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

 ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که
 می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که
 این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این
!!!...پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر

رایگان
FREE

کردیت مالیاتی برای حفظ کارمندان
 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

بیمه عمر

برنامه ریزی برای درآمد مادام العمر

برنامه ریزی بازنشستگی

(capital gains) راهکارهای مالیات افزایش سود برسرمایه

پیش برنامه ریزی مالیاتی

Beverly Hills Financial
Planners LLC

Over 40
Years of
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WWW.BHFPINVEST.COM
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آمار انتخابات

کالیفرنیا دستیابی به پیشینه جرم 
افراد را ممنوع می کند

از آغاز سال ۲۰۲۳ کالیفرنیایی ها 
برای عبور از خیابان جریمه نخواهند شد

اداره آموزش لوس انجلس از پرداخت پول
 به هکرها خودداری کرد 

زنجیره انسانی ایرانیان کالیفرنیای جنوبی 
در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران

کاهش ذخیره آب در منابع ابی 
و بحران آب در رودخانه کلورادو

کشف و ضبط 
بزرگترین محموله مواد مخدر

 Yom اعالمیه های ضدیهود در شب
Kippur در برابر خانه های مردم

حمایت از مهسا و سینه های 
عریان و دیده های حیران

کورش سلیمانی )زم(  صفحه ۲

بیانیه ناشران مستقل ایرانی در تبعید
 صفحه 7

 به بیراهه رفتن انقالب ها
استاد سید جواد طباطبایی

صفحه 8

در صفحات دیگر:

335335

ده ها فعال سیاسی مدنی زندانی،
 بساط دروغ و تزویر  تان را رسوا کرده اند!

نویســنده: احمدرضا حائری اخیرا ابراهیم رئیسی و عموم  مقامات 
حکومت تاکید کرده اند که مردم و فعاالن  اگر مخالفت یا اعتراضی 
دارند به جای حضور در خیابان یا دعوت به اعتصاب و... با استفاده 
از ظرفیت های قانونی مخالفت و اعتراض شان را بیان و مطالبات شان  

را پیگیری کنند.
نگارنده نمونه هایی از اعتراض مدنی را برمی شمارد، شاید مردم به 
جای اعتراضات خیابانی از این مدل اعتراض بهره برده و مانع از سو 

استفاده دشمنان شوند!
 

عزیزان هموطن  با توجه به زمینه فعالیت و نوع دغدغه ها می توانند 
از مدل های مختلف  کنش مدنی  استفاده کنند.

 
اگر فعال حقوق بشر هســتید می توانید همچون نرگس محمدی 
علیه شکنجه سلول انفرادی در دستگاه قضایی طرح شکایت  کنید، 
درباره آثار زیان  بار  آن مستند بسازید  و کتاب بنویسید ) محکوم به 

۸ سال زندان(
 

اگر فعال مدنی  هستید و جائی  احساس  کردید حقوق شهروندان تضییع شده است، 
می توانید مانند مهدی محمودیان، که بابت ممنوعیت واردات  واکســن معترض بود، 
بررســی کنید ببینید می توان از مقامات مسئول به دلیل سهل انگاری شکایت کرد؟ 

)بابت همین بررسی محکوم به ۴/۴ سال زندان(
 

اگر فعال سیاسی هستید می توانید مانند مصطفی تاج زاده از شبکه های اجتماعی بهره 
بــرده با مردم و مقامات صحبت کرده و نقطه نظرات خود را با آنها درمیان بگذارید ) 

هشتاد  روز شکنجه  انفرادی و متهم به اقدام علیه امنیت ملی و...(
 

اگر وکیل هستید مانند امیرساالر داودی  در کانال تلگرامی نظرات کارشناسی خود را 
درباره نقض حقوق شهروندان با همکاران در میان بگذارید و دفاع از شهروندان متهم 

را برعهده بگیرید)محکوم به ده سال زندان(
 

اگر پژوهشگر هستید می توانید درباره فقر ، اعتیاد  و دیگر آسیب های اجتماعی کتاب 
و یاداشت بنویسید و مصاحبه کنید ) کتاب های چاپ شده به دستور ارشاد خمیر شده 

و ایشان پنج ماه پیش بازداشت و متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده است.(
 

اگر معلم هستید می توانید مانند محمد  حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی و.... از 
نهادهای مسول برای یک تشکل صنفی  مجوز بگیرید و برای دفاع از حقوق صنف تان  

فعالیــت کنید)این عزیزان و بیــش از ۲۳۰ معلم عضو کانون های صنفی معلمان در 
سراسر کشور به ده ها سال زندان محکوم شده یا در مسیر محکوم شدن هستند.(

 
اگر کارگر هستید می توانید مانند جعفر عظیم زاده ، نسرین جوادی، شاپور احسانی و...
تشکل کارگری خود را تشکیل دهید و از حقوق کارگران به صورت مدنی  دفاع  کنید) 
اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به عنوان یکی از چند تشکل اصلی کارگری  کشور 

به بیش از سی سال زندان محکوم  شده و برخی اعضای آن اکنون زندانی هستند(
 

اگر فعال رســانه  ای  هســتید، می توانند  همچون ویدا ربانی و حسین رزاق  از شبکه 
اجتماعی کالب هاوس  اســتفاده کرده و اتاق برای گفتگو تشکیل دهید) ویدا ربانی با 
پنج سال حکم زندان اخیرا مجدد بازداشت شدند و حسین رزاق  با چند پرونده اتهامی 

مفتوح، با حکم یک سال زندان اکنون دربند است.(
 

اگر روزنامه نگار هســتید، می توانید مانند کیوان صمیمی  و عالیه مطلب زاده تشکل 
مســتقلی برای صنف تان تاســیس کنید و از آزادی  مطبوعــات  دفاع کنید و حقوق 
هم صنفان تــان دفاع کنید)رئیس و نائب رئیس انجمــن دفاع از آزادی  مطبوعات که  

هرکدام به ۳ سال زندان محکوم و اکنون دربند هستند(
 

اگــر دغدغه حقوق زنان را دارید، می توانیــد مانند هدی عمید و نجمه  واحدی برای 
آموزش حقوق به زنان و توانمند سازی آنان  کالس آموزشی تشکیل دهید) در مجموع 

تحلیلگران می گویند: رهبر رژیم جمهوری اسالمی ایران
 از »سقوط شاه« درس گرفته است

پریســا حافظی در مقاله ای که در 6 اکتبر در ســایت 
رویترز منتشــر شــد، نظرات چند تحلیلگــر را درباره 
»مقایسه انقالب زمان شاه با اعتراضات کنونی در ایران« 
مورد بررســی قــرار داده اســت. وی در این مقاله می 
نویســد:تحلیلگران بر این نظرند که حکومت جمهوری 
اســالمی برای جلوگیری از انقالبی دیگر، از سقوط شاه 

درس گرفته است.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که ممکن است مقامات 
جمهوری اسالمی موقتا فوران ناآرامی های کشور را مهار 
کنند، ولی اگر به تاریخ رجوع کنیم، متوجه خواهیم شد 

که وقوع انقالبی دیگر در ایران بسیار نزدیک است. 
کسری اعرابی، سرپرست برنامه ایران در موسسه تونی 
بلر می گوید: اگر اعتراضات در ایران ادامه یابد، جمهوری 
اسالمی به راه حل معمول خود »خشونت بی حد و حصر 
علیه غیرنظامیان غیرمسلح برای سرکوب اعتراضات « 

روی خواهد آورد. 
به گفته وی، اگرچه حجم اعتراضات کنونی را نمی توان 
با انقالب اسالمی سال 57 مقایسه کرد، اما همبستگی و 
یکپارچگی معترضانی که خواهان سقوط رژیم جمهوری 

اسالمی هستند را نباید فراموش کرد .
اعرابی می گوید: »یک شــباهت قابل توجه اعتراضات 
کنونی با ســال 57، حال و هوای خیابان ها اســت که 
به صراحت می توان گفت حال و هوای انقالبی اســت... 

معترضین در واقع اصالحات نمی خواهند، بلکه خواهان 
تغییر رژیم هستند.«

وی اضافــه می کند: »البته، هیچ کس نمی تواند پیش 
بینــی کند که این لحظه )تغییر رژیم( چه زمانی اتفاق 
خواهد افتاد، ممکن اســت هفته ها و ماه ها و یا سالها 
طول بکشــد... اما مهم این است که مردم ایران تصمیم 

خود را گرفته اند.«
 

در حالی که، مقامات ارشــد جمهوری اسالمی مصمم 
هستند که ضعف از خود نشان ندهند تا اینکه سرنوشت 
شــاه برای آنها رقم نخورد. از نظر تعــدادی از مبارزان 
حقوق بشــر در آن زمان، اشتباه بزرگ شاه این بود که 

مردم را با شکنجه و خونریزی 
ادامه مطلب در صفحه ۲  از خود بیگانه کرد. اما برخی 

زن، زندگی، آزادی

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

حمایت از مهسا و سینه های عریان و 
دیده های حیران

چنــد روز پیش ویدیو کلیپی از یک خانم جوان ایرانی ســاکن یکی از 
کشــورهای خارجی ، در رابطه با مبارزه با حجاب و آزادی زن و مبارزه با 

جمهوری اسالمی در رسانه های گروهی منتشر شد.

در این ویدیو، خانم جوان بدون اینکه نگران هوای ســرد آنجا باشــد ، 
پیراهــن خود را از تن درآورده  و ســینه های پنهان خود را بکلی عریان 
کرده و موهای قیچی شده خود را در دست گرفته بود و با خشم و غیض 
از تبعیض و حق آزادی زن در پوشش و رفتار خود ، با تمام قوا دردهای 
زنان ایران را فریــاد می کرد و البته گاهی وقت ها فحش های چارواداری 

مردهای ایرانی را هم چاشنی بیانات خود می کرد.

این کار که شاید پیروی از گلشیفته فراهانی صورت گرفته بود، آهسته و 
پیوسته تاثیر بسیار مهمی در تغییر اوضاع و تشویق زنان از بیرون آمدن 
از اســارت حجاب و مردساالری خواهد داشت، بله حاال دیگر یک دختر 
ایرانی با اعتماد به نفس و شــجاعت بیشــتری روسری و مقنعه و چادر 
تحمیلی خودش را از ســر بر می دارد و بــه آتش می افکند و بعد از این 
شرایط ماموران گشت ارشاد و همراهان آنها، خواهران محترم زینبی به 
گور بابایشان می خندند که که به زنی نزدیک شوند و عقب رفتن روسری 

او را گوشزد کنند.

و اما نکته های منفی
گرچــه این خانم جوان به ســیم آخر زده و باالتنه خــود را تمام عیار 
در معــرض دید دیگــران قرار داده بود، ولــی ای کاش در این کار خود 
کمی صرفه جویی می کرد، چونکه توجه مردم به جای شعارها و موهای 
قیچی شده ، جلب سینه های نسبتا کال او می شد، البته مردهای ایرانی 
انسان های بسیار چشم پاکی هستند! و فقط تابلو را می خواندند و به قیچی 
مو توجه میکردند  ولی امکان دارد این موضوع برای اروپایی ها فرق کند.

باید بنویســم که این خانم جوان باید سال های سال از زمان خود جلوتر 
باشــد، چرا که حجاب یا پوشش، تنها یک موضوع مذهبی نیست، بلکه 
سنتی هم هست. یعنی در آداب رسوم ما، سینه های زن، فقط در هنگام 
شــیر دادن نوزاد از جایگاه خود بیرون می آمــد. بنابر این گرچه مردان 
بسیاری از این کار پشتیبانی و آن را تشویق می نمایند، به راحتی اجازه 
نخواهنــد داد که دختر، خواهر، مــادر و یا مادربزرگ آنها برای مبارزه با 

حجاب اجباری کار این بانوی جوان را تکرار کند.

نکته دیگر اینست که الفاظ رکیک و چارواداری در فرهنگ ایرانی حتی 
از زبان الت ها و چاروادارها، امر پســندیده ای نبوده تا چه رسد به بانوی 

متشخص و محترم و مبارز.

نکته آخر اینکه این بانو دارای چهره ای زیبا و اندام موزونی بود که حتی 
مردهای نامســلمان را به بیان »احسن تبارک اهلل خالقین« وا می داشت  
،چه بسا اگر این خانم مکرمه ،هیکل آن بعضی از هنرپیشه های فیلم های 
فارسی قبل از انقالب را به تماشا می گذاشت ، موضوع بکلی فرق می کرد 
و باعث می شد که بسیاری از مبارزه پشیمان شوند و دو دستی به روسری 

و مقنعه و چادر و حجاب اسالمی بچسبند!

 ادامه مطلب تحلیلگران می گویند:

 ادامه مطلب ده ها فعال سیاسی مدنی زندانی:

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

کلودیا تنی: مردم شجاع ایران، 
صدای شما را شنیدیم و از شما حمایت می کنیم

کلودیــا تنی نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در پیامی در توییتر با حمایت 
از مردم ایران، از آنها خواســت در برابر رژیم خودکامه جمهوری اسالمی مقاومت 

کنند.
کلودیا تنی خطاب به مردم ایران اظهار داشت: مردم شجاع ایران، ما صدای شما 

را شنیدیم و از شما حمایت می کنیم و آرزو می کنیم پیروز شوید.
ترجمه پیام صوتی نماینده کنگره آمریکا: 

 با ســالم من کلودیا تنی نماینده کنگره آمریکا پیامی برای ایرانیان شجاع دارم 
. من افتخار می کنم که برای آزادی و عدالت در کشورتان در کنارتان باشم .

شــجاعت شما الهام بخش همه ماست. ما در کنار شما ایستاده ایم و امیدوارم به 
مقاومت خود ادامه دهید.

  RepTenney    آدرس نماینده کنگره آمریکا: کلودیا تنی

محکوم به ۱5 سال زندان(
 

اگر فیلم ساز  هســتید، مانند جعفر پناهی  و محمد رسول اف درباره مسائل مبتال به 
جامعه فیلم بسازید.) جعفر پناهی  با شش سال حکم زندان دربند و محمد رسول اف  

با اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است.(
 

اگر دغدغه فقر، اعتیاد و...را دارید، مانند شارمین  میمندی نژاد تشکلی ثبت کنید و با 
جمع آوری  کمک خیرین، به فقرا کمک کنید)جمعیت امام علی منحل و دادگاه برای 

محکوم  کردن  موسس و اعضا آن در جریان است(
 

اگر دغدغه حفاظت از محیط زیست دارید، می توانید همچون زنده یاد کاووس سید  

امامی ، مراد  طاهباز، نیلوفر بیانی  و...تشکل محیط زیستی  تاسیس و برای حفاظت از 
جاندار ارزشمندی  چون یوز  ایرانی تالش کنید.) مرگ مشکوک کاووس سید امامی  
در زندان و ده ها سال حکم زندان برای دیگر فعاالن محیط زیست، از جمله رسوا ترین 

پرونده سازی های سازمان اطالعات سپاه به حساب می آید.(
 

به این فهرست فعاالن سیاسی و مدنی زندانی می توان صدها نمونه دیگر اضافه کرد، 
اما به نظرم همین اندازه برای اثبات دروغ گویی آقایان حکومت اسالمی و رفتار  مزورانه  

آنها کفایت می کند. 
حاکمان جمهوری اسالمی برای اکثریت مردم و فعاالن مدنی مخالفت، حق هیچ نوع 
کنشی را قائل نیستند و در چنین شرایطی تغییر جز از راه فشار اعتراضات خیابانی و 

اعتصابات میسر نخواهد شد.

دیگر بر این نظرند که شاه در سرکوب معترضین بسیار ضعیف، کند و بی اراده بود.
الکس وطن خواه، مدیر برنامه ایران در موسســه خاورمیانه می گوید: »رویکرد رژیم 

جمهوری اسالمی بسیار بیشتر از شاه، متکی به سرکوب است.«
مقامات جمهوری  اســالمی می گویند بسیاری از نیروهای امنیتی توسط »اراذل و 
اوباش و اغتشاشــگران مرتبط با دشــمنان خارجی« کشته شده اند، که این بازتاب 
اظهارات خامنه ای در روز دوشنبه است. او در سخنانش آمریکا و اسرائیل را به دلیل 

دامن زدن به »شورش ها« مقصر دانست.
اندکی قبل از انقالب ســال 57 ، شاه ایران در تلویزیون ملی ظاهر شد و گفت: » به 
عنوان شاه ایران... من صدای انقالب شما را شنیدم... نمی توانم انقالب شما را تایید 

نکنم.«
مخالفان شاه ، اظهارات وی را نشانه ای از شکنندگی می دانستند.

الکــس وطن خواه می گویــد: » خامنه ای  از دوران انقالب ســال 57 این درس را 
گرفته که اگر به مردم بگوید صدایشان را شنیده  است ،این »پایان رهبری«  اوست و 

نمی خواهد این کار را بکند.« 
مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه اظهار می کند: » لفاظی تسلیم ناپذیر خامنه ای 
خطراتی را به همراه دارد. زیرا اگر خامنه ای به معترضین گوش ندهد و این مزخرفات 
را که همه اعتراضات تحت رهبری خارجی است، تکرار کند، اعتراضات بیشتر خواهد 
شــد.« زیرا در حال حاضر تظاهرات به تمامی الیه های جامعه از جمله اقلیت های 

قومی و مذهبی نفوذ کرده است.
وحید یوسسوی، متخصص اسالم سیاسی مستقر در کانادا، می گوید: »این اعتراضات 
گسترده تقریباً تمامی اقشاری جامعه را که رژیم به نارضایتی آنها بی توجهی کرده، 

در بر گرفته است.« 
سعید گلکار، اســتادیار علوم سیاسی در دانشگاه تنسی، می گوید: » این اعتراضات 
»سکوالر، غیر ایدئولوژیک تا حدی ضد اسالمی« است.«. وی اضافه می کند: » مردم 

ایران در حال حاضر ، علیه روحانیون که از دین برای سرکوب مردم استفاده می کنند، 
شورش کرده اند«

در سال 57 شورش علیه شاه در شهرها، شهرستانها و روستاهای استان طنین انداز 
شد. اما آنچه حکومت شاه را فلج کرد، اعتصاب کارگران نفت بود که شیرهای درآمد 
کشــور را بستند، و عالوه بر آن، کمک های مالی بازاری هایی بود  که به روحانیون 

شورشی پرداخت می شد.   
در حالی که دانشجویان با اعتصاب خود، نقش محوری در اعتراضات کنونی در ایران 
ایفا می کنند  ولی نشــانه ای از پیوستن بازار و کارگران نفت به این اعتراضات دیده 

نمی شود.«
وطــن خواه می گوید: »بازاری ها در انقالب ۱۳57 نیز حضور داشــتند، زیرا در آن 
زمان اصالحات اقتصادی شــاه را خالف منافع خود می دانستند و بنابراین از انقالب 

جمهوری اسالمی حمایت کردند.«
وی اضافــه می کند: » امروز بازاری ها چیزی بــرای دفاع ندارند، زیرا دیگر کنترلی 
بر اقتصاد که اکنون در دســت سپاه پاسداران است، ندارند. سپاه پاسداران وفادار به 
خامنه ای، یک امپراتوری صنعتی و همچنین یک نیروی نظامی قدرتمند است که 

نفوذ سیاسی دارد و صنعت نفت ایران را کنترل می کند.«
 

ترجمه از گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع: سایت رویترز 

https://www.reuters.com/world/middle-east/braced-
crush-unrest-irans-rulers-heed-lessons-shahs-fall-
analysts06-10-2022-/

https://www.rugservicecenter.com/
https://www.reuters.com/world/middle-east/braced-crush-unrest-irans-rulers-heed-lessons-shahs-fall-analysts-2022-10-06/
https://www.reuters.com/world/middle-east/braced-crush-unrest-irans-rulers-heed-lessons-shahs-fall-analysts-2022-10-06/
https://www.reuters.com/world/middle-east/braced-crush-unrest-irans-rulers-heed-lessons-shahs-fall-analysts-2022-10-06/
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با آغاز تعمیر خط آهن ، 
رفت و آمد ترن ها از ارنج کانتی 

به سن دیه گو متوقف می شود
اداره های راه کالیفرنیا و ارنج کانتی اعالم کردند که به سبب تعمیر خط آهن از 
روز جمعه تا اطالع بعدی، ترن های Amtrak و Metrolink از ارنج کانتی به 

سن دیه گو نخواهند رفت. 
این تعمیر با هزینه 6 میلیون دالر به حل مشــکل خط آهن که از ســرباالیی ها 
در منطقه Camp Pendleton خواهد پرداخت و مســیر هموارتری را ایجاد 

خواهد کرد. 
این تعمیرها، پیش بینی شده است که ۳ هفته یا بیشتر به طول بیانجامد. 

ناگفته نماند که این خطوط آهن، ۱۴۰ سال پیش ساخته شده و امروز پاسخگوی 
مسافران و بارهای سنگین نیست و نیاز به ترمیم دارد. 

زنجیره انسانی ایرانیان کالیفرنیای جنوبی 
در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران

در پی انتشار خبر کشته شدن بسیاری از هم میهنان شجاعمان در 
شهرهای مختلف ایران بویژه زاهدان و کردستان و بدنبال بازداشت 
گسترده مردم از جمله دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف، 
هزاران نفر از ایرانیان مقیم شهرهای لس آنجلس، سن دیگو، ارواین، 
گلندل و دیگر شــهرهای کالیفرنیای جنوبی دســت در دست هم 
زنجیره انســانی را روز یکشــنبه ۲ اکتبر در شهر لس آنجلس برای 

رساندن صدای مردم ایران، تشکیل دادند.
شرکت کنندگان در این زنجیره انســانی، شعارهایی در حمایت از 
خیزش مردم ایران ســر دادنــد و پالکارهایی با عنــوان #نه_به_

جمهوری_اسالمی  و #مهســا_امینی  #تغییر_رژیم به زبان های 
فارسی و انگلیسی در دست داشتند تا پیام مردم معترض ایران را به 

گوش رسانه های آمریکایی برسانند. 
بیژن خلیلی مسئول فراخوان برگزاری این زنجیره انسانی گفت: پس 
از پیگیری های مکرر سرانجام اداره پلیس لس آنجلس مجوز برگزاری 
این گردهمایی و تشکیل زنجیره انسانی را  در پایان وقت اداری روز 
جمعه ۳۰ ســپتامبر ساعت ۲ بعدازظهر صادر کرد که علیرغم زمان 
بســیار اندک برای اطالع رســانی این فراخوان، تعداد کثیری از هم 

میهنانمان در این مراسم شرکت کردند.  
وی افزود: تجمعات و تظاهرات ایرانیان محدود به شهرهای کالیفرنیای جنوبی نخواهد 
بود بلکه در روزهای آینده، تجمعات دیگری در شهرهای مختلف آمریکا برای همراهی 

و همبســتگی با مردم عزیزمان در ایران برگزار می گردد و فراخوان آنها نیز اطالع 
رسانی خواهد شد. 

https://pandorarugs.com/
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برای حمایت از مردم ایران، با رهبران دو حزب جمهوریخواه 
و دموکرات در مجلس سنا و نمایندگان کنگره آمریکا تماس بگیرید

به منظور حمایــت از اعتراضات 
هم میهنانمــان در ایران، به این 
ترتیب شماره های تماس رهبران 
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه 
در مجلس ســنا و کنگره آمریکا 
در اختیار شــما قرار می گیرد تا 
با تماس با آنها صدای مردم ایران 
باشید و سهمی در این اعتراضات 

داشته باشید.
اکنــون زمان آن نیســت که ما 
ایرانیان خارج از کشور در حاشیه 
بنشــینیم و هم میهنانمان در 
ایران کــه با گلوله هــای رژیم 
جمهوری اســالمی کشــته می 
شــوند را تنها بگذاریــم، بلکه 
باید با اتحاد و همبســتگی، این 
کشتی را به ساحل برسانیم و در 
خودکامه  رژیم  سرنگونی  جهت 
جمهوری اســالمی ایــران گام 

برداریم.  
 

الزم است 5 دقیقه وقت بگذارید 
و با هر ۳ نفر  و شماره های تلفن 
عمومی کنگــره که در زیر آمده 
است تماس بگیرید و متن زیر را 

به انگلیسی بگویید.
 

 3841-224-202 دایان فاینشتاین
 

6542-224-202چاک شومر
 

3553-224-202الکس پادیال
 

3121-224-202سنای ایاالت متحده
 

3121-225-202مجلس نمایندگان
 
 

Greetings,
 
I am an Iranian American citizen living in the USA. I would 
like to draw your attention to the people of Iran being 
murdered, kidnapped and beaten on the streets. They are 
peacefully protesting the inhumane rules of the Islamic 
Regime. The most powerful women’s rights movement 
is happening now. And we appreciate the support of the 
USA government. Considering the Russian and Chinese 
governments’ financial and political support of the Iranian 
regime, the USA government should also do more in helping 
a nation who has changed the governmental slogan from 
“Death to America” to “Death to Dictator.”
 

On October 1st, thousands of protesters marched throughout 
America and other countries. However, the governments of 
the free world are still silent and not taking any actions to 
support the Iranian people. 
 
 The Iranian regime is a threat to the world! We desperately 
need your support and your voice to help free Iranians from 
the hands of the Islamic Regime.
Thank you

من یک شــهروند ایرانی آمریکایی ســاکن آمریکا هســتم که  می خواهم توجه 
شــما را به قتل، ربوده شدن و ضرب و شتم مردم ایران در خیابان ها جلب کنم. 
مردم ایران به طور مسالمت آمیزی به قوانین ضد انسانی رژیم جمهوری اسالمی 
اعتراض می کنند. قدرتمندترین جنبش حقوق زنان اکنون در حال وقوع اســت 
و ما از حمایت دولت ایــاالت متحده قدردانی می کنیم. با توجه به حمایت های 
مالی و سیاسی دولت های روسیه و چین از رژیم ایران، دولت آمریکا نیز باید برای 
کمک به ملتی که شــعار حکومت را از »مرگ بر آمریکا« به »مرگ بر دیکتاتور« 

تغییر داده است، کمک کند.
 

در اول اکتبــر، هــزاران ایرانی معترض در سراســر آمریکا و کشــورهای دیگر 
راهپیمایی کردند، در حالی که دولت های آزاد جهان همچنان ســکوت کرده اند 

و هیچ اقدامی برای حمایت از مردم ایران انجام نمی دهند.
 

رژیم ایران تهدیدی برای جهان اســت! ما شــدیداً به حمایت و صدای شما برای 
کمک به آزادی ایرانیان از دست رژیم جمهوری اسالمی نیاز داریم.

 
متشکرم

چکیــده کتاب / در باره نویســنده 
کتــاب» یهودیان ایــران« یکی از 
زیباترین و پیچیده ترین داســتان 
های ناگفته زمان ما را به تصویر می 
کشــد. جامعه غرب اغلب یهودیان 
در ایران را جامعه ای اســیر و تحت 
ســتم تصور می کنند که در داخل 
کشــور خود بیگانه انــد و در عین 
حــال از ترک آن نیز محروم شــده 
اند. کتاب »یهودیان ایران« مجموعه 
مصوری از ایران قرن بیســت و یک 
اســت که نمای منحصربه فردی از 
جامعه یهودیان دراین کشور را ارائه 
می  دهد و معموالً برای دنیای غرب 
ناشناخته است. حسن سربخشیان، 
عکاس خبری، دو ســال را در میان 
جوامع یهودی ایــران زندگی کرده 
و در دورهمی هــای خانوادگی آنها 
شــرکت کــرده اســت. او با کمک 
همکار روزنامه نگار خود بنام پروانه 
وحیدمنش - نحوه زندگی یهودیان را 
مستند کرده است. فراتر از رویارویی 
های شناخته شده منطقه ای، عکس 
هایی که سربخشیان گرفته، زندگی 
واقعی جامعه یهودیــان ایرانی را به 
تصویر کشیده اســت به طوری که 
آنها از نظــر تابعیت، ایرانی و از نظر 
مذهبی ، یهودی هستند. این مسأله 
نشــان از وفاداری آنها به کشورشان 
است حتی اگر کشورشان با سرزمین 
اجدادی آنها از نظر سیاسی در تضاد 
باشد. کتاب »یهودیان ایران« با بیش 
از یکصد عکس تمام رنگی، همراه با 
حاشیه نویسی بسیار و با مقدمه ای 
که توسط مورخ » لیور بی استرنفلد« 
نوشته شــده است، دیدگاه غربی ها 
را نسبت به این جامعه مذهبی زیر 

سوال می برد.

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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  در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا از امروز، آدینه پرداخت کمک هزینه 
بنزین را به ۲3 میلیون کالیفرنیایی آغاز کرد

ایالــت کالیفرنیا در این روند 9/5 میلیــارد دالر را صرف 
بازگرداندن مالیات پرداخت شــده طبقه متوسط خواهد 
کرد و خانوارهایــی که مالیات ۲۰۲۰ خــود را به ایالت 
کالیفرنیا پرداخت کرده اند بین ۴۰۰ دالر تا ۱۰5۰ دالر و 
افرادی که به صورت مستقل مالیات پرداخت کرده اند بین 

۴۰۰ دالر تا 7۰۰ دالر دریافت خواهند کرد.

این پرداخت ها به صورت بانکی به ۸ میلیون حساب بانکی 
واریز خواهد شد که تا پایان اکتبر ادامه می یابد و از پایان 
اکتبر تا ۱۴ نوامبر یک دسته دیگر آن را به صورت کارت 
بانکی دریافت می کنند کــه می تواند تا ۱5 ژانویه ادامه 

یابد.

انتخابات میان دوره ای

• در مناظره ۲ نامزد شهرداری لوس انجلس، کارن بس 
تالش کرد ریک کاروسو را یک فرصت طلب معرفی کند 
که نمی توان به او اعتماد نمود و در برابر ریک کاروسوف 
کارن بــس را در دوران نمایندگی کنگره فردی با داوری 

های ضعیف خواند.
جفری کاتزنبرگ، میلیونر معروف هالیوود، در همراهی با 
کارن بس، یک میلیون دالر به کارزار انتخاباتی او کمک 

کرد.

• در انتخابات کالیفرنیــا Proposition ۱ که درمورد 
افزودن متممی برای ســقط جنین به قانون اساســی 
کالیفرنیا می باشد، درصورت تصویب، گام بلندی خواهد 
بود در کالیفرنیا در برابــر دیوان عالی قضایی آمریکا در 
لغو قانون Roe vs. Wade که از ســال ۱97۳ تا سال 
جاری اجرایی می باشد و اکثریت محافظه کار دیوان عالی 

قضایی آن را لغو کرده است.

شرکت آمازون اعالم کرد که 10000 نفر را 
درجنوب کالیفرنیا استخدام می نماید.

این اســتخدام می تواند پاره وقت و یا تمام وقت باشد و 
میزان پرداخت بر مبنای شــغل و شهر مورد استخدام 

متفاوت خواهد بود.
این مشاغل از آشپزی، بســته بندی، فرستادن کاال به 
مشتریان و حتی رانندگی برای حمل کاال خواهد بود و 

دســتمزد تعیین شده از ساعتی ۱9 دالر آغاز می شود. 
این اســتخدام ها در راستای نیازهای آمازون در دوران 
تعطیالت است و شماری از مزایا همانند K(۴۰۱(، بیمه 
درمانی و پرداخت شــهریه کالج در آن گنجانده شــده 

است.

کتاب رایگان برای کودکان زیر 5 سال

با تصویــب الیحه SB۱۱۸۳ و امضای گوین نیوســام، 
میلیون ها کودک زیر 5 ســال از ماه جون ۲۰۲۳، از راه 
پست کتاب دریافت خواهند نمود تا به خواندن و دوست 

داشتن کتابخوانی در دوران پیش دبستانی بپردازند.
ایــن الیحه که از ســوی دو حــزب تصویب شــده و 
Imagination Library نام دارد، با کمک مالی دالی 
پارتون )Dolly Parton( هنرپیشه سرشناس هالیوود 

طراحی شده است.
بر مبنای این طرح، نزدیک بــه ۲/۴ میلیون کودک در 
5۸ کانتی کالیفرنیا، ماهی یک کتاب رایگان تا تولد پنج 

سالگی دریافت خواهند کرد.
این طرح در ســال ۱995 در ایالت تنســی زادگاه دالی 

پارتون آغاز شده بود.

دبیرکل عفو بین الملل: خشونت بی رحمانه حکومت 
جمهوری اسالمی در برابر مردم ایران، نتیجه 

واکنش ضعیف جامعه بین المللی است

اگنس کاالمار، دبیرکل عفو بین الملل در واکنش نسبت به 
کشتار خونین مردم ایران، خشونت بی رحمانه نیروهای 
امنیتی رژیم جمهوری اسالمی را، نتیجه مصونیت این 

رژیم و واکنش ضعیف جامعه بین المللی خواند.
دبیرکل عفو بین الملل اظهار داشت: »مقامات جمهوری 
اسالمی بارها و بارها نشان داده اند که با بی اعتنایی به 
کرامت انســانی ، برای حفظ قدرت از هیچ کاری دریغ 
نمی کنند. خشونت بی رحمانه ای که نیروهای امنیتی 
جمهوری اسالمی در برابر اعتراضات مردم ایران بکار می 

برند، نتیجه واکنش ضعیف جامعه بین المللی است.« 
وی افزود: »بسیار نفرت انگیز است که سه سال پس از 
اعتراضات نوامبر ۲۰۱9، که در آن حادثه صدها نفر به 
طرز وحشتناکی کشته شدند، هنوز مقامات جمهوری 
اســالمی بی شرمانه، به حمله بی رحمانه برعلیه مردم 

ایران ادامه می دهند. « 
 دبیرکل عفو بین الملل تأکید کرد :» تنها راه مجازات 
این چنین اقداماتی، این اســت که کشــورهای عضو 
سازمان ملل متحد هرچه سریعتر یک مکانیسم مستقل 
پاسخگویی تحت قوانین بین المللی، در مقابل جنایاتی 
که رژیم جمهوری اسالمی ایران مرتکب می شود، ایجاد 

کنند.«
 بنابه گــزارش عفو بین الملل، دســت کم ۸۲ نفر در 
سرکوب خونین رژیم جمهوری اسالمی ایران در زاهدان 
کشته شــدند . نیروهای امنیتی این رژیم در سرکوب 
خشونت آمیز ۳۰ سپتامبر پس از نماز جمعه در زاهدان 
، با شلیک گلوله های ساچمه ای و پرتاب گاز اشک آور 
به سوی نمازگزاران، دست کم 66 نفر از جمله کودکان 

را کشته و صدها نفر را مجروح کردند. 
بنابه این گــزارش از آن زمان، ۱6 نفر دیگر در حوادث 
جداگانه ای در زاهدان در میان سرکوب مداوم معترضین 
کشته شــدند. شواهد جمع آوری شــده از خانواده های 
قربانیان، شاهدان عینی و تصاویر و فیلم های تظاهرات 
نشان می دهد که تعداد واقعی کشته شدگان از زاهدان 

احتماالً بیشتر است.
کشــتار خونین ۳۰ سپتامبر که توسط ایرانیان به طور 
گسترده به عنوان »جمعه خونین« از آن یاد می شود، 
مرگبارترین روز ثبت شده از زمان گسترش اعتراضات 

در سراســر ایران، پس مرگ مهسا امینی توسط پلیس 
»اخالق« ایران می باشد. 

 
مســوولین و مقامات رژیم جمهوری اسالمی ادعا می 
کنند که این معترضان اموال عمومی را آتش زنده اند. 
در حالــی که، عفو بین الملل هیچ مدرکی در مورد این 
ادعا پیدا نکرده اســت که دال بر اعمال خشــونت آمیز 
معترضین باشد و اقدام وحشیانه نیروهای امنیتی این 

رژیم را توجیه کند. 
 تظاهــرات در زاهدان، ســاکنان اقلیت قومی بلوچ که 
مدت هاست تحت ستم قرار گرفته اند، قرار بود بعد از 
نماز جمعه در ۳۰ سپتامبر به عنوان نمایش همبستگی 
با اعتراضات سراسری و برای پاسخگویی در مورد تجاوز 
دختری ۱5 ساله توسط یک فرمانده نیروی انتظامی این 

استان، برگزار شود. 
در ایــن روز، در حالی که گروهــی از مردم در مصلی 
بزرگ زاهدان، پس از اتمام نماز، در مقابل پاسگاه پلیس 
روبروی جاده برای اعتراض و شعار تجمع کرده بودند، 
نیروهای امنیتی گلوله های ساچمه ای به آنها شلیک 
کردند و گاز اشک آور از پشت بام کالنتری به سمت آنها 

پرتاب کردند. 
همزمان، نیروهای امنیتی لباس شــخصی از پشــت 
بــام چندین خانه مجاور به ســوی معترضان و عابران 
تیراندازی کردند که عکس های به اشــتراک گذاشته 

شده توسط فعاالن نیز تایید این مطلب می باشد. 
نیروهای امنیتی همچنین به طور غیرقانونی گلوله های 
واقعی، گلوله های ساچمه ای و گاز اشک آور را مستقیماً 
به نزدیکی مصلی شلیک کردند، جایی که صدها نفر از 
جمله کودکان و افراد مسن هنوز در حال برگزاری نماز 

جمعه بودند.
 

ترجمه از گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : سایت خبری عفو بین الملل 

h t t p s : / / w w w. a m n e s t y. o r g / e n / l a t e s t /
news/10 /2022/iran-at-least -82 -baluchi-
protesters-and-bystanders-killed-in-bloody-
crackdown/

راب بونتا، دادســتان کل کالیفرنیا در کنفرانس مطبوعاتی امروز 
آدینه از دستگیری 56 نفر که در دزدی نزدیک به 5 میلیون دالر 

از اموال مردم که از پست دزدیده شده بود خبر داد.
این گروه در کانتی های لوس انجلس و سن برناردینو کانتی، چک 
های پستی مردم را دزدیده، به سرعت نقد کرده اند و پس از آن 

بیدرنگ با کارت بانکی، آن را از حساب ها برداشت کرده اند.
این گروه نه تنها به جرم دزدی، بلکه به جرم پول شــویی، تقلب 

بانکی محاکمه خواهند شد.
در این عملیات افزون بر پلیس، شریف دپارتمان و نیروهای قانونی 

محلی، نیروهای فدرال نیز همکاری کرده اند.

 دستگیری 56 نفر از عامالن دزدی اموال مردم

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/iran-at-least-82-baluchi-protesters-and-bystanders-killed-in-bloody-crackdown/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/iran-at-least-82-baluchi-protesters-and-bystanders-killed-in-bloody-crackdown/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/iran-at-least-82-baluchi-protesters-and-bystanders-killed-in-bloody-crackdown/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/iran-at-least-82-baluchi-protesters-and-bystanders-killed-in-bloody-crackdown/
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  در کانون خبر:

شکایت از ایالت کالیفرنیا برای حذف نام
 رییس دیوان عالی کشور از دانشکده حقوق

بازمانــدگان و وابســتگان خانــواده Hasting از ایالــت 
کالیفرنیا و هیئت مدیره دانشگاه UC Hasting به خاطر 
 UC Hasting Collage of تغییر نام دانشکده حقوق

Law شکایت کردند.
 AB۱9۳6 پس از آن که ماه گذشته گوین نیوسام الیحه 
را در ۲۳ ســپتامبر امضا نمود که به موجب آن نام رییس 
دیــوان علی قضایی کلینتون هیســتینگ از ســردر این 

دانشکده حذف شود و دانشکده تغییر نام دهد این شکایت 
ارائه شده است. 

این قاضی در سال ۱۸7۸ رئیس دیوان عالی قضایی بوده و 
در دوران کشف طال در کالیفرنیا ۱۰۰ هزار دالر سکه طال 
به ایالت داده تا دانشکده ای به نام او بنا شود و همزمان او 
با پرداخت پول موجب کشتن سزخپوستان بومی  و آوردن 

جمجمه آنها شده است. 

کاهش ذخیره آب در منابع ابی 
و بحران آب در رودخانه کلورادو

بــا کاهش ذخیره آب در منابع ابی و بحران آب در رودخانه 
کلورادو، اداره های آب در جنوب کالیفرنیا تصمیم گرفته اند 
تــا با مصرف کمتر از آب رودخانه کلــورادو، آب مصرفی 6 
کانتی جنوب کالیفرنیا را از ســهمیه ۴/۴ میلیون اکر فوت، 
آب مصرفی را به نسبت نیاز بین کشاورزان ریورساید کانتی 
و امپریال کانتی و ساکنان سن دیه گو کانتی و لوس انجلس 

کانتی تقســیم کنند و برای این منظــور راهی جز کاهش 
بیشتر و صرفه جویی برنامه ریزی شدیدتر دیده نمی شود. 

در نامه مشــترکی که اداره منابع آب کلــورادو و ۴ کانتی 
جنوب کالیفرنیا به دولت فدرال نوشــته اند از تصمیم خود 
بــرای کاهش 9 درصدی از ســهمیه اب کالیفرنیا ســخن 

گفته اند. 

انتخابات میان دوره ای

۳۳ روز بــه انتخابــات میان دوره ای ۸ نوامبر مانده اســت و 
نامزدها در هر بخشــی تالش می کنند به جذب بیشتر رای 

دهندگان بپردازند. 
کارن بس، نماینده کنگره و نامزد انتخابات شهرداری در دیدار 
از مرکز LGBTQ در ســانتامونیکا در مورد طرح خانه های 

ارزان قیمت برای ۴۰۰۰۰ بی خانمان سخن گفت. 
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا نیز که برای دور دوم نامزد 

انتخابات اســت و با گرانی بنزین در کالیفرنیا روبروســت از 
افزایش مالیات تولید کنندگان بنزین به سبب افزایش بی رویه 
بهای بنزین سخن می گوید: در حالی که بهای نفت خانم رو به 
کاهش است، تولید کنندگان بهای بنزین را افزایش می دهند 
و با حرص و طمع به درآمد بیشــتر روی آورده اند و نماید از 

درآمد خود مالیات بیشتری بدهند. 

کشف و ضبط بزرگترین محموله مواد مخدر

 مامــوران دولــت فــدرال در مبارزه با مــواد مخدر را 
همکاری پلیس Fontana از بزرگترین محموله ضبط 
شده در خانه ای در Norco به ارزش ۳۳ میلیون دالر 

خبر دادند. 
در گزارش مامــوران فدرال به ضبــط ۳55۲ پاند متا 
آمفتامیــن و ۱۴5 پاند کوکائین در خانه ای در شــهر 
Norco اشــاره شده اســت که در گاراژ خانه انباشته 

شده بود. 
ایــن مواد مخــدر، به ویــژه متاآمفتامیــن صنعتی، از 
مرگ آورترین مواد مخدر اســت و باند تبهکاری تولید و 
 Sinaloa توزیع مواد مخدر مکزیک، معروف به کارتل
منشــاء اصلی این محموله مواد مخــدر و توزیع آن در 
کالیفرنیا بوده است، ماموران از شمار دستگیر شدگان و 
زنجیره ارتباطی این باند مواد مخدر اطالعاتی نداده اند. 

نظرسنجی دانشگاه برکلی: 
دانالد ترامپ رئیس جمهور پیشین باید محاکمه شود

آخرین نظرسنجی دانشگاه برکلی نشان می دهد که دوسوم 
رای دهندگان کالیفرنیایی احساس می کنند که مدارک کافی 
برای اثبات جرم دانالد ترامپ رئیس جمهور پیشــین وجود 

دارد و او باید محاکمه شود. 
این نظرسنجی نشان می دهد که در این مورد، رای دهندگان 
بنابر خط حزبی خــود تصمیم گرفته انــد. جمهوریخواهان 
باور دارند که محاکمه ترامپ درســت نخواهد بود از هر ۱۰ 

جمهوریخــواه 6 نفر مخالف محاکمه اســت و آن را به زیان 
آمریکا می داند در جبهــه دموکرات ها تنها ۴ درصد همانند 
جمهوریخواهــان، محاکمه ترامپ در یورش به ســاختمان 
کنگــره در 6 ژانویه و یافته های کمیته، هنوز برای شــماری 

کافی نیست. 
7۰ درصــد کســانی که بســتگی به این دو حــزب ندارند، 
می گویند به اندازه کافی مدرک برای محاکمه او وجود دارد. 

انتخابات میان دوره ای در کالیفرنیا

روز ۸ نوامبر انتخابات میــان دوره ای کالیفرنیا خواهد بود، اما 
برگه های انتخابات پستی را می توان زودتر به صندوق های ویژه 

انتخابات رساند. 
انتخابات این دوره، یکی از مهم ترین دوره ها برای موازنه قدرت 

است. 
دموکرات ها از نظر شمار سناتورها 5۰-5۰ هستند و تنها از دست 
دادن یک ســناتور می تواند اکثریت سنا را به جمهوریخواهان 

بسپارد برای همین گزینش الکس پدیا برای دموکرات ها بسیار 
مهم است. برای خانه نمایندگان، کالیفرنیایی ها 5۲ نماینده را 
برمی گزیند و خانه نمایندگان تنها با 5 کرسی بیشتر در دست 

دموکرات هاست. 
جمهوریخواهان کالیفرنیا دست کم 5 کرسی را با منطقه بندی 
جدید نشانه رفته اند، کالیفرنیا می تواند نقش اساسی در موازنه 

قدرت سیاسی ۲ حزب در کنگره را داشته باشد. 
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  در کانون خبر:

ناشران مستقل ایرانی در تبعید، طی بیانیه ای 
از خیزش ملت ایران حمایت و پشتیبانی کرد

این بیانیه توسط ناشران و انتشارات ایرانی در تبعید از جمله: نشر آفتاب، نروژ / انتشارات 
ارزان، ســوئد / نشر استورنوس، مونیخ / نشر باران، ســوئد / نشر بامداد، تورنتو / نشر دنا، 
هلند / انتشارات ساتراپ، لندن / شرکت کتاب، آمریکا / شهروند، تورنتو / انتشارات فروغ، 

آلمان منتشر شده است.
متن کامل بیانیه  به شرح زیر است.

 
بیانیه ناشران مستقل ایران )در تبعید(

 
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت           این عوعو سگان شما نیز بگذرد   )سیف فرقانی(

 
زن، زندگی، آزادی

 
اعتراض های مردمی که پس از قتل حکومتی مهســا امینی آغاز شد، به فوریت در سراسر کشور 

گسترش یافت و به جنبشی گسترده علیه کل مناسبات ضد انسانی موجود تبدیل شد.
این در حالی اســت که در روزهای اخیر، حکومت جمهوری اســالمی بر ابعاد کشتار و سرکوب 
افسارگسیخته ی خود افزوده است. مامورانش در سیستان و بلوچستان بسیاری را به خاک و خون 
کشیده اند، به دانشگاه ها حمله کرده اند تا به گفته ی خودشان دانشجویان را »حجامت« کنند. به 

خانه ی نویسندگان، هنرمندان و فعاالن مدنی هجوم برده اند و بسیاری را ربوده اند.
اعتصاب سراســری معلمان در روزهای چهارم و ششم مهرماه و فراخوان اعتصاب سراسری آنان 
برای روز دوازده مهر و شــروع اعتراضات دانش آموزی، قیام مردمی علیه وضعیت موجود را بیش 
از پیش به نقطه برگشت ناپذیری برده و در این سو، تمامی تشکل های کارگری و بازنشستگان با 
صدور بیانیه های اعتراضی و وجود زمزمه اعتصابات گســترده در مراکز کارگری، دوشادوش هم 

می روند تا نوید بخش تحوالتی عظیم و بنیادین در کشور شوند.
 

امروز جهانی به احترام انفجار آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران، کاله از ســر برداشته و با شور 
و شعف وصف ناپذیری در جای جای گیتی به حمایت از آن برخاسته اند.

چشــمان مهسا و همه دختران و پسران نوجوان و جوان کتک خورده و در خون غلطیده ایران و 
دانشــجویان و همه انسان های آزادیخواه به دستان توانمند همه ی مردم ایران است تا با نافرمانی 
مدنی، اعتصاب و حضور در خیابان، بســاط جهل و سیاه اندیشــی را از فرهنگ ایران زمین جمع 

کنند.
ما ناشران مستقل ایرانی )در تبعید(، اگرچه از راه دور اما دست در دست مردم ایران صدای بلند 
و رسای شما خواهیم بود تا فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی تان را به گوش جهانیان برسانیم و 
وادارشان کنیم در دفاع از خیزش سراسری مردم ایران که برای به دست آوردن زندگی ، آزادی  و 

حرمت و کرامت انسانی ، قدرتمندتر از همیشه به میدان آمده است، پافشاری کنند.
تجربه چهل و ســه سال گذشته نشان داده رژیم ضد فرهنگ جمهوری اسالمی هیچ خواسته ای 
)از جمله برداشتن ممیزی و سانسور( را برنمی تابد. بنابراین همانگونه که در شرایط کنونی مردم 
از نظام و قوانین آن عبور کرده اند، بر نویســندگان و ناشــران ایرانی است که به هر وسیله ای که 
می توانند خودسانسوری و سانسور را نادیده بگیرند و در کنار دفاع از جنبش آزادی خواهانه زنان 

و مردان ایران، به عادی سازی نشر بدون ممیزی و مجوز یاری رسانند.

کاهش فروش خانه در شهرهای پرخواستار

از فروش خانه ها در امریکا در شهرهای پرخواستار کاسته می شود و ۳ 
شهر کالیفرنیا در میان ۱۰۰ شهری است که فروش خانه ها در آن کم 
شد و کاهش تقاضا برای خرید به سوی کاهش قیمت ها خواهد رفت. 
ماندگاری خانه های آماده فروش برای بیش از ۱9 روز در بازار فروش 
خانه یکی از مالک ها بوده اســت که ۴۳/۱7 درصد کاهش در شمار 
فروش خانه را نشان می دهد که ۲6/۸۱ درصد از فروش خانه ها، همراه 

با کاهش بهای خانه ها همراه بوده است. در این گزارش شهرهای سن 
هوزه، سانتاکالرا، سن دیه گو از شهرهایی هستند که بازار فروش آنها 

رو به آهستگی است. 
لوس آنجلس هنوز از شهرهای پرخواستار است و پس از آن النگ بیچ 
و آناهایم از شهرهای بزرگ درخواستار هستند که رو به آهستگی در 

فروش خواهند رفت. 

فروش پوشاک و دیگر کاالهای دست دوم به صورت آنالین

سازمان غیرانتفاعی Goodwill که پوشاک و دیگر کاالهای دست دوم 
را از خانه هایــی گردآوری می نماید که دیگر نیازی به آنها ندارد و برای 
فروش و به دســت آوردن درآمد، این پوشاک را در فروشگاه های خود 
عرضه می نماید اعالم نمود که خریداران از این پس به جای جستجو در 
میان فروشگاه ها، می توانند از وب سایت Shopgoodwill.com دیدار 

نمایند و آن را خریداری نمایند.

فروش پوشــاک دست دوم در دوران کرونا رونق یافته است و اکنون در 
دوران گرانی و تورم، خریداران بیشتری یافته است. 

این سازمان غیرانتفاعی که فروش را آنالین انجام می دهد، هنوز گردآوری 
پوشاک و دیگر کاالها را به طور سنتی انجام خواهد داد. 

از آغاز سال ۲0۲3 کالیفرنیایی ها 
برای عبور از خیابان جریمه نخواهند شد

با تصویب الیحه AB۲۱۴7 که به نام آزادی عبور از خیابان 
The Freedom to Walk Act معروف شده و از امضای 
گوین نیوســام گذشته است عبور از خیابان با رعایت ایمنی 

جرم نخواهد بود و عابران پیاده جریمه نخواهند شد. 
بر اســاس این الیحه جدید تنها در صورتی که خطر تصادف 

فوری با اتوموبیل وجود داشــته باشد، ماموران عابر پیاده را 
جریمه خواهند کرد. 

به عابران پیاده پیشنهاد شده است همواره از خط کشی و با 
توجه به چراغ ســبز از عرض خیابان عبور کنند تا مشکلی 

پیش نیاید.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113508
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  در کانون خبر:

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 CIA آمریکا، MI6 انگلســتان، موساد اســرائیل گذرانده و نیز 
تحصیالت خود را در دانشــکده ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به 

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل 7۰ ساله تجربه و 
بیش از ۲۲ ســال 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 ناگفته ها، نادیده ها، 

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

 310.477 7477

منتشـر شـد

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

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

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

دورم...

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

روایت ماندگاری )۲ جلدی(
هما  سرشار

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

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

روایت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

کالیفرنیا دستیابی به پیشینه جرم افراد را ممنوع می کند

 کالیفرنیا با امضای گوین نیوسام از اول جوالی ۲۰۲۳ قانونی را اجرایی خواهد نمود 
که به موجب آن جرم گذشته ۲۲5۰۰۰ نفر مهر و موم شده و دستیابی به آن برای 
عموم ممنوع خواهد شد و یک میلیون نفر نیز واجد شرایط برای درخواست از قاضی 

برای مخفی ماندن گذشته شان خواهند بود. 
این الیحه که SB7۳۱ نام دارد و به قانون پاکی ایالتی، معروف اســت و ایالت هایی 

چون پنسیلوانیا، یوتا، میشیگان، کنتیکت، دالور، اوکالهما و کلرادو نیز همانند آن را 
دارند فرصت  می دهد که مجرمان پیشین که دوران زندان خود را گذرانده اند و پس 
از آن نیز دســت به جرم دیگری نزده اند با گذشته پاک، به اجاره مسکن و استخدام 

بپردازند و زندگی تازه ای را برای خود رقم بزنند.

اعالمیه های ضدیهود در شب Yom Kippur در برابر خانه های مردم

 San در برابر خانه های مردم در Yom Kippur اعالمیه های ضدیهود در شــب
Mario و Pasadena قرار گرفت. 

ســاکنان San Mario متوجه می شوند که فردی اعالمیه در برابر خانه آنها قرار 
می دهد که به پلیس گزارش می شود و پلیس می گوید گروهی بدون در نظر گرفتن 
این که چه کسی یهودی است ،اعالمیه های ضدیهود را در برابر خانه های آنها قرار 

داده اند. 
این اعالمیه ها در کیسه ای نایلونی همراه با شماری سنگ و نوشته توهم زایی در مورد 

انتشار بیماری کرونا از سوی یهودیان بوده است. 
ناگفته نمانند همانند این گونه اعالمیه ا در ماه اپریل در بورلی هیلز در زمان عید 

پسح قرار داده شده بود و جنگ اوکراین را به یهودیان نسبت داده بودند.

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105


9 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 335  OCTOBER  ,7 , 2022  هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  335  - آدینه   7  اکتبر  2022

 مقاله:

بیژن خلیلی

تقویم عبری 5783 )۲0۲۲-۲0۲3( شرکت 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 

برای  درگذشت  عبری  تاریخ  با  یهودی  ایرانی  درگذشتگان  نام 
یادآوری نام آنها در نیایش روزانه

  در کانون خبر:

 به بیراهه رفتن انقالب ها 

انقالب اســالمی انتقام »مشــایخ و مراجــع« از نظام 
حکومت قانــون بود. این انقالب، در آغاز، توانســت با 
پراکندن خاکستر ایدئولوژی چپی ـ شریعتی در چشم 
مردم آنان را از دیدن محروم کند. یکی دو دهۀ نخست 
پس از انقالب، این طور القا می شد که زمان دولت های 
ملّی گذشــته است. این کوششــی بود برای بی حسی 
موضعی دادن به ملّتی که گیجی انقالب او را فراگرفته 
بود. کوشــش برای تبدیل ملّت به اّمت – و در نهایت 
بخشی از یک اّمت بزرگ تر – که فراهم آمده از جماعات 
بی هویت، پراکنده، بدوی و، بیش از هر چیز، دشــمن 
ملّت ایران، از همان آغاز، محتوم به شکســت بود، اما 
ایدئولوژی چپی ـ شریعتی تنها مردم را از نعمت بینایی 
محروم نکرده بود، بلکه ســازندگان آن ایدئولوژی خود 
نیز قربانی ایدئولوژی خود بودند و نتوانســتند ببینند 
که بر روی کدام تپه ای از شــن های مواج نشسته اند و 
زمانی که توفان به وزیــدن آغاز کند آنان دیگر مکان 
و جهت خود را پیدا نخواهند کرد. این که در سال های 
اخیر روند اعتراض های مردمی، که از حقوق از دســت 
رفتۀ خود آگاهی پیدا کرده اند، شتاب بیشتری گرفته 
است، در حالی که حکومتیان روز به روز گیج تر شده اند، 
این که از خاندان جلیل شــریعتی و شریعتی چیان، و 
اتحاد شوم چپ وطنی صدایی بلند نمی شود، این همه، 
نشانۀ این واقعیت اسفناک تاریخ معاصر ایران است که 
عامالن و فاعالن دگرگونی های سیاســی گروه هایی از 

عقب مانده های ذهنی، از فدایی، مجاهد، پیکار، توده ای 
تا گروهک های مذهبی، فراهم آمده بود که همه کلنگ 
به دست آمادۀ نابودی کشور، بنیان ملّیت آن، و دولت 
ملّی بودند، اما حتیٰ توان گذاشــتن یک دو آجر روی 
هم را نداشتند. به نظر من، ورای همۀ توضیح هایی که 
می توان از شکســت کنونی ج.ا. داد این نکته اهمیت 
بیشتری دارد که رویکرد مسئوالن آن نسبت به ملّیت 
ایرانی دعوت به خودکشی جمعی ما بود. بدیهی است 
چنین دعوتی در کشــوری با چنان سابقه ای تاریخی و 
خودآگاهی ملّی نمی توانست در دراز مدت مورد اجابت 
قرار گیرد. من گمان می کنم که مسئوالن ج.ا. جز این 
یک دعوت هیچ برنامۀ دیگــری برای حکومت ندارند. 
برهان قاطع من بر این ادعا نیز در این اشارۀ به دعوت 
مجدد شــورای نگهبان به این که گویا آنان »بر اجرای 
احکام شرع اصرار« دارند آمده است. آیا همین »اصرار« 
نیز نوعی دعوت به خودکشــی ج.ا. نیست؟ مسئوالن 

خود دانند! 
رخدادهای اخیر آشــکارا نشان می دهد که از خیل آن 
همه ســازمان و گروه و گروهــک چیزی جز »فعاالن 
سیاسی« سخت متوسط و »تحلیلگران مسائل ایرانی« 
که دیگر وجود ندارد درنیامده اســت. در بســیاری از 
انقالب های دیگر، از فرانســه تا انقالب اکتبر، رهبرانی 
پیدا شــده اند که فکــر کنند انقالب آنــان چگونه به 
بیراهه رفت؛ فعاالن سازمان های چپ و مذهبی ایران، 

که چنان که به عیان در چهل ســال گذشته دیده ایم، 
یکی از دیگری عقب مانده تر هستند در سّنت سیاست 
معاصر ایران پتویی سر کشــیده  اند و در خیاالت خود 
در روزهایی به ســر می برند که می توانســتند ژ.ث. به 
دســت در خیابان های تهران جلــوالن دهند و فوکو 
می نوشــت که »من تردیدی ندارم که این دست هایی 
که چنین بلند شده اند نمی توانند شکست بخورند«. با 
مایه از بالهت، فوکو، و آنان که دل به عشــوۀ او سپرده 
بودند، تنها می توانستند شکست بخورند. نه فوکو و نه 
فریفتگان او نمی دانستند ایران چگونه کشوری و ملّیت 

ایرانی چگونه ملّیتی است. 
این کشور و این ملّت که بسیار کوشش کرده اند توضیح 
دهند که هرگز وجود نداشته است، چون هم کشور بود 
و هم ملّــت، و اهمیتی ندارد که علوم اجتماعی جدید 
چه سفسطه ای می تواند دربارۀ آن ها ببافد، اینک، همۀ 

رشته های آنان را پنبه کرده است. 
انقالب_ملی_ایران در راه است، می توان آن را فهمید، 

اما می توان همچنان »اصرار« داشت.
 بدیهی است که در این صورت انقالب راه خود را خواهد 
رفــت. آن گاه که چرخ انقالب راه افتاد هیچ »اصراری« 

نخواهد توانست زیر آن له نشود. 
  نه! این برف را دیگر سِر ایستادن نیست!...

استاد سید جواد طباطبایی/نظریه پرداز و فیلسوف سیاسی

آمار انتخابات 

در ۸ نوامبر، رای دهندگان کالیفرنیا تصمیم خواهند گرفت تا سرنوشت ۳۱۰ میلیارد 
دالر بیمه اتوموبیل، مسکن و دیگر موارد بیمه را به چه کسی بسپارند. 

ریــکاردو الرا از حزب دموکــرات از لوس انجلس که هم اکنون رئیس کمیســیون 
کالیفرنیا در رقابت خواهد بود با رابرت هاول از حزب جمهوریخواه که کارخانه تولید 

دســتگاه های امنیت سایبری را دارد، مخالف سقط جنین است او می گوید یک فرد 
ناوارد بهتر از کسی است که نمونه فساد است. 

ریکاردو الرا که مدت زیادی را در مجلس ایالتی کالیفرنیا گذرانده و مورد پشتیبانی 
گوین نیوسام است.

https://ch1.cc/
https://ch1.cc/
https://play.google.com/store/books/details/Ketab_Corporation_%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%DB%B5%DB%B7%DB%B8%DB%B3?id=GQuMEAAAQBAJ
https://vgbailbonds.com/
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بنگاه خبری ایرانشهروند

در این توفان جنایت و خشونت جمهوری اسالمی، می توان طنز نوشت آیا؟

سرمقاله ایرانشهروند: از انقالب تا آزادی چقدر میشه؟

با اینکه چند سالی میشه از ایران اومدم بیرون اما همیشه صداها و خاطره های روزانه 
ام از اون زندگی سخت زیر فشار استبداد دینی دایم توی سرم می چرخه ... 
میدوون انقالب، راننده مسافرکش )با فریاد(: آزادی یه نفر، آزادی یه نفر ... 

مسافر: آقا ببخشید کرایه انقالب تا آزادی چقده؟
راننده: بدو آزادی یه نفر ... ده هزار تومن ...

مسافر: چه خبره؟ من همیشه هفت هزار میدم این مسیرو ...
راننده: منم همیشه همین قدر می گیرم، ناراحتی یه ماشین دیگه ... آزادی یه نفر!

مسافر: هشت هزار بگیر خیرشو ببینی ...
راننده: آزادی یه نفر، حرکت )در حالی که داشت نعره می کشید( ... داداش چونه نزن، 
کرایه انقالب تا آزادی همین قدره ... آزادی یه نفر ... ببینم پول بنزین و اســتهالک 
ماشــین منو تو میدی؟ ... آزادی یه نفر ... خداییش باس واسه مام بصرفه حاجی ... 
آزادی یه نفر ... باس بتونم یه لقمه نون ببرم خونه واسه زن و بچه ام یا نه؟ ... آزادی 

یه نفر ...
مسافر: باشه آقا، قانع شدم، سوارشو بریم، دیرمون شد ...

راننده: برو سوار شو االن میام ... آزادی یه نفر!!!
مسافر در حالیکه در عقب ماشینو باز می کرد تا سوار شه، نفر بغل دست راننده در رو 
باز می کنه تا پیاده شه ... مسافر در حالیکه به مسافر بغل دستیش با تعجب نگاه می 

کرد گفت: آقا چرا این جلوییه پیاده شد؟ پشیمون شد؟ آزادی نمیره؟
مسافر بغل دستی: نه داداش، اونم راننده خطیه، اومده بود نشسته بود تا مسافر برای 

رفیقش جور کنه ...
مسافر بدون اینکه دیگه چیزی بگه یا فکری بکنه برگشت طرف پنجره و به یه نقطه 
نامعلــوم زل زد و گــوش به فریادهای راننده ســپرد ... آزادی یه نفر، آزادی یه نفر، 

حرکت ...
 انقالب ملی ایران از روز قتل مهسا امینی آغاز شده و هر آنکه فکر می کند با فروکش 
کردن نســبی خشونت نظام یا کمتر شــدن جمعیت در خیابان، مبارزه ملت ایران 
بزودی پایان خواهد یافت، سخت در اشتباه است ... رنسانس ایران آغاز و انقالب برای 
آزادی شــتاب زیادی پیدا کرده ... مانند آتش پاک کننده کثافات، فرزندان زرتشت 
برای آزادی کشورشان از چنگال فرقه نا ایرانی و اهریمنی جمهوری اسالمی، به جان 
نظام نامقدس افتاده و آن را با حجاب سوزانی و نافرمانی های مدنی تقدیس زدایی 
کرده، می سوزانند ... انقالب خمینی در حال سوختن در آتش خشم ما مردم است تا 

از دل آن انقالب ملی ایران متولد شود ... امید است بزودی ...
اما آیا انقالب ملی ایران برای بیگانگان مفید خواهد بود؟ چه کسانی سود خواهند برد 
و چه کسانی زیان؟ آیا آنچه در ایران در حال وقوع است، مورد پسند کشورهای دیگر 

هم هست یا این ژست های حمایت از ملت ایران صرفا تبلیغاتی است؟
روسیه: در اوج انتشار اخبار انقالب ملی ایران و خیزش سراسری مردم و در حالیکه 
برای اولین بار بعد از انقالب اسالمی، اخبار مبارزات مردم ایران تیتر یک اکثر رسانه 
های بین المللی شــده بود، روس ها که یکی از پشتیبانان اصلی جمهوری اسالمی 
هســتند، با خونسردی و بدون سر و صدا چهار استان اوکراین را ضمیمه خاک خود 
کردند و تمام! روس ها انقدر زرنگ هستند که اگر ببینند دیگر نمی توان جمهوری 
اسالمی را نگهداشت، به راحتی پشت شان را خالی کنند اما اولویت اول پوتین حفظ 
جمهوری اســالمی در همین وضعیت معلق و تحت تحریم است تا جایی که امکان 
داشته باشــد. از طرفی اگر جمهوری اسالمی نباشد، روس ها مهم ترین اهرم فشار 
به آمریکا را در منطقه خاورمیانه از دست خواهند داد پس باید رژیم خامنه ای را به 
هر قیمتی نگهداشت مگر اینکه دیگر قطع امید کنند که فعال نشانه ای از این قطع 

حمایت از نظام از سوی روسیه دیده نمی شود ...
چین: آنها ثابت کرده اند که هدف اولشان حفظ کاسبی و تجارت با جمهوری اسالمی 
اســت همانطور که با کشــورهای به ظاهر دشــمن نظام هم روابط تجاری و حتی 
نظامی دارند. اگر این رژیم نباشد، چینی ها چگونه می خواهند نفت بسیار ارزان از 
ایران بخرند و کاالهای بنجل خود را به بازار ایران بفرســتند و قراردادهای اقتصادی 

فاشیستی یک طرفه با حکومت وطن فروش جمهوری اسالمی ببندند؟
اروپا )بریتانیا، فرانسه و آلمان ...(: بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا همین امروز اروپایی 
ها در نقش ناجی و حافظ جمهوری اسالمی ظاهر شده اند و هر آنچه جنایت و ترور 
و بمب گذاری در خاک اروپا توســط عوامل نظام انجام شده یا می شود را ندید می 
گیرند و به روابط کثیف شان با مالیان ادامه می دهند. برای مثال، در همین روزهایی 
که در جلوی چشم جهانیان، فرزندان ایران زمین را به خاک و خون می کشند، دولت 
و مجلس بلژیک در حال زمینه سازی برای بازگرداندن اسداهلل اسدی به ایران هستند 
پس نشانی از حمایت واقعی از انقالب ملی ایران از سوی اروپایی ها دیده نمی شود 

و فقط به محکوم کردن کالمی و هشدارهای آبکی دیپلماتیک می پردازند. آنها هنوز 
عالقمند به مذاکره با قاتالن ملت ایران هستند ...

آمریکا و اسراییل: به راستی اگر جمهوری اسالمی سرنگون شود، دیگر آمریکایی ها 
از ترس چه حکومت دیگری در خاورمیانه می توانند اینقدر اســتفاده کنند و سالح 
هایشان را به اعراب بفروشند و اهداف سیاسی - منطقه ای شان را پیش ببرند؟ اگر 
انقالب ملی ایران پیروز شود، دیگر چه کشوری می تواند اسراییل را به محو شدن و 
اســتفاده از بمب اتمی تهدید کند؟ چگونه می توان اتحاد شکل گرفته بین اعراب و 

اسراییل بر علیه جمهوری اسالمی را حفظ و مستحکم تر کرد؟ و ...
کشورهای همسایه ایران: ســقوط جمهوری اسالمی و قدرتمند شدن ایران بزرگ، 
بیشــترین زیان را برای کشورهای همسایه ایران خواهد داشت ... ترکیه بزرگترین و 
نخستین کشور همسایه اســت که از نبود رژیم آخوندی در ایران ضرر خواهد کرد. 
روابط تقریبا یک طرفه اقتصادی با ایران و کسب میلیاردها دالر درآمد از شهروندان 
توریســت یا پناهنده ایرانی را از دست خواهد داد ... عراق در نبود جمهوری اسالمی 
از کسب میلیون ها دالر خدمات و کمک های رایگان نظام به ایشان و نیز پشتیبانی 
مالی و تسلیحاتی رژیم اسالمی تهران از گروه های تروریستی شیعه محروم خواهد 
شد ... کشورهای قفقاز هم از نابودی جمهوری اسالمی ضرر خواهند کرد. آذربایجان، 
ارمنستان و گرجستان هم اگر انقالب ملی ایران پیروز شود از میلیون ها دالر درآمد 
حاصل از مردم ایران که برای سیاحت و تجارت و فرار از استبداد جمهوری اسالمی 

به کشورهایشان مسافرت می کنند، محروم خواهند شد.
افغانستان: پس از سرنگونی دولت اول طالبان به دست امریکا در حدود دو دهه پیش، 
بسیاری از سران طالبان و خانواده هایشان در ایران پناه گرفتند و تا امروز هنوز هم 
تعدادی از آنها یا در ایران زندگی می کنند یا دایم در حال رفت و آمد و استفاده از 
کمک های جمهوری اسالمی هستند پس اگر انقالب ملی پیروز شود، طالبان هم از 

متضرر های بزرگ این اتفاق خواهد بود.
امارات متحده عربی: بزرگترین همکار و دالل پولشویی، دور زدن تحریم ها و قاچاق 
نفت از ایران و مهمترین راه تنفس اقتصاد جمهوری اســالمی حداقل در ده ســال 
گذشته بوده است. اگر جمهوری اسالمی نبود شاید اقتصاد امارات به این حد از رشد 
و بالندگی نمی رسید چون یک ایران آزاد و آباد قطعا اجازه نخواهد داد تا در زمینه 

اقتصاد و بازار در خلیج فارس، کشور دیگری بخواهد با ما رقابت کند ...
بسیاری کشورهای دیگر با نیات و اهداف مختلف را می توان نام برد که از سرنگونی 
نظام جمهوری اســالمی زیان های بزرگی خواهند دید یا هزینه هایشان باال خواهد 
رفت بنابراین به جز محکومیت ظاهری، کمک دیگری به تغییر رژیم نخواهند کرد. 

راه آزادی ملت ایران از انقالب ملی بدون دخالت خارجی می گذرد ...   
زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
7 اکتبر تا  13 اکتبر ) 15 مهر تا ۲1 مهر (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

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

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

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

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

جمعه 15 مهر     7 اکتبر

۱۲۸9 خورشیدی ) ۱9۱۰ میالدی(
انتشار روزنامه »شفق« به مدیریت میرزا رضاخان  رضازاده در تبریز

درپي لغو امتیاز روزنامه »شرق« روزنامه »برق« به مدیریت سیدضیا الدین منتشر شد
۱۳۰7 خورشیدی ) ۱9۲۸ میالدی(

زادروز سهراب سپهری - شاعر و نقاش
آثار این نویسنده و در باره او و آثارش در شرکت کتاب 

موجود است
۱۳۱5 خورشیدی ) ۱9۳6 میالدی(

زادروز فریــدون فرخزاد، خواننــده معترض به رژیم 
جمهوری اسالمی، بازیگر و شاعر )مرگ ۱۳7۱(

کتاب خنیاگر در خون نوشته میرزا آقاعسگری مانی از 
انتشارات شرکت کتاب

۱۳۳۳ خورشیدی ) ۱95۴ میالدی(
عضویت دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل

۱۳۳6 خورشیدی ) ۱957 میالدی(
تأسیس سازمان دفاع غیرنظامی در وزارت کشور

۱۳57 خورشیدی ) ۱97۸ میالدی(
در پی اعتصاب غذای عــده ای از روحانیون در پاریس، تظاهراتی در صحن حضرت 
عبدالعظیم در حمایت از آخوند خمینی و آزادی زندانیان سیاسی و سانسورمطبوعات 
صورت گرفت. پیام نهضت آزادی در حمایت از آخوند خمینی منتشــر شــد. ادامه 
اعتصاب در کارخانه ها، بانک ها و مؤسسات اعالم عزای ملی به مناسبت چهلم کشته 

شدگان ۱7 شهریور
۱۳99 خورشیدی ) ۲۰۲۰ میالدی(

درگذشت نصرت اهلل وحدت بازیگر تئاتر و سینما ایران در 95 سالگی در تهران 
۱۳99 خورشیدی ) ۲۰۲۰ میالدی(

درگذشت دکتر علی اکبر جعفری اوستا شناس در جنوب کالیفرنیا) زاده ۱۸ بهمن 
۱۲99 برابر با 7 فوریه ۱9۲۱ در کرمان(

شنبه 16 مهر     8 اکتبر

۱۳۰۴ خورشیدی ) ۱9۲5 میالدی(
زادروز ایرج افشار، پژوهشگر و متن شناس

کتا بهای شادروان استاد ایرج افشار در شرکت کتاب موجودند
۱۳۰5 خورشیدی ) ۱9۲6 میالدی(

تشکیل »اتاق تجارت« به ریاست حاج حسین آقا مهدوي ) امین الضرب(
۱۳7۰ خورشیدی ) ۱99۱ میالدی(

درگذشــت عمادالدین دولتشاهی، اوستاشــناس ُکرد، که بنا به مدارک خود اوستا، 
زرتشت را ُکرد می دانست

۱۳97 خورشیدی ) ۲۰۱۸میالدی(
درگذشت محمد دبیر سیاقی استاد ادبیات  فارسی و از دستیاران علی اکبر دهخدا در تالیف لغت نامه 

دهخدا ) متولد ۴ اسفند ۱۲9۸ ( مولف بیش از ۸۰ کتاب و ۳۰۰ مقاله ادبی

یکشنبه 17 مهر     9 اکتبر

۱۲66 خورشیدی ) ۱۸۸7 میالدی(
زادروز علی نقی وزیری، موسیقیدان

۱۳۱۸ خورشیدی ) ۱9۳9 میالدی(
زادروز گلی ترقی، داستا ن نویس و رمان نویس

آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است
۱۳99 خورشیدی ) ۲۰۲۰ میالدی(

درگذشت محمدرضا شجریان)زاده اول مهر ۱۳۱9( در 
تهران، موســیقی دان و آواز خوان سبک اصیل ایرانی 
، خوشــنویس در خط نستعلیق، رییس شورای عالی 
خانه موسیقی ایران، بنیان گذار گروه موسیقی شهناز 

و آفریننده چند ساز موسیقی

دوشنبه 18 مهر     10 اکتبر

۱۳۲۳ خورشیدی ) ۱9۴۴ میالدی(
زادروز مهرانگیز کار، حقوقدان، روزنامه نگار، فعال سیاسی

آثار این نویسنده چاپ داخل و خارج از ایران درشرکت کتاب موجود است
۱۳56 خورشیدی ) ۱977 میالدی(

برگزاري شب هاي شعر - معروف » ده شب شعر«
در باشگاه انجمن فرهنگي ایران و آلمان 

۱۳6۰ خورشیدی ) ۱9۸۱ میالدی(
تنفیذ حکم ریاست جمهوری آخوند خامنه ای از سوی آخوند خمینی

۱۳۸7 خورشیدی ) ۲۰۰۸ میالدی(

درگذشــت اردشیر محصص، یکی از نام آوران عرصه کاریکاتور و هنرهای تجسمی، 
بر اثر بیماری درسن 7۰ سالگی در شهر نیویورک. وی متولد ۱۸ شهریور ۱۳۱7 در 

رشت بود.

سه شنبه 19 مهر     11 اکتبر

۱۳۱9 خورشیدی ) ۱9۴۰ میالدی(
زادروز پوری بنایی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون

فیلمهای این هنرپیشه در مرکز موسیقی و فیلم ایران 
وابسته به شرکت کتاب موجود است
۱۳۲9 خورشیدی ) ۱95۰ میالدی(

برگزاری مراســم نامزدی محمدرضاشاه پهلوی و ثریا 
اسفندیاری درکاخ مرمر

۱۳۳۱ خورشیدی ) ۱95۲ میالدی(
انتخاب دکتر حســین فاطمی - مدیر روزنامه باختر 
امروز و نماینده مجلس - به ســمت وزیر امور خارجه 

ایران
۱۳۳۴ خورشیدی ) ۱955 میالدی(

 پیوستن ایران به پیمان »ستنو«
۱۳6۳ خورشیدی ) ۱9۸۴ میالدی(
درگذشت امیری فیروزکوهی - شاعر
۱۳7۳ خورشیدی ) ۱99۴ میالدی(

درگذشت حسن گلنراقی، خواننده ایرانی )زاده ۱۳۰۰(
سی دی مرا ببوس از آثار جاویدان موسیقی ایران و صدای شادروان گلنراقی در مرکز 

موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است

چهارشنبه ۲0 مهر     1۲ اکتبر

۱۲۸9 خورشیدی ) ۱9۱۰ میالدی(
انتشار روزنامه » نوبهار« توسط میرزا محمدتقی خان - ملک الشعرای آستان قدس 

رضوی در مشهد
۱۳۱۳ خورشیدی ) ۱9۳۴ میالدی(

گشایش آرامگاه فردوسی با نطق رضاشاه پهلوی
۱۳5۰ خورشیدی ) ۱97۱ میالدی(

محمدرضاشــاه پهلوی در مراسم جشن های ۲5۰۰ ساله در آرامگاه کورش گفت: » 
کوروش ، آسوده بخواب که ما بیداریم »

۱۳56 خورشیدی ) ۱977 میالدی(
اعتصاب مطبوعات

۱۳95 خورشیدی )۲۰۱6 میالدی(
درگذشت صفا حائری، روزنامه نگار سرشناس  ایرانی در جنوب فرانسه .

پنجشنبه ۲1 مهر     13 اکتبر

۱۳۰5 خورشیدی ) ۱9۲6 میالدی(
درگذشت حاج محمدتقی معروف به شوریده شیرازی- شاعر دوره قاجار

۱۳۳۳ خورشیدی ) ۱95۴ میالدی(
آغاز محاکمه ۱۲ تن از افســران دسته دوم سازمان نظامی حزب توده و صدورحکم 

اعدام برای آنان
۱۳5۸ خورشیدی ) ۱979 میالدی(

درگذشت غالمحسین مصاحب - نویسنده و پژوهنده
۱۳۸9 خورشیدی ) ۲۰۱۰ میالدی(

درگذشــت مرضیه، خواننده شهیر ایرانی ظهر روز چهارشنبه ۱۳ اکتبر در سن ۸5 
سالگی در شهر پاریس به دلیل سرطان استخوان. وی از مدتی پیش در بیمارستان 
آمریکایی شهر پاریس بستری بود. مرضیه با نام واقعی اشرف السادات مرتضایی، متولد 
سال ۱۳۰۴ در شهر تهران بود. او با آهنگسازان و ترانه سرایانی چون تجویدی، خرم، 
یاحقی، خالقی، رهی معیری و معینی کرمانشاهی کار کرد و د ه ها تصنیف و ترانه 
ماندگار از خود به یادگار گذاشت. وي ایران را در سال ۱۳7۳ ترک کرده و با پیوستن 

به » شوراي مقاومت ملي » در پاریس اقامت گزیده بود .
آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است

 Bookkeeper/Accountant
 years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus

Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com

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

در جنوب کالیفرنیا

335335
نه به یهودستیزی

از کانال یک

6 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

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

۲6 در صد کردیت مالیاتی 
بدون پیش پرداخت  - مشاوره و برآورد رایگان 

بازرسی رایگان از پشت بام و 
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران 

424 - 385 - 2981

اداره آموزش لوس انجلس از پرداخت پول
 به هکرها خودداری کرد 

پس از آن که یک هکر، ســامانه های اداره آموزش لوس آنجلس را مورد دستبرد 
سایبری قرار داده و تقاضای پول نموده بود و اداره آموزش لوس انجلس از پرداخت 

پول خودداری کرد، این فرد، اطالعات را بر روی تارنمای اینترنتی منتشر نمود.
اداره آموزش لوس آنجلس با اســتفاده از متخصصان اینترنتی به بازسازی امنیت 

نگهداری داده ها پرداخت و از خانواده ها خواست برای آگاهی بیشتر از چگونگی آن 
یا شماره تلفن رایگان 1129 926 855 از دوشنبه تا آدینه تماس بگیرند. این تلفن 

از ساعت 6 بامداد تا ۳:۳۰ پس از نیمروز پاسخگو خواهد بود. 

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

