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

341

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  - 341آدینه  18نوامبر 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

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 341 NOVEMBER ,18 , 2022

در صفحات دیگر:

شکست پوتین

کورشسلیمانی(زم) صفحه۲
واکاوی یکی از نشریات وابسته
به اردوگاه چپ در مورد انقالب
ملت ایران

Beverly Hills Financial
Beverly
Hills Financial
Planners
LLC

نکته به نکته  -بیژن خلیلی

Planners LLC

صفحه 4

Angelo
Talebi
Angelo Talebi

اعالم پشتیبانی شاهزاده رضا
پهلوی از فراخوان های
اعتراضات و اعتصابات در ایران
امانوئل مکرون :فرزندان انقالب
اسالمی ،انقالب می کنند
و آن را می بلعند
کالیفرنیا با  25میلیارد دالر
کسری بودجه
انتخابات میان دورهای
دانشکده حقوق برکلی خود را
از ردهبندی دانشگاهی

 US-Newsخارج کرد
محکومیت مربی تیم واترپلو برای
آزار و دست درازی جنسی
به  ۱۰دختر نوجوان

RIA,
RIA,MBA
MBA

ﻣﺎ

یادداشتی از «هومر ابرامیان» در مورد دشمنی
با «حامد اسماعیلیون» و دیگر مبارزان راه آزادی

هومــر ابرامیــان
در یادداشــتی
 ،کســانی کــه
حامداسماعیلیون
و دیگــر مبــارزان
راه آزادی را زیــر
ســوال برده اند را
بســان «دیوانی»
تشبیه کرده است
که اگــر حکومت
ایران بدســت آنها
بیفتد باید با چراغ،
دنبال خامنه ای و
خلخالی گشت .وی در این یادداشت نوشته است:
...پُرسشــی دارم از کسانی که نوک خدنگ خود را بجای
اینکه در جگرگاه جمهوری اسالمی فرو کنند در سینۀ،
حامد اسماعیلیون و چند مبارز دیگر فرو می کنند.
من هنوز نفهمیده ام که آیا این یک کژفهمی و َدبَنگی و
خرفتی است؟ یا یک پتیارگی و دشمن یاری و فرومایگی
.
پرســش من این اســت :گیرم شــما توانســتید حامد
اسماعیلیون و آن چند چهره دیگر را بر زمین بکوبید و از
میدان بدر کنید ،چه سودی از این کار شرم آور بهرۀ شما
یا بهرۀ مردم ایران خواهد شد؟

مهرو احمدی کبیر ،دختر ایرانی در مسابقه زیبایی « دختر زمین  « 2022در
فیلیپین شرکت میکند
مهرو احمدی کبیر رسماً به عنوان نماینده کشورش در مسابقه Miss Earth
 2022در فیلیپین در نوامبر امســال معرفی شد .این زیبای  24ساله دومین
نماینده در  Miss Earthو اولین کســی خواهد بود که در یک مسابقه زنده
شــرکت می کند .هیما ذاکر ،اولین «دوشیزه زمین» ایرانی بود  ،که در طول
همه گیری  19-COVIDاز طریق مجازی در این مســابقات شرکت کرد.
 .این دختر به غایت زیبای ایرانی در حالی در این مســابقات شرکت می کند
که ایران در یک شــرایط انقالبی به سر می برد و می رود که طومار حکومت
استبدادی دســتار بندان را در هم بپیچاند .مهرو وعده داده است که صدای
همنوعان خود به ویژه دختران در صحنه بین المللی باشد و گفت :من در کنار
دختران و زنان بویژه هم میهنانم ایستاده ام . .این برای همه ماست».
مهرو فارغ التحصیل و متخصص گیاهان دارویی و پزشــکی است .او در حال
حاضر در رشــته داروسازی در دانشگاه استانبول مشغول به تحصیل است .او
عالوه بر پزشــک بودن ،یک مدل ،استایلیســت و تأثیرگذار مد نیز هست و
فالوورهای زیادی در شبکه های اجتماعی دارد.
مهرو احمدی در پستی اینستاگرامی نوشته است « :زندگی کردن روی زمین
در کنار تمام زیباییهایش ،نیاز به مراقبت دارد .چیزی که این روزها بیشتر از
همیشه در معرض خطر است زندگی انسانها و حیوانات در کره زمین است.
اخبار و حوادث ناخوشایند طبیعی و انسانی نشان میدهد عواملی وجود دارند
که ممکن اســت در آینده باعث نابودی و یا تغییر در شرایط اقلیمی و از بین
رفتن حیات در کره زمین شوند .بعضی از این عوامل که زاییده دست بشر است
تا گذشــتههایخیلی نزدیک اهمیت چندانی نداشت ولی امروزه نمیتوان از
آنها چشم پوشی کرد چرا که بقای حیات انسان و حیوانات را تهدید میکند.
پس برای محافظت از کره زمین ابتدا باید دقیقاً بدانیم که چگونه به آن آسیب
میرسانیم و عوامل تهدید کننده آن را بشناسیم».

ﺳﺨﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ

Think about Income for Life

Think about Income for Life

اندکی شرم کنید .در هستی شناسی ایرانی از چند دیو
بزرگ نام برده شده است مانند :دو دیو گردن فراز آز و نیاز
 ،دیگری دیو خشم خونین درفش و یکی از پست ترین
آنها دیو رشک اهریمن آفریده است .شما زادۀ کدامیک از
این دیوانید؟ این همه پستی و فرومایگی برای چیست؟
گیرم که حامد اســماعیلیون کنار رفت ،گیرم که محمد
نوریزاد در زنــدان ُمرد ،گیرم که چهارده تن دســتینه
کنندگان آن نامه که شما زشت خو اهرمن چهرگان آنها
را (چهارده معصوم) نام دادید تا از ارزش و واالمندیشان
بکاهید ،همه در زندان ُمردند ،گیرم که بانو فاطمۀ سپهری
که شما بوزینگان ،تاب دیدن باالی بلندش را نداشتید در
زندان ُکشته شد ،گیرم که همۀ زندانیان سیاسی که با
شــما هم اندیش نیستند و نبودند بدست دژخیمان این
حکومت فرو افتاده از دوزخ کشته شدند ،چه چیزی بهرۀ
شما پتیارگان خواهد شد؟
من بر این باورم که اگر حکومت ایران بدست شما دیوان
بیافتد باید با چراغ دنبال خامنه ای و خلخالی بگردیم؟
براستی که شرمتان باد .هومر ابرامیان
الزم به ذکر اســت ،هومر آبرامیان در ســال  1317در
همدان در یک خانواده آشــوری به دنیا آمد .وی نوشتن
را در نیمهی راه زندگی با نگاهی هســتی شناســانه به
نمادهای سه گانهی (سرآدمی ،بال عقاب ،و پیکر تنومند
گاو) در تندیس با شکوه «گاو
ادامه مطلب در صفحه 2
بالدار» آغاز کــرد .کتابی که

دختر ایرانی در مسابقه « دختر زمین « شرکت میکند

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

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

Over
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای درآﻣﺪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ 40
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
YearsWWW.BHFPINVEST.COM
of
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
Experience310-205-9000
ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains

قابل توجه صاحبان امالک و
WWW.BHFPINVEST.COM
مستغالت در اسرائیل

310-205-9000

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
قابل توجه همه منجمله شما
اگر بیزینس جدیدی باز کرده اید؟
اگر تغییراتی در نوع شغل خود داده اید؟
اگر محصول جدیدی دارید؟
اگر کتابی نوشته اید؟
اگر اختراعی کرده اید ؟
اگر جدیدا گواهینامه ای ( الیسنسی) گرفته اید؟
اگر رویدادی ( )Eventای را برگزار می کنید؟
و هزاران اگر دیر؟

فوری به  08خبر بدهید تا هم در  08ثبت شوید و
هم خبــر کاری که انجام داده اید و یا موفقیتی که
کســب کرده اید در هفته نامه ایرانشهر منتشر
شود تا هزاران نفر از آن باخبر شوند.

(818)9-080808

Iranshahr@ketab.com
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ادامه مطلب یادداشتی از «هومر ابرامیان» در مورد دشمنی
پیش از انقالب اســامی در تهران به چاپ رسید و در همان نخستین ماهها پس از
انتشــار نایاب و پس از انقالب تجدید چاپ نشد .برگردان «تاریخ ادبیات آشوری» به
زبان پارسی و «آشور از آغاز تا امروز» باز هم به زبان پارسی دو نوشتار کالنی بودند که
گرفتار انقالب اسالمی شده و در کنار بسیاری از دیگر نوشتهها از میان رفتند .پس از
روی کارآمدن حکومت اسالمی ،زمانی که هنوز در ایران بود رشته نوشتارهایی با نام
مستعار « ُهر ُمز َرسام» در هفتهنامه «گام» در استرالیا به چاپ رسانید .در سال ۱۹۸۷
وزارت اطالعات رژیم اسالمی «هرمز رسام» را شناسایی و هومر آبرامیان پس از سه
ســال گریز و دربدری توانست به استرالیا پناهنده شود .آرمان بزرگ او بنیادگذاری

« دانشــگاه جهانی کوروش بزرگ » است ،دانشــگاهی که بتواند از راه ماهوارههای
تلویزیونی و رادیو و اینترنت ،خوان دانش را در سراسر جهان فراروی جویندگان دانش
بگستراند .آرمان واالیی که برای دست یابی به آن همه دلباختگان فر و فرهنگ ایران
زمین را به هماروزی فرا میخواند.
شرکت کتاب دو اثر از هومر آبرامیان با عنوان « واژه نامه پارسی» در سال  2010و «
هندات :گاهنامه فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ» در سال  2016به چاپ رسانده
است .همچنبن کتاب دیگری از وی سال  2008با عنوان« زرتشت چه می گوید» در
کانادا به چاپ رسیده است.

شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ملت های دموکراتیک جهان:
اگر در کنار مردم ایران می ایستید ،سفرای جمهوری اسالمی را
اخراج و سفرای خود را فراخوانید

شکست پوتین
باموشکوخمپارهوشمشیروتفنگ سرنیزهونارنجکوهفتتیروفشنگ
پوتیــنکبیــرمــابشدراهیجنگ هرچندکهبودخبرهوباهوشوزرنگ
افسوسکهشدآخرکارقافیــهتنگ
دیدیکهسرسرورماخوردبهسنگ
یک چند خرید از من مخلص پهباد

از بابت ان پول به این بنده نداد

از خنگی و بیعرضهگی و استبـداد

سرمایه و آبروی ما رفت به باد

ای داد که شد برای من خفت و ننگ
هماینکهسرپویتنماخوردبهسنگ
آری که منم برای امت رهبـر

در کل جهان زمن نباشد بهتر

الدنگ بخوانی تو مرا ،یا عنتر

موالی تو ام برای پوتین نوکر

حاال تو بخــوان فاتحــهام با آهنگ
دیدیکهسرهردویماخوردبهسنگ
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com
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شاهزاده رضا پهلوی با انتشار ویدئویی از حمله وحشیانه نیروهای سرکوبگر جمهوری
اسالمی به مردم در متروی تهران در توئیتر نوشت :در متروی تهران نیروهای امنیتی
جمهوری اسالمی ،مردم ایران را در داخل ایستگاهها و قطارها شلیک ،ضرب و شتم
و دستگیر میکنند.
وی در ادامه خطاب به ملتهای دموکراتیک جهان تأکید کرد :اگر در کنار مردم ایران

در برابر این رژیم وحشــی و نامشروع میایستید ،سفرای جمهوری اسالمی را اخراج
کنید و سفرای خود را فراخوانید.
برای مشاهده این فیلم به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://twitter.com/i/status/1592925251989819392
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کارن بس ،شهردار انتخابی لوس انجلس،
از رای دهندگان برای اطمینان به او سپاسگزاری کرد

کارن بس شهردار انتخابی لوس انجلس  ،در نخستین سخنرانی ،پس از اعالم پیروزی
از گفتگوی خود با شرلی وبر ،در دسامبر  ۲۰۲۰در مورد نقشی که زنان سیاهپوست
میتوانند در ایالت لیبرال کالیفرنیا بازی کنند یاد کرد .گرچه در آن زمان از این که
جو بایدن کاماال هریس را به عنوان معاون رئیس جمهور برگزیده بود و گوین نیوسام

انتخابات میان دورهای
نانسی پلوسی نماینده دموکرات سن فرانسیسکو ،امروز پنجشنبه ۱۷
نوامبر در آســتانه تعطیالت روز شکرگزاری آمریکا نه تنها از ریاست
مجلس نمایندگان اســتعفا داد تا مجلس نمایندگان در ژانویه آماده
ریاســت جمهوریخواهان شود ،اعالم نمود که خود را در هیچ یک از
مقامهای رهبری حزب دموکرات در مجلس نمایندگان نامزد نخواهد
نمود .او به دموکراتهای خانه نمایندگان در ســال  ۲۰۱۸قول داده
بود تا در پایان ســال  ۲۰۲۲از رهبری حزب در مجلس کنارهگیری
نماید.
او نخستین زنی بود که به ریاست مجلس نمایندگان برگزیده شده بود
و این عنوان را دو بار در دو دهه بردوش کشیده بود اکنون با اکثریت
جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان به نماینده جمهوریخواه کنگره
کوین مک کارتی تحویل خواهد داد.

نیز کرســی کاماال هریس را با سناتور انتصابی الکس پدیا پر کرده بود ،دلخور بود،
اما زمان به او آموخت که گزینش یک زن سیاهپوست برای یک عنوان پر از قدرت،
حتی برای لیبرالها نیز در رقابت دشــوار است و با رایزنی با دیگر زنان سیاهپوست
قانونگذار ،مسیر خود را برای نامزدی شهرداری لوس آنجلس روشن و هموار نمود.
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نکته به نکته مو به مو -بیژن خلیلی :

واکاوی یکی از نشریات وابسته
به اردوگاه چپ در مورد انقالب ملت ایران
شورش بنامند تا دست آدمخواران خامنه ای را در سرکوب ملت ایران توجیه کنند.
 -5تنها کشــورهایی که در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد به نفع ملت ایران و
علیه حکومت خودکامه و آدمخوار جمهوری اسالمی قطعنامه ها حقوق بشری را به
تصویب می رســانند همین آمریکا ،کانادا ،اتحادیه اروپا ،اسرائیل ،استرالیا و چندین
کشور آمریکایی ،آفریقایی و آسیایی دیگر هستند .در این موارد بسیاری از کشورهای
اسالمی ،فدراسیون روســیه و چین کمونیست علیه مردم ایران و به نفع جمهوری
اسالمی ایران رای می دهند.
دشمنان ایران تالش دارند در جنگ تحمیلی به روسیه در اوکراین و شکستشان در
محاصره ضدبشری اقتصادی روسیه تمام ارتباطات روسیه را با اکثریت کشورها و با
اکثریت مردم جهان بگسالنند و در این منطق امپریالیستی موقعیت ژئوپلیتیکی ایران
نقش کلیدی را بازی میکند
کیست که نداند این روسیه بوده است که به اوکراین حمله کرده است و هزاران غیر
نظامی و نظامی را به قتل رسانده است و غرب باالجبار برای پشتیبانی از ملت اوکراین
و با وجود زیان بسیار به خاطر آن که حامل های انرژی فوق العاده گران شده اند و هم
چنین با پذیرش زمستانی سرد در برابر این تجاوز اشکار ایستادگی کرده و می کند.

نشریه ضد بشری ضد ایرانی توفان در ششم نوامبر  2012تیتر زده است :درموردعصیان
وشورش اخیردر ابتدای بیانیه نوشته اند:
«این خشم که با انگیزه اعتراض به قتل خانم مهسا امینی در بازداشتگاه وزرا ،توسط
ماموران گشت ارشاد و یا عوامل امر به معروف و نهی از منکر آغاز شد ،ریشههای بنیانی
خود را در وضعیت اقتصادی ایران دارد که محصول حاکمیت اقتصادی نئولیبرالیسم،
با یاری اصال حطلبان و مافیای رفسنجانی میباشد».
توفان هم چنان دروغ می گوید چرا که باند ابراهیم رئیســی رقبای سیاسی خود را
با زعامت خامنه ای به کناری نهاده است و تمامی ارکان حکومتی ،قضائیه ،مقننه و
مجریه را به طور کامل در دست گرفته اند و هیچ جای شک و شبهه باقی نگذاشته اند
که می خواهند سیاست سرکوب و ارعاب و خشونت را علیه ملت ایران را ادامه دهند
تا بیشتر و بیشتر از کیسه ملت ایران دزدی و سرقت کنند« .این سیاست غارت اموال
عمومی که سر منشا فساد ،رانتخواری ،دزدی و راهزنی ثروتهای ملی ایران است و
به شکل خصوصیسازیِ اموال عمومی با توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول است ،وابستگی به بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را سبب گشته که در
مغایرت کامل با پیوستن به سازمان همکاری شانگهای قرار دارد».
«این شــرایط وخیم اقتصادی که در عین حــال محصول تحریمهای جنایتکارانه و
ضدبشری امپریالیستی نیز میباشد»،
برای راستی آزمایی ادعای توفان انیرانی بهتر است به مقاله ای در همین زمینه از «
ایران وایر» اســتناد کنیم که نشان از آن دارد که تبلیغات مقامات جمهوری اسالمی
ایران در به عضویت کامل در آمدن ایران را دروغی بیش نمی داند و هم چنین تحریم
ها علیه ایران به خاطر نحوه رفتار و عمل جمهوری اسالمی ایران از زمان روی کارآمدن
و گروگانگیری دیپلوماتهای آمریکایی و ادامه سیاستهای تروریستی این حکومت در
منطقه و جهان است نه چیز دیگر که این اعمال مورد تایید ملت ایران نیست
https://iranwire.com/fa/features/53039/
«کشــور ما ایران که کشــور قدرتمند ،ثروتمند و متمدنی است ،مورد لطف و عالقه
قدرتهای امپریالیســتی و غارتگر جهان به ویژه آمریکا ،اسرائیل و پیمان تجاوزکار
ناتو نیست»

213-573-9635

-1کشور ،متمدن نمی شود بلکه ملت متمدن می شود و یا متمدن است.
 -2توفان مخصوصا خلط مطلب می کندو عامدانه تفاوت ایران و جمهوری اسالمی
را مخدوش می کند.
-3جمهوری اسالمی ایران البته مورد لطف آمریکا ،اسرائیل و پیمان ناتو نیست و این
درســت است ولی «توفان انیرانی» نمی گوید که جمهوری اسالمی جنایتکار مورد
لطف روسیه ،چین ،کره شمالی ،کوبا و ونزوئال است.
 -4در جایی پیمان ناتو را در ســال  2022تجاوز گر می نامد ،که فدراسیون روسیه
جنایتکار با پشتیبانی چین و دو سه تا کشور کوتوله دیگر به اوکراین حمله کرده است
و سبب کشتن هزاران اوکراینی بی گناه شده است.
یک بار دیگر توفان و همپالکی های چپشــان با نشانی غلط دادن و با خط گرفتن از
چین کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که ایران را دو دستی تحویل
خمینی ملعون دادند یک بار دیگر سر بر آورده اند که انقالب ملت ایران را عصیان و

«همین واقعیت خصلت دوران کنونی و منظره جدید سیاسی جهان که تنزل تسلط
دالر و امپریالیســم آمریکا به منزله رهبر دنیای تکقطبی را به دنبال دارد و به چند
قطبی شدن جهان منجر خواهد شد ،خشم ناتو را برانگیخته است زیرا برای آنها بقاء
ایران مستقل از نظر سیاسی ،قدرتمند و ثروتمند مسئله مرگ و زندگی است و تخریب
و نابودی ایران در دستور کارشان قرار گرفته «
این ها تمام غره غره کردن یاوه های جمهوری اسالمی ایران برای ادامه حیات ننگین
بارشان است چرا که مفهوم مخالف « زیرا برای آنها بقاء ایران مستقل از نظر سیاسی،
قدرتمند و ثروتمند مســئله مرگ و زندگی اســت « این است که ایران در  43سال
گذشته قدرتمند و ثروتمند بوده است که دروغی بیش نیست .در هیچ یک از مولفه
های اقتصادی ،سیاسی  ،نظامی،اجتماعی ،آموزشی ،علمی ،ادبی  ،محیط زیستی و
 ...جمهوری اسالمی ایران جز ادبار و بدبختی و نقض حقوق بشر را برای ایران و ایرانی
را در پی نداشته است.
رژیم جمهوری اســامی با  ۴۳سال سرکوب مداوم ،از بین بردن اپوزیسیون مترقی،
ممنوع کردن احزاب غیرخودی ،نابودی اتحادیههای کارگری مستقل و سایر مجامع
و کانونهای مدنی مترقی ،تصویب قوانین ارتجاعی زنستیز ،نابود کردن استقالل قوه
قضائیه و ...استقرار خویشاوندساالری و غارت اموال عمومی توسط بنیادهای خودی
نظیر بنیاد مســتضعفان ،و آستان قدس رضوی ،شانه خالی کردن از زیر بار برقراری
یک نظام عادالنه مالیاتی به نفع طبقات فرودست و ...تمام زمینهها و شرایط نارضایی
و در نتیجه شــورش را فراهم ساخته است .به طوریکه ضدانقالب متشکل و جهانی
با سوءاســتفاده از این وضع و توسل به رسانههای بیگانه نظیر «سعودی اینترنشنال،
دویچه وله ،بی بی ســی ،صدای آمریکا ،رادیو فردا و زمانه  »...و ...میکوشد با فریب
مردم جان به لب رسیده و استفاده از لومپنیسم ،جاسوسی ،تروریسم ،خشونتگرائی،
اغتشــاشگری ،داعشپروری ،ترغیب به مسلح شدن و ماجراجوئی ،توزیع جعلیات،
دروغپردازی ،تخریب توسط عناصر خشونتطلب ،ایرانستیز و عمال گرفتار در شبکه
عنکبوتی اجانب و فعال بر ضد منافع و مصالح ایران ،رهبری این شورش نامطلوب را که
دیگر تغییر ماهیت داده است را در دست گیرند و به هر طرف که مورد نظرشان است
بچرخانند .آنها از جانب بخش بزرگی از اصالحطلبان پاکسازیشــده به عنوان عامل
فشار برای سازش در باال و قبول یوغ استعمار غرب حمایت میشوند.
تمامی رسانه های یاد شده در باال  ،در کشورهای غربی پا گرفته اند و بودجه آنها را
دولتهایی می پردازند که علیه جمهوری اسالمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
جانب ملت ایران را می گیرند .در برابر رسانه های کشورهای فدراسیون روسیه ،چین
کمونیست ،کره شمالی ،ونزوئال و کوبا و سایر کشورهایی که از سیاست های آدمخواران
جمهوری اســامی پشــتیبانی می کنند ،از انقالب ملت ایران سخنی به میان نمی
آورند و یا اگر بیاورند بمانند همین توفان انیرانی علیه آن می نویسند  .این کشورها
همان کشورهایی هستند که در قطعنامه هایی که علیه جمهوری اسالمی بویژه در
مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و به تصویب می رسند ،جمهوری اسالمی
را پشتیبانی می کنند
توفان در پایان بیانیه خود چنین اظهار لحیه کرده است:
«حزب ما در این شرایط حساس کنونی که بقاء ایران آماج حمله است ،طبیعتا با هر
نیروی ملی ،آزادیخواه و ایراندوست که مدافع استقرار دموکراسی و احترام به حقوق
دمکراتیک مردم است و به مبانی برشمرده اعتقاد داشته و منافع ملی ،استقالل و
تمامیت ارضی و صیانت دستآوردهای انقالب بهمن را در نظر دارد ،آماده همکاری و
هماهنگی در مبارزه سیاسی میباشد».
بازخوانی این مطلب یعنی آن که
 -1بقا ایران آماج حمله است یعنی آن که توفان انیرانی به وضوح اتحاد ملت ایران ،کرد
و لر و بلوچ و عرب و فارس و و را نمی بیند و یا نمی خواهد ببیند.
 -2صیانت دســتاوردهای انقالب بهمن به معنای آن اســت که هم چنان ایران زیر
سیطره تفکر آخوندیسم که ملت ایران در  43سال گذشته با آن مبارزه کرده اند ،ادامه
داشته باشد.

دانشکده حقوق برکلی خود را از ردهبندی
دانشگاهی  US-Newsخارج کرد

دانشکده حقوق دانشگاه برکلی کالیفرنیا نیز اعالم کرد از ردهبندی دانشگاهی که  Erwin Chemerinskyرئیــس دانشــکده حقوق دانشــگاه برکلی و یکی از
چهرههای معروف دانشــگاهی در زمینه حقوق اعالم کرد ،زمان آن رسیده است
از سوی  US-Newsانجام میشود ،خود را خارج مینماید.
افزون بر دانشــگاه برکلی ،دانشــکدههای حقوق در دانشگاههای یل و هاروارد نیز که دانشــکدههای حقوق به  US-Newsاعالم کنند کــه آنها با این متدولوژی،
چنین تصمیم مشابهی را به سبب نادرســت بودن شیوه ردهبندی  US-Newsانگیزههای نامطلوبی را برای آموزش در رشته حقوق به وجود آوردهاند.
اعالم کرده بودند.
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در کانون خبر:

اعالم پشتیبانی شاهزاده رضا پهلوی
از فراخوان های اعتراضات و اعتصابات در ایران
شــاهزاده رضا پهلوی در سالروز آبان  98با انتشار پیام ویدئویی در توئیتر ،ضمن
ابراز همدردی با خانواده های داغدیده  ،پشتیبانی خود را از فراخوان های منتشر
شده برای اعتراضات و اعتصابات در راستای خیزش سراسری در ایران اعالم کرد.
شاهزاده در این پیام تصویری اظهار داشت:
در سال روز آبان  ،98باردیگر همراهی خود را با خانواده های داغدیده اعالم می
دارم.
فراخوان هایی در جهت اعتراض و اعتصاب از داخل ایران اعالم شــده اســت که
من به نوبه خود ،قویاً پشــتیبانی می کنم و از شما هم میهنانم دعوت می کنم
این اتحاد بی نظیر و بی سابقه خود را ،باردیگر به نمایش بگذارید و متحد و باهم
در مقابل ظلم و ستمی که بر ایران وارد شده است ،بایستایم و ایرانمان را نجات
بدهیم و آن را از این دژخیمان پس بگیریم.

امانوئل مکرون :فرزندان انقالب اسالمی،
انقالب می کنند و آن را می بلعند
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه ای با «رادیو اینترفرانس» گفت:
«چیزی بیسابقه ای در ایران در حال وقوع است .فرزندان انقالب اسالمی ،انقالب می
کنند و بزودی آن را می بلعند»
رئیس جمهوری فرانســه در این مصاحبه خیزش سراسری مردم ایران را «انقالب»
خواند و تأکید کرد که ســرکوب اعتراضات مردم ایران توســط حکومت جمهوری
اسالمی ،توافق بر سر احیای برجام را سختتر میکند.
وی گفت« :این انقالب خیلی چیزها را تغییر می دهد .فکر نمیکنم در حال حاضر
پیشنهادهای جدیدی برای نجات توافق هستهای ارائه شود».
امانوئــل مکرون پس از دیدار با چهار کنشــگر زن ایرانــی در پاریس در آخر هفته
گذشــته ،گفت که تحریمهای بیشتری از سوی اتحادیه اروپا در واکنش به اقدامات
جمهوری اسالمی اعمال خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز شنبه پس از دیدار مکرون با این کنشگران،
از وی انتقاد کرد و مواضع وی را «شرم آور» و نقض مسئولیت های فرانسه در مبارزه
با تروریسم خواند.
یادآوری می گردد ،مسیح علی نژاد ،الدن برومند ،شیما بابایی و زویا پیرایی ،چهار
فعال و کنشــگر زن ایرانی برای درخواست به رسمیت شناختن انقالب مردم ایران
هفته گذشته در کاخ الیزه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کردند.
ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
منبع :خبرگزاری رویترز
https://www.reuters.com/world/middle-east/european-statespile-pressure-irans-leaders14-11-2022-/

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 اســت .توانسته است اطالعات مفید و جامعی در مورد
عملکرد ســاواک بویژه در باره اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی
را در اختیار نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد .او بر بســیاری از ناگفتهها ،نادیدهها،
ناشنیدهها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.
« ناشر»

کالیفرنیا با  25میلیارد دالر کسری بودجه

310.477 7477
منتشـر شـد

اقتصاد با تورم باال و احتمال ورود به رکود اقتصادی ،ایالت کالیفرنیا با  ۲۵میلیارد
دالر کســری بودجه روبرو خواهد شد و ناگزیر به لغو شماری از برنامههایی خواهد
بود که در اهمیت باالی نیازها نیستند.
از ســوی دیگر قانونگذاران کالیفرنیا و گوین نیوســام در ماه جون تصویب کردند
کــه  ۹۷میلیارد دالر از درآمد و ارزش افزوده در کالیفرنیا را به گســترش مدیکل

اختصاص داده و آن را گسترش دهند.
در تصمیمی دیگر  ۱۷میلیارد دالر برای خانوادههای کم درآمد و  ۹/۵میلیارد دالر
برای کمک به خانوادهها در راستای رویارویی با تورم اختصاص دادند تا جبرانی برای
بهای بنزین باشد .اکنون پرسش این است که کدام یک از برنامهها در راستای لغو و
یا کوتاه شدن قرار خواهند گرفت.

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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جروزالم پست :هدف قراردادن زنان ایرانی
همچون آتش زدن باروت است

جروزالم پست با اشاره به تداوم خیزش مردمی در ایران در مقاله ای با عنوان « چرا جمهوری اسالمی نمی تواند اعتراضات خیابانی
مردم ایران را متوقف کند؟ » در حالی که فکر می کرد این اعتراضات  40روز پس از مرگ مهسا امینی پایان یابد ،را تصوری اشتباه
دانست و هدف قراردادن زنان ایرانی را همچون ،آتش زدن باروت عنوان کرد.
رژیم جمهوری اسالمی در ابتدا تصمیم گرفت برای خنثی کردن این اعتراضات از کردستان شروع کند .از این رو ،در اواخر سپتامبر
به گروههای کرد مخالف در عراق موشک پرتاب کرد ،اما در این نقشه شکست خورد .در هفته اخیر دوباره به گروههای کرد در عراق
حمله کرد و مدعی شد که دهها فعال کرد برای مقابله با این رژیم وارد ایران شدهاند.
از سوی دیگر جمهوری اسالمی ،نسبت به آذربایجان موضع خصمانه گرفته و مدعی است که دشمنان آنها از سوی «صهیونیست
ها» حمایت می شوند .اما به نظر می رسد که این تبلیغات از سوی این رژیم دیگر نخ نما شده است.
جمهوری اسالمی دیگر نمی تواند این اعتراضات را کنترل کند .در واقع ،فکر می کرد که اعتراضات ممکن است  40روز پس از مرگ
مهسا امینی پایان یابد .به امید اینکه عزاداری سنتی در  5اکتبر به پایان برسد در حالی که اشتباه می کرد و همچنان اعتراضات
ادامه دارد.
در واقع ،تعیین تداوم این خیزش مردمی بسیار دشوار است ،اما ویدئوهای ارسالی از اعتراضات مردمی در سراسر کشور نشان می
دهد که مردم به نمادهای این رژیم حمله می کنند .در این ویدئوها تصاویر خامنه ای و مجسمه های قاسم سلیمانی را به آتش
می کشند.
این خیزش مردمی نشان می دهد که این یک نوع « بیداری» در سراسر کشور است و رژیم نیروی کافی برای مقابله با همه این
اعتراضات را ندارد .با این وجود ،سرکوب همچنان ادامه دارد .حدود  15000نفر تاکنون بازداشت شده اند و شایعاتی است مبنی بر
اینکه جمهوری اسالمی می خواهد تعدادی از بازداشت شدگان را اعدام کند.
مشکل دیگر جمهوری اسالمی این است که ممکن است از نظر اقتصادی از سوی دیگر بخشهای جامعه مانند بازرگانان یا کارگران
بخش انرژی ،با اعتراضات و اعتصابات مواجه شود.
بنابراین جمهوری اسالمی با مجموعه ای از چالش های بی سابقه از نظر سیاسی ،نظامی و امور داخلی روبه رو می باشد .ناتوانی
رژیم در حل همه این مشکالت بسیار مشخص و واضح است.
این واقعیت که جمهور اســامی همچنان به حمله موشــکی خود به گروههای کرد و سایر مناطق در اقلیم کردستان عراق ادامه
میدهد ،گواه براین است که این رژیم احساس خطر میکند.
حال سوال اینجاست که « آیا اعتراضات می تواند به مرحله بعدی برسد؟ » تاکنون مردم ایران توانایی خود را برای ماندن در خیابان
ها نشان داده اند.
ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
منبع :جورالیزم پست (تاریخ 16 :نوامبر)2022
https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-722532

دستگیری باند دزدان از ترن های باربری

پلیس لوس آنجلس و دفتر دادســتان کل لوس آنجلس از
دستگیری یک باند  ۲۲نفره دزدی از ترنهای باربری خبر
دادند گرچه شمار این باند بیشتر از  ۲۲نفر است  ،دادستانی
 ۴۹فقره حکم جستجو صادر کرده است و گفته میشود که
از خانه این گروه بیش از  ۱۸میلیون دالر کاال ضبط شــده
است.
این ترنهای باری که از بنادر و دیگر محلهای لوس آنجلس
بارگیری و به سوی ایالتهای دیگر نیز روانه میشدند ،هنگام

مجله فرهنگی ایرانشهرويژه نامه مهسا (ژینا) امینی منتشر شد

چاپ آمریکا

عور از شهر لوس آنجلس مورد یورش دزدانی قرار میگرفت
که به ســرعت وارد کانتینرها شده و همة بستهها را بیرون
میریختند و شــماری از عوامل آنها بستهها را در اتوموبیل
قرار داده و دور میکردند و شــماری از بستهها نیز در کنار
خط آهن رها و نصیب دیگران میشد .پلیس لوس آنجلس
میگوید در هر یورش و دستبردی ۹۰ ،کانتینر خالی شده
است.
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کشف و ضبط ۱میلیارد دالر کاالی تقلبی

مسئوالن بندر لوس آنجلس  -النگ بیچ اعالم کردند که در سال جاری ،گمرک این دهنده  ۳۸درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۲۱است.
بنادر توانســته است نزدیک به  ۱میلیارد دالر کاالی تقلبی با مارکهای معروف را در سال  ۲۰۲۱در کل آمریکا  ۳/۳میلیارد دالر کاالی تقلبی ضبط شده است که یک
کشف و ضبط نمایند ،کاالهایی که میتوانست راهی بازار و فروشگاهها شود.
میلیارد دالر کاالی تقلبی ضبط شــده در بندر لوسآنجس و النگ بیچ ،یک رکورد
این میزان ضبط کاالهای تقلبی و قاچاق تا  ۱۵ســپتامبر کشف شده است و نشان بیسابقه است.

 ۲۰۰۰۰۰مسافر روزانه در فرودگاه  LAXدر  ۱۱روز آینده

مسئوالن فرودگاه  LAXکه دومین فرودگاه بزرگ آمریکاست اعالم کردند که در سال گذشته صورت میپذیرد که برآورد میشود افزایش  ۲۰هزار نفر در روز را باید
 ۱۱روز آینده به ســبب تعطیالت روز شکرگزاری روزانه  ۲۰۰۰۰۰مسافر خواهند شاهد بود.
داشت که یا وارد  LAXمیشوند و یا از  LAXخارج میشوند و پیش بینی شده رفت و آمد سریعتر در  LAXبه ویژه ترمینالهای  ۷ ،۱و  ۸تدابیر بیشتری اندیشیده
است شلوغترین روز ۲۷ ،نوامبر باشد که شمار مسافران به  ۲۱۵۰۰۰نفر میرسد.
شده است تا مسافران بتوانند با دیرکرد روبرو نشوند.
امسال به سبب فروکش کردن شمار مبتالیان کرونا ،بیشترین مسافرتها نسبت به

8

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 341آدینه  18نوامبر 2022

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 341 NOVEMBER ,18 , 2022

در کانون خبر:

پایان شکایت از مدرسهای در Yucaipa
با توافق پرداخت  ۱۵/۷۵میلیون دالری

اداره آموزش سن برناردینو کانتی در یک پرونده شکایت از مدرسهای در Yucaipa
به توافق پرداخت  ۱۵/۷۵میلیون دالری دست یافت.
این شکایت که از سوی خانواده یکی از دانش آموزان مبتال به آسم به نام Adilene
 Carrascoکه در  ۳۱اکتبر  ۲۰۱۹هنگامی که  ۱۳ساله بوده و همراه با آموزگار
و مربی ورزش در یک پروژه برای کالس علوم در حال قدم زدن بوده ،دچار حمله
آسم میشود و جان خود را از دست میدهد.
خانواده او در شکایت اظهار داشتهاند که آموزگاران و دیگر مسئوالن ،هنگامی که
فرزندشان دچار حمله تنفسی آسم میشــود ،کوتاهی کرده و او را به بیمارستان
نمیرسانند و تنها از دانشآموزان دیگر میخواهند همراه او باشند.

کاهش نام نویسی در کالج های محلی کالیفرنیا

نامنویســی در کالجهای  ۲ساله محلی در کالیفرنیا به پایینترین شمار خود در  ۳۰بیتردید مشــکالت مالی دانشــجویان و در نتیجه آن موضوع مسکن و بیخانمانی
سال گذشته رسید.
دانشجویان در باالی جدول است.
از آغاز بیماری کرونا ۱۱۵ ،کالج محلی کالیفرنیا  ،نزدیک به  ۳۰۰هزار نفر دانشجوی این موضوع در دیدار کفیل مجموعه کالجهای کالیفرنیا با نمایندگان مجلس ایالتی
خود را از دست دادهاند که یک روند کاهش  ۱۸درصدی بوده است.
مورد بررسی و رایزنی قرار گرفته است.
هنوز روشن نیست که چه عاملی بیش از دیگر عوامل در این کاهش نقش داشتهاست،

بیژن خلیلی
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 18نوامبر تا  24نوامبر (  27آبان تا  3آذر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
آدینه  27آبان  18نوامبر
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
زاد روز طاهره صفارزاده ،شاعر
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
درگذشت عباس فرات  -شاعر
 1366خورشیدی ( 1987میالدی)
درگذشت مظفر بقایی ،نماینده مجلس شورای ملی و از بنیانگذاران جبهه ملی
 1377خورشیدی ( 1998میالدی)
درگذشت محمود پاینده ،شاعر گیلک سرا ،مردم شناس و فرهنگ دوست
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت عبدالعلی همایون هنرمند و بازیگر که معروفترین رل وی «سرکار استوار»
در رادیو به نام «نیم بعدازظهر» آوازی را برای اولین بار خواند که به آواز کوچه باغی
معروف شد .از نقشهای دیگر او نمایش «چهار الت تهران» بود.
1400خورشیدی (2021میالدی)
درگذشــت اردشیر زاهدی (متولد  ۲۴مهر  ۱۳۰۷برابر با
 ۱۶اکتبر  )۱۹۲۸وزیر خارجه ایران و آخرین سفیر ایران
در ایاالت متحده آمریکا در دورهٔ محمدرضا شــاه پهلوی.
فرزند سرلشگر فضلاهلل زاهدی و همچنین همسر سابق
شهناز پهلوی دختر محمدرضا شاه پهلوی.

درگذشت روح اهلل خالقى  -موسيقيدان
آثار روح اهلل خالقى در شركت كتاب موجود است
 1394خورشیدی ( 2015میالدی
درگذشــت رضا ســجادی اولین گوینده و دوبلور صدا و سیما در سن  95سالگی .او
حدود  75ســال فعالیت هنری را در کارنامه هنــری خود دارد .وی متولد  1299در
شهر مشهد بود.

سه شنبه  1آذر  22نوامبر

 1306خورشيدى (  1927ميالدى)
زادروز بيژن جاللى ،شاعر
 1334خورشيدى (  1955ميالدى)
دستگيرى سيدمجتبى نواب صفوى و كليه اعضاى فداييان اسالم
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز ايرج بسطامى ،خواننده موسيقى سنتى
آثار ايرج بسطامى در شركت كتاب موجود است
 1338خورشيدى (  1959ميالدى)
انجام مراسم نامزدى محمدرضا شاه پهلوى و فرح ديبا
 1354خورشيدى (  1975ميالدى)
صدور نفت ايران روزانه  550هزار بشكه افزايش يافت
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
ترور پروانه فروهر (اســكندرى) و داريوش فروهر ،فعاالن
شنبه  28آبان  19نوامبر
سياسى توسط مأموران وزارت رژيم اسالمى
كتاب قتل فروهرها به همت حزب مرز پرگهر ازانتشارات
 1328خورشیدی (  1949میالدی)
شركت كتاب
زادروز حسن ستار هنرمند آوازه خوان مقیم لس انجلس
 1398خورشيدى (  2019ميالدى)
 کالیفرنیاســالگرد درگذشت فرشاد سنجری آهنگســاز و موسیقی دان در شهر وین پایتخت
 1341خورشيدى (  1962ميالدى)
اتریش از رهبران ارکستر سمفونیک تهران بر اثر آتش سوزی در آپارتمان مسکونی(
زادروز اردشير كامكار ،نوازنده كمانچه
متولد  ۱۹۴۸میالدی) فرزند حشمت سنجری آهنگساز وموسیقی دان
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
قتل دكتر مجيد شريف ،نويسنده ،مترجم ،و فعال سياسى (از سرى قتلهاى زنجيرهاى) چهارشنبه  2آذر  23نوامبر
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت تيمسار سرلشكر منصور مزين ،در سن  106سالگى در شمال كاليفرنيا.
 1302خورشيدى (  1923ميالدى)
وى از بانيان ارتش جديد و آخرين رجل از دوران قاجار بود كه با سه پادشاه ازنزديك
زادروز جالل آل احمد ،قصه نويس
كار كرده بود.
آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجود است
 1398خورشيدى (  2019ميالدى)
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
ســالگرد درگذشت پروفسور فضل اهلل رضا در ســن  ۱۰۴سالگی ( متولد اول ژانویه
درگذشت درويش خان از بنيانگذاران موسيقى نوين ايران
 )۲۰۱۵در اتاوا کانادا .پروفســور رضا اســتاد دانشگاه و رییس دانشگاههای آریامهر(
بر اثر حادثه رانندگى
شریف فعلی) و دانشگاه تهران در دوران پهلوی دوم بوده است.
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
 1398خورشيدى (  2019ميالدى)
زادروز ويگن دردريان ،خواننده موسيقى پاپ و بازيگر
سالگرد درگذشت الن شائولی نویسنده ایرانی ساکن فرانسه در پاریس -عنوان کتاب
آثار ويگن در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت
او که از فرانسه به فارسی توسط نازی عظیما ترجمه شد موسیقی دانان کلیمی و تاریخ
كتاب موجودند
یهودیان ایران است و شرکت کتاب آن را در سال  2018منتشر کرد
 1312خورشيدى (  1933ميالدى)
زادروز على شريعتى ،نويسنده و متفكر مذهبى .
یکشنبه  29آبان  20نوامبر
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت غالمحسين درويش (درويش خان) ،استاد تار
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
و سه تار
درگذشت حسن پيرنيا (مشيرالدوله)  -سياستمدار ،عالم و اديب
 1335خورشيدى (  1956ميالدى)
كتاب تاريخ ايران باستان ،تاليف مشيرالدوله درشركت كتاب موجود است
انتشار نخستين شماره مجله «نمايش»
 1319خورشيدى (  1940ميالدى)
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز محمدعلى سپانلو ،شاعر و پژوهشگر
تشكيل نيروى مقاومت ملى در شيراز
آثار محمدعلى سپانلو در شركت كتاب موجود است
 1364خورشيدى (  1985ميالدى)
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
درگذشت غالمحسين ساعدى ،قصه و نمايشنامهنويس در
زادروز شهرام صولتى ،خوانند هى موسيقى پاپ
پاريس
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
آثار غالمحسين ساعدى در شركت كتاب موجود است
زادروز مريم حيدرزاده ،نويسنده ،شاعر و ترانه سرا
 1399خورشيدى (  2020ميالدى)
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشــت چنگیز جلیلوند ( زاده  ۶آبان  )۱۳۱۴دوبلور،
درگذشــت منوچهر آتشــى شــاعر ،بر اثر جراحى كليه مدیر دوبالژ و هنرپیشه سینما
وبيمارى قلبى در بيمارستان ســينا در تهران .مجموعه
شعرهاى او آهنگ ديگر ،آواز خاك ،ديدار در فلق ،وصف پنجشنبه  3آذر  24نوامبر
گل ســورى ،گندم و گيالس ،زيباتر از شــكل قديم جهان ،چه تلخ است اين سيب،
حادثه در بامداد ...،
 1335خورشيدى (  1956ميالدى)
كتاب مجموعه آثار منوچهر آتشى در شركت كتاب موجود است
دريافت وام  17ميليون دالرى از آمريكا ،از طريق بانك صادرات ايران
1397خورشيدى ( 2018ميالدى)
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
درگذشــت انور خامه ای آخرین بازمانده گروه  ۵۳نفر ( متولد  ۲۹اسفند  )۱۲۹۵در
زادروز كيهان كلهر ،نوازنده كمانچه و آهنگساز
سن  ۱۰۲سالگی .از سوی مادر نسب به فتحلعیشاه قاجار و از جانب پدر نسب به مال
آثار كيهان كلهر در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به
احمد فاضل نراقی از مجتهدین عهد قاجاریه داشــت  .یحیی کاشانی پدر خامهای از
شركت كتاب موجودند
فعاالن انقالب مشروطیت و سردبیر روزنامههای حبلالمتین و مجلس بود.
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت مصطفى مصبا ح زاده ،پدر روزنامه نگارى نوين
دوشنبه  30آذر  21نوامبر
ايران ،مؤسس روزنامه كيهان ،سناتور ،مؤسس مدرسه عالى علوم ارتباطات ،پايه گذار
دانشــكده روزنامه نگارى ،بنيان گذار روزنامه كيهان لندن ،در ســن  97سالگى در
كاليفرنياى جنوبى در امريكا.
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)

مهرداد بحری

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

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 توفان جنایت های جمهوری شیطانی اسالمی ،طنزنوشته ها از زهر تلخ تر است

سرمقاله ایرانشهروند :برای انقالب ملی ایرانیان!
برای هفته ای که با ادامه انقالب ملی ایران و جنایات جمهوری شــیطانی اسالمی
گذشت ...
 2500سال پیش و پس از فتح بابل بدست کوروش بزرگ ،یهودیان اسیر به دستور
شاهنشــاه ایران زمین آزاد شدند و بدینســان نخستین منشور آزادی و حقوق بشر
جهان توســط ایرانیان متولد شد و ملت ایران اولین تمدن بشری شد که در حضور
تمدن های مترقی آن زمان از جمله یونان ،روم ،مصر ،هندوستان و چین ،به آزادی و
احترام به انسانیت رای داد  ...اما امروز ایرانیان از پس قرن ها اسارت و بردگی فرهنگی
و تســلیم شدن در برابر اعتقادات متحجرانه و حتی وحشیانه دین تازیان که به زور
شمشــیر هاللی ،تجاوز به زنان ایرانی ،غارت ثروت ،تخریب فرهنگ و کتاب سوزانی
توسط مســلمانان (دقیقا همانند عملکرد جمهوری شیطانی اسالمی) بوجود آمد،
شــورش کرده و نه تنها خواستار سرنگونی حکومت دینی هستند بلکه می خواهند
این غده ی ســرطانی دین را از ریشه بر کنند تا دوباره در جهان ،پیشروی آزادی و
حقوق بشر باشند .آنچه در انقالب ملی ایران در حال وقوع است فراتر از فرهنگ صرفا
زنانگی (فمینیسم) و مردساالری است که باعث جدایی جنسیتی انسان ها با حقوق
برابر از یکدیگر می شــود اما ملت ایران پس از  2500ســال از صدور منشور حقوق
بشر کوروش با فریاد زدن شعارهای زن ،زندگی ،آزادی و مرد ،میهن ،آبادی به همه
جهانیان اعالم می کنند که ایرانیان بار دیگر پرچمدار حقوق برای همه ی بشــریت
هستند ،جدا از نژاد و جنسیت زدگی!
پیروزی نزدیک است
زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران
یادداشت کوتاه :جهاد فرزند کشی!
تــا همین چندی پیــش و قبل از آغــاز انقالب ملی
ایران ،رهبر حقیر جمهوری شــیطانی اسالمی دستور
جهــاد فرزندآوری داده بود تا به عقل علیلش جمعیت
امپراتوری اســامی شیعه اش را زیاد کند و در این راه
حتی بنیادی ترین اصول و قوانین بهداشــتی سالمت
مادر و فرزند را زیرپا گذاشتند تا جهاد فرزندآوری شان
را براه بیاندازند اما اشــتباه خامنه ای در تخمین اعالم
زمان جهاد ،کار را به جایی رسانده که برای بقای والیت
ننگینش مجبور به زیرپا گذاشتن حکم جهادش شده
و به جای جهاد فرزندآوری به جهاد فرزندکشــی روی
آورده اســت .گویا این فرمانده ی درمانده نمی فهمد
که این جهاد فرزندکشی که نیروهای سرکوبگرش به
راه انداخته اند باعث خواهد شد تا هر روزی که بگذرد،
احتمال آویزان شدن نمادهای جمهوری اسالمی یعنی
آخوندها بر سر تیرها باالتر می رود و ملت ایران بزودی
به سوی جهاد آخوندکشی خواهد رفت!
گزیده های بنگاه خبری ایرانشــهروند از شــبکه های
اجتماعی:
چوگان با ابلیس
تو ای راکب!
تو ای بازنده
ای مغرور

تحمل داری ایندفعه کمی گپ را صمیمی تر ببافیم؟!
در این هنگامه ی آخر فراوان تند می رفتی
که بازی را چونان افسانه پنداری
چونان سرمست
چونان سر به هوا هم با مرادت شادمان بودی
که زیر سم خود را هم نپاییدی!
نه افسار داری اکنون
نه بر زین استواری!
همی بین زمین و آسمان تعلیق را هم
از فیوض آن مرادت بین!
تعجب میکنم از دیدگانت
کمی گرد است و مبهوت
که فهمیدی در این چوگان
چشم بادامی های دون هم
تو را چون هسته گیالسی رها کردند!
ندانستی ،فقط یک راکبی و شرط را،
بر اسب بازنده نمی بندند
نفهمیدی ،کهر در دست مردم بود
هر آنکس این چهارپا را به تو انداخت
پی ات خندید
پی ات خنداند
نصیحت میکنم در آخرین لحظه
به مرکب هم نگاهی کن
خر است این ،بی نوا! نادان!
و سرد و سخت هم ،آن

که با فرقت درونش غوطه خواهی خورد.
 ۱۰/۰۸/۱۴۰۱چمروش
*********
آخوندها بیانیه داده اند کــه در اجتماع امنیت نداریم
ومدتیست که در خیابان به ما تجاوز میشود.
جواب ما:
آخوندهای عزیز اگر لباس نامناســب و تحریک کننده
نمیپوشیدید،موردتجاوز
قرار نمیگرفتید.
هرکی هم ناراحته،جمع کنه از ایران بره.
*********
طرفو تو شوروی دستگیر کرده بودن چون شعار مرگ
بر دیکتاتور میداده.
تو محاکمه یا زیر شکنجه گفت منظورم هیتلر بوده.
آزادش کردن.
وقت رفتن برگشت نگاشون کرد گفت ،من منظورم از
“دیکتاتور” هیتلر بوده ،منظور شــما کی بوده که منو
دستگیر کردید! ؟
خندهدارترین واکنش به دیوارنویسیها در ایران ،پاک
کردن شــعار مرگ بر دیکتاتوره .المصب یعنی شما با
ِ
مرگ دیکتاتور هم مخالفی؟واقعا منظور شما که پاک
می کنید کیه از دیکتاتور ؟؟؟؟!!!
*********

نه به یهودستیزی
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در جنوب کالیفرنیا
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محکومیت مربی تیم واترپلو برای آزار و
دست درازی جنسی به  ۱۰دختر نوجوان

دادستانی ارنج کانتی ،مربی تیم واترپلو را برای آزار و دست درازی جنسی به  ۱۰علیه کودکان و نوجوانان مقصر شناخت و او به  ۲۰سال زندان محکوم خواهد شد.
دختر نوجوان در فاصله زمانی  ۵سال بین  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۷محکوم کرد.
 ۹نفر از این دختران در زمان جرم  ۱۳تا  ۱۷ساله بودهاند و فدراسیون واترپلو در
او که  ۴۶ساله است و بهرام حجره نام دارد ،در ژانویه  ۲۰۲۳در دادگاه برای دریافت آمریکا به ســبب محافظت نکردن از کودکان و نوجوانان  ۱۴میلیون دالر خسارت
دوران محکومیت حاضر خواهد شد.
توافقی پرداخت کرده است.
هیئت منصفه او را در  ۲۲مورد او را به سبب دستکاری جنسی و تحریک جنسی

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

