ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
!!!...پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر
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زن ،زندگی ،آزادی

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

ده فرمان انقالب بعدی

کورش سلیمانی (زم) صفحه ۲

الیحه پیشنهادی  30برای
افزایش مالیات ثروتمندان و
شکاف بین دموکرات ها
کمک مالی کالیفرنیا به خاطر
افزایش بهای بنزین در راه است
دیدار جو بایدن
از لوس انجلس و ارواین
مصرف هر گونه کیسه پالستیکی
از  2025ممنوع می شود
نیروگاه هسته ای San Onofre
تا  13سال دیگر ماندگار شد
آیا تورم انتخابات را به سود
جمهوریخواهان رقم خواهد زد؟
کوین دلئون و گیل سدییو
از کمیته های شورای شهر کنار
گذاشته شدند
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سند رسوایی جمهوری ننگین دامن اسالمی
علیه نام «ژینا» و گویش کردی

در ســندی که این جا ارائه شده و به تاریخ  7تیرماه
 1396برابر با  28جون  2017توســط ســرهنگ 2
پاسدار خدابخش اکبری« ،رئیس اداره نظارت بر اماکن
عمومی فا ،اســتان فارس» امضا شــده ا ،گفته شده
است که این اداره به دلیل غیر ایرانی بودن نام ژینا ،با
اســتفاده از این نام بر روی یک واحد صنفی مخالفت
کرده است .در حالی رژیم این ادعا را می کند که واژه
های عربــی و نامهای عربی بر فرزنــدان و واحدهای
صنفی در ایران امروز بــه گونه فزاینده ای و باالجبار
بر ملت ایران تحمیل شده است .اگر برای معنای ژینا
به فرهنگ آنالین دهخدا ،مراجعه بنمایید ،نتیجه به
صورت زیر است.
اسم :ژینا (دختر) (کردی) (تلفظ( )žinā :فارسی :ژينا)
(انگلیسی)zhina :
معنــی :زندگی بخش[ ،ژین ( کــردی ) = زندگی ،ا (
پسوند نســبت ) ] ،منســوب به زندگی ( ،به مجاز )
زندگی ،حیات[ ،ژین ( کردی ) = زندگی  +ا ( پســوند
نسبت ) ] منسوب به زندگی
این رژیم و خمینی گجســته بنیانگذار آن از آغاز در
صــدد از میان بردن و حذف همه نشــان های ایرانی
گرایی بوده اســت از حذف کوروش از کتابهای درسی
گرفته تا امت را جایگزین ملت نمودن و در این جا در
تالش برای حذف نام ایرانی «ژینا»  .این جا به درستی
متوجه می شــویم که چرا در شناسنامه نام او مهسا
است و در خانه و خانواده «ژینا».
ننگی دیگر بر دامن جمهوری اسالمی

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC
Angelo
Talebi
Angelo
Talebi
RIA, RIA,
MBA MBA

ﻣﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در دوران
داﻧﯿﻢدوران
را در
ﻣﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ

ﺳﺨﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ

Think about Income for Life

Think about Income for Life

محمد امینی نویسنده و پژوهشگر
تاریخ معاصر ایران درگذشت

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای درآﻣﺪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ Over 40
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
Years
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
Over
ﺑﺮای درآﻣﺪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ 40of
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
Experience
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

Years of
ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
محمد امینی نویســنده و پژوهشــگر تاریخ معاصر ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains
Experience
ایران روز یکشــنبه  16اکتبر  2022ســاعت حدود
یک بعدازظهر به وقت محلی در اورنج کانتی  -ایالت ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

کالیفرنیا درگذشت.
محمــد امینی پیش از آن که واکســن هــا به بازار
بیاینــد مبتال به کرونا شــد و هر چند به موقع مورد
معالجه قرار گرفت ولی هرگز به حالت عادی سالمتی
بازنگشت.
محمد امینی پســر نصرت اهلل امینی شــهردار سابق
تهران در دوران نهضت ملی
ادامه مطلب در صفحه 2

نصب پوستر « زن  ،زندگی ،آزادی»
بر روی ساختمان تکسر پالزا ( )Taxer Plazaدر لس آنجلس

به منظور حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران و به همت یکی از ایرانیان نشان می گردد ،خالق این اثر ،هنرمند ایتالیایی به نام مارکو ملگراتی است که به
میهن پرســت آقای داریوش دیان ،بنری با عنــوان «زن ،زندگی ،آزادی» بر روی حمایت از دختران و زنان ایرانی این اثر را خلق کرده است .
ســاختمان تکســر پالزا ( )Taxer Plazaیکی از بزرگترین ساختمان های لس الزم به یادآوری اســت ،این بنر در ساختمان تکسر پالزا واقع در خیابان فیگورای
آنجلس نصب شده است.
جنوبی در داون تاون لس آنجلس نصب شــده اســت که از بزرگراه  110نیز قابل
در این بنــر شــعار « « » Women, Life, Freedomزن ،زندگی ،آزادی» و
مشاهده می باشد و روزانه حداقل  170هزار خودرو از این بزرگراه رفت و آمد می
#مهســا-امینی درج شده اســت و در طرف دیگر آن ،یک پوستر رنگی از زنی با
موهای بلند به تصویر کشیده شده که یک پلیس از موهای او آویزان شده است و کنند و این پوستر و بنر در معرض دید سرنشینان این خودروها قرار گرفته است.
زن در حال بریدن موهایش برای انداختن پلیس به قعر دره ای می باشــد .خاطر برای دیدن فیلم کلیک کنید https://youtu.be/sPJeo-LCid8

WWW.BHFPINVEST.COM

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains

310-205-9000
WWW.BHFPINVEST.COM

کردیت مالیاتی برای حفظ کارمندان
310-205-9000
در دوران کرونا
Employee Retention Credit

Up to $10,000.00 per employer for 2020
and 26,000 per employee for 2021

424-385-2981

2
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تصویر هفته:

کورش سلیمانی (زم)
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ادامه مطلب محمد امینی
شــدن صنعت نفت و هم چنین وکیل شــخصی دکتر مصدق بود .محمد امینی
تحصیالت خود را در دبیرســتان البرز تهران در سال  ۱۳۴۸خورشیدی به پایان
رساند و برای ادامه تحصیل به امریکا آمد.
او پیــش از انقــاب  ۵۷یکی از فعاالن به نام کنفدراســیون جهانی محصلین و
دانشجویان ایرانی در امریکا بود .محمد امینی در اوایل دهه  ۸۰میالدی انتشارات
ایرانزمیــن را در کالیفرنیا بنیاد نهاد که یک دهه فعال بود و کتابهای متعددی را
به زبان فارسی منتشــر نمود .از سال  ۲۰۱۱همکاری خود را با شرکت کتاب با
بازبینی و ویراســتاری کتاب « شــیعیگری» احمد کسروی آغاز نمود و سه جلد
کتاب دیگر نیز در پی آن منتشر شد .کتاب های «صوفیگری » احمد کسروی و
«زندگی و زمانه»احمد کسروی و هم چنین کتاب «سوداگری با تاریخ  ،پاسخی
به آسیب شناسی یک شکست علی میرفطروس» حاصل این همکاری بود.
محمد امینی برای پیش برد آرا و اندیشــه های سکوالر و هم چنین دیدگاههای
تاریخی خود ســمینارها و ســخنرانی های متعددی در اقصی نقاط اروپا ،کانادا
و امریــکا برگزار می کــرد.او هم چنین یک برنامه تلویزونی در درازای ســالیان
با عنوان « یک کلمه» در تلویزیون اندیشــه داشــت که در آن به بررسی مسائل
سیاسی روز و تاریخ ایران می پرداخت.
با شــیوع کرونا که مســافرتها لغو شد  ،شــرکت کتاب برنامه ای را در زوم برای

ده فرمان انقالب بعدی
 – ۱شعار « مرگ بر» این و آن مده – مردم دنیا به اندازه کافی شعارهای مرگ
بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر  ....شنیدهاند و معنی مرگ را میدانند و
خاطره خوبی از این جمله ندارند.
 – ۲محض رضای خدا از روش چین و روســیه در این انقالب استفاده مکن و
از استالین و مائو بت مساز ،نگاهی به روش گاندی و مارتین لوترکینگ و ماندال
بنما که امتحانش مجانی است.
 – ۳هر چیزی که شــنیدی باور منما و آنرا بــرای دیگران تکثیر مکن ،چرا
که امــکان دارد این خبرها برای ایجاد ســردرگمی و بیاعتبار کردن افراد و
سازمانهای درست حسابی باشد.
 – ۴به کسی مثل تو فکر نمیکند تهمت و برچسب نزن – دیگران حق دارند
فکر دیگری داشته باشند .حتا اگر اشتباه باشد.
 – ۵در کامنتها و شــعارها از واژههای رکیک اســتفاده نکن و ادب و تربیت
خانوادگی خود را به دیگران نشان دهد – این کار به انقالب ضربه میزند.
 – ۶ماموران انتظامی را تهدید نکن و به آنها ناســزا مگو چرا که خیلی از آنها
قصد صدمه زدن به تو را ندارند .ولی اگر جان خود را در خطر ببیند به شــما
شلیک خواهند کرد.
 – ۷فکر دوران بعد از انقالب را از همین حاال بکن تا گذشته دوباره تکرار نشود.
 – ۸به ســاختمانها بخصوص مســجدها و مقبرهها آســیبی نرسانید ،آنها
شاهکارهای هنری و معماری هستند ،میتوانند جذبه توریستی داشته باشند و
یا از آنها به عنوان کتابخانه استفاده شود.
 – ۹مسلمانستیزی و آخوندستیزی نکنید و بسیاری از آنها با روش جمهوری
اسالمی موافق نبوده و نیستند.
 – ۱۰کینه و انتقام را نادیده بگیر و داوری را به عهده افراد صالحیتدار بگذار.

ایشــان تدارک دید با عنوان «تاریخ ایران ،از انقالب مشروطه تا والیت فقیه» که
بســیار مورد استقبال هم میهنان قرارگرفت و در ادامه دوران کرونا محمد امینی
برنامــه ای نیز در کالب هــاوس در مورد تاریخ ایران برگزار می کرد که در چند
ماه گذشته به دلیل وخامت حال مزاجی اش ،آن نیز قطع شد .محمد امینی طی
گفتگوهایش با بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب قرار بود چهار کتاب دیگر را برای
انتشار آماده کند.
 -۱سوداگری با تاریخ  -جلد دوم
 -۲بهائیگری  -احمد کسروی  ،نقد و بررسی
 -۳رساله دلگشا عبید زاکانی بدون سانســور به همراه تصویرهایی که شادروان
محصص در این رابطه کشیده بود و به محمد امینی سپرده بود.
 -۴تاریخ زبان فارسی
در دوران بیماری محمد امینی قرار بود کتابها از کامپیوتر ایشــان اســتخراج و
برای انتشــار در اختیار ناشر قرار گیرد که متاسفانه با درگذشت ایشان  ،این امر
به تعویق می افتد.
یاد این پژوهشگر تاریخ ایران بخیر

نیکی هیلی از بایدن خواست تا وی خواستار برکناری
رژیم جمهوری اسالمی ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شود
نیکی هیلی ،نماینده سابق ایاالت متحده در سازمان ملل متحد ،از بایدن رئیس
جمهور آمریکا ،خواســت تا در پی مرگ مهسا امینی  ،خواستار برکناری ایران از
کمیســیون زنان سازمان ملل شود  -مرگی که باعث اعتراضات مردم ایران و در
مقابل واکنش وحشیانه رژیم تئوکراتیک جمهوری اسالمی شده است.
نیکی هیلی در بیانیه ای به فاکس نیوز گفت :عضویت رژیم دیکتاتوری متعصب
جمهوری اسالمی ایران ،در کمیسیونی متمرکز بر حقوق زنان همیشه یک شوخی
بوده است .با قتل مهسا امینی این حضور بسیار زشت تر خود را نشان می دهد.
رژیم جمهوری اسالمی ایران که برای چندین دهه حقوق زنان را پایمال کرده
اســت ،در اوایل سال جاری ( )۲۰۲۲به کمیســیون وضعیت زنان سازمان ملل
پیوست  -اقدامی که با توجه به سابقه این رژیم ،باعث خشم و مخالفت بسیاری
شد.
باید توجه داشــت کمیسیون ســازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان ،طبق
منشور خود ماموریتش این چنین تعریف شده است:
این سازمان  ،سازمانی است که دولتهای جهان وظیفه دارند منحصرا ً به ارتقای
برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بکوشند».
ترجمه گروه خبری ایرانشهر
منبع خبر:

https://www.foxnews.com/politics/nikki-haley-urges-removal-iranun-womens-commission-amid-bloody-crackdown-protesters

اعزام نیروهای سپاه پاسداران به کریمه
برای کمک به روسیه در پرتاب پهپادهای ایرانی

کورش سلیمانی (زم) کاخ ســفید روز پنجشنبه  20اکتبر اعالم کرد که سپاه پاسداران جمهوری اسالمی
 Kourosh454@gmail.comایران «مســتقیماً در جنگ زمینی» در کریمه حضــور دارند و در حمالت پهپادی
روســیه به نیروگاههای برق اوکراین مشارکت و همکاری می کنند .این درحالیست
که بســیاری از غیرنظامیان اوکراینی با شروع هوای سرد در وضعیت نامناسبی بسر
می برند.
جان کربی ،سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به خبرنگاران گفت که ایران تعدادی
نیروی نظامی خود را به کریمه ،بخشی از اوکراین که بر خالف قوانین بینالمللی در
سال  2014به طور یکجانبه توسط روسیه ضمیمه شد ،فرستاده است تا به نیروهای
روسی در پرتاب پهپادهای ساخت ایران کمک کنند .به گفته دولت بریتانیا ،اعضای
شاخه ای از سپاه پاسداران برای کمک به نیروهای روسیه در استفاده از پهپادها اعزام
شده اند.
افشــای اطالعات بدســت آمده در حالی صورت می گیرد که دولت بایدن به دنبال
افزایش فشار بین المللی بر جمهوری اسالمی برای عقب نشینی از کمک به روسیه
در بمباران اهداف غیرنظامی اوکراین توسط پهپادهای ایرانی است.
روسیه در روزهای اخیر به طور فزایندهای از پهپادهای ایرانی و همچنین موشکهای ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
کروز کالیبر برای حمله به زیرســاختها و اهداف غیرنظامی اوکراین استفاده کرده منبع خبر :خبرگزاری آسوشیتدپرس
است.
-https://apnews.com/article/government-and-politics
والدیمیر زلنســکی رئیس جمهور اوکراین گفت که نیروهای روسیه از روز دوشنبه
8b085070758120c31d421f68a65e4b14
 10اکتبر 30 ،درصد از نیروگاه های اوکراین را نابود کرده است.
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الیحه پیشنهادی  30برای افزایش مالیات
ثروتمندان و شکاف بین دموکرات ها

الیحه پیشــنهادی  ۳۰که در انتخابات  ۸نوامبر عرضه خواهد شــد ،و ۱/۷۵
درصــد به مالیات ثروتمندان میافزاید ،در بین دموکراتهای کالیفرنیا شــکاف
انداخته است.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا برای تامین بودجه در راستای برنامههای زیست
محیطی و بنا کردن ایستگاههای شارژ باتری اتوموبیلهای الکترونیکی ،دریافت
مالیات از ثروتمندان و کسانی که درآمد سالیانهشان باالی  ۲میلیون دالر است

برای تامین  ۵میلیارد دالر هزینه مورد نیاز  ۱/۷۵درصد مالیات ایالتی را خواهد
افزود که شامل کمتر از  ۴۳۰۰۰نفر خواهد بود.
این مالیات به بودجه  ۱۰میلیارد دالری کنار گذاشته شده کنونی کمک خواهد
کرد تا به هدف خود در ســال  ۲۰۳۵دســت یابد ،ســالی که همه اتوموبیلها
الکترونیکی خواهد شد.

کمک مالی کالیفرنیا به خاطر افزایش بهای بنزین در راه است
ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه  ۱۷اکتبر که بسیاری در انتظار دریافت کمک
مالی ایالتی برای جبران افزایش بهای بنزین و دیگر کاالها بودند ،جدول
زمانی تازهای را منتشر کرد.
 ۲۳میلیون کالیفرنیایی بر اســاس مالیات سال  ۲۰۲۰خود ،نخست به
صورت واریز مســتقیم دریافت خواهند نمود گرچه این پرداختها از ۷
اکتبر آغاز شــده اســت و تا  ۲۵اکتبر ادامه خواهد یافت بر اساس روند
شیوهها زمانبر ایالتی و بانکی ،شماری از مردم باید از امروز بین  ۲۰۰تا
 ۱۰۵۰دالر بسته به شمار افراد خانواده را در حساب بانکی خود ببینند.
سایر افراد از  ۲۴اکتبر تا  ۱۰دسامبر بر اساس حرف نخست نام خانوادگی
کارتهای پول دریافت مینمایند که از  A-Eآغاز میشــود و در هفته
نخست ماه دسامبر  W-Zرا خواهند فرستاد

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ امد از این راه و از ان خواهد شد

حافظ

امروز  16اکتبر با کمال تاسف و تاثر از در گذشت دوست نازنین مان محمد امینی
اگاهی یافتیم .با درگذشــت او خانواده محترم امینی یکی از عزیزانشان  ،ما یکی
از دوستان گرامی مان ،جامعه پژوهشگران ایران یکی از صادق ترین ،دقیق ترین
و پرکارترین پژوهشگران تاریخ خود و جامعه ایران یکی از پیگر ترین رهروان راه
ازادی را از دست دادند .ما به همه انان تسلیت می گوییم.
محمــد فرزند زنده یاد نصرت اله امینی  ،وکیــل زنده یاد دکتر محمد مصدق و
شهردار تهران در هنگام زمامداری او بود .بنابراین از همان ابتدا در محیطی سیاسی
 ،میهن دوست و ازادیخواه پرورش یافت .هفده ساله بود که به شمال کالیفرنیا امد
و از همان اغاز به عضویت انجمن دانشــجویان ایرانی در شمال کالیفرنیا در امد.
استعداد فوق العاده اش ،حافظه شگفت انگیزش ،توانایی هایش در سازماندهی ،
تالش خستگی ناپذیرش و برخورداری از سطح باالیی از هنر سخنوری به سرعت
محمد را به یکی از موثر ترین فعالین جنبش دانشجویی در امیریکا مبدل ساخت.
محمد نقش بســیار مهم و موثری در گســترش و تعمیق جنبش دانشجویی در
امریکا داشت.
همزمان با فعالیتهای دانشجویی  ،محمد به مطالعه ایده های مارکسیستی و چپ به
عنوان راهگشایی برای ازادی روی اورد .در اوائل سال  1357محمد برای شرکت در
جنبش مردم ایران بطور غیر قانونی به ایران رفت .در اوائل زمستان  1357محمد از
اتحادیه کمونیستهای ایران جدا شد و با دیگر همفکرانش سازمان زحمت و روزنامه
ندای ازادی را پایه گذاری کردند .پس از پیروزی انقالب اسالمی به یکی از محالفان
سر سخت حکومت اسالمی مبدل شد و با کنار گذاشتن عقاید مارکسیستی قبلی
اش و همراه با یارانش برای دفاع از دمکراسی ،حقوق زنان و ازادی های مدنی به
پا خاست .با اغازسرکوب نیروهای دمکراتیک و چپ توسط رزیم جمهوری اسالمی
محمد از ایران خارج شد و بار دیگر به امریکا امد و به مطالعه و ترویج اینده نگری
پرداخت .در امریکا نیز از مبارزه با رژیم جمهوری اســامی غافل نبود و از جمله
بنیانگذاران اتحاد برای پیشبرد سکوالر دمکراسی در ایران بود.
اما تالش اصلی او در مهاجرت دوم به امریکا صرف مطالعه عمیق و گسترده تاریخ
ایران گشــت و به مدت چند دهه انــرا پیگیرانه دنبال نمود .نتیجه این مطالعات
مقاالت و سخنرانی های او و کتب متعددی است که در زمینه تاریخ معاصر ایرن
برای ما باقی گذاشــته اســت و همگی در بر گیرنده نکات نا گفته ای در این باره
هستند.
بار دیگر این ضایعه جانگداز را به همگی تسلیت می گوییم.
پرویز شوکت احمد تقوایی ژاله بهروزی نادر اسکویی پروانه اسکویی سیروس
رهبــری حمید کوثــری محمد ترابی اکیر محبتــی زاده رضا گوهرزاد ناصر
پاکدامن شهرام قنبری محسن یلفانی مهدی خانبابا تهرانی هدایت متین دفتری
مریم متین دفتری قرامرز پاکزاد ژاله پیر نظر فرشته علی حجت باقرمصطفوی
بیژن خلیلی پیرایه خلیلی علی اکبر مهدی سروش مظفریان فرخ برزین خسرو
حکاکیان عباس بزرگ مینا بزرگ فرهاد بهروزی میترا ســیفی ماندانا زندیان
پرویز دســتمالچی محمد نواب کامبیز قائم مقام محسن قائم مقام فرامرز بهار
محمد تقی فاطمی عباس کمالی زاد رســول امینی مجید نفیسی فرهاد مافی
حسین رجحان طلب حسین موال قریشی محمد تقدیری بهروز شریفی محمد
بهبودی مریم رضایی بهروز ستوده حسین مشفق قاسم ًضیایی فرشته جمالی
علی متین دفبری علی رضوی فرهاد اشور مجتبی مفیدی مهدی برزین شهال
کوثری کامران زهره خیام حمید پرچم مجید پرچم سعید ضرابیان مهدی
ناظر مجتبی مشعشعی ساسان دهقان بیژن مشایخی قاسم ابراهیمی حسین
پناه فیروزه نوری حســن فرشچی لطیفه حسن زاده ایلک قوامی پیام کیانی
محمــد ال احمد رضاعلوی بهروز بیات نازی نیکی عزیز کرملو کورش یزدانی
بهــروز ازرنوش فیروز پژهان کیومرث صابغی بابک بازرگان فریبا سیروســیان
شاهرخ سیروسیان میترا زعیمی محمود زعیمی مهدی یوسفی مسعود مصلی
نژاد رحیم شفا سعید فالحی شهرام فداکار بهیار قهرمانی امیر هوشمند ممتاز
کتایون فرد شــهال واحدی سوســن معنوی ناصر زراعتی علی کاظمیان سارا
نجفی بیژن اسدی پور اکبر محتاط سام الدین ضیایی کیخسرو کاشانی داوود
عاشــه منوچهر خاشع پیام طهماسبی فلور صالحی انور میر ستاری ابوالفضل
اردوخانی رضا موالیی جلیل حســینی پروین محسنی رسول کمال مهرداد
درویشپور مهدی جواهری مریم سطوت مهدی فتاپور احمد صارمی االهه امانی
علی صدر محمد رضا پیرنیا هومن سرشــار عطا هودشتیان روزبه فرهانی پور
هیبت اله باقی میرداوود رضایی ماندارینی شیرازی فریدون فرح اندوز منصوره
زاده حســن حسین زاده بهروز نیکزاد علی اکبر رفیعی حسین دادخواه سیما
خاشع عبدالرزاق مروارید نوشین ملک ژان یادگار رامین برزگر مسعود جواهری
سیاوش عبقری شهال عبقری رضا علیجانی نسرین دانشمند مهران مصطفوی
لیال انصاری پیام یزدیان مانتی فاطمی علی گلناری کورش پارسا رضا قریشی
میثاق پارسا حسن زژهی فرید اشکان اسماعیل نوری عال سهیال وحدتی بنان
بهزاد پرنیان مهرانگیز کار خسرو بندری شغله زمینی حسن نایب هاشم رضا
شیرزاد یدی قربانی مسعود شب افروز محسن حمیدیان هرمز چمن ارا کورش
رستمیان جهانگیر باقری پرویز قیصر زاده بابک فرهمند محمد مهری شیرین
دقیقیان علی شاکری شهین حیدری فریدون بابایی خامنه اعظم گرکین حبیب
برزین اشــکبوس طالبی اسفندیار طبری حمید داودیان ایرج قهرمانلو خسرو
قیصر بهرام قیصر حسرو خوش لیلی امینی اکبر سیف محمود جعفری رضا
هوشمند پروین شهبازی علی صمد الهه مشعوف احمد مشعوف مهرداد بران
سهند افشارا رضوان مقدم امیر مصدق کاتوزیان منوچهر مختاری شهرام فداکار
جمشید اسدی سیاوش قائنی بهرام امامی مهران میر فخرایی رضا فانی یزدی
پریسا اعظمی ارسن نظریان فرخ نگهدار مسعود فتحی فرزانه عظیمی جالل
کیانی داوود نواییان احمد پورمندی وهاب انصاری رضا چرندابی هانری نهرینی
مینا نهرینی حمید شجاعی هادی زمانی بیژن افتحاری ناصر جمالی سیامک
فرید بهمن نیرومند اسماعیل ختایی ملیحه زهتاب اکبر دوستدار منیره برادران
اجمد هاشمی حســن جعفری اصغرخرسند سهیال گلشاهی حسن گلشاهی
بهزاد کریمی حمید حسینی بابک امیر خسروی منصورفرهنگ داریوش احمدی
کمال رحمانیان کاظم کردوانی علی اکیر موســوی مهدی عربشاهی اسماعیل
زرگریان ســبحان فخاریان پرویز مختاری حسن زهتاب فریبا راد رضا بدیعی
محمد رضاشفیع زاده رزا روزبهان رضا جعفریان مزدک لیماکشی جمشید خون
جوش کمال ارس فرهنگ قاسمی احمد عباداللهی مریم اهری امیر ممبینی
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دیدار جو بایدن
از لوس انجلس و ارواین
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته هنگامی که در وست وود بود و پیش از
ان که به میهمانی گردآوری کمک مالی با بشــقابی  ۵۰۰۰دالر در برنت وود برود از
یک تاکوفروشــی به نام  1986 Tacosدیدار کرد و همراه با کارن بس تاکو خرید.
هنگامی که بایدن از فروشنده بهای آن را پرسید فروشنده میگوید برای خدمتی که
به جامعه میکنید  ۵۰درصد تخفیف دارید و بایدن به او یک  ۲۰دالری انعام میدهد.
جو بایدن بر اساس برنامه از پیش تعیین شده در ساعت  ۱/۳۰به فرودگاه جان وین
ارنج کانتی رسیده و در ارواین ولی کالج در ساعت  ۲سخنرانی کرد و به موضوع تورم
و مشکالت زندگی پرداخت.
در برابر محل سخنرانی ،شماری از ایرانیان با شعارهای مخالفت با قرارداد با مالها او
را مورد انتقاد قرار دادند.

مصرف هر گونه کیسه پالستیکی از  2025ممنوع می شود
از اول ژانویه  ،۲۰۲۵اســتفاده از هر گونه کیسههای پالستیکی در سوپرمارکتها،
داروخانهها و دیگر فروشگاههای مواد خوراکی برای همیشه ممنوع میشود.
این برنامه که از سال  ۲۰۱۶برای کیسههای پالستیکی یکبار مصرف در کالیفرنیا آغاز
شده بود و تنها در صورت درخواست مشتری و پرداخت بهای آن ،کاالها را به خواست
مشتری در آن قرار میدادند با الیحه تکمیلی  sb1046که از تصویب مجلس گذشته
و به امضای گوین نیوســام در  ۳۰سپتامبر رســیده است و فروشگاهها باید آن را با
کیسههای کاغذی جایگزین نمایند.
این ممنوعیت به ویژه در برگیرنده کیســههایی میشود که پیش از صندوق خرید،
میــوه و دیگر نیازمندیهــا را در درون آن میگذاریم و تحویل صندوقدار میدهیم
خواهد شد.

نیروگاه هسته ای  San Onofreتا  13سال دیگر ماندگار شد

کمیسیون کرانههای ساحلی کالیفرنیا در نشست پنجشنبه خود نگهداری نخالههای این نیروگاه اتمی سالهاست که از کارآیی افتاده است و نماینده دولت فدرال در مورد
اتمی را در نیروگاه اتمی  San Onofreبرای  ۱۳سال دیگر تمدید کرد.
این تصمیم گفته است ،نکاتی زیادی هست که برای من نگران کننده است اما اکنون
این تصویــب که با رای  ۹-۰همراه بود به این نیــروگاه فرصت میدهد که یکی از ناگزیر هستیم آنها را نگه داریم و گزینه دیگری پیش روی نیست.
انبارههایی را که در آن  ۵۰مخزن نخاله اتمی وجود دارد ،نگه دارد.

آیا تورم انتخابات را به سود جمهوریخواهان رقم خواهد زد؟

213-573-9635

تــورم و افزایــش بیرویه بهای کاالهــا ،انتخابات میــان دورهای
در کالیفرنیا را به ســود جمهوریخواهان رقــم میزند که میتواند
کرسیهای بیشتری را از دموکراتها جدا نموده و به جمهوریخواهان
بسپارد.
اگر دموکراتها بر روی موضوع  Roe vs Wadeســرمایهگذاری
میکردند تا کرســیهای خود را نگه دارند ،با تقسیمبندی جدیدی
که شــماری از نمایندگان دموکرات باید پیروزی دشوار خود را در
منطقه جمهوریخواهان به دست بیاورند از یک سو و موضوع گرانی
و تورم  ۸درصدی در همان مناطق ،احتمال رایهای بیشــتر برای
جمهوریخواهان به ویژه در ارنج کانتی را ممکن اســت رقم بزند و
ارنج کانتی را که در انتخابات  ۲۰۲۰از ســرخ جمهوریخواه به آبی
دموکرات برگرداند بار دیگر به رنگ سرخ درخواهد آمد

مرشد بهرام غرقی برای خواند غزل زیر به  ۳سال زندان و ممنوع
کاری از سوی جمهوری اسالمی در ایران محکوم شد:
وای اگر َمرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل اینست که گرگی سگ چوپان بشود
هرکجا ُهد ُهد دانا َبر َود ُکنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود
سرزمینی که درآن قحط شود آزادی
گرچه دیوار ندارد خود زندان بشود
باغبانی که به نجار دهد باغش را
فصلهایش همه همرنگ زمستان بشود
ناخدا دلخوش این آبی آرام نباش
وای از آن لحظه که هنگامه ی طوفان بش َود
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در کانون خبر:

کیم دلوریزون برند ه امسال کتاب سال
موهای خود را به نشانه همبستگی با زنان ایران تراشید

کیم دلوریزون ،برنده امســال کتاب ســال حــوزه زبان بهخاطر جسم و جنسیت خود سرکوب میشوند».
آلمانی ،روز دوشنبه  ۲۵مهر در مراسمی در آستان ه شروع
نمایشــگاه بینالمللی کتاب فرانکفــورت موهای خود را بر اســاس گزارشها ،با این کار و سخن او جمعیت از جا
بهنشان ه همبستگی با زنان ایران با ماشین تراشید.
بلند شد و یکی از طوالنیترین دستزدنها و تشویقها را
در تاریخ اهدای این جایزه به نمایش گذاشت.
این نویسنده که رمان «کتاب خون» او برترین رمان سال
ق حاضران در مراسم گفت ،ما
حوزهی زبان آلمانی معرفی شده ،گفت« :این جایزه از آن کیم دلوریزون پس از تشوی 
من نیست و هیئت داوران آن را آشکارا به زنان ایران اهدا بر این گمان خطا بودهایم که زنان تنها در غرب به دنبال
کرده اســت ،زیرا متنی را برگزیدهاند که از عشق و علیه رهایــی و آزادی خویشاند و حــاال زنان ایران ما را از این
نفرت میگوید و در
ستایش مبارزه همه آنهایی است که توهم بیرون آوردند... .
ِ

چه شد که نشد؟ و چه شود که بشود؟

قدیم ها شیخی وسواســی لب حوض مدرسه فیضیه قم دولت رئیســی کام ملت را شیرین کند .اگر دولت رئیسی
ساعت ها می نشست تا یک وضوی کامل بگیرد .صورتش این همه پیروزی داشته است چطور ملت احساس نکردند
را داخل آب می برد امــا وقتی بیرون می آمد می گفت :و کامشان شیرین نشد؟!
نشد .و دوباره شروع می کرد.
روزی طلبه ای شــیطنت می کند و از پشت او را هل می نکند کام ملت با افزایش قیمت هفت تا ده برابری در این
دهد و به داخل حوض هدایت می کند! و می گوید :حاال دولت مردمی شیرین شده و خود ملت درک نکرده اند این
شد؟!
زندگی احلی من العسل را؟!
شیخ می گوید :داشت می شد ،اما تو نگذاشتی!
حال که ســخن از شیرین شدن کام ملت است پیشنهاد
حاال حکایت کیهان اســت که می گوید داشت کام ملت می شود با شــیرینی های بزرگی که در راه است ملت را
با دولت رئیسی شیرین می شد ا ّما جریان فتنه نگذاشت .غافلگیر نکنند زیرا ممکن است کام ملت تاب شیرینی های
جریان فتنه البد قیمت ها را ده برابر افزایش داد!
بزرگ را نیاورد و بالیی بر سرش بیاید .مالحظه حال ملت
را بکنند زیرا شیرینی زیاد مضر است.
نمی دانم جریان فتنه کیست و کجاست اما برادران ساکن
میدان توپخانه تاکنون میگفتند این همه آشوب برای تلخ ▪️نوشته های مجید مرادی رودپشتی ،دکترای علوم سیاسی
کردن شــیرینی پیروزی های بزرگ دولت رئیسی به راه دانشگاه سن ژوزف بیروت -شاعر -مترجم -مدرس دانشگاه
افتاده اســت و اکنون می گویند جریان فتنه نگران است

5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 337 OCTOBER ,21 , 2022

فرزند یکی از رزمندگان شناخت ه شده
اعالم برائت کرد

فرزند یکی از رزمندگان شــناخت ه شده و اسیران جنگ  ۸ساله اعــام برائت کرد .او در این پیام گفت… :من اعالم می کنم که
ایــران و عراق ،بهتازگی در یک پیام ویدئویی در همبســتگی با خانواده شهدا ،آزادگان ،ایثارگران ،جانبازان هیچگونه نسبیتی با
اعتراض_سراسری ،از جمهوری اسالمی اعالم برائت کرد.
این دیکتاتورها [جمهوری اســامی] ندارند .به امید روز شرافت،
حســین ثمری فرزند یکی از جانباختگان جنــگ در یک پیام بزرگی ،مردانگی .به امید روز زن ،زندگی ،آزادی.
ویدئویی در همبستگی با اعتراض سراسری از جمهوری اسالمی

کاربران خواهان اعطای جایزه گرمی
به شروین حاجیپور شدند

آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط اعالم کرد که  ۸۳درصد از ۱۱۵
ت رسیده خواهان اعطای جایزه موسیقی گرمی به
هزار درخواس 
ترانه «برای» شروین حاجیپور شدهاند ،به خاطر «تغییر» بهعنوان
مهمترین خواسته معترضان ایرانی.
جایــزه گرمی قصد دارد این جایزه را بــه ترانهای هم اعطا کند
کــه خواهان تغییرات اجتماعی اســت .در تیک تــاک کارزاری
به راه افتاده که بر اســاس اعالم آکادمــی ملی علوم و هنرهای
ضبط تاکنون  ۱۱۵هزار درخواســت در آن ثبت شده ۸۳ .درصد
از شــرکتکنندگان در این کارزار خواهان اعطای این جایزه به
شروین حاجیپور ،هنرمند معترض ایرانی شدهاند.
هدف این کارزار در رسانههای اجتماعی افزایش آگاهی در مورد
خیزش اخیر اســت که به یک موقعیت انقالبی برای ایجاد تغییر
حاکمیت انجامیده.
پس از کشتهشــدن مهسا امینی و شــروع اعتراضات سراسری،
کاربران ایرانی در شــبکههای اجتماعی با تعداد زیادی توئیت با
مطلع «برای…» ،به رویدادهای تاریخی و اجتماعی و سیاســی
ایران در دهههای گذشــته اشاره کردند و دالیل مختلف خود را

برای این اعتراضات مطرح کردند.
حاجیپور از بخشــی از این «برای»ها در سرودن این ترانه الهام
گرفت .حاجیپور قب ً
ال در مسابقه تلویزیونی عصر جدید به فینال
دور دوم فصل اول صعود کرده بود.
این ترانه که در همان روزهای نخست انتشار با اقبال عمومی روبرو
شد ،به یکی از نمادهای اعتراضات سراسری  ۱۴۰۱ایران تبدیل
شد .مردم ایران در خیابانها ،کافهها و رستورانها با همخوانی و
پخش این ترانه ،اعتراض خود را نشان دادند .ایرانیان مقیم خارج
نیز این ترانه را در تجمعات اعتراضی خود بازخوانی کردند.
هاروی میسون جونیور ،مدیر اجرایی ،در بیانیهای گفت آکادمی
ملی علوم و هنرهای ضبط ســخت تحت تأثیر ایــن کارزار در
رسانههای اجتماعی قرار گرفته است .میسون جونیور گفت:
«اگرچه نمیتوانیم پیشبینی کنیم چه کســی برنده این جایزه
میشــود ،اما از همین که آکادمی بستری برای افرادی است که
میخواهند از این ایده حمایت کنند که موسیقی یک کاتالیزور
قدرتمند برای تغییر است ،خشنودیم».
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شاهزاده رضا پهلوی خطاب به کشورهای غربی بویژه کانادا:
پول آقازاده های رژیم جمهوری اسالمی را بدهید به کارگران گرسنه در ایران

شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه  ۲۸مهر (  20اکتبر) در یک کنفرانس مطبوعاتی
در واشنگتن ،بر ضرورت تشکیل یک «حکومت سکوالر دموکراتیک» در ایران بر پایه
حقوق بشر و یکپارچگی کشور تأکید کرد و اظهار داشت اکنون « فاز همبستگی و
هم صدایی است» که بسیار مهم و کلیدی می باشد.
شــاهزاده رضا پهلوی با اشاره به «تجاوز و تعرض» جمهوری اسالمی به کشورهای
دیگر عالوه بر «سرکوب مردم خودش» ،تأکید کرد« :جهانیان» باید به جای نگرانی
از ایــن که به آنها اتهام « دخالت » زده شــود ،این حســاب را بکنند که «دخالت
در حفظ حقوق بشــر امری واجب است» ،وگرنه دادگاه بینالمللی کیفری اصال به
وجود نمیآمد .حقوق بشــروقتی که کامال ساقط میشود و دستش بسته است ،در
کشــورهایی که به این اندازه توحش وجود دارد  ،بدون یک نوع « مداخله خارجی»
ن پذیر نیست.
امکا 
وی افزود « :نمیگویم لشکرکشــی کنید ،ولی اگر میخواهیــد ،یک راه پر کردن
صندوق های حمایتی شــاید این باشــد که تمام آن پولهای پولشویی شدهای که
نمایندگان و آقازادههای رژیم جمهوری اسالمی در خیلی از کشورها از جمله کانادا
دارند ،را فریز کنید و به جای آن ،پولها را بدهید به کارگران گرسنه ایران که بتوانند با
خیال راحتتر اعتصاب بکنند .چرا که نه! این میتواند یک راهش باشد« .

وی تأکید کرد :ما نمی خواهیم
از یک گروه ،حزب و یا شخص
خاصی پشــتیبانی کنید .ما
فقط بــه دنیا میگوییم مردم
ایــران حــق دارند توســط
نمایندگان منتخب خودشان
در یک انتخابــات آزاد ،آینده
و سرنوشت خودشــان را در
یک پروسه دموکراتیک تعیین
کنند .ما فقــط میخواهیم
شــما از این اصــل حمایت
کنید بدون هیچ موضعگیری
خاصی .بیــش از این چیزی
نمیخواهیــم .الاقــل مــن
نخواستهام».

درخواست یهودیان ایرانی -آمریکایی از رئیس جمهور بایدن
برای پشتیبانی قاطعانه از مبارزات مردم ایران

در نامه ای که از سوی پرزیدنت فدراسیون یهودیان ایرانی در کالیفرنیا به جو بایدن
رییس جمهور آمریکا ،به خبرگزاری ایرانشــهر رسیده ،از پرزیدنت بایدن درخواست
شده است ،قاطعانه از مردم ایران و مبارزاتشان علیه رژیم جمهوری اسالمی پشتیبانی
کند.
ترجمه فارسی متن کامل نامه به شرح زیر می باشد:
 18اکتبر 2022
جناب آقای جو بایدن
ریاست جمهوری محترم ایاالت متحده امریکا
ما از شــما درخواست می کنیم در کنار مردم ایران بایستید .همانگونه که پرزیدنت
اوباما هفته گذشــته ،از عدم حمایت خود از جنبش سبز ایران در سال  2009ابراز
پشــیمانی کرد و اظهار داشــت که در آن زمان قصد نداشته است دولت جمهوری
اســامی ایران ،تظاهرکنندگان را ابزار غرب معرفی کند و جنبش آنان را برگرفته از
غرب بداند .وی اعتراف کرد اشتباه کرده است که هیچ کاری در آن زمان انجام نداده
است.
از این رو ،اینجانب از ســوی جامعه یهودیان ایرانی-آمریکایی از شــما می خواهم
پشــتیبانی قاطعانه خود را از مردم ایران در مبارزاتشان برای آزادی مدنظر داشته
باشید .آزادی همیشــه گران تمام می شود .چه مقدار خون باید ریخته شود  ،قبل

از اینکه ما اقدامی نماییم ،حمایت شــما در آمریکا و سازمان ملل بسیار مهم است.
ما مردم آمریکا به ایران مدیون هســتیم .حدود  2500سال پیش ،کوروش کبیر به
اختالفات در پادشاهی خود احترام می گذاشت و آزادی را مقدس می دانست.
کوروش در واقع بر بنیانگذاران ما که قانون اساسی را تنظیم نمودند،بسیار تأثیر گذار
بود .شاید توماس جفرسون تنها کســی نبود که نسخه ای از  Cyropaediaرا در
کتابخانه خود داشت.
 Cyropaediaاثر شاگرد سقراط ،گزنفون بود که شصت سال پس از مرگ کوروش
درباره وی نوشت .گزنفون رهبری کوروش را در ظهور آزادی و اتحاد مردم ستود.
در این مرحله ،آمریکا با اعاده لطفی که پیام کوروش برای استقرار آزادی در آمریکا
نموده است ،می تواند عظمت خود را با پشتیبانی از مبارزات زنان ،مردان و کودکان
دلیر ایرانی نشان دهد.
ما نیز با افتخار شعارهایی را که در سراسر ایران شنیده می شود تکرار می کنیم:
« زن ،زندگی ،آزادی »
« آمریکا می تواند تفاوت ایجاد کند».
منصور الیشمرنی
پرزیدنت فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی

تقویم عبری  )2023-2022( 5783شرکت کتاب منتشر شد
این تقویم شامل مشخصات زیر است
شیوه شادروان کهن صدق در انتشار این تقویم رعایت شده است
دارای سه تقویم عبری  -میالدی  -خورشیدی
ساعتهای شرعی برای انجام فرایض دینی یهودی
کلیه رویدادهای مذهبی یهودی با جزییات الزم
کلیه رویدادهای مهم ایرانی
رویدادهای سیاسی ،اجتماعی ،تاریخی اسرائیل
نام و مشخصات سازمانهای ایرانی یهودی در کالیفرنیا و نیویورک
نام درگذشتگان ایرانی یهودی با تاریخ عبری درگذشت برای

یادآوری نام آنها در نیایش روزانه
بیژن خلیلی
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گوگوش در مصاحبه با شبکه : CNN
به دختران و زنان آزاده و شجاع کشورم افتخار می کنم

گوگــوش در روز پنج شــنبه  20اکتبــر  2022در مصاحبه گفت :ناامید نشــوید .این راه را ادامه دهید و بدون شک موفق
تلویزیونی با کریستین امانپور خبرنگار شبکه سی ان ان گفت « :خواهید شد».
من به دختران و زنان شجاع کشورم افتخار می کنم و مطمئن ترجمه  :گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
منبع :شبکه خبری سی ان ان
هستم که زنان در کشور من ،در نهایت به آزادی دست خواهند
یافت که حق ذاتی آنهاست».
https://www.cnn.com/videos/tv/2022/10/20/
amanpour-iranian-singer-googoosh.cnn
وی در این مصاحبه خطاب به دختران و زنان معترض در ایران

نجات چشم راست یک بیمار با  ۲۳لنز بینایی
روی هم چسبیده بر قرنیه چشم

یک چشم پزشــک در نیوپورت بیچ ،چشم راست یک بیمار او لنزها بینایی یک بار مصرف را از چشم خود برنداشته و به
را که  ۲۳لنز بینایی روی هم چســبیده و روی قرنیه چشم را مرور  ۲۳لنز را روی هم قرار داده و ایجاد چســبندگی کرده
پوشانده بودند  ،نجات داد.
است.
دکتر کاترینا کورتیوا با معاینه چشمهای یک بیمار که به سبب
تار شدن چشم راست و کاهش بینایی به او مراجعه کرده بود این پزشک میگوید در گذر  ۲۰سال کار چشم پزشکی ،هرگز
درمییابد که عفونت چشم راست بیمار به این سبب است که شاهد چننین شرایطی نبوده است.

تعمیر خط آهن از ارنج کانتی به سن دیه گو،
تا پایان سال 2022

ترمیم و تعمیر زیر ســاخت خط آهــن از ارنج کانتی به
ســوی سن دیه گو ،تا پایان سال به طول خواهد انجامید
و انتقال مسافران را با مشکل روبرو مینماید.
خطهای آهــن مترولینک و ام تراک ( ،)Amtrakدیگر
نخواهند توانســت از سن کله منته ارنج کانتی روانه سن
دیه گو شوند.
این شــرایط اضطراری ترمیم و تعمیر که از  ۳۰سپتامبر

آغاز شده است و امیدوار هستند با برنامه از پیش تعیین
شــده تا پایان سال به درازا خواهد انجامید این خط آهن
در کناره اقیانوس آرام که عمری  ۱۴۰ســاله دارد ،با ۱۲
میلیــون دالر هزینه همراه خواهــد بود تالش دارد خط
آهنی را که در  ۱۳ماه گذشــته ۲۸ ،اینچ جا به جا شده
است را بازسازی نماید.
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آیا گوین نیوسام آماده کاندیداتوری
 2024ریاست جمهوری می شود

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،شکی ندارد که در  ۸نوامبر به
سادگی بر رقیب جمهوریخواه خود که چهرهای کمتر آشنا در
عالم سیاست است  ،پیروز خواهد شد.
از سوی دیگر ناظران سیاسی باور دارند که با توجه به کهنسالی
جو بایدن ،ممکن اســت او خود را کاندید ســال  ۲۰۲۴برای

ریاست جمهوری ننماید.
در ایــن صورت ،حزب دموکرات ناگزیر خواهد شــد مهرههای
موفق دیگری را وارد گود انتخابات نماید و در این روند اســت
که گوین نیوسام میتواند کاندیدای مناسبی در انتخابات ۲۰۲۴
ریاست جمهوری باشد.

آموزش انتقادی نژادپرستانه

پس از آن که اداره آموزش ارنج کانتی در ماه گذشــته آموزش
انتقادی تئوری نژادپرســتانه را متوقف نمود ،دانشــگاه ایالتی
کالیفرنیا در فولرتن که در ارنج کانتی قرار دارد اعالم کرد که از
فرستادن دانشجویان این دانشگاه در دانشکده آموزشی را برای
ساعت های مورد نیاز آموزش آموزگاری به مدارس ارنج کانتی
خودداری خواهد کرد.

این دانشــجویان برای گذراندن  ۱۵۰ســاعت کارورزی عملی
در ترم نخســت و  ۴۵۰ساعت در ترم دوم به مدارس  ۱۴اداره
آموزشی در ارنج کانتی میرفتند و درسهای علوم اجتماعی و
دیگر دروس دیگر را در زمینه عدالت اجتماعی و نژادها تدریس
میکردند.

انتخابات میان دورهای کالیفرنیا

 – ۱اداره نظارت بر انتخابات ریورساید کانتی اعالم کرد که برای انتخابات ،نقش بازی کند .در این انتخابات رقابت بین کتی یانگ
 ۵۰۰۰نفر از رای دهندگان  ۲بار برگه رای پستی فرستاده است و ســام یبری برای نماینده منطقه  ۵بسیار حساس خواهد بود
و از آنها درخواســت نمود تنها یک برگه را پر کنند و بفرستند زیرا کتی یانگ انتخابات مقدماتی ماه جون را با  ۴۸/۹۷درصد
زیرا در هنگام شمارش رایها ،تنها یک رای خوانده خواهد شد .به پایان برد و با  ۵۰درصد فاصله کمی داشت این که کدامیک
 – ۲در انتخابات  ۸نوامبر ،یکی از رایهای حســاس ،انتخابات از این دو نفر به باالی  ۵۰درصد برسند ،محاسبه و معادله رایها
برای اعضای شورای شهر لوس انجلس خواهد بود.
را در توازن شورای شهر تغییر خواهد داد.
در این انتخابات موضوع بحران تازه در شورای شهر میتواند در
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در کانون خبر:

تصویرگر  :مانا نیستانی از صفحه IranWire

تصویرگر Gunduz Aghayev :

حمایت کریس دیبرگ از الناز رکابی،
سنگ نورد تیم ملی ایران

ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند
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  CIAآمریکا 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  70ساله تجربه و
بیش از  22ســال خدمت در ساواک است .توانســته 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 ناگفتهها ،نادیدهها،
ناشنیدهها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.
« ناشر»

کریس دیبــرگ ،خواننده سرشــناس بریتانیایی-ایرلندی ،با بازنشــر خبر ایران اجباری خود در مســابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا ،در حمایت او نوشت« :آفرین
اینترنشــنال درباره اقدام الناز رکابی ،سنگنورد تیم ملی ایران ،در برداشتن حجاب الناز

دعوت بنیادغیرانتفاعی آینه برای شرکت در گردهمایی گلندل
درحمایت از جنبش آزادیخوانه مردم ایران
بنیاد غیرانتفاعی آینه ،به مناســبت گرامیداشــت روز کوروش

310.477 7477

بزرگ 7 ،آبــان ماه و به منظور اعالم همبســتگی و حمایت از
جنبش آزادی خواهانه مردم ایران ،از تمامی هم میهنان گرامی

منتشـر شـد

برای شرکت در گردهمایی پارک عمومی وردوگو در شهر کلندل
دعوت بعمل می آورد.
در این گردهمایی داریوش خواننده همیشه در صحنه ،هنرمندان
و کنشــگران اجتماعی برای اجرای موسیقی زنده ،گفتگو ،ایراد
سخنرانی حضور خواهند یافت.
زمان گردهمایی :روز شنبه  29اکتبر ساعت  4:00بعدازظهر
مکان گردهمایی :پارک عمومی وردوگو در گلندل به آدرس زیر:
Address: Verdugo Park
1621 Canada Blvd Glendale CA 91208

در کوچه پس کوچه های غربت ( 2جلدی)

روایت ماندگاری ( 2جلدی)

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...

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.

هما سرشار

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

هما سرشار

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب
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 7اکتبر تا  13اکتبر (  15مهر تا  21مهر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است

مهرداد بحری

درگذشــت اســتاد زين العابدين مؤتمن ،محقق ،نويســنده و معلــم .خالق كتب
جمعه  29مهر  21اکتبر
مشهور»عقاب الموت»« ،تفحص و تحقيق در شعر صائب» و گلچين صائب  -درتهران
 1397خورشيدى (  2018ميالدى)
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
درگذشت ميرزامحمدحســين خان ذكاءالملك (متخلص به فروغى) ،مدير مدرسه درگذشت ناصر ایرانی  ،داستان نویس و نمایشنامه نویس در سن  ۸۱سالگی در تهران
( متولد  )۱۳۱۶خالق « رمان آتش و دود» ( پاورقی روزنامه جامعه  )۱۳۷۷و رمان
علوم سياسی و موسس روزنامه « تربيت «
« زنده باد مرگ»()۱۳۶۰
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)

آغاز محاكمه يازده تن از گروه سوم افسران سازمان نظامى حزب توده 1383
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت يداهلل شيراندامى هنرپيشه سينما و تاتر در
آمريكا
 1393خورشيدى (  2014ميالدى)
محمدرضا مهدوی کنی از ســران جمهوری اسالمی
پس از ماهها در کما بودن درگذشــت .او که پروندهای
ســنگین از نقض حقوق بشر در کارنامه سیاسی خود
دارد ،در زمــان مرگ رییس مجلس خبراگان رهبری
جمهوری اسالمی بود .وی پیش از انقالب  ۱۳۵۷از روحانیون مخالف حکومت پهلوی
بود و پس از انقالب یکی از  ۵روحانی بود که هستهٔ اصلی شورای انقالب را تشکیل
میدادند .پس از آن به عنوان وزیر کشور (در دولتهای شورای انقالب ،رجایی و دکتر
باهنر) و کفیل نخستوزیر (پس از ترور رجایی و باهنر) بوده است و در همین دوره
از سوی آیت اهلل خمینی مامور به تشکیل کمیتههای انقالب و ساماندهی آنها گردید.

شنبه  30آبان  22اکتبر
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
ممنوع االنتشار شدن « نامهی مردم « ارگان حزب توده ايران
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
دكتر محمد مصدق در جريان شركت در جلسه شوراى امنيت به اتفاق سفيركبيرايران
در آمريكا (انتظام) و رييس ســازمان ملل با رييس جمهور آمريكا (ترومن) ديدار و
گفتگوكرد
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
تصويب قطع رابطه سياسى ايران و انگلستان در جلسه فوق العاده هيأت وزيران
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
آغاز محاكمه مؤسسان و اعضاى نهضت آزادى ايران (بازرگان ،يداهلل سحابى ،طالقانى،
عزت اهلل سحابى ،شيبانى ،بابايى ،حكيمى ،جعفرى و عدالت منش) به اتهام اقدام عليه
امنيت كشور در دادگاه ويژه نظامى
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
ديدار مهندس مهدى بازرگان و دكتر ميناچى با آيت اهلل خمينى در پاريس
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشــت فريدون گله فيلمنامه نويس و كارگردان ايرانى در ســن  63سالگى در
سلمان شهر مازنداران.
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت ملوك مهدآرا (آفت) ،خواننده كوچه و بازار در سن  75سالگى در تهران

یکشنبه  1آبان  23اکتبر
 1311خورشيدى (  1932ميالدى)
نام شهر ناصرى به اهواز تبديل شد
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
درگذشت دكتر محمدحسين لقمان -لقمانالدوله ،پزشك
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
فرستنده تلويزيون ملى ايران كار خود را آغاز كرد
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
 726زندانى سياسى آزاد شدند
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
به قتل رسيدن ابراهيم تربيتى ،شاعر مقيم لس آنجلس در داون تاون اين شهر .وى
سراينده شعرهای کتاب « عاقبت شعر مرا خواهد کشت « ميباشد.
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت فاطمه بحرينى (رزا منتظمى) يكى از نام آورترين معلمان آشپزى ايرانى و
نويسنده كتاب پرفروش و معروف «هنرآشپزي» در سن  87سالگى در تهران  .وى
نخستين باركتاب خود را در سال  1343با  600دستور غذايى منتشر كرد .او متولد
 1301بود

دوشنبه  2آبان  24اکتبر
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت حسين پژمان بختيارى ،ترانهسرا
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
قتل احمد ميرعاليی ،نويسنده و مترجم ،توسط قاتالن « قتلهای زنجيره اي «
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
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

سه شنبه  3آبان  25اکتبر

 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
دكتر احمد متين دفترى نخست وزير شد
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
سد كرج (سد اميركبير) افتتاح شد
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت منصور صارمى ،نوازند ه سنتور
 1379خورشيدى (  2000ميالدى)
درگذشت فريدون مشيرى -شاعر معاصر
آثار اين شاعر در شركت كتاب موجود است
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت مكرمه قنبرى نقاش روستاى مازندران كه
بدون ســواد و آموزش هنرى با هنر خودجوش خود
مورد توجه هنردوســتان قرارگرفت و توســط خانم
معصومه سيحون كشف شد.

CA DRE # 01035809

ZILLOW 5 STAR AGENT

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

چهارشنبه  4آبان  26اکتبر
 1298خورشيدى (  1919ميالدى)
زادروز محمدرضاشاه پهلوى
كتابهاى نوشته شاه فقيد و در باره او بمانند نگاهى به
شاه دكتر عباس ميالنى در شركت كتاب موجودند
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
ايراد نطق روح اهلل خمينى در قم درباره كاپيتوالسيون
 1346خورشيدى (  1967ميالدى)
رسمى تاجگذارىِ محمدرضاشاه پهلوى،
اجراى مراسم
ِ
فرح پهلوى و رضا پهلوى در كاخ گلستان
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
اخراج هشت هزار ايرانى از خاك عراق
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشــت طاهره صفارزاده ،شاعر ومحقق و مترجم ومترجم قرآن بر اثر بيمارى در
تهران در سن  72سالگى .وى متولد  1315در شهر سيرجان در استان كرمان بود .او
رئيس دانشگاه شهيد بهشتى و دانشكده ادبيات بود ،داراى دكترا در رشته نقد تئورى
و عملى ادبيات جهان.
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
1395خورشيدى (  2016ميالدى)
درگذشت صفا حائری روزنامه نگار در پاریس ( متولد )۱۹۳۷

پنجشنبه  5آبان  27اکتبر
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
درگذشت عبدالمحمد ايرانی «چهرهنما» روزنامه نگار و مولف
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
درگذشت عبدالحمید بدیع الزمانی سنندجی ،خوشنویس
 1393خورشيدى (  2014ميالدى)
درگذشــت نوراله خرازی معروف به نوری ،نویســنده و روزنامه نگار در سن نود
و ســه سالگی .وی متولد سال  ۱۳۰۰خورشــیدی در شهر کاشان بود .از آثار او
میتوان به «شــیدای بهبهان»« ،قوس قزخ»« ،انفیه دان»« ،زمرد»« ،خونبها»
و ....نام برد.
1400خورشيدى ( 2021ميالدى)
درگذشت آرامش دوستدار ،فیلسوف و پژوهشگر ایران در کلن آلمان در سن ۹۰
سالگی ( زاده  ۲خرداد  - ۱۳۱۰تهران ) .آثار او شامل کتابهای  ،درخشش های
تیره  -امتناع تفکر در فرهنگ دینی -خویشاوندی پنهان  -مالحظاتی فلسفی در
دین و علم( چاپ نخســت در ایران  ۱۳۵۹خورشیدی  ،انتشارات آگاه)  -زبان و
شبه زبان ،فرهنگ و شبه فرهنگ می باشندکه توسط انتشارات فروغ به مدیریت
حمید مهدی پور مستقر در کلن آلمان منتشر شده اند.

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus
Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com
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بنگاه خبری ایرانشهروند

#زن_زندگی_آزادی #انقالب_ملی_ایران #مهسا_امینی

در این روزهای انقالب ملی ایران ،طنزنوشته ها از زهر تلخ تر است
سرمقاله ایرانشهروند :اتحاد از ولی عصر تا ولیعهد ،بی فرمانده کودک کش!
هفتــه ای که گذشــت انقالب ملی ایران را دو ماهه کــرد  ...این طفل نوپا همچون
کابوسی ،خوره وار به جان نظام اسالمی افتاده و آن را در می نوردد تا سقوط  ...در این
روزها بی شرف ها و با شرف ها از یکدیگر جدا می شوند  ...بی شرف هایی را میبینیم
به شــکل یک شخصیت فرهنگی مثل مدیر ،معاون یا معلم مدرسه که باید حافظ و
نگهبان بچه های مردم باشــند .نسل آینده ای که امانت نزد آنان است اما بی شرف
ها در امانت خیانت می کنند و بچه ها را که مانند اعضای خانواده خود می باشند را
به دست ماموران وحشی ناامنیتی والیت می سپارند تا به گفته خودشان ،ناخن های
شان را بکشند و دهان شان را پاره کنند در اداره اطالعات  ...یا اسرا پناهی هایی شوند
که بخاطر تمرد از اجرای سرود لعنتی سالم فرمانده تا سر حد مرگ کتک بخورند و
ایراندخت شهید انقالب ملی ایران شوند  ...و یا خودکشی شان بدهند یا سکته قلبی
و مغزی شان دهند و یا  ...اما در مقابل بی شرف های فرهنگی ،با شرف های فرهنگی
هم داریم که خوشبختانه تعدادشان کم نیست و همان هایی هستند که واقعا معلم
هستند یعنی عاشق دانش آموزان و مردم  ...همان هایی که در مقابل نیروی سرکوب
می ایستند و از همکاری با آنان سر باز می زنند و در مواردی حتی جان خود را برای
حفاظت از کودکان میهن از شر جمهوری کودک کش اسالمی از دست داده اند (مدیر
مدرســه ای در منطقه  4تهران زیر فشار نیروهای ناامنیتی ،دچار ایست قلبی شد و
درگذشت) ...
بزرگترین مشــکل مردم ایران در مسیر سخت انقالب ملی شان ،سران و فرماندهان
نظام که دستور سرکوب و قتل عام می دهند نیست بلکه بی شرف هایی هستند که
بعنوان مامور و مجری این جنایات را انجام می دهند  ...آخه بی شــرف بی ناموس،
میتونی اون باتوم رو توی سر کسی نزنی ،میتونی به جای شلیک مستقیم به نفر ،تیر
هوایی بزنی یا به هر طریقی از زیر زدن و کشــتن هموطنت در بری اما به جاش با
توحش هر چه تمام تر بدتر از دســتوری که بهت دادن عمل می کنی ،واقعا چرا؟ ...
دوستانی از داخل نیروی انتظامی خبر دادن که عالوه بر سگان پاچه گیر والیت که
بیشترشان اراذل و اوباش جمع آوری شده از زندان ها و جهنم دره های دیگه هستن،
جمعی از اراذل لبنانی هم آوردن که بیشترشــون مثه حشاشــین زمان قلعه الموت
هســتن یعنی شیشــه و چنتا کوفت دیگه ترکیبی با هم میزنن و می افتن به جون
جمعیت  ...بعضیاشونم از عراق و افغانستان و چنتا کشور داغون دیگه اوردن و انداختن
به جون بچه های ما  ...یارو دیوث وســط خیابون تو روز روشن وسط مامورای دیگه،
دختر مردم رو گرفته و بهش تعرض میکنه بعدش فرماندهی بی شرف نیرو انتظامی
اولــش میگه خانمه تحریک کننده اعتراضات بوده (یعنی حقش بوده که باهاش این
برخورد بشــه!!!) و بعدشم میگه اون اتفاق اجتناب ناپذیر بوده! حاال ببین با دستگیر
نشده وسط خیابون وقتی این رفتارو میکنن ،توی بازداشتگاه ها چه خبره ...
اما دیروز سخنرانی و کنفرانس مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی برای ملت ایران بود ...
نکات مهم این نشست از دید بنگاه خبری ایرانشهروند:
متاسفانه به غیر از فرانس پرس و یکی دوتا دیگه از آژانس های خبری غیر
-1
ایرانی ،خبرنگار دیگه ای از رسانه های بزرگ خارجی به خصوص جریان اصلی نبود،
در حالیکه در زمان فتنه  ،57همه ی مدیاها و رسانه های غربی در خدمت خمینی
لعنت اهلل علیه بودن و چپ و راست باهاش مصاحبه می کردن و تیتر یک بود تو چشم
مردم!
شــاهزاده درست مثه شــاه مملکت حرف زد به خصوص اونجا که گفت
-2
دنبال هیچ پســت و مقام اجرایی نیست و بیشتر می خواد مشاوره بده و نمی خواد
مشکل بعضی از افراد ضد سلطنت بشه و اتحاد مردم درهم بشکنه  ...وقتی به ممالک
ســلطنتی امروز مثه ژاپن ،بریتانیا ،دانمارک و بقیه نگاه می کنیم ،میبینیم که شاه
مقامی تشریفاتی و مشاوره ای داره و فقط سمبل اتحاد ملت اون کشور هستش پس
شاهزاده رضا به درستی خودش رو در مقامی قرار داده که باید باشه ،وارث قانونی تاج
و تخت سلطنت پهلوی و نقطه مشترک اتحاد همه ی ایرانیان!
تاکید زیاد شاهزاده بر شــعار زن ،زندگی ،آزادی با گویش کردی و اینکه
-3
انقالب ملی ایران از کردســتان شروع شــده یعنی دوست عزیز هویت-تجزیه طلب
حواست باشه که کردها هم یکی از مهمترین بخش های ملت بزرگ ایران هستن و
محرک خیزش کنونی!

تهدید خامنه ای و نیروهای سرکوب به برخورد قانونی ملت و دولت ملی
-4
ایران پس از فروپاشــی نظام شیطانی و دعوت از آنها برای پیوستن به مردم و دادن
آخرین اخطارها به سگان والیت پیش از اینکه در سیل قهر ملت ایران غرق شوند.
پیام مســتقیم به خامنه ای که بیانگر این حقیقت مهم است که شاهزاده
-5
رضا پهلوی تنها شخصیتی است که می تواند مستقیم با خود ولی وقیح سرشاخ شود
و او را مستقیم مورد خطاب قرار دهد.
تاکید بر این که تیم تشکیل دهنده دولت و حکومت آینده از داخل خود
-6
ایران و از ملت خواهد بود نه از خارج کشــور  ...حتی ایشــان گفتند که همین االن
بســیاری از افراد هستند که در مقام هایی در جمهوری اسالمی هستند که با مردم
همدل و با شــاهزاده همراه خواهند شد  ...شاهزاده گفت همه چیز را االن نمی تواند
بگوید و دست خود را برای نظام باز کند!
تاکید مجدد بر همیاری ارتش با مردم  ...وقتی شــاهزاده گفت نیروهای
-7
ارتش خودشــان می دانند در چه زمانی باید «اون کار» را انجام دهند و پافشاری بر
این که زمان آن فرا خواهد رسید و تا آن زمان ارتشی های ما باید از هر راهی که می
توانند در دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی اختالل ایجاد کنند تا موقعش فرا برسد!
به نظر ایرانشهروند ،شاهزاده در حال سازماندهی و هماهنگی با افسران واقعی ارتش
است و منظور از اون کار در وقت مناسب همانا کودتای ارتش ایران بر علیه نظام ولی
فقیه است که زمینه را برای براندازی جمهوری اسالمی آماده خواهد کرد.
خبر تشــکیل صندوق های مالی حمایت از اعتصاب کنندگان ،دیگر خبر
-8
مســرت بخشی بود که شــاهزاده به مردم داد و در دل ملت ایران امید به پیروزی را
تقویت و آینده روشنی پس از پیروزی انقالب ملی ایران نوید داد ...
زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

نه به یهودستیزی
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از کانال یک

 6بعدازظهر
روزهای دوشنبه

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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کوین دلئون و گیل سدییو
از کمیته های شورای شهر کنار گذاشته شدند

میچ اوفارل ( )Mitch O’Farrellرئیس موقت شــورای شهر لوس آنجلس که بیخانمانی و شماری دیگر از کمیتهها برکنار مینماید.
پس از کنارهگیری نوری مارتینز ،انجام وظیفه میکند اعالم کرد که کوین دلئون افشای سخنان نوری مارتینز ،کوین دلئون در فایل صوتی نشست اکتبر  ۲۰۲۱که
و گیل ســدییو ( ۲ )Gil Cedilloعضو شــورای شهر را که نشست گفتگوهای از آنها چهرهای نژادپرست ترسیم کرده است ،خشم عمومی سیاهپوستان ،بومیان
التین تبارها حضور داشته و در فایل صوتی نامشان و صدایشان مطرح بوده است آمریکا و دیگر کنشگران را برانگیخته است.
از کمیتههای ویژه شــورای شــهر برکنار مینماید و آنها را از کمیتههای امالک،

SOLAR ENERGY

نصب سوالر  -مسکونی و تجاری
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا
 26در 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

