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 :

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 338آدینه  28اکتبر 2022
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

در صفحات دیگر:
فراخوان گردهمایی ایرانیان

مقیم کالیفرنیا به مناسبت بزرگداشت

چهلمین روز قتل « مهسا امینی»
در صفحات مختلف
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روز جهـانی کوروش بزرگ فرخـندهباد
انقالب ایران در مسیر طبیعی خود
و رو به جل و در حرکت است

بیست فرمان انقالب

Beverly Hills Financial
Beverly Hills Financial
Planners LLC

(ده فرمان دوم)

کورش سلیمانی (زم) صفحه ۲

Planners LLC

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi

گوین نیوسام و شایعه احتمال
نامزدیبرای ریاست جمهوری
سال ۲۰۲۴

MBA

ﻣﺎ راه

پایین آمدن سطح دانسته های
دانش آموزان کالیفرنیا

RIA, RIA,
MBA

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

ﺳﺨﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ

Think about Income for Life

Think about Income for Life

ریشی سوناک جوانترین نخست
وزیر بریتانیا در  200سال گذشته
انقالب وارد فاز جدیدی می شود وقتی :

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

نگرانی های تحلیلگران اسرائیلی :ایران
از کمک به روسیه در اوکراین چه
چیزی به دست می آورد؟

WWW.BHFPINVEST.COM
ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

بنیل داریوش با اهدای مدال پیروزی
خود از خیزش سراسری مردم ایران
حمایت کرد
تد کروز :دولت بایدن برای بقای رژیم
جمهوری اسالمی ایران سرمایه گذاری
کرده است

ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

تظاهرات برلین  ۲۲ -اکتبر ۲۰۲۲

انقــاب ایران علیه ضد انقالب اســامی از همان
روز  ۲۲بهمــن  ۱۳۵۷که خمینی و یارانش ارکان
قدرت را به دست گرفتند ،رقم خورد.
انقــاب ملت ایران علیه ضــد انقالب خمینی در
تمامی  ۴۴سال گذشــته با خونبهای صدها هزار
نفر قربانی افتان و خیزان ادامه داشته است و هیچ
گاه از نفس نیفتاده است.
اینک پس از گذشت چهار دهه و این بار به همت
زنان ایران ،می رود که تومار اهریمنان آزادی کش

دکتر مسعود برال  ،شخصیت
برجسته ایرانی در لس انجلس
درگذشت
دکتر مســعود برال متولد  ۱۳۲۳خورشیدی (  ۱۹۴۴میالدی) تهران بود .او فرزند
دکتر موســی برال نماینده کلیمیان در مجلس موسسان (  ۱۳۲۸خورشیدی ) و
متعاقب آن در مجلس شورای ملی بود .دکتر مسعود برال متخصص کودکان بود و
در این راه خدمات بزرگیبه جامعه ایرانی و هم چنین جامعه امریکایی لس انجلس
نمود .رفتار و منش درویش مســلک او زبانزد خاص و عام بود .در مراســم یاد بود
او که روز  ۵شــنبه  ۲۷اکتبر در ســاینای تمپل برگزار شد ،جمعی بالغ بر هزار تا
هزار و پانصد نفر برای بزرگداشــت و تقدیر از او شرکت کردند .به گزارش خبرنگار
ایرانشــهر  ،بازماندگان درجه یک او همسر ،راشل  -دختران الله و الدن و برادران
منصور و … و خواهر او مهناز و همسرش  ،بیژن نهایی و بسیاری دیگر از اعضای
خانواده و خانواده های وابسته حضور داشتند.
الزم به یادآوری اســت که دکتر مســعود برال یکی از نخستین کسانی بود که با
آگهی در یلوپیج ایرانیان ســال  ( ۱۹۸۱راهنمای مشــاغل ایرانیان) به ایجاد لس
آنجلس به عنوان پایتخت ایرانیان خارج از کشور قوام بخشید.

مهندس منوچهر کوهن
در لس آنجلس درگذشت

مهندس منوچهــر کوهن ،مهندس معمار ،شــاعر ،مانده اســت که آخرین آن با عنوان « سرزمین من
نویسنده و فعال سیاســی بامداد روز چهارشنبه  ، 26بانوی من « در ســال  2021توسط شرکت کتاب
اکتبر  2022دارفانی را در لس آنجلس وداع گفت .از منتشر شده است.
مهندس منوچهر کوهن چندین دفتر شعر به یادگار

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
Years
of
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
Experience

310-205-9000
ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد

را در هم بپیچد.
بــا همراهی ،همدلی و اتحاد چــه در داخل و چه
در خارج از کشــور این انقالب پرشــکوه را به ثمر
برسانیم و به احدی اجازه تفرقه و جدایی بین این
صفوف ملت یک پارچه و متحد را ندهیم.
بیژن خلیلی
اکتبر  - ۲۰۲۲آبان ماه ۱۴۰۱
مهسا(ژینا) امینی
زن  -زندگی  -آزادی

WWW.BHFPINVEST.COM

امالک و
قابل توجه صاحبان
310-205-9000
مستغالت در اسرائیل

تیم ما در اسرائیل و آمریکا امالک
شما را به بیشترین قیمت ممکن به
فروش می رساند.
در آخرین معامله ،زمینی خالی
را به مبلغ  150میلیون دالر به
بزرگترین توسعه دهنده امالک
( )Developerدر خاورمیانه به
فروش رساندیم

(424)385-2981
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کورش سلیمانی (زم)

تصویر هفته:
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در کانون خبر:

فراخوان گردهمایی ایرانیان مقیم کالیفرنیا
به مناسبت بزرگداشت چهلمین روز قتل « مهسا امینی»
به مناســبت بزرگداشــت چهلمین روز فقدان دردآور « مهسا (ژینا)
امینی» و به منظور پاسداشت خون دیگر هم میهنان عزیز کشته شده
در راه جنبش آزادی خواهانه مردم ایران ،از تمامی هم میهنانمان در
لس آنجلس و دیگر شهرهای کالیفرنیا دعوت می گردد ،در گردهمایی
روز شــنبه  29اکتبر 2022از ساعت  11صبح واقع در گالری شرمن
اوکس شرکت نمایند.
یادآوری می گردد « ،رمز پیروزی» این جنبش سراســری« ،اتحاد»
تمامی ایرانیان داخل و خارج کشور است و الزم است که در این راه،
ثبات قدم داشــته باشــیم و حتی االمکان کاری که ما ایرانیان خارج
از کشــور می توان برای به ثمر رسیدن این انقالب انجام بدهیم این
اســت ،درتمامی گردهمایی هایی که بدین منظور برگزار می گردد،
حضور یابیم.
بیاییــد با حضور خود در این گردهمایی به حکومت ظالم و فاســد
جمهوری اسالمی و حمایت کنندگان آنها نشان دهیم:
بیست فرمان انقالب (ده فرمان دوم)
« مردمی که در این راه به پا خاسته اند ،هرگز از پا نمی نشینند».
دیدار ما روز شــنبه  29اکتبر از ســاعت  11صبح در گالری شرمن
 – ۱۱اسم من را (محض رضای خودم!) در شعارها و نوشتهها ،مبر ،زیرا اوکس
هواداران داعش ،القاعده و طالبان و  ...اســم من را رساتر و از شما فریاد
#زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی
کرده و میکنند.
#MahsaAmini
 – ۱۲من را از سیاست کنار بگذارید ،اگر خواستید به «چپ» بروید ،به
«راست» ،بروید ولی احتیاجی به «راه راست» که من باشم ،نیست.
 – ۱۳اگر در عملیات نظامی تجربه و دانشــی ندارید ،تظاهر کنندگان
بیدفاع و بدون اسلح ه را برای حمله به پادگانها تشویق نکنید ،بویژه اگر
در خارج از کشور رحل اقامت افکندهاید.
 – ۱۴من و پیامبرانم را ازقانون اساســی آینده کنار بگذارید ،باور کنید
سازمان بانوان یهود ایران در لس انجلس طی اطالعیه ای برگزاری
خود من از سیاست چیزی سرم نمیشود.
جشن نور به مناسبت جشن حنوکا در چهارم دسامبر اعالم کرد .در
 ۱۵برای رضاشــاه ،فقط در آینده ذکر خیر کنید .شعار «رضاشاه روحت
شاد ،در حال حاضر دردی را دوا نمیکند و به نفع رژیم تمام میشود.
 – ۱۶آنقدر از رضاپهلوی ایراد بنی اسرائیلی مگیرید .او کوچکترین نقشی
در کارهای خوب و بدی که محمدرضا شاه انجام داده ،ندارد.
 – ۱۷خود من هر چه گشــتم ،شخصی مناســبتر از رضاپهلوی برای
هماهنگی و متحد کردن قشرهای متفاوت جامعه ندیدم ،ولی اگر خود
من شــخص دیگری را مناسبتر دیدم،حتما شــما را در جریان خواهم
گذاشت.
 – ۱۸فعال چیزی به شعار «زن ،زندگی ،آزادی» اضافه نکنید ،این شعار
بزرگترین تاثیر را روی مردم کره خاکی گذاشته و آینده ساز خواهد بود،
حتا خود من هم تاثیر این شعار قرار گرفتم و از مجازات زن بخاطر گول
خوردن «حوا» از «مار ملعون» پشیمان شدم.
 – ۱۹شــعار «مرد ،میهن آبادی» را فع ً
ال زیر سبیلی در کنید .بگذارید
زنها به حق و حقوقی که خود من و پیامبرانم از آنها گرفتهایم برسند و
آنوقت مردها میتوانند برای حقوق خود سرصبر چک و چانه بزنند.
حق و حقوق مرد .از سرش هم زیاد بوده و میهن هم که فع ً
ال سرجایش
است و در آینده هم «آباد» خواهد شد.
 – ۲۰تصمیم انتخاب پرچم را به آینده موکول کنید .هر گونه جر و بحث
و اختالف و اغتشاش ،اعتراض بخاطر این موضوع در حال حاضر به نفع
جمهوری اسالمی تمام خواهد شد.
پانویس :برخی از این فرمانها با الهام از گفتهها و نوشــتههای بندههای
من کش رفته و من آنرا به اسم خودم به شما قالب کردهام ،امیدوارم که
بندههای مهربان من ،خداوند خالق خود را ببخشند!
آمین یارب العالمین

جشن حنوکا سازمان بانوان یهود ایران
و پشتیبانی از خیزش انقالبی ملت ایران

کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
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Memorial for Mohammad Amini

انقالب وارد فاز جدیدی می شود وقتی :

* ترس در چهره های کریه سران نظام بیش از پیش مشهود است...
* کوچه وخیابان به شعارهای کوبنده تزئین شده و فضای انقالبی گرفته است...
* رســانه های بین المللی،ســلبریتی هــای معروف دنیاو تعداد بی شــماری از
* در صف نانوایی صحبت فقط سقوط دیکتاتوریست نه کیفیت نان...
سیاستمداران دنیا در حمایت از مردم ایران به صحنه آمده اند...
* در مترو صدای شعار به گوش می رسد...
* ریزش در همه ارکان حکومت به وضوح پیداســت و رســانه میلی به سرعت از
* در آرایشگاه از جشن پس پیروزی صحبت می کنند...
پرسنل تخلیه می شود(...استعفا)
* در مطب دکتر از اتحاد ویکپارچگی مردم سخن می گویند...
* سلبریتی های باشرف ایرانی،مداحان،خانواده شهدا وجانبازان نیز با ارسال توئیت
* نظامیان با تردید لباس فرم می پوشند...
وپیام از حکومت اعالم برائت کرده اند...
* دانش آموزان دیگر عکسی از سران رژیم در کتاب هایشان ندارند...
* اعتصاب بازاریان به سرعت درحال فراگیر شدن است...
* دانشجویان درس شجاعت وایستادگی می دهند...
* دیوار ترس اجتماعی فروریخته است و شبی را بدون فریاد مرگ بردیکتاتور نمی
* جمع زیادی از رانندگان خودرو سنگین روزهاست که بارگیری نمی کنند...
توان سر کرد
* وضعیت پاالیشگاه ها وپتروشیمی ها دراثر اعتصاب پرنسل آشفته است...
* رانندگان تاکسی با مسافران بدون تعارف از سقوط رژیم به بحث می نشینند* ...در دور افتاده ترین روستاهای کشور نیز پایگاه بسیج به تلی از خاکستر تبدیل می شود
* مجلــس ،طویله نمایندگان هرروزه از ترس خیزش مردم طرح افزایش حقوق و
* بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در تدارک آمدن به خیابان هستند...
وام تصویب میکند...
* پزشکان استارت تجمع وشعار را زده اند(...شیراز-امروز)
* وکال در حال برنامه ریزی جهت یک تجمع باشکوه ومحکومیت رژیم هستند * ...امنیتی ترین سایت های رژیم یکی پس ازدیگری هک میشود و اطالعات آن به
* ایرانیان در تمام دنیا با تجمعات بی نظیر به حمایت از این انقالب برخواسته اند ...سرعت رسانه های دنیا را در می نوردد...

صدور اعالمیه رعایت حقوق بشر در جهت مبارزات ملت ایران
شــهر ال ســریتو  El Cerritosدر شــمال کالیفرنیا روز سه شنبه 1

نوامبر ســاعت  19اعالمیه بــرای رعایت حقوق بشــر در ایران را صادر

خواهد کرد .شــهر ال سوریتو بخشی از خلیج سن فرانسیسکو را تشکیل
می دهد .ال ســوریتو طبق آمار ســال  ۲۰۲۰جمعیتی بالغ بر  ۲۵هزار

نفر را داراست.

فعاالن حقوق بشــر ایرانی تبار از همه ایرانی تباران درخواست کرده اند

با حضور خود در تاالر شــهر ال ســوریتو به عظمت رویــداد بیفزایند و

پشــتیبان انقالب ایران با شعار « زن ،زندگی  ،آزادی » شوند.

El Cerrito city Hall
10890 San Pablo Avenue,
El Cerrito, CA 94530

Phone: 510-215-4300
Fax: 510-215-4319

Sunday November 6 from 4 pm – 8 pm

OC Plaza – Irvine
2575 Mc Cabe Way
Irvine California 92614
Website:www.ocplaza.com/contact
Parking: Free
The Memorial will be catered and
dinner will be served.

درگذشــت دکتر مســعود برال پزشــک متخصص
کودکان و شخصیت فرهنگی و نیکوکار لس آنجلس
را به خانواده محترم برال ،بویژه مادر ایشــان  ،راشل،
همسر و فرزندان او الله و الدن و مهناز خواهر و همسر
ایشان آقای بیژن نهایی و منصور برال برادر او و همه
خاندان برال و خانواده های وابسته تسلیت می گوییم.
روانش شــاد و یادش گرامی و نیکوکاری او سرمشق
همه باد.
خانواده مارونی  -خلیلی
درگذشت مهندس منوچهر کهن ،مهندس آرشیتکت،
شاعر  ،نویسنده و فعال سیاسی را به خانواده محترم
کهن بویژه همسر فلورا ،فرزندان ،دکتر شهرزاد و دکتر
شارونا و خانواده های وابسته تسلیت می گوییم.
درگذشت دوست و یار وفادارمان داوید کهنصدق را به
گرامیان ،فرشته کهنصدق همسر و فرزندانش و سلیم
کهنصدق ،برادر و خانواده محترم کهنصدق و خانواده
های وابسته تسلیت می گوییم.
خسرو بنجی  -ژوزف یادگار  -دیوید نعمانیم -اردشیر
طبیبیان  -بیژن خلیلی
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ایرانیان مسیحی در اورشلیم  -نظر آنها درباره اسرائیل چیست؟
با توجه به اینکه ایران در بحبوحه خشم بیسابقهای علیه رژیم جمهوری اسالمی قرار
دارد ،دو هنرمند ایرانی به همراه تعداد کثیری از زائران مسیحی از  70کشور جهان از
 9تا  16اکتبر برای جشن سوکوت ( جشن سایبان ها) به اسرائیل آمدند.
سعید میریعقوبی و پیمان مجتهدی ،دو هنرمند ایرانی مسلمان که به تازگی مسیحی
شده اند و سفر خود را از ایران آغاز کردند و به اسرائیل آمدند و در این سفر ،از نظر
معنوی و عملی تجربیات منحصر به فردی کسب کردند.
ایــن دو هنرمند به همراه گروه بزرگی از هنرمنــدان محلی و بین المللی ،از جمله
خوانندگان و نوازندگانی از ایاالت متحده آمریکا ،استرالیا ،برزیل ،کانادا ،مصر ،فیجی،
فنالند ،آلمان ،ساحل عاج ،نروژ ،آفریقای جنوبی آهنگ های ویژه ای را به زبان های
فارسی و عبری اجرا کردند.
سعید میربعقوبی ،نوازنده و تهیه کننده موسیقی در این سفر می گوید« :مردم ایران،
مردم و کشور اسرائیل را دوست دارند و همیشه قلب ما با مردم شماست.».
میربعقوبی که در ســال  1368در ایران (اراک) به دنیا آمده و توانسته است از دست
رژیم خودکامه تهران فرار کند ،اکنون در ونکوور کانادا زندگی می کند .او می گوید:
سالهاست که رژیم جمهوری اسالمی ،مردم ما را مجبور می کند که بگویند « مرگ
بر اسرائیل» ،اما ما قلبا به حرفهایی که آنها می گویند باور نداریم و مردم اسرائیل را
دوست داریم».
از این دو نوازنده پرسیده شد که هیچ نگرانی از اینکه به اسرائیل آمده اند ندارند زیرا
بهرحال رژیم جمهوری اسالمی  ،اسرائیل را به عنوان یک کشور دشمن می شناسد؟
پیمان مجتهدی متولد  1366اهل تهران در پاســخ می گوید :نه ما کشور اسرائیل و
یهودیان را دوست داریم .ما با یهودیان احساس برادری می کنیم و این برای ما بسیار
زیباست و در این سفر هیچ نگرانی نداشتیم می دانستیم این سه روز سفر لذت بخشی
برایمان خواهد بود.
میریعقوبی نیز در پاســخ به این سوال گفت :قلب ما با مردم اسرائیل است و آنها را
دوست داریم.
خاطرنشــان می گردد که میریعقوبی هشت ساز می نوازد که تخصص او در نواختن
پیانو می باشــد و مجتهدی گیتار و پیانو می نوازد .آنها به عنوان بخشی از کار خود
در جامعه مسیحی ،به ویژه در میان مسیحیان ایرانی ،به تولید موسیقی می پردازند

که بخشی از این موسیقی در کلیساهای زیرزمینی موجود در ایران استفاده می شود.
مجتهدی هفت سال در ترکیه زندگی کرده و از طریق این کشور به آمریکا آمده است
و اکنون در داالس زندگی می کند و انگلیسی را روان صحبت می کند.
به ندرت میتوان مسلمانانی را دید که مسیحی شدهاند ،اما این دو هنرمند میگویند،
اخیرا ً ایرانیهای زیادی هستند که مسیحی شده اند.
مجتهدی در مورد اعتراضات مردم ایران می گوید« :مردم در این اعتراضات حق خود
را می خواهند .مردم دیگر جمهوری اسالمی را نمیخواهند .آنها میخواهند به عنوان
یک ایرانی در دین و در هر عرصهای از زندگی ،آزاد باشد .من پالکارهای زیادی دیدم
که نوشــته بودند «ما اسالم را نمی خواهیم» .شعار همین است .آنها میدانند وقتی
دین وارد سیاست شود  ،به همه جنبه های کشور نفوذ می کند.
مجتهدی در پایان می گوید « :ارتباط ویژه ای بین ایرانیان و یهودیان در اسرائیل می
بیند .تاریخ نشان می دهد که یهودیان و ایرانیان با هم دوست بودند و این مسأله در
قلب ما نفوذ کرده است».
ترجمه از گروه خبری ایرانشهر
منبع  :سایت جورالیزم پست

https://www.jpost.com/christianworld/article-720133

بنیل داریوش با اهدای مدال پیروزی خود
از خیزش سراسری مردم ایران حمایت کرد
بنیل داریوش ،مبارز کشــتی حرفه ای سبک وزن در
مسابقات  ،280 UFCمدال پیروزی خود را به مردم
ایران تقدیم کرد و از آنها خواســت تا برای رسیدن به
آزادی به «عیسی مسیح » توسل جویند.
بنیــل داریوش ،کشــتی گیر حرفه ای ســبک وزن
آمریکایی ایرانی تبار ،پــس از پیروزی بر حریف خود
«متیوس گامورت» در مسابقات  UFCابوظبی امارات
متحده از خیزش سراسری مردم ایران حمایت کرد.
او پس از پیروزی و کســب مدال در یکی از بزرگترین
مسابقات دوران حرفه ای خود ،از این فرصت استفاده
کــرد و مدال پیــروزی خود را به مــردم ایران که در
حال مبارزه برعلیه حکومت مستبد جمهوری اسالمی
هســتند ،تقدیم کرد و گفت« :هم میهنان عزیز ،می
دانم که شما در حال مبارزه هستید ،می دانم که شما
برای آزادی می جنگید .می خواهم شــما بدانید که ما برای شما دعا می کنیم و
ترجمه از گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
شما را دوست داریم».
منبع :
https://www.bloodyelbow.com/2022/10/22/23418152/
داریــوش گفت« :آزادی واقعی وجود دارد  -آزادی که هیچ کس نمی تواند آن را
beneil-dariush-ufc-280-win-iran-protesters-acceptاز شما بگیرد – به مبارزه خود ادامه دهید« .
jesus-christ-mma-news

213-573-9635

چکیــده کتاب  /در باره نویســنده
کتــاب« یهودیان ایــران» یکی از
زیباترین و پیچیده ترین داســتان
های ناگفته زمان ما را به تصویر می
کشــد .جامعه غرب اغلب یهودیان
در ایران را جامعه ای اســیر و تحت
ســتم تصور می کنند که در داخل
کشــور خود بیگانه انــد و در عین
حــال از ترک آن نیز محروم شــده
اند .کتاب «یهودیان ایران» مجموعه
مصوری از ایران قرن بیســت و یک
اســت که نمای منحصربهفردی از
جامعه یهودیان دراین کشور را ارائه
ی دهد و معموالً برای دنیای غرب
م
ناشناخته است .حسن سربخشیان،
عکاس خبری ،دو ســال را در میان
جوامع یهودی ایــران زندگی کرده
و در دورهمی هــای خانوادگی آنها
شــرکت کــرده اســت .او با کمک
همکار روزنامه نگار خود بنام پروانه
وحیدمنش  -نحوه زندگی یهودیان را
مستند کرده است .فراتر از رویارویی
های شناخته شده منطقه ای ،عکس
هایی که سربخشیان گرفته ،زندگی
واقعی جامعه یهودیــان ایرانی را به
تصویر کشیده اســت به طوری که
آنها از نظــر تابعیت ،ایرانی و از نظر
مذهبی  ،یهودی هستند .این مسأله
نشــان از وفاداری آنها به کشورشان
است حتی اگر کشورشان با سرزمین
اجدادی آنها از نظر سیاسی در تضاد
باشد .کتاب «یهودیان ایران» با بیش
از یکصد عکس تمام رنگی ،همراه با
حاشیه نویسی بسیار و با مقدمه ای
که توسط مورخ « لیور بی استرنفلد»
نوشته شــده است ،دیدگاه غربی ها
را نسبت به این جامعه مذهبی زیر
سوال می برد.
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نگرانی های تحلیلگران اسرائیلی :ایران از کمک به روسیه در اوکراین چه چیزی به دست می آورد؟
در حالی که کاخ ســفید زنگ خطر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در حمالت
مرگبار به اوکراین را به صدا در می آورد ،اسرائیل ،بزرگترین دشمن جمهوری اسالمی
ایران در خاورمیانه ،به روابط مسکو و تهران در منطقه خاورمیانه چشم دوخته است
تا اهداف آنها را پیش بینی کند .به گفته تحلیلگران ،این نگرانی وجود دارد که ایران
بتواند در کوتاه مدت به نتایج ملموسی دست یابد و استراتژیک خود را در آینده برای
مدت طوالنی تقویت کند.
ایران به نوبه خود انکار کرده اســت که تســلیحات نظامی را به روســیه می دهد،
استداللی که نتوانست مقامات آمریکایی و اروپایی را متقاعد کند.
جان کربی ،سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید ،در بیانیهای به پولیتیکو گفت:
« کمک ایران به روسیه ،نمونه دیگری از تمایل ایران به ترویج خشونت است که هم
ایران و هم روسیه هر دو باید پاسخگوی رفتار خود باشند».
اما این عملکرد همانند همه چیز در خاورمیانه ،به همین ســادگی نیست .به گفته
تحلیلگران و منابع اسرائیلی ،در اینجا زمینه های نگرانی دیگری وجود دارد.
یک منبع نظامی اسرائیلی به پایگاه خبری برکینگ دیفنس گفت »:شاید سریعترین
پاداش برای کمک ایران در تأمین پهپادها به روسیه ،این واقعیت ساده باشد که بتواند
خود را در یک موقعیت جنگی زنده ببیند .بدون شک ،ارتش ایاالت متحده آمریکا
از تماشای جنگ روسیه واوکراین درسهای زیادی را در زمینه استفاده سیستم های
تسلیحاتی و تاکتیکهای مختلف فرا می گیرد ،از این رو،دلیلی ندارد که فرماندهان
نظامی جمهوری اسالمی ایران نیز این تجربیات را کسب نکنند».
اواخرهفته گذشته کربی به خبرنگاران گفت که نیروی نظامی ایران در کریمه حضور
یافتند تا به روسیه در عملیات پهپادها کمک کنند .
ژنرال آموس گیالد سرتیپ بازنشسته اسرائیلی ،به بریکینگ دیفنس گفت« :ایرانی ها
در انجام عملیات با پهپادهای مسلح خود در زمانی که در اوکراین هستند ،تجربیات
زیادی را کســب مــی کنند .آنها با روس ها همکاری مــی کنند و در کنار یکدیگر
چیزهای زیادی یاد می گیرند».
اسرائیل قب ً
ال با عملیات مشکوک هواپیماهای بدون سرنشین ایران برخورد کرده است،
از جمله در یک عملیات ســال گذشــته که طی آن اف35-های اسرائیلی دو پهپاد
ایرانی را ســرنگون کردند که گمان میرفت اولین درگیری هوا به هوای اف 35-بود.
اما تاکنون،این تعداد کم بوده و چیزی شبیه به تعداد دیدهشده در اوکراین نیست.
یکی از مواردی که اسرائیل در رصد آن می باشد این است که « آیا روسیه موضع خود
را در قبال سوریه به درخواست ایران ،تغییر میدهد یا خیر؟»
یکی از دالیلی که اسرائیل تاکنون از اوکراین حمایت نکرده این بوده است که تا کنون
روسیه به اسرائیل اجازه داده است تا با دست نسبتاً آزاد در سوریه ،به اهداف مشکوک
نیابتی ایران و محموله های تسلیحاتی آن در سوریه حمله کند.
اما یک کارشناس اطالعاتی اسرائیل میگوید این امکان وجود دارد که اکنون تهران
اهرم کافی برای توسل به زور در مقابل روسیه را داشته باشد.
* تجربه پهپادها ،کمک به سوریه ،هشدارها در آذربایجان
در شمال شرق سوریه ،به نظر می رسد که ایران در حال حاضر در مرز با آذربایجان
در حال افزایش قدرت نظامی است .هفته گذشته سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
اجرای یک رزمایش را آغاز کرد که شــامل تمرین ساخت پل بر روی رودخانه ارس
است که بخشی از مرز بین دو کشور می باشد .از طرفی در درگیری های ارمنستان

که مورد حمایت ایران و روسیه است ،اسرائیل ،از آذربایجان حمایت کرد .از این رو،
« درگیری آذربایجان و ارمنستان می تواند بر روابط اسرائیل و روسیه تأثیر بگذارد».
منابع دفاعی نیز می گویند ،آذربایجان در حال حاضر به دنبال سیستم های دفاعی
بیشتری از اسرائیل است ،اما اکنون مشخص نیست که «آیا روسیه بر خالف هرگونه
معامله عمل خواهد کرد یا خیر».
والدیمیر زلنسکی ،رئیس جمهور اوکراین ،نظریه خود را در مورد آنچه ایران در ازای
کمکش دریافت می کند ،دارد و می گوید »:من یک سوال از شما دارم :به نظر شما
روسیه برای این کار به ایران چگونه پول می دهد؟ آیا ایران فقط به پول عالقه دارد؟
ال پول نیست ،بلکه کمک روسیه برای برنامه هستهای ایران است و دقیقاً
احتماالً اص ً
به معنای «اتحاد» آنهاست».

و مشکالت خود فایق آیند .آمریکاییها فکر میکنند هر کشوری را که تحریم کنند،
متوقف میشود .تصور آنها اشتباه است».
روسیه و ایران در سمرقند به عنوان بخشی از سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر
مالقات کردند و ایران درخواست پیوستن به سازمان همکاری شانگهای را به روسیه،
چین ،هند و تعدادی از کشــورهای آســیای مرکزی داده است در حالی که ایاالت
متحده عضو سازمان همکاری شانگهای نمی باشد.
منابع اسرائیلی در اینجا گفتند که رئیسی و دولتش روابط با مسکو و پکن و عضویت
کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای را ابزار قدرتمندی برای غلبه بر تحریمهای
آمریکا میدانند که از سال  ،2018زمانی که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور وقت آمریکا
از برجام خارج شد ،به شدت بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته است.
در زمان نشســت سازمان همکاری شانگهای در اواسط سپتامبر ،پوتین گفت »:کار
بر روی یک معاهده اصلی روابط اســتراتژیک بین ایران و روسیه تقریباً تکمیل شده
است که روابط تجاری به دنبال خواهد داشت و روابط بین منطقه ای در حال توسعه
است».
پوتین گفت « :ما فعاالنه در عرصه بینالمللی همکاری میکنیم و در بسیاری از موارد،
مواضع ما نزدیک است یا به قول دیپلماتها منطبق است».

• تغییر روابط ،تضاد پایدار
صرف نظر از اینکه در کوتاه مدت این روابط چگونه خواهد بود ،وابستگی جدید روسیه
به ایران احتماالً روابط بین دو کشور را در سالهای آینده تقویت خواهد کرد.
ماه گذشته ،زمانی که ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهوراسالمی ایران با والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روســیه در ازبکستان دیدار کرد ،گفت که همکاری آنها در مواجهه با
ترجمه از گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
تحریمهای آمریکا ،هر دو کشور را «قویتر» میکند.
منبع :پایگاه خبری برکینگ دیفنس
https://breakingdefense.com/2022/10/what-iranرئیســی گفت :کشورهایی که از سوی آمریکا تحریم می شوند مانند ایران و روسیه،
stands-to-gain-from-helping-russia-in-ukraine/
باعث می شود که روابط این کشورها مستحکمتر شود و با همکاری یکدیگر بر مسائل
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انتخابات

امروز  ۲۴اکتبر و آخرین روز برای ثبت نام در انتخابات کالیفرنیا است.
اگر تاکنون نامنویســی نکردهاید به تارنمای  Register to Voteبروید تا پیش از
نیمه شب ،نام نویسی کنید.
به یاد داشته باشید که از سال  ،۲۰۲۰شیوه رای دادن در کالیفرنیا تغییر کرده است
و افزون بر رایهای پستی که باید پس از تکمیل نمودن به صندوقهای ویژه انداخته
شــود .آنهایی که به رای حضوری بیشــتر عالقه مند هستند ،حوزههای رایگیری
همانند دوره پیشــین نیســت و میتوانند محل حوزه رایگیــری را در محلهای
گوناگون در کانتی مورد نظر بیابند و رای بدهند.
در انتخابات میان دورهای کالیفرنیا تورم ،گرانی بنزین ،سقط جنین از موضوعهای
تعیین کننده خواهند بود.

بنیاد نوبل دعوت خود از نماینده
جمهوری اسالمی را پس میگیرد
بنیاد نوبل همچنین سفیر ایران در سوئد را از مراسم اهدای جایزه محروم کرد
بنیاد نوبل اعالم کرد کە در واکنش به ســرکوب اعتراضات سراســری ،دعوت
از ســفیر جمهوری اسالمی برای شرکت در مراســم اهدای جایزه نوبل را پس
میگیرد.
روزنامه «اکسپ ِرسِ ــن» سوئد ،روز جمعه  ۶آبان ،در گزارشی به نقل از مسئوالن
بنیاد نوبل نوشــتە اســت« :با توجه به وضعیت وخیم و در حال تشدید ایران
تصمیم گرفتهایم که سفیر ایران نباید به مراسم جایزه نوبل دعوت شود».

گوین نیوسام و شایعه احتمال نامزدیبرای ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴
گوین نیوسام به شایعه احتمال نامزدیاش در سال  ۲۰۲۴برای ریاست جمهوری
پایــان داد و اعالم نمود که اگر برای بار دوم به فرمانداری کالیفرنیا در انتخابات
 ۸نوامبر  ،۲۰۲۲برگزیده شــود ،دوره  ۴ســاله خود را به طور کامل به خدمت
ادامه خواهد داد.
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در  ۸نوامبر با نامزد جمهوریخواهان ســناتور
پیشین برایان دالی روبرو خواهد شد.
گوین نیوســام این سخنان را در مناظره انتخاباتی خود که یکشنبه از تلویزیون
 KQEDپخش شــد بیان کرد .او در این گفتگو ،رهبران جمهوریخواه را متهم
کرد که کتابهای مربوط به موضوع دگرباشان جنسی را ممنوع کردهاند او اشاره
کرد که من با افتخار از دگرباشان دفاع میکنم و همراه آنان هستم.

پایین آمدن سطح دانسته های دانش آموزان کالیفرنیا
نتیجه آزمون اســتاندارد تحصیلی در کالیفرنیا نشــان میدهــد که از هر  ۳نفر
دانش آموز ۲ ،نفر در حد مورد نیاز آموزش ریاضی نیســتند و بیش از  ۵۰درصد
دانش آموزان اســتانداردهای مورد نیاز در زمینه آموزش زبان انگلیسی را ندارند
در حالی که پیش از آغــاز دوران همهگیری کرونا ،میزان باالیی از دانشآموزان
استانداردهای الزم و ضروری آزمون در هر دو زمینه را داشتهاند.
نتیجه این آزمون اشاره میکند که دانش آموزان سیاهپوست و التینتبار به ویژه
در خانوادههای کم درآمد ،نتوانســتهاند اســتانداردهای الزم را به دست بیاورند
در این زمینههای تحصیلی دانشآموزان سیاهپوســت  ۸۴درصد و دانش آموزان
التین تبار  ۷۹درصد از نتیجه آزمون ،اســتاندارد الزم را نداشتهاند و در مجموع
دانش آموزان خانوادههای کم درآمد در ســال  ،۲۰۲۲نتوانستهاند به حد آزمون
استاندارد دست یابند.

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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تد کروز :دولت بایدن برای بقای رژیم جمهوری اسالمی ایران
سرمایه گذاری کرده است

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

جمهوری اسالمی هستند».
برایــان لیب ،مدیر اجرایی ایرانیــان آمریکایی برای آزادی ،یــک گروه مردمی که
از دموکراســی حمایت می کند ،به فری بیکن گفت « :نــام رابرت مالی به عنوان
ناکارآمدترین مقام وزارت امور خارجه در  50سال گذشته در کتابهای تاریخ ثبت
خواهد شد».
او گفــت « :جدیدترین گاف مالی در توییتر نمونه دیگری از همســویی او با رژیم
جمهوری اسالمی است نه با مردم آزادیخواه ایران .عذرخواهی ساختگی او پذیرفته
نیست و باید فورا ً به ادامه همکاری او با وزارت امور خارجه پایان داده شود».
علیرضا نادر ،کارشــناس مســائل ایران و کارشناس ارشد اندیشــکده بنیاد دفاع از
دموکراسی ،به توئیت مالی پاسخ داد« :این یک انقالب است».
ریچارد گلدبرگ ،یکی از مقامات ســابق شورای امنیت ملی کاخ سفید که در مورد
مســائل ایران کار می کند ،گفت« :تا زمانی که مالی فرســتاده ویژه است ،مطمئن
باشــید که سیاســت دولت بایدن همچنان به کاهش تحریم ها به رژیم جمهوری
اســامی ایران ادامه می دهــد .در حالی که اگر مالی برود ،این اولین عالمت تغییر
سیاست دولت بایدن از همسویی با رژیم و کمک به مردم ایران خواهد بود».

تد کروز ،سناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس و یکی از منتقدان احیای توافق برجام،
به واشنگتن فری بیکن گفت« :دولت بایدن به معنای واقعی کلمه برای بقای رژیم
جمهوری اسالمی ایران سرمایهگذاری کرده است ،زیرا او میخواهد تورم و مشکالت
کشور را با نفت ایران جبران کند ،همان فاجعهای که با حمله به تولیدکنندگان انرژی
آمریکایی ایجاد کرد .به همین دلیل است که نمیتواند خود را مجبور به حمایت از
درخواستهای مردم ایران برای تغییر رژیم جمهوری اسالمی کند».
رابرت مالی ،نماینده امور ایران در دولت بایدن ،برای استعفا از سمت خود تحت فشار
قــرار دارد ،زیرا اعضای کنگره و گروه های مدافع ایرانی-آمریکایی اعتماد خود را به
توانایی او برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران که تهدیدی برای ســرنگونی
رژیم تندرو جمهوری اسالمی است ،را از دست داده اند.
مالی ،که چهره عمومی دیپلماسی دولت بایدن با حکومت جمهوری اسالمی ایران
بوده است ،مدعی شد که معترضان صرفاً «برای احترام دولتشان به کرامت و حقوق
بشر آنها» تظاهرات می کنند – در حالی که تمام این اعتراضات برای پایان دادن به
این رژیم سرکوبگر است.
دولت بایدن همچنان از تحریم های اقتصادی علیه رژیم جمهوری اســامی چشم
پوشی می کند زیرا این رژیم به دنبال احیای برجام است.
به دنبال گاف آنالین مالی ،وزارت امور خارجه از پاســخ دادن به سؤاالت واشنگتن ترجمه :گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
فری بیکن در مورد اینکه « آیا ارزیابی می کند که معترضان ایرانی به دنبال تغییر منبع :
رژیم هســتند ،خودداری کرد ،حتی در شرایطی که این معترضان شعار «مرگ بر
https://freebeacon.com/national-security/biden-iran-envoy-onدیکتاتور» ســر می دهند و به صراحت اعالم می کنند که خواهان برچیده شــدن
ropes-after-pro-regime-comments/

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مردم ایران به مناسبت فرارسیدن روز کورش بزرگ
شــاهزاده رضا پهلوی در روز پنج شنبه  5آبان ( 27اکتبر) در پیام تصویری از مردم
ایران خواست به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ ،برای آینده ای روشن با یکدیگر
عهد ببندند تا به عنوان کشور صادرکننده اصول آزادی و حقوق بشر ،نمونه ای برای
جهانیان باشند.
شاهزاده رضا پهلوی در پیام تصویری خود در توییتر اظهار داشت:
« به عنوان یک ایرانی ،افتخار میکنم که  ۲۵قرن پیش ،به دست کوروش کبیر ،کشور
ما اولین گهواره حقوق بشر در جهان شد .کشوری که متاسفانه امروز سرکردگانش،
بیشترین عناد را با آزادی و حقوق بشر دارند.
شما هممیهنانم ،در چهلم انقالبتان حماسهای دیگر آفریدید.
بیاییم در بزرگداشت کوروش بزرگ عهد خودمان را به آینده ای روشن ،در کشوری
ببندیم که صادر کننده اصول آزادی و حقوق بشر باشد و نمونه ای برای همه جهانیان»
الزم به یادآوری است که همه ساله مسئولین رژیم جمهوری اسالمی ایران با نزدیک
شدن به روز  7آبان ،تالش می کنند با بستن جاده منتهی به پاسارگارد ،مانع برگزاری
مراسم روز کوروش بزرگ و تجمع مردم در آنجا شوند .ولی با این وجود ،مردم ایران
در ســال های اخیر در این روز برای همبســتگی و بیان خواسته های ملی و آزادی
خواهانه خود در آرامگاه کوروش بزرگ گرد هم می آیند.

یکی نام نیکو بر آبان بود
که با آن بسی یاد شاهان بود
دگر باره با شاه پیمان کنیم
فرومایه را خانه ویران کنیم

برای مه
س
ا
ا
م
ی
ن
ی
و دیگر
دلشیران
/
ش
ی
ر
د
ال
ن ایران

برنامهای از مهندس همایون خدیوی

بــا درود به هــم میهنان دالور در جبهــه خیابانهای
میهــن « برای پس گرفتن ایران » از چنگال جمهوری
اســامی برآمده از ارتجاع سرخ و ســیاه  ،هم اینک با
هدف جلوگیری از هدر رفتن این جانفشــانیها از پشت
بام مدرســه علوی تا آبان خونین  98و تا همین لحظه،
رستاخیز ملی ایران را به « هفته شاهان » در ماه آبان
پیوند داده ،فراخوانی برای گرد همایی در روز کوروش
بزرگ را در لس آنجلس اعالم میداریم :
شنبه هفتم آبانماه  2581شاهنشاهی برابر با  29اکتبر
 2022از ســاعت یازده صبح تا دو بعد از ظهر در برابر
« فدرال بیلدینگ  ،شماره  11000ویلشر بلوار »
دعوت کنندگان :
«سازمان سرباز » و «تشکیالت لس آنجلس -ایران»

November 26th, 2022

2 pm - 6pm
at Greene Music

7480 Miramar Rd, San Diego, CA 92126

(858)717-5170 $10

RSVP

همه درآمد این برنامه برای بزرگداشت استاد ارجمند هانس فرهی است

مجله فرهنگی ایرانشهرويژه نامه مهسا (ژینا) امینی منتشر شد

چاپ آمریکا
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بخش ادبی:

شعر نو از چمروش ،برای این روزهای ایران
ای ســایه ی شوم  ،ای بختک رســوا  ،ای وطن فروش بی وطن  ،دیری است با
ضربه ی تحجر خود قامت این مرز و بوم را تازیانه می زنی  ،لیک بدان  ،پرده ی
آخر این داســتان سیالب اشکهای مادرانی است که از خون جوانان وطن جاری
شــد  ،تو که نابــودی  ،تو که حضیض  ،از تو نامردتر نبــود در تاریخ ما اما  ،در
قامتی نیستی که تا پایان بلندا داشته باشی  ،پرده ی آخر این داستان را جوانان
ما چنان برایت تفهیم خواهند کرد که از کرده نه از تولد پشــیمان باشــی  ،ای
عنکبوت شوم دیری نخواهد بود تا جز بوی الشه ی کفتارانت در تار جاسوسی ای
که بر گرد خود بافتی چیزی به مشامت نرسد  ،دیگر کسی به انتهای تو که هیچ
به ابتدای تو نیز فکــر نخواهد کرد  ،همچنان که لبخند بر لبان مردم این خاک
نقش بسته و پای کوبان بر خاکستری که تو آتش آن را افروختی گندم میکارند
تو در ســیاه چاله ی تحجر خود به فراموش خانه ی تاریخ رهسپار خواهی شد ،
آنزمان به پشتت بنگر  ،احدی در بدرقه ی تو نخواهد بود حتی سگان دربارت.
ای سایه ی شوم به پایان سالم کن.
ای سایه ی شوم به پایان سالم کن.
چمروش

شنیدم روزی  ۵پرواز ! تفاله های شوم را خارج میکنند.
خوشــحال نشدم از آن بابت که پایان سیاهی شوم نزدیک است چون این بدیهی
است.
ناراحت هم نشــدم از آن بابت که چمدان های پول باز هم خارج می شوند  ،که
چهل سال است با این غارت آشنایم.
خوشــحال شدم از آنکه در ایران فردا  ،دین سواران وطن فروش جایی نیستند ،
در هیچ کوچه ای  ،خیابانی  ،برزنی.
بروند هر جا که میخواهند  ،با چمدان های پر پول و البته داغی بر پیشانی که تا
هفت نسلشان بخورند و بیاشامند.
ایران فردا به انسان نیاز دارد  ،وجود کثیف اینان حتی در زندان هم بار منفی دارد
 ،بروند  ،بروند چون مام وطن بیدار شده  ،برای ایران فردا پدران فداکار  ،مادران
نیک  ،دختران جسور و پسران باهوش میخواهد  ،نه چون اینان الشخورانی وطن
فروش پول پرست.
خوشحالم چون می روند  ،شادمانم  ،خندانم.
چمروش

در کانون خبر:

با وجود ناآرامی در کرانه باختری ،گفتگوی رؤسای جمهور آمریکا و
اسرائیل بیشتر بر مسائل ایران متمرکز بود

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»

310.477 7477
خاورمیانــه را پیش میبرد که در آن کشــورهای عربی از نظر نظامی و اقتصادی با
اســرائیل همکاری میکنند تا از تهدیدات مشترک ،یعنی جمهوری اسالمی ایران
جلوگیری کنند.
هرتزوگ در این دیدار نیز به مشارکت اسرائیل در منطقه قبل و بعد از دیدار با بایدن
اشــاره کرد و اظهار داشت« :ما در مورد پتانسیل انجام کارهای بزرگ با همسایگان
خود در کشورهای مختلف عربی اطرافمان بحث کردیم».
رئیس جمهور اســرائیل همچنین از نشســت آتی  COP27سازمان ملل متحد با
محوریت «آب و هوا» در مصر به عنوان فرصتی برای پیشبرد این هدف یاد کرد.
هرتزوگ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت« :چالش تغییرات آب و هوایی می تواند
به عنوان یک نقطه مشــترک برای بسیاری از کشورها و بویژه بین اسرائیل و ایاالت
متحده باشد.

اســحاق هرتزوگ رئیس جمهور اســرائیل می گوید که علیرغم تنش ها در شــهر
نابلس کرانه باختری « ،عمدتا» در جریان گفتگوهای کاخ سفید با جو بایدن در روز
چهارشنبه  26اکتبر در مورد مسائل مربوط به ایران بحث کرده است.
اسحاق هرتزوگ ،در این دیدار با تأکید بر سرکوب اعتراضات مردمی در ایران گفت:
«این نمونهای از چهره واقعی جمهوری اســامی ایران اســت که شهروندان خود را
ســرکوب می کند ،در حالی که به سمت هسته ای شدن پیش میرود و سالحهای
مرگباری را درست میکند که شهروندان بیگناه اوکراین را نیز از بین ببرد .من فکر
می کنم چالش ایران چالش بزرگی خواهد بود که باید مورد بحث قرار گیرد».
ســخنگوی کاخ سفید نیز در بیانیهای در تشریح این گفتگو به خبرنگاران گفت که
بایدن «بر اهمیت برداشــتن گامهایی برای تنشزدایی از وضعیت امنیتی در کرانه
باختری تأکید کرد».
ً
پس از این دیدار ،رئیسجمهور اســرائیل اظهار داشــت که طرفین عمدتا در مورد
ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
موضوع دستیابی ایران به سالحهای هستهای رایزنی کردند.
وی همچنین بر تعهد «آهنین» آمریکا به اسرائیل و همچنین توافق اخیر با میانجیگری منبع :سایت خبری الجزیره
https://www.aljazeera.com/news/26/10/2022/with-unrest-in-west-bank-usواشنگتن برای ترسیم مرزهای دریایی دائمی بین اسرائیل و لبنان تاکید کرد.
and-israeli-presidents-focus-on-iran
در حالی کاخ ســفید بــر روی «یکپارچگی» منطقهای تمرکز کرده و چشــمانداز

منتشـر شـد

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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 28اکتبر تا  3نوامبر (  6آبان تا  12آبان )

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

مهرداد بحری

 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
آدینه  6آبان  28اکتبر
گشايش نخستين جشنواره بينالمللى فيلمهاى كودكان در تهران.
 1398خورشيدى (  2019ميالدى)
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
دادگاه تجديدنظر نظامى ،دكتر حسين فاطمى را به اعدام محكوم كرد درگذشــت رافی خاچاطوریان بازیگر تاتر و شومن رادیو و تلویزیون و
فعال سیاسی در مبارزه با جمهوری استبدادی اسالمی ایران در شهر
 1347خورشيدى (  1954ميالدى)
گلندل در کانتی لس آنجلس کالیفرنیا
درگذشت حسين ياحقى ،موسيقيدان و نوازند هى ويولون.
آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است
درگذشت مصطفى اسكويى ،سه شنبه  10آبان  1نوامبر
هنرمنــد پيشكســوت تئاتر
ايران و بنيانگذار تئاترآناهيتا 1303 .خورشیدی ( 1924میالدی)
 1394خورشــیدی ( 2015زادروز مرتضی احمدی ،بازیگر ،گوینده و خواننده
میالدی)
درگذشــت مهدی مهدوی،
شاعر و نویســنده در سوئد.
از آثــار او کتــاب لوکاس و
آینههــای گــرد و کوچک
سیمین را میتوان شمرد.

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
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

شنبه  7آبان  29اکتبر
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
انتشار اولين شماره روزنامه «آينه ايران» به مديريت امير خليلي
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت حسينعلى راشد ،مؤلف ،خطيب و سخنران
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
انتشار اولين شماره روزنامه «آينه ايران» به مديريت امير خليلي
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت حسينعلى راشد ،مؤلف ،خطيب و سخنران
هفتم آبان ماه برابر با  29اکتبر ،روز جهانی کورش بزرگ میباشد.

 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
كشف جناز ه متالشی شده علیرضا پهلوی برادر محمدرضاشاه پهلوی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت امیر شروان هنرمند تأتر و سینما.

یکشنبه  8آبان  30اکتبر

پنجشنبه  12آبان  3نوامبر

چهارشنبه  11آبان  2نوامبر

 1385خورشیدی 2006
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشــت فریدون هویدا ،سفیر ســابق ایران در سازمان ملل ،بر اثر
درگذشت رسول پرويزى داستان نويس
درگذشت شهريار پارسیپور كارگردان سينما و تلويزيون ( او از شركت بیماری سرطان ،در سن  82سالگی در واشنگتن دی سی امریکا.
كنندگان درتأسيس سينماى آزاد در پيش از انقالب اسالمى بود).
 1367خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشــت قيصر امين پور ،شاعرمعاصر در بيمارستان دى در تهران.
وى متولد دوم ارديبهشت سال  1338در گتوند خوزستان بود .از آثار
او مى توان به « تنفش صبــح» و «درکوچههاي آفتاب»« ،آينههاي
ناگهان»« ،گلها همه آفتابگردانند»و «دستور زبان عشق» نام برد.

دوشنبه  9آبان  31اکتبر
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
درگذشت يحيى دولت آبادى ،اديب ،شاعر و سياستمدار
مجموعــه  4جلدي کتــاب او باعنوان «حيات يحيي» از انتشــارات
شرکت کتاب
 1336خورشــيدى ( 1957
ميالدى)
امضاى موافقت نامه تجهيزات
دفاعى بين ايران و آمريكا
 1339خورشــيدى ( 1960
ميالدى)
تولد شاهزاده رضا پهلوى در
زايشــگاه حمايت مادران و
نوزادان در جنوب شهرتهران

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 :آبان انقالبی!
آبان از راه رســید و شــد ادامه انقالب ملی ایرانیان و کابوسی برای جمهوری اسالمی ...
چهل و ســه سال است که می گویند در آبان ماه حکومت پهلوی دانش آموزان را کشت
و سرکوب کرد و سیزده آبان را روز دانش آموز نام گذاشته اند  ...اما امروز در آبان ۱۴۰۱
دیگر حنای نظام رنگی ندارد و همه چیز رنگ خون گرفته  ...امسال سال خونه ،سیدعلی
سرنگونه  ...آبان امسال ،پس از گذشت بیش از یک ماه از انقالب مردم علیه مالها با چهلم
زنده یاد ایراندخت مهســا امینی آغاز و با چهلم درگذشت جانباختگان انقالب ملی ایران
قدرت گرفت و با زادروز شاهنشاه آریامهر ،محمدرضا شاه پهلوی ،مزین شد و با روز جهانی
کوروش بزرگ ( ۷آبان) مفتخر شده و با انتقام ملت ایران از جمهوری اسالمی بابت کشتار
آبان ( ۹۸به گزارش رویترز  ۱۵۰۰نفر جانباخته راه میهن و آزادی) به اوج خواهد رسید ...
آبان  ۱۴۰۱با آبان ســال های گذشته متفاوت اســت  ...االن ملت ایران صاحب خیزشی
هستند که اصل نظام جمهوری اسالمی را هدف گرفته و دیگر فقط خواسته های صنفی
و اقتصادی را شــامل نمی شــود بلکه مردم ایران خواهان آزادی و زندگی آزادانه هستند
مانند همه ملت های آزاد جهان تحت حکومتی سکوالر که فقط هدفش خدمت به مردم
و آبادانی کشور باشد  ...مردم خسته اند از دخالت رژیم در تمام امور زندگی شان حتی در
خصوصی ترین روزنه های زندگانی  ...خسته اند از دخالت رژیم در کشورهای دیگر با خرج
ملت ایران  ...خسته اند از آزار و شکنجه جوانان شان  ...خسته اند از دروغ های روزمره و
عادی  ...خســته اند از  ...جمهوری کودک کش اسالمی  ...اصال مردم خسته اند از زندگی
زیر نشان جمهوری اسالمی  ...مردم ایران از بیگانگان هم خسته اند  ...بیگانگانی که برای
منافع خودشان حاضرند تا با کثیف ترین و قاتل ترین حکومت جهان بر سر میز معامله و
مذاکره بنشینند و چشم بر جنایات و نقض صریح حقوق بشر جمهوری اسالمی ببندند ...
ما مردم با تداوم خیزش و شلوغ کردن خیابان ها چه در داخل و چه در خارج از ایران باید
این بی تفاوتی یا کم عملی را در هم بنوردیم و نگذاریم خون ایراندختان و ایرانپوران این
سرزمین پایمال شده و از یادها برود ،همانگونه که تا به حال یاد جانباختگان انقالب ملی
ایران را زنده نگه داشته ایم ...
به نظر می رســد آبان  ۱۴۰۱آخرین و ســخت ترین آبان عمر نظام پوســیده جمهوری
اسالمی است  ...سیدعلی آبان اومد ،وقت انتقام اومد!
زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

یادداشت کوتاه :سرقت مردگان
یاد داستان و فیلم سینمایی ارباب حلقه ها افتادم که االن سریال اون هم طرفدارهای زیادی پیدا کرده  ...خیلی قصه مبارزه انقالبی ملت ایران بر علیه جمهوری شیطانی
اسالمی شبیه داستان ارباب حلقه هاست  ...انگار نیروی منفی ارباب تاریکی ،سائورون ،که تالکین در داستانش شرح داده همان والیت فقیه است .دقیقا همان کیفیت پلیدی
و زشتی والیت فقیه در جمهوری اسالمی است  ...کودک کشی در خیابان و مدارس ،کشتار و سرکوب معترضان به هر روشی که بتوانند ،دستگیری و شکنجه و سر به نیست
کردن مخالفان و هر آنچه زشتی و کثافت که بتوان متصور بود را نظام اسالمی انجام می دهد اما یک چیز را که نه تنها شخصیت های تاریک ارباب حلقه ها انجام نمی دادند
بلکه تا به حال نه در جایی شنیده ایم و نه دیده ایم که سیاهترین و پلیدترین نیروها هم تاکنون انجام داده باشند  ...و آن هم پدیده جسد دزدی است .بله درست شنیدید،
سرقت مردگان ویژگی منحصر به فرد جمهوری اسالمی است اما چرا؟
اینان خود مرده پرست هستند و خوب می دانند چگونه از یک جنازه ،حتی اگر وجود نداشته باشد ،می توان استفاده کرد ،نمونه بارز آن اختراع انواع امامزاده ها و قبور شهدای
انقالب اسالمی است که حتی وسط حیاط دانشگاه یا مراکز تفریحی و سیاحتی کار گذاشته می شوند تا زیارتگاهی برای هواداران شان ایجاد کنند و به سو استفاده های
عقیدتی از مردمان ناآگاه ساده دل ادامه دهند  ...فرض بگیرید اگر قبر یک مبارز شهید فردای جنبش ،مرکز گردهمایی همرزمانش شود آنگاه این پشته ی کشته ها همچون
آواری بر سر نظام خواهد ریخت ،پس ،پیش از اینکه یک جسد ،سالحی بر علیه شان شود ،آن را می دزدند و سر به نیست می کنند!

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
ایران آزادترین کشور دنیا!
این ادعای سفیر آلمان است او در یک اظهار نظر که نتیجه مطالعه کامل وی از ساخت
جامعه ایران و ساختارهای آن است این مطالب را عنوان می کند .این اظهارنظر برای
ما ایرانیان وبخصوص جامعه شناســان ما مفید و درخور و جالب است ،که فردی از
بیرون به این ارزیابی پرداخته اســت وی با بردن رفتارهای ایرانیان به زیر ذره بین
تحلیل و نقد رفتاری ،روانی مردم و جامعه ایرانی ،مایل به شناساندن چگونگی حدود
وثغور رفتاری و روابط مدنی ما از دید او است.
مایکل برشــتولد ســفیر آلمان در تهران تحت تاثیر فرهنگ غنــی ایرانیان دچار
خودباختگی شــخصیتی شــده و طوری در تهران زندگی میکند که اگر کسی او را
نشناسد با کارگران مهاجر اشتباهش میگیرد.
برشــتولد از آزادیهای موجود اظهار شــگفتی کرده و میگوید :در ایران اوج آزادی
در زندگی مردم مشهود است  ،مثال ایرانیان موتورسوار آزادند در جهت عکس و در
پیادهروها رانندگی کنند و وانتیها هم آزادند در کنار اتوبان پارک کرده و هندوانه و
طالبی و میوه بفروشند  ،در حالی که این در هیچ کجای دنیا دیده نمیشود .آلودگی
هوا در تهران بیداد میکند به همین خاطر شهرداری تهران و پلیس راهنمایی جهت
کاهش آلودگی هــوا  ،ورود اتومبیل ها را به محدوده طرح ترافیک ممنوع کرده اما
شما میتوانید با پرداخت پول در مبادی ورودی طرح ترافیک وارد آن شده و آزادانه
ی را
هــر چقدر دلتان میخواهد هوا را آلوده کنید .بر عکس تبلیغات جهانی اوج آزاد 
در ایران میتوان دید  ،هر کس در هر شغل و صنفی هست آزادانه ترتیب دیگران را
میدهد  ،پخت آبگوشــت بدون استفاده از گوشت در قهوه خانهها  ،تولید همبرگر و
کالباس از جانوران  ،فروش داروی تاریخ گذشته در خیابان ناصرخسرو  ،باال کشیدن
ســپردههای مردم در موسســات مالی  ،خروج آزادانه اختالس کنندگان و متهمان
اقتصادی از مرزهای رسمی به کانادا و هزاران مورد از این دست نمونه های دیگری از
آزادی در ایران هستند که در دموکراتترین کشورهای جهان دیده نمیشود .در واقع

اصل حکومت مردم بر مردم اینجا وجود دارد صاحبخانه بر مستاجر حکومت میکند
و هر وقت دلش خواست روی اجاره میکشد  ،بقال محل و کاسب بازار هر میزان که
مایل است را جای یک کیلو به خریدار میفروشد  ،کارمند دولت آزاد است ساعت ده
صبح پشت میز کار صبحانه بخورد و اگر دلش خواست کار ارباب رجوع را راه نیندازد
 ،کارفرما اعم از کارخانهدار بخش خصوصی یا دولتی هم آزاد است دو سال دو سال
حقوق و دستمزد کارگران را نپردازد.
مســئوالن  ،مدیران و کارکنان دولت هم آزادند در تمام امور ،حتی اموری که از آن
ســر رشــتهای ندارند اظهار نظر کنند و بیانیه بدهند به طوری که حتی اگر رییس
جمهور مملکت را هم به سواری دادن به آمریکا متهم کنند کسی با آنها کاری ندارد.
برای رسیدن به یک پُست در کشورهای دیگر از جمله آلمان افراد مجبور به تحصیل
و گذراندن تجربه هســتند و معموال از ردههای پایین شروع میکنند و بعد از عمری
خدمت کردن و تجربه اندوختن پست مهمی میگیرند  ،در حالی که در ایران آزاد ،
افراد نیازی به تحصیل و تخصص و تجربه ندارند و هرکس زودتر رسید پست باالتری
هم میگیرد و با خسارت زدن به مملکت و مردم تجربه میآموزد.
ســفیر آلمان کــه برای فرار از ترافیک کشــندۀ تهــران به تقلید از مــردم ،ترک
موتورسیکلتهای مسافرکش هم مینشیند میگوید  :در مدتی که در ایران هستم به
ایمانم افزوده شده و  %100معتقدم یک نیروی غیبی این هرجومرج را اداره میکند
چون با این وضعیتی که من میبینم باید ایران سالها پیش به کلی از نقشه جغرافیا
حذف میشد.
حــال با این توضیحات و ارزیابی های جناب ســفیر از رفتارها و کارکردهای روحی
روانی مردم ایران که برای جامعه ایرانی بسیار ملموس ومآنوس است نظرتان چیست؟
بیایید تاریخ ایران را بخوانیم!
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در کانون خبر:

همسر نانسی پلوسی در خانهشان در سن فرانسیسکو با
چکش مورد حمله قرار گرفت.

در بامداد آدینه ،مردی وارد خانه خانواده پلوسی در سن فرانسیسکو
شده و با خشونت به پائل پلوسی  ۸۲ساله حملهور شد .این حمله
در ساعت  ۲:۳۰پس از نیمه شب انجام شده است و بنابر گزارش
پلیس ،همسر نانسی پلوســی برای درمان به بیمارستان منتقل
شــده و فرد حمله کننده نیز دستگیر شده که  42ساله است و
دیوید دپپی نام دارد.
خانم نانسی پلوسی در آن هنگام در سن فرانسیسکو در خانهشان
نبوده است و حمله کننده برای اقدام به قتل ،آزار سالمند و دزدی
محاکمه خواهد شد.

جــو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز در تماس تلفنی با
نانسی پلوسی به او گفته است که امنیت او و خانوادهاش را در نظر
دارد و برای او و همسرش دعا کرده است.
سناتورمیچ مک کانل و کوین مک کارتی نیز در تماس با نانسی
پلوسی جویای حال همسرش شدند
کاماال هریس و دیگر مسئوالن و قانونگذاران ،در توئیت خود ،این
حمله را محکوم کردهاند.

انتخابات میان دورهای

به انتخابات  ۸نوامبر  ۱۱روز مانده اســت .تمامی رای دهندگان
پاکتهای دربرگیرنده برگه های رای را دریافت نمودهاند و باید
آن را پست کنند و یا در صندوق های زردرنگی که برای همین
منظور آماده شده ،بیاندازند.
آنهایــی که مایلند همان روز انتخابــات رای دهند میتوانند به
نزدیکترین حوزه رای بروند و برگه رای را ارائه دهند.
به یاد داشته باشید برگههایی رای بستگی به محل زندگی شما

میتواند با برگه رای دوســت و یا خویشاوند در منطقهای دیگر
متفاوت باشد.
تنها بخشهایی همانند است که در مورد مسئوالن ایالت است و
بخش رای به نمایندگان کنگره و یا مجلس قانون گذاری ایالتی
برای هر منطقه متفاوت است.
اگر برگه رای خود را فرستادهاید میتوانید آن را بر روی تارنمای
ایالت پیگیری نمایید.

پرتاب راکت  9 Falconبرای حمل
ماهواره های اینترنتی به فضا

شــب گذشــته فضا پیمای  Space Xراکت  9 Falconرا از
پایگاه  Vanderbergدر کالیفرنیا به فضا فرســتاد که از فاصله
 ۱۰۰مایلــی در مالیبو ،کامبریا ،مانت پینــوز ،نیوبری پارک در
کالیفرنیا و در ایالتهای نوادا ،آریزونا و نیومکزیکو حرکت پرنور
آن قابل مشاهده بود.
ماموریت این فضا پیما ،حمل  ۵۳ماهواره اســتارلینک به مدار

زمین است و ناگفته نماند که  Space Xتاکنون  ۳۵۰۰ماهواره
را برای خدمات اینترنتی استارلینک به فضا برده است و کشورهای
بسیاری در جهان ،از خدمات اینترنتی آن بهرهمند میشوند.
راکت  ، 9 Falconتاکنون  ۱۸۱بار مورد بهرهبرداری قرار گرفته
است.
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گردآوری امضا در تالش برای بازخوانی و
برکناری کوین دلئون

کنشگران اجتماعی و سیاسی در لوس آنجلس ،با گردآوری
امضا در تالش بــرای بازخوانی و برکنــاری کوین دلئون
نماینده شورای شهر از منطقه  ۱۴هستند.
پس از افشای فایل صوتی دیدار نوری مارتینز و  ۲نماینده
شورای شهر و رئیس اتحادیههای کارگری که همگی التین
تبار هســتند و در گفتگوی ضبط شــده به سیاهپوستان
توهین نژادپرســتانه کردهاند ،جو بایــدن رئیس جمهور
آمریکا ،درخواست نمود که هر  ۳عضو شورای شهر استعفا

دهند ،نوری مارتینز استعفا داده و هم اکنون بازخوانی برای
برکناری کوین دلئون در دستور کار قرار گرفته است.
بنابر قوانین شورای شهر لوس آنجلس ،ابتدا باید بیانیهای در
 ۳۰۰کلمه و امضای  ۵شهروند برای استعفای کوین دلئون
تســلیم شود و در صورت پذیرفته نشدن مرحله گردآوری
امضا برای باز خوانی مطرح میشود که نیاز به  ۲۵۰۰۰امضا
ضروری است.

از دو شرکت تولید کننده فرآوردههای ماریوانا
به دادگاه شکایت شد

از دو شــرکت تولید کننده  THCیعنی همان مادهای که
در درون ماریوانا وجود دارد و انسان را آرامش نشئه کننده
میدهد شکایت شده است که شرکت  Dream Fieldsو
 ،Med for Americaبر خالف ادعایشان که میگویند
ســیگارهای  Jeeter Pre Rollsدارای  ۳۵تا  ۴۶درصد
 THCمیباشــد بر اســاس آزمایش در آزمایشــگاههای
مستقل ،تنها  ۲۳تا  ۲۷درصد  THCدارند و این برخالف

نوشته و برجسب فرآورده عرضه شده است که با بهای باال
در دسترس است.
افزون بر این ،کارشناســان هشدار میدهند که در آستانه
جش هالووین هستیم و مواظب فرآوردههایی باشد که به
بهانه داشتن  THCبیشــتر ،میزانی از فنتالین دارند که
بسیار خطرناک است و  Rainbowمعروف شده است.
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ریشی سوناک جوانترین نخست وزیر بریتانیا
در  200سال گذشته

ریشی ســوناک ( )Rishi Sunakنخســت وزیر جدید بریتانیا و همسرش ،در پاسخگوی اتهامهای حزب رقیب علیه حزب محافظه کار باشد
کالیفرنیا زندگی و تحصیل کردهاند و پس از استعفای بوریس جانسون از رهبری او جوانترین نخست وزیر بریتانیا در  ۲۰۰سال گذشته خواهد بود .او که تبار هنری
حزب محافظه کار و نخســت وزیری بریتانیا ،لیز تراس و ریشی سوناک  ۲نفری
دارد از یک پدر پزشک و یک مادر دکتر داروساز متولد شده و در دانشگاه استنفورد
بودند که برای رهبری حزب و نخســتوزیری بریتانیا رقابت کردند و لیز تراس به
کالیفرنیا با همسرش آشنا شده و ازدواج کرده است.
نخست وزیری بریتانیا برگزیده شد ،دورهای که تنها  ۴۵روز به درازا انجامید.
و ازروز دوشــنبه ریشی سوناک  ۴۲ساله نخست وزیری بریتانیا را آغاز کرد و باید پدر همسرش یکی از ثروتمندان هندی تبار انگلستان است

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

