازد و حتی 
برای زمانی که آنان صرف بازرسی فدرال و پر کردن بنزین 

صرف می کنند، نیز پولی دریافت نمی کنند. 
وکالی شــرکت وال مــارت با نپذیرفتــن رای دادگاه، به 
مرحله باالتر یعنی دادگاه استیناف منطقه 9 آمریکا در سان 
فرانسیسکو شــکایت کرده بودند که تقاضای آنان از سوی 

دادگاه استیناف نیز رد شده است. 

اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس در نامه ای به دولت 
تقاضای کمک مالی برای حل مشکل بی خانمان ها کرده است .

او در نامه اش به بن کارســون، وزیر مسکن و توسعه شهری، 
نوشــته اســت که با کمک مالی دولت فدرال، او می تواند به 
نیازهای ضروری برای رفع مشکل بی خانمان ها برسد و آنها را 

در شرایط بهتری قرار دهد. 
بن کارســون نیز ضمن اعالم دریافت نامه، آن را نشــانه ای از 
همکاری بین شهر لوس آنجلس و دولت فدرال خواند و این 

همکاری را در راستای منافع شهروندان آمریکا ارزیابی کرد. 
اریک گارستی پس از این نامه نگاری و پاسخ آن در توئیت خود 
نوشت: من می خواهم برای حل مشکل بی خانمانی، با هر رده ای 
از مسئوالن همکاری کنم و عالقه مند هستم گفتگو را به مرحله 

بعدی یعنی انجام واقعی همکاری در پروژه ها برسانم.

تقاضای کمک مالی برای حل مشکل بی خانمان ها

یکی از زنان معترض به واکسیناســیون کودکان، که ســال 
گذشته در ساکرامنتو پس از پاشیدن فنجان پر از خون دوران 
قاعدگی، به یکی از قانون گذاران در سنای ایالتی کالیفرنیا، از 
سوی پلیس دستگیر و روانه زندان شده بود، با یک فقره جرم 
به عنوان حمله به یکی از مقامات رســمی و یک فقره جرم 
به عنوان تخریب مورد محاکمه قرار می گیرد و در صورت 

محکوم شدن، 3 سال را در زندان خواهد گذراند. 
او که ربکا داله لیلو نام دارد و 43 ســاله اســت در سپتامبر 
۲۰19 با ورود به جایگاه بازدید کنندگان از سنای کالیفرنیا، 
فنجان پر از خون خود را به سناتور ملیسا هورتادو که در زیر 

جایگاه نشسته بوده است می پاشد.

دستگیری یکی از زنان معترض به واکسیناسیون کودکان
اداره DMV اعالم نمود که برای دریافت کارت شناســایی 
ویژه Real ID در 17۰ شعبه این اداره، افزون بر کسانی که 
نوبت و وقت از پیش تعیین شده را دارند، کسانی که پاسپورت 
در دست داشته باشند می توانند از اولویت برای صدور کارت 
شناســایی یاد شده برخوردار شوند، زیرا برگه گواهی تولد و 
دیگر کارته های هویت نیاز به بررســی دارد و زمان بیشتری 

می خواهد.
سخنگوی اداره DMV تاکید کرد که در بسیاری از اداره های 
DMV دو صف وجود خواهد داشت یکی برای کسانی که 
نوبت گرفته اند و دیگری برای آنان که نوبت نگرفته اند، لیکن 
داشتن پاسپورت گر چه شما را در جلوی صف قرار نمی دهد، 
بلکه در هر یک از ۲ صف کار شــما را ساد ه تر و پرشتاب تر 

می نماید و به کسانی که پاسپورت دارند در هنگام ورود، برگه 
نوبت خاصی داده می شود. 

Real ID اولویت دارندگان پاسپورت برای دریافت
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