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

در صفحات دیگر:
تظاهرات لندن ،تبلوری از توحش

کورش سلیمانی (زم) صفحه ۲

ازگوشهوکناربرایمهساامینی:

صفحه 5

و نگوییم «مرگ بر خامنه ای»

داریوش فاخری صفحه 6

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC

چرادیکتاتورهاازتاریخدرسنمیگیرند؟

پیر خراسانی صفحه 8

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi

جامعه ما میتواند تاریخ ساز شود

RIA, RIA,
MBA MBA

Sam Yebri
صفحه 9

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

ﺳﺨﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ

نازنین زاغری  ،در همبستگی با مردم
ایران موهای خود را کوتاه کرد

Think about Income for Life

Think about Income for Life

مسیح علینژاد :خیزش سراسری
مردم ایران ،نقطه عطفی برای رهایی
از رژیم جمهوری اسالمی است

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

تبدیل زمین های منطقه بازرگانی
به خانه سازی ارزان قیمت

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

امضای  13الیحه در مورد سقط جنین از
سوی فرماندار کالیفرنیا

ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

WWW.BHFPINVEST.COM

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains

310-205-9000
WWW.BHFPINVEST.COM

اخبار انتخابات میان دوره ای
مربی ورزشی دو دبیرستان در سن فرناندو ولی
به اتهام تجاوز و رابطه جنسی بازداشت شد
استودیوی تاریخی هالیوود با  600میلیون دالر
بازسازی و ترمیم می شود

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

کریستین امانپور و ماجرای صندلی خالی

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

424-385-2981

کریستین امانپور  ،خبرنگار و مجری ارشد بین
المللی شبکه سی ان ان ،به سوال « ترور نوح
مجری برنامه دیلی شو» که چرا حاضر نشده
است برای مصاحبه با رئیس جمهور اسالمی
ایران روسری بر سرکند درحالی که بارها این
کار را می کرده است ،پاسخ داد:
« اوالً من بارها قبل به اندازه ی اآلن از اوضاع
و شرائط ایران و زنانش اطالع نداشتم و تصور
می کردم این کارم نوعی احترام به آنهاســت
ا ّما اکنون می دانم که این کارم تأیید وقاحت
حاکمان آنجاست .
ثانیاً اگر د ّقت کنید اصوالً این مصاحبه انجام
شده است منتهی بدون دیالوگ! صندلی خالی
پرزیدنت رئیسی پاسخ داد !
آن مرد روز قبل در جلوی چشم همگان ادعا
کرد که زنان در کشورش آزادانه پوشش خود را انتخاب می
کنند و درســت روز بعد از آن سخنان ،حاضر نشد بعنوان
میهمــان ما  ،حتّی مرا در خاک اصلی خودم آزاد بگذارد تا
پوششم را خودم انتخاب کنم ! »

Employee Retention Credit

کریســتین امانپور در ادامه افزود « :تصور می کنم رئیس

وقاحت او بود ؛ اگر او در مصاحبه شــرکت می کرد ادعای

جمهور اســامی ایران با این کارش تمام سواالت مرا یکجا

دیروزش را اثبات می کرد ولی در عمل دیدیم که دروغگویی

جواب داد و من دیگر چه پرسشی باید از او داشته باشم !؟

اش بر همگان اثبات شــد و اکنون می دانیم که سالهاست

پس این مصاحبه انجام شــده است و هدف من هم اثبات

چنین می کنند» .

واکنشجامعه یهودیان ایرانی آمریکایی
در باره جنبش اخیر ملت ایران

ایرانشهر :بیانیه ای از سوی فدراسیون یهودیان ایرانی امریکایی به تاریخ  ۲۶سپتامبر
 ۲۰۲۲و شــب سال نو یهودیان به دفتر ایرانشهر رسید که پشتیبانی خود را از ملت
ایران در برابر رژیم مالیان اعالم کرده است :متن کامل ترجمه شده این بیانیه به شرح
زیر است.
بیانیه فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی لس آنجلس در مورد وضعیت کنونی ایران
شب روش هاشانا 2022
جامعه یهودیان ایرانی لس آنجلس از این واقعیت که کشــور شکوهمند ایران توسط
کسانی اداره می شود که نه آگاهی از تاریخ دارند (برای نمونه منکر هولوکاست هستند
) و نه احساسی از رنج کنونی مردم ایران دارند ،شوکه شده است.
ما شــانه به شانه برادران و خواهرانمان ،ملت رنج کشیده ایران و خانواده مهسا امینی
ایستاده ایم .ما از اظهارات زهرآگین یهودستیزانه علیه اسرائیل و جامعه جهانی یهود
بیزاریم و منتظر زمانی هســتیم که مردم ایران آزاد باشند و سالمت عقل به رهبری
ایران بازگردد.
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ادامه خبر اعلام همبستگی بنیاد مشارکت یادگیری زنان :

نازنین زاغری  ،در همبستگی با مردم ایران موهای خود را کوتاه کرد
نازنین زاغری رتکلیف ،تبعه ایرانی-بریتانیایی که شش سال را در زندان رژیم جمهوری
اسالمی ایران سپری کرده بود،برای همبستگی با مردم معترض ایران فیلمی از خود
منتشر کرده است که در حال کوتاه کردن موهایش می باشد .او در پایان این ویدئو
می گوید« :برای مادرم ،برای دخترم ،از ترس انفرادی ،برای زنان کشورم و برای آزادی،
موهایم را کوتاه می کنم».
خانم زاغری رتکلیف در سال  2016در ایران به اتهام جاسوسی توسط رژیم جمهوری
اسالمی دستگیر شد که وی این اتهام را رد کرد .او پس از یک مذاکره بین دولتهای
بریتانیا و ایران ،در ماه مارس آزاد شد و به بریتانیا بازگشت.

تظاهرات لندن ،تبلوری از توحش
در تظاهراتی که از طرف برخی ایرانی های مقیم انگلستان برگزار شده بود،
عده ای از هم میهنان ،با انگیزه جایگزین کردن پرچم جمهوری اسالمی
ایران با پرچم شیر خورشید  ،به محوطه سفارت نزدیک شده و با پلیس
درگیر شدند و سپس فریادهای «بی شرف ،بی شرف» را سردادند و رسانه
های گروهی هم در انعکاس آن صرفه جویی نکردند.
یکی از بزرگان که نام شــریفش را به خاطر ندارم گفته معروفی دارد که
می گوید « :وای به حال ملتی که رهبرانی داشــته باشــد که آنها حرف
هایی بزنند و کارهایی بکنند که مردم آنها آمادگی شنیدن یا دیدن آنها
را نداشته باشند».
حمله به ســفارت جمهوری اسالمی ایران در لندن  ،با حمله به سفارت
آمریکا در تهران فرق چندانی نداشــت ،شاید فرق کوچک آن این بود که
رهبران ایران مذهبی و عقب افتاده و ناآگاه از تمدن غرب و قوانین انسانی
و بین المللی بودند ،ولی در لندن کسانی مرتکب این کار شدند که از قشر
تحصیل کرده و آشنا به اوضاع و احوال زمانه بوده و کارهای طرفداران رژیم
جمهوری اسالمی را سرزنش می کردند.
صاف و پوست کنده خدمت شما هم میهنان محترم بنویسم که حمله به
پلیس انگلستان و ورود به سفارت یک کشور ،کاری است اشتباه و خالف
تمام معیارهای اخالقی ،اجتماعی و سیاسی و تبلور شایانی است از دوره
توحش و بربریت و عقب افتادگی آنهایی که فکر میکنند چون راهی که
می روند درست و مقدس است ،پس بنابراین هرکاری که آنها را به هدف
برساند ،می توان انجام داد.
ماکیاولی یکی از نظریه پردازان دوره رنسانس ایتالیا است که از او نقل قول
می کنند که « هدف راه را توجیه می کند» ،یعنی اگر هدف تو درســت
اســت هر راهی که می خواهی برو و مهم هدف است نه راه ،و این همان
کاری اســت که عده ای مومن و خداپرست در کشورهای اروپایی چون
راه خود را درســت می دانســتند برای عبادت و ستایش پروردگار یکتا،
در خیابان های شــهرهای اروپا ،نماز جمعه راه انداختند و ترافیک را بند
آوردند و یا ساعت  5صبح از بلندگوی مسجد اذان سر دادند و مردم خواب
آلود اروپا را از خواب ناز سحرگاهی بیدار می کردند و در این کار اشکالی
نمی دیدند چون که راه آنها درست و مقدس بود.
«حق توحش» اضافه حقوقی بود که دولت های کشــورهای خارجی به
کارمنــدان خود در بعضی از کشــورها از جمله ایران می دادند ،که البته
مدتها این کلمه های شرم آور را شنیده بودیم ولی حال باید برخی از دولت
ها به پلیس ها و نگهبانان محافظ ســفارت و ساختمان های جمهوری
اسالمی «حق توحش» بپردازند .چه بسا که هم میهنان مترقی و تحصیل
کرده ما مثل وحشی های دوران غارنشینی ،بدون نگرانی از حرمت ،قانون
و عرف و اخالق سفارت کشور خود را در خاک بیگانه آن ساختمان را مورد
حمله و غارت قرار دهند ،این کار شرم آور به آبرو و حیثیت و اعتبار ایرانی
ها در سراسر دنیا صدمه بسیاری می زند و موضوع آزادی زن و قتل مهسا
را به سایه می برد و در نهایت به نفع جمهوری اسالمی تمام خواهد شد.
این کار شــرم آور اگر این طرح خود عوامل جمهوری اسالمی ایران برای
بی اعتبار کردن اپوزیســیون و متالشی کردن تظاهرات باشد ،به برکت
وجود مخالفان خود به ثمر رســیدو حاالطراحان آن با دمشان گردو می
شــکنند و باید بگویم آنهایی که با پلیس درگیر شده و شعار« بی شرف،
بی شرف» را سر دادند ،با کله در دام نقشه های شوم رژیم افتاده و آن را
به ثمر رساندند وحاال اگر بطور خودجوش دست به کار شده و این کار از
تراوشات فکری برگزارکنندگان تظاهرات صورت گرفته باشد ،باید بنویسم
که کوچکترین نشانی از عقل ســلیم و هوش و درایت در آن دیده نمی
شــود .بله می خواستم بنویسم که آنها تا مرز سفاهت ،بالهت و حماقت
محض پیش رفته اند  ،ولی نظرم عوض شد و منصرف شدم و پس بنا بر
این چیزی نمی نویسم!
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com
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مهســا امینی 22 ،ســاله ،پس از ادعای زیر پا گذاشتن قوانینی که زنان را موظف به
پوشــاندن موهای خود با حجاب می کرد ،توسط نیروهای امنیتی پلیس جمهوری
اسالمی ایران کشته شد و پس از آن مردم ایران برای کسب آزاد و حق انتخاب زنان
به خیابانها آمدند و معترض شدند.
ســازمان حقوق بشــر می گوید طی این اعتراضات ،حداقل  76نفر توسط نیروهای
امنیتی رژیم جمهوری اسالمی کشته شده اند.
در حالی که رسانه های دولتی جمهوری اسالمی این رقم را  41نفر از جمله چندین
پرســنل امنیتی اعالم کرده است و «آشــوبگران» را مقصر دانسته و صدها نفر نیز
دستگیر شده اند.
چندین ویدئو از زنان در حال سوزاندن روسری هایشان و کوتاه کردن موهای خود در
تظاهرات گرفته شده است ،که فعاالن می گویند که این یک نماد « اعتراض باستانی
ایرانی » می باشد.
ترجمه  :گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
منبع خبر  :سایت خبری بی بی سی انگلیسی

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63065942

مسیح علینژاد :خیزش سراسری مردم ایران،
نقطه عطفی برای رهایی از رژیم جمهوری اسالمی است

رژیم جمهوری اســامی ایــران «اراذل و اوباش» مرتبط با «دشــمنان خارجی» را
مسئول ناآرامی ها اخیر می داند و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را به استفاده از
ناآرامی ها برای بی ثبات کردن جمهوری اسالمی متهم کرده است.
مهســا امینی ،دختر جوان  22ساله ،اهل شهر کردنشین سقز ،در  13سپتامبر در
تهران به دلیل «لباس به اصطالح نامناسب» توسط پلیس اخالق یا گشت ارشاد که
قوانین سختگیرانه پوشش جمهوری اســامی را اجرا می کند ،دستگیر شد .او سه
روز بعد ،پس از به کما رفتن در بیمارســتان تهران درگذشت و اولین نمایش بزرگ
مخالفت در خیابان های ایران پس از زمان ســرکوب اعتراضات علیه افزایش قیمت
بنزین در سال  2019توسط مقامات آغاز شد.

مسیح علینژاد  ،روزنامهنگار ایرانی مقیم آمریکا و فعال حقوق زنان روز سه شنبه 27
ســپتامبر در نیویورک به خبرگزاری رویترز گفت :قتل مهسا امینی در حال تبدیل
شدن به یک نقطه اوج است ،زیرا حجاب اجباری فقط یک پارچه کوچک نیست ،بلکه
مانند دیوار برلین می باشــد و اگر زنان ایرانی بتوانند این دیوار را خراب کنند ،دیگر
رژیم جمهوری اسالمی وجود نخواهد داشت.
علینژاد با اشاره به خیزش اعتراضات سراسری مردم ایران گفت« :این جنبش حاصل
 40سال مبارزه زنان و کنار زدن مرزها می باشد .از این جهت که وقتی کمپین علیه
حجاب اجباری را راهاندازی کردم ،هرگز فکر نمیکردم تا زمانی که من زنده هستم،
این رویداد اتفاق بیفتد»
علی نژاد در ســال  2014یک کمپین رسانه های اجتماعی را آغاز کرد که زنان در
ایران را تشویق می کرد تا عکس های سلفی خود را بدون حجاب اسالمی به اشتراک ترجمه از گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
بگذارند و سپس او در صفحه فیس بوک خود با نام «آزادی مخفیانه من» به اشتراک منبع :خبرگزاری رویترز
می گذاشت.
https://www.reuters.com/world/middle-east/mahsa-aminis-death-is-tipping-pointکه
حالی
در
است.
برانگیخته
را
المللی
بین
گسترده
محکومیت
امینی
مهســا
مرگ
&says-us-based-iranian-journalist-2022-09-27/?rpc=401
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اطالعیه مطبوعاتی شرابخانه فاضلی

دستگیری یک نوجوان
در ارتباط با قتل خواننده رپ

با توجه به خیزش اخیر ملت ایران و احترام
به روان همه آن کسانی که در راه میهن
جان باختند ،شرابخانه فاضلی برنامه جشن
مهرگان را که قرار بود روز دوم اکتبر برگزار
شود را کنسل می کند.

پلیس لس آنجلس از دســتگیری یک نوجوان و جستجو برای یافتن فرد
مشکوک فراری ،در ارتباط با قتل خواننده رپ  PnB Rockخبر داد.
ایــن خواننده رپ ،که نام اصلی او  Rakim Allenاســت و  30ســاله
بوده ،دوهفته پیش در رستوران & Roscoe`s House of chicken
 waffleدر جنوب لس آنجلس کشته شد.
پلیس لس آنجلس اعالم نمود که فرد دوم «فردی لی ترون» نام دارد واز
مردم خواست برای یافتن او کمک کنند.
ناگفته نماند هنگامی که یکنفر خواننده رپ را در رســتوران دیده عکس
او را بر شــبکه های مجازی به اشتراک گذاشته ،دو ضارب مورد نظر برای
سرقت جواهر گران بهای او وارد رستوران شده و او را کشته اند.

با احترام
زن ،زندگی  ،آزادی

روابط عمومی شرابخانه فاضلی

میزان استعفا در کالیفرنیا  ۲/۵درصد است

دوران کرونا ســبب شد تا کارکنان با انجام دورکاری ،تجربه یافتن امکان
کار در شــرکتهای دیگر را نیز تجربه کنند و بر اساس آمارهای اداره کار
که از ســوی مؤسسه  Wallet Hubبررســی و تجزیه  ,تحلیل و سپس
طبقهبندی شده است.
ایالت هایی که بیشترین اســتعفا را داشتهاند به ترتیب جورجیا ،کنتاکی
و تنســی هستند که بین  ۳/۹۸درصد تا  ۳/۴۰درصد استعفا در یک سال

گذشته داشتهاند.
ایالت هایی که میزان استعفای کمتری داشتهاند نیویورک با  ۱/۹۱درصد
در بهترین شــرایط است و واشنگتن دی ســی پس از ان و پنسیلوانیا با
 ۲/۲۵درصد ســوم اســت ایالت کالیفرنیا با  ۲/۵۰درصد در رتبه  ۱۰قرار
دارد.

VISIT OUR SHOWROOM & ASK FOR YOUR GIFT

MATCH PRICE GURANTEE + 20% ADDITIONAL
LIFE EXCHANGE GURANTEE - BUY - SELL - APPRAISAL

از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻧﻔﯿﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﺷﻬﺎی دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ
)ﻗﻢ  -ﺗﺒﺮﯾﺰ  -اﺻﻔﻬﺎن  -ﻧﺎﯾﯿﻦ  -ﮐﺎﺷﺎن  -اﯾﺮاﻧﯽ( ﺗﺮﮐﯽ  ٫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ  ٫اﻓﻐﺎﻧﯽ  ٫ﻫﻨﺪی
ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  5000ﮔﻠﯿﻢ و  15000ﻓﺮش اﺑﺮﯾﺸﻢ و آﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺪرن ﻣﺎ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

ﻓﺮش  -ﻃ��  -ﻋﺘﯿﻘﻪ ﺟﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪی ﺧﺮﯾﺪارﯾﻢ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻓﺮش ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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اعالم همبستگی بنیاد مشارکت یادگیری زنان
در آمریکا با خیزش سراسری مردم ایران

مهناز افخمی ،بنیانگذار و رئیس مشــارکت یادگیری
زنان در آمریکا و وزیر ســابق امــور زنان در ایران ،با
انتشار بیانیه ای با عنوان « عدالت برای مهسا امینی
و آزادی بــرای زنان در ایران» با خیزش سراســری
مردم ایران اعالم همبستگی کرد.
مهناز افخمی در این بیانیه اظهار می کند:
« بار دیگر برای از دست دادن یک زن دیگر به دست
رژیم ســرکوبگر جمهوری اسالمی ایران دل شکسته
ام .مهســا امینی  22ســاله به دلیل «بی حجابی» و
نپوشاندن کامل موهایش با یک تکه پارچه و به جرم
«ترویج فســاد در جامعه» در یکــی از خیابان های
تهران دستگیر و تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار
گرفت و توســط پلیس اخالق و به اصطالح «گشت
ارشــاد» که از ســوی دولت مأموریت دارد تا مفهوم
اخالقی خود را در ذهن زنان القا کند ،کشته شد.
مهسا امینی ،نه تنها نماد میلیون ها زن ایرانی است
که در  43ســال گذشــته تحت حکومت جمهوری
اســامی از حقوق اولیــه خود محروم ،دســتگیر،
بازداشــت و کشته شــده اند ،بلکه داستان او به زن
ایرانی دیگری بازمی گردد بنام «قره العین» ،شــاعر
و فعــال حقوق زنان که در ســال  1852میالدی )
1231خورشــیدی) به دلیل برداشــتن نقاب خود و
بیان عقیده خود در مجلسی از رهبران مذهبی مرد،
اعدام شد.

قتل مهســا همچنین ما را به یاد سرنوشــت « فرخ
رو پارســا» ،اولین وزیر زن آمــوزش و پرورش ایران
می اندازد که در ســال  1980توسط دولت به جرم
«اشاعه فحشا» اعدام شد».
زنان و مردان شــجاع ایرانی ،رژیم جمهوری اسالمی
تنها حکومت دینی جهان را به چالش کشانده اند و
خواهان برقراری عدالت هستند.
داســتان مهســا در آینده ایران که منشا اعتراضات
خیابانی کنونی اســت،طنین انداز خواهد شد و برای
رســیدن به آن آینــده ،من و تمامــی اعضای بنیاد
«مشــارکت یادگیــری زنان» در کنــار همه زنان و
مــردان ایرانی که برای حقوقشــان مبارزه میکنند،
ایستادهایم و همراه با آنها شعار «زن ،زندگی ،آزادی»
سر میدهیم» .
خبرگزاری ایرانشهر :الزم به یادآوری است که فاطمه
زرینتاج برغانی قزوینی مشهور به طاهره و قرهالعین،
شاعر و فعال حقوق زنان ،سال  ۱۲۳۱خورشیدی در
ایران اعدام شــد .او فرزند يك روحاني شيعه ،اولين
زني است كه در ايران قرن نوزده كشف حجاب كرد،
از خانواده اش كه همچنان به قيود كهنه و ارتجاعي
پايبند بود و او را نيز به حفظ همان ســنتها فرا مي
خواند ،بريد و راه خويش يافت ،بر خالف رسوم آن
دوران با مردان به گفتگو و بحث نشســت ،صيغه و
تعدد زوجات را عملي غير انســاني شمرد ،در بحث

و جدل  ،بســياري از مخالفــان را به موافقان نظرات
خويش بدل ســاخت ،از دانشــي كم نظير برخوردار
بود .زني كه در دوران تســلط شديد علماي شيعه بر
دستگاه حاكميت  ،در خيابانها مورد آزار قرار گرفت
و سنگباران شد ،از شهر به شهر تبعيد شد ،اما لحظه
اي از مبــارزه براي آزادي  ،عدالت و رهايي خواهران
ايراني اش دست بر نداشت .يكي از واپسين جمالت
او به كالنتر تهران كــه در خانه اش زنداني بود ،اين
بود:
«می توانيد بزودی ،هرگاه کــه اراده کردید  ،مرا به
قتل برسانيد .اما جلوی پيشرفت و مبارزه زنان برای
آزادی را كــه روزگارش بزودی خواهد رســيد ،نمي
توانيد بگيريد».
همچنین فرخ رو پارسا ،اولین زن در تاریخ ایران بود
که توانســت به مقام وزارت برسد .او در کابینه دوم
و سوم امیرعباس هویدا ،وزارت آموزش و پرورش را
برعهده داشت و نخستین زنی بود که قدم به پارلمان
ایران گذاشت .او اولین مدیرکل زن و نخستین وزیر
زن ایران بود.
فرخرو پارسا میان چوبه و چادر ،چوبه دار را برگزید.
پس از انقالب  ،۱۳۵۷با اینکه پست وزارت را در اول
مهر  1354ترک کرده بود ،در دادگاه انقالب اسالمی
شعبه تهران به ریاست محمدی گیالنی محاکمه و به
عنوان «مفسد فی االرض» اعدام شد.

تبدیل زمین های منطقه بازرگانی به خانه سازی ارزان قیمت
گوین نیوســام با امضای دو الیحه ،زمین های منطقــه بازرگانی را که خالی
مانده اند ،به خانه سازی ارزان قیمت تبدیل کرد.
دو الیحــه  SB6و  ABZ011که از تصویب دو مجلس کالیفرنیا گذشــته
است ،با همکاری گروه های ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت و اتحادیه های
کارگری در منطقه های نزدیک به مرکز شــهر ،بــا تغییر  Zoneزمین های
خالی و بدون اســتفاده مانده تجاری ،اقدام به خانه سازی ارزان قیمت خواهد
نمود.
نزدیک بودن محل زندگی و محل کار به کاهش ترافیک در مرکز شهر کمک
می کند و از ســوی دیگر با استانداردهای اتحادیه کارگران ساختمانی امکان
کار بیشــتر برای آنان فراهم می شود و میزانی از بخشودگیهای مالیاتی برای
مالکان زمین ها فراهم می نماید.

213-573-9635

امضای  13الیحه در مورد سقط جنین از سوی فرماندار کالیفرنیا
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا 13 ،الیحه تصویب شــده در مجلس در مورد
سقط جنین را امضاء کرد و در تارنمای ویژه ای قرار داد.
ایــن تارنما که  abortion.ca.govنام دارد ،درســت یک روز پس از آن که
ســناتور لیندزی گرام از کارولینای جنوبی برای تصویب ممنوعیت سقط جنین
پافشاری می کرد ،رونمایی شده است.
این کارزار در شــرایطی در کالیفرنیا روبه رشــد است که در  8نوامبر الیحه ای
را برای افزودن ســقط جنین به متمم قانون اساســی کالیفرنیا به رأی خواهند
گذاشت.
گوین نیوســام  200میلیون دالر دیگر به بودجه کالیفرنیا در زمینه سقط جنین
افزوده اســت و از کلینیک های تنظیم خانواده مرتبط با سقط جنین می خواهد
تا برنامه ای را ارائه نمایند که کالیفرنیا هرچه زودتر به پناهگاهی به درخواســت
کنندگان سقط جنین تبدیل شود.

اخبار انتخابات میان دوره ای
دفترچه های راهنمای انتخابــات کالیفرنیا به خانه ها
می رســد و نام کاندیداها همــراه باعکس و زندگینامه
برخی از آنها چاپ شــده است .شــما در این دفترچه
راهنما ،تصویر گوین نیوســام را نخواهید دید در حالی
که نام رقیب او و تصویرش وجود دارد .شاید برخی فکر
کنند که اشتباه و یا عمدی در کار بوده است .خیر.
اداره نظــارت بر انتخابــات در کالیفرنیا اجازه می دهد
کــه نامزدها و یا هواداران پرقــدرت مالی ،هزینه آن را
بپردازند و تصویر وزندگینامه چاپ شود.
مخالفان می گویند اگر در دفترچه های رسمی راهنما
که از ســوی ایالت به خانه ها می رســد ،این هزینه ها
بــرای تأمین درآمد برای انتخابات دریافت می شــود،
باید در کنار آن نوشــته شود که آگهی انتخاباتی است
وهزینه آن پرداخت شده است ،وگرنه رأی دهندگان به
اشتباه خواهند افتاد.
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از گوشه و کنار برای مهسا امینی :

خاطره ای ازشاهین یوسف زمانی
اين روزهــا حال هيچ
كــدام از مــا خــوب
نيست .ظلمى كه طى
اين  ٤٤سال بر ما شد
مســتحقش نبوديــم.
نســل ما ســوخت و
سوخت و ســوخت .از
روزی کــه چشــم بر
اين جهان گشوديم تا
همین امــروز تاريكى
ديديمســیاهی .ســه
ســالم بود كه انقالب
شــد .ياد دارم در صف
راى دادن ( خيــر يــا
آرى ) رفراندم مســخره اجبارى كه راه انداخته بودن با پدر و
عمو بودیم .عموى بزرگوارم با زبان كردى به پدرم به آهستگى
گفت؛ “برادر شــنيدم تمام راى ها رو نگاه ميكنن و شناسايى
ميكنن و اگر راى ما خير باشه اعدام ميكنن!”
از كودكى ترســى وجودم رو گرفت كه تا به امروز همراه منه،
ترس از دست دادن عزیزانم به ناحق.
انقالبشــون پيروز شد دو ســال بعد جنگ شروع شد ( هشت
ســال دفاع مزخرف) چقدر جوان با شرف و با غيرت براى شما
بى غيرتها به ميدان جنگ رفتن و جونشون رو از دست دادن.
باز هم از  ٥سالگى تا  ١٣سالگى هر روز اين ترس لعنتی همراه
ما بود .هر روز يكى از هموطنهامون رو از دست ميداديم براى
خودخواهى جماعتى كه سرزمينمون رو غصب كرده بودند .هر
روز بذر نفرت رو در وجود ما آبيارى ميكردندخ .هر روز تجاوز
به حريم ما كردن  ،از اينكه در خانه شخصى ما چه ميگذرد تا
اينكه در فكر ما چه ميگذرد!! تجاوز به روح و جســم ما كردند.
بذر خشــم رو در وجود ما كاشــتند و تالش كردن كه اصولى
انسانى رو فراموش كنيم .تالش كردن به ما ياد بدن چطور به
راحتى به هم دروغ بگيم و حق يكديگر رو ضایع کنیم و حتى
به راحتى قادر بشيم همديگر رو بكشيم.
نام ننگ شما در تاريخ ثبت خواهد شد .از شما ياد خواهد شد
به عنوان جنايتكارانى كه عمر نســل ما و نسل قبل وبعد ما رو
به تباهى دادین.
امروز ما با صداى بلند اعالم ميكنيم از سرزمين ما ،از زندگی ما
كــه به تاراج برديد ،از خانه های ما بريد بيرون .روز دادخواهى
نزديك است و بايد جوابگوی ما باشید.
ننگ بر شما و هواخواهان شما
با مهر و احترام خدمت تمام مردم سرزمينم
شاهين يوسف زمانى
 ٣مهر مصادف با  ٢٥سپتامبر
لس آنجلس

چه شد که نگفتیم؟
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سوزاندن روسری ها و مبارزه برای آزادی انتخاب زنان در ایران،
نشانه پایان دادن به حکومت آیت اهلل هاست
با ادامه اعتراضات در ایران ،آیا واشــنگتن برای لحظه حیاتی آماده اســت؟ آیا حامیان
دموکراسی در ایران برنامه ریزی کرده اند که در صورت موفقیت چه کنند؟ ایران به لحظه
اوکراینی خود رســیده است ،اکنون زمانی فرارسیده است که مردم ایران حاضرند بهای
آزادی خود را بپردازند .مردم غیرمسلح در خیابانها با اراذلنظامی مسلح رژیم جمهوری
اسالمی مبارزه می کنند .در پستهای شبکه های اجتماعی ،بیانیههای ویدئویی را ضبط
کردهاند که میگویند از ترک کشور خودداری کنند و در ایران بمانند تا پیروز شوند.
هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که یک انقالب چگونه شروع می شود .هیچ کس
نمی داند چه زمانی یک بی عدالتی باعث می شود که خشم مردم بر ترسشان غلبه کند.
در سال  ،2011در تونس ،یک دستفروش خیابانی به نام محمد بوعزیزی ،با آتش زدن
خود ،شورش و انقالبی را در این کشور برانگیخت .در سال  2022در ایران ،مرگ مهسا
امینی زنی  22ساله با بازداشت گشت ارشاد (پلیس به اصطالح اخالق) ،باعث شد تمام
ایرانیان معترض در خارج و داخل کشور را به خیابانها بکشاند.
مهساامینی و برادرش از سقز ،یکی از شهرهای استان کردستان ،برای دیدار بستگانشان
به تهران،ســفر کرده بودند که در  ۲۲شهریور ،گشت ارشاد او را به دلیل داشتن حجاب
یا روسری نامناسب دستگیر کرد و سه روز بعد جسدش را به خانواده اش تحویل داد.
درحالی که مقامات رژیم جمهوری اسالمی ادعا می کنند که وی بر اثر ایست قلبی فوت
کرده است  ،بنا به گزارش یک سایت خبری مستقل ایرانی مستقر در بریتانیا ،در سی تی
اسکن جمجمه او نشانه هایی از شکستگی مشاهده شده است.
هر بار که تصاویر این دختر جوان را در کما بر روی تخت بیمارستان می بینم ،نمی توانم
فکر کنم که می توانستم من هم یک مهسا امینی باشم.؟!
من در ســال  1981زمانی که قانون حجاب را برای اولین بار دو ســال پس از انقالب
اسالمی به اجرا گذاشتند ،من یک نوجوان بودم که پلیس اخالق (گشت ارشاد) در خیابان
ها ،مردم را دســتگیر می کرد و گاهی اوقات هم به بهانه چند تار مو که از زیر روسری
بیرون می زد ،جوانان را می گرفتند و بازداشت می کردند.
در یکی از روزهای مرداد سال  ،1363که لباس اسالمی و روسری پوشیده بودم ،در حالی
که دمای هوا به طور غیرقابل تحملی باال بود و آبنماهای تهران به مناسبت ماه مبارک
رمضان بسته شده بودند ،از شدت گرما دوست داشتم بمیرم .در اواخر همان سال بخاطر
غیرقابل تحمل شدن وضعیت ایران ،مجبور شدم کشور را ترک کنم ،حال ،امروز احساس
بسیاری از زنان ایرانی را درک می کنم که « :ما همه ،مهسا امینی هستیم».
از زمان مرگ مهســا امینی ،هزاران نفر برای نمایش خشــم و همبستگی به خیابانها
ریختهاند که حتی برای کشــوری که این چنین لحظات پرفراز و نشیب زیادی را دیده
است ،نادر می باشد .در مقایسه با اعتراضات پیشین در ایران ،این قیام و شورش بسیار
گسترده تر و فراگیرتر است .ساکنان مرفه شمال تهران در کنار فقرای جنوب این شهر،
از جوانان و پدر و مادرها گرفته تا پدربزرگها و مادر بزرگها در تمامی شهرهای کوچک و
بزرگ ایران و حتی خارج از ایران نیز ،همه در این اعتراضات شرکت کرده اند.
در این اعتراضات ،زنان ایران در خط مقدم آن قرار گرفته اند  -آنها که به طور مداوم در
برابر ظلم این رژیم مقاومت کرده اند و در رد این افســانه که «حجاب یک سنت ایرانی
است» مبارزه می کنند.
پشتیبانی و حمایت مردان در کنار زنان ایرانی ،نشان از تحقیر زن ستیزی رسمی رژیم
جمهوری اسالمی می باشد .با خطراتی که این معترضین میپذیرند و فداکاریهایی که
زنان و مردان ایرانی از خود نشان می دهند ،ثابت می کنند که حجاب سنت ایرانی نیست
و رژیم آیت اهلل ها محکوم به فنا و نابودی است.
در پی این اعتراضات ،حتی افراد مشهوری که در گذشته سکوت کرده بودند ،زبان گشوده
و از مردم حمایت می کنند .ستارگان سینما و چهرههای ورزشی پیامهایی در حمایت
از مردم معترض در توییتر منتشر میکنند  -برخی دیگر حتی از ارتش میخواهند که
به مردم بپیوندند.
همایون شــجریان ،نوازنده محبوب ،فرزند اســتاد محبوب موسیقی ایرانی ،محمدرضا
شجریان ،تصویری بزرگ از مهسا امینی را به عنوان پسزمینه جدیدترین کنسرت خود
به نمایش گذاشته بود – اقدامی اعتراض آمیز که حاضرین در کنسرت وی را بر آن داشت

زن

تا شعار «مرگ بر خامنهای» سر دهند.
دیگر زمانی که رژیم جمهوری اســامی  ،یک گــروه را در مقابل گروه دیگر در ایران
قرار می داد ،گذشــته است .سالها برای ایجاد تفرقه بین مردم ،شایعاتی درباره تهدید
جنبشهای تجزیهطلب بهویژه در کردســتان ایران برانگیخته بودند ،اما اندوه سراسری
درگذشت این دختر جوان ُکرد که از دست دادن او در نقاط دوردست کشور مانند شهر
ترک زبان ارومیه مورد تاســف قرار گرفته ،بر تنش های قدیمی قومی و قبیله ای غلبه
کرده است .این بی عدالتی در مقابل تفاوت های قومی بسیار ناچیز به شمار می آید.
امروز هیچکس در ایران پرچم آمریکا را دیگر آتش نمیزند .در عوض ،زنان روسری های
خود را در خیابان ،بر روی آتش هایی که مردان برایشان روشن می کنند ،می سوزانند.
آنها به خود حجاب اعتراض ندارند ،بلکه به نداشــتن حق انتخاب پوشیدن آن اعتراض
دارنــد .به نحوی ،علیرغم عدم وجود روابط بین ایران و آمریکا برای بیش از چهار دهه،
این نظریه حیاتی آمریکایی «حق انتخاب» به این کشور راه یافته است .مردم نه با شعار
«مرگ بر آمریکا» بلکه با شعار جدید «مرگ بر دیکتاتور» در خیابان ها راهپیمایی می
کنند .مردمی که زمانی معتقد بودند آمریکا شــیطان بزرگ و منشأ همه شرارت های
آنهاست ،اکنون شعار می دهند «دشمن ما همین جاست .دروغ می گویند آمریکاست».
چهل و سه سال پیش ،ایران سفیر و دیپلمات های آمریکا را که چشمهایشان را بسته
بــود ،در مقابل جهان تحقیر کرد .اما امروز خود مردم ایران با آتش زدن بنرها و کندن
تصاویر علی خامنه ای و خمینی ،رهبران این رژیم را تحقیر می کنند .حال ،سوال این
است که آیا واشنگتن برای این لحظه آماده است؟ آیا حامیان آمریکایی دموکراسی ایران
برنامه ریزی کرده اند که در صورت موفقیت چه کنند؟
یکــی از گام هایی که ایاالت متحده می تواند بردارد ،تعلیق مذاکرات هســته ای رژیم
جمهوری اسالمی ایران است .این امر ،نشانه ای به آیت اهلل ها است که تا زمانی که این
جنایتکاران در خیابان های ایران به مردم خود شــلیک می کنند ،شانسی برای کاهش
تحریم های اقتصادی و سیاسی وجود ندارد.
مردم ایران نیز مانند مردم اوکراین نمیتوانند آزادی خود را بدون حمایت آمریکا و دیگر
کشورهای غربی به دست آورند .ایرانیان ،مردم از خودگذشته و فداکاری هستند ،اما این
عزم و اراده به تنهایی نمی تواند انقالب ها را پیروز کند .آمریکا چهار دهه منتظر بوده تا
مردم ایران تبلیغات رژیم را رد کنند و آنها را دشمن نبینند .این یک فرصت تاریخی برای
دو ملت است که اگر ایاالت متحده آمریکا در زمان مناسب از مردم ایران حمایت کند،
دوباره پیوند جدیدی ایجاد خواهد شد و کسانی که مایلند دموکراسی دوباره در سراسر
جهان شتاب گیرد ،باید وظیفه خود را انجام دهند.
نویسنده مقاله :رویا حکاکیان (نویسنده  :کتاب «راهنمای مبتدی به آمریکا برای مهاجران
و ماجراجویان »
ترجمه از گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
منبع  :سایت خبری آتالنتیک

حمایت مرکز مطالعات ایرانیان دانشگاه UCLA
از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران
مرکز مطالعات ایرانیان دانشگاه یوسی ال ای در لس آنجلس
با ارســال بیانیه ای از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران با
تأکید بر شعار «زن ،زندگی ،آزادی» حمایت کرد.
در این بیانیه آمده است:
مطالعات ایرانیان دانشگاه  UCLAلس آنجلس از مبارزات
زنان ایران و مردم ایران برای آزادی های مدنی و دموکراسی
حمایت کرده و تمام اعمال خشــونت آمیــز علیه آنها را
محکوم می کند.
«زن ،زندگی ،آزادی»

چرا که نگفتیم؟
چه شد که نگفتیم؟
پشت خمیده به ما کرد
راه باریک خیس را
درخشان در نورکم رنگ چراغ
پیش گرفت و رفت
و تنها سایه اش برآب جاری
درکوچۀ تنگ همراهیش کرد
و ما مرده بودیم
عاطفهها یمان را درکام هیوالیی
سیاهپوش قربانی کرده بودیم
چرا سکوت ...
چشم ودهامان بسته
درما کالم مرده بود
وقتی آب سرخ شد
و سایه با او بر زمین درهم شدند
ما کالم مرده را بر تابوتی
از کاغذ به خاک سپردیم
تا خاطر ه ها چون خفتی
در خأل خفه مان نکنند
1389
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حمایت ایرانیان مقیم کانتی لس آنجلس
از جنبش آزادی خواهانه مردم در ایران
افتاده به دریام و لبم تشنه به آبی
گو اینهمه آبست و منم تشنه به آبی
هر لحظه یکی موج مرا گفت که جانا
بیهوده نبودت که تو سرگشته به آبی
این عاقبتت نیز هم از فرط فرار است
از خاک گریزان بشدی بسته به آبی
دردی که تو در خانه بدیدی به همان جا
تا بوده همان جاست تو دلبسته به آبی
تا زن ز همان خاک به فریاد نبینی
آن خاک بگویم که بنا کرده به آبی
سعید شیرازی
سپتامبر  ۲۰۲۲در کالیفرنیا

به منظور حمایت از خیزش سراسری جنبش آزادی خواهانه
مردم ایران و دفاع از آزادی و حق انتخاب زنان در ایران،

مقرر شده است جمعی از ایرانیان کانتی لس آنجلس در روز

شنبه اول اکتبر  2022در محل شهرداری کلبسس تجمع نمایند.
از تمامی هم میهنان عزیز دعوت می گردد ،فارغ از هرگونه

تعصبات سیاسی و مذهبی برای سرنگونی رژیم جمهوری
اسالمی و رهایی ایران عزیزمان  ،دراین گردهمایی شرکت

نمایند .

روز شنبه :اول اکتبر 2022ساعت  10صبح
آدرس محل برگزاری این تجمع :
100 Civic Center Way
Calabasas, CA 91302
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مقاله:

و نگوییم «مرگ بر خامنه ای»
به پاره های تنم  ،مهسا  ،حدیث  ،نیکتا ،
ندا و دیگر پروانه های در ایران

داریوش فاخری

انتقام قبل درک است ،
ولی جواب نیست .
باید دانست که در این خیزش ما جواب دعای چه َکسیم و رویای چه کسی ؟
مثل آنها ؟ هرگز
مرگ می خواهیم ؟ هرگز
انتقام می جوییم ؟ مبادا
خشونت ورزی ؟
پس فرق بین ما و دشمن ما چیست؟
میگویند وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كالغها مي كند پرهايش سفيد مي ماند،
ولي قلبش سياه ميشود .
بزرگترین خطری که ما را تهدید میکند تسلیم شدن به افکار و بازتاب تاریکی ایست
که در مقابل ما ست و بر کشور ما حکومت میکند.
باید هوشیار باشیم تنها راهی که شیطان میتواند بر ما حکومت کند این است که ما
را شبیه خودش کند  ،بدی را در ما پرورش دهد و از ما بیرون بکشد .
ما نبایست روبروی آقای خامنه ای ضحاک  ،واکنش ضحاکانه نشان دهیم .
این خیزش پیش از انقالب می باید هدفمند باشد .نیاز به تفکر دقیق ،بیان طبیعی و
آزادی فکر و عمل سنجیده دارد .

روزگار تلخی را میگذرانیم .
مار شــیطانی بر دوش حکمران ایران  ،افکار افالطون که جامعه را به انســان های
طالیی ،نقره ای و مسی تقسیم می کرد و ارسطو که معتقد بود برخی دنیا آمده اند
بــرای حکومت کردن و برخی برای حکومت شــدن را دائما در گوش هایش زمزمه
کرده بود .
حکومت اســامی و باالخص آقای خامنه ای طی چهل سال و اندی  ،تنها سیگنال
دهنده و تعیین کننده فضیلت جامعه و مروج ذهنیت گله بودن ایران و ایرانی بوده
اند .
این نظام با بوجود آوردن جامعه ای فاشیستی در درون جامعه ایران  ،آزادی را محدود
 ،تحمل درد و رنج را در راس فهرست اولویتها قرار داد .
آنها با کنترل استبدادی بیان ،نیاز تقریباً سادیستی برای وارد کردن آسیب به دیگران
و یک میل مازوخیستی برای اجازه دادن به آسیب رساندن به خود را ( بنا به برداشت
اریک فروم از به قدرت رسیدن حزب نازی و نازی ها در آلمان) در قشری از ایرانیان
شکل دادند .

حرفی دارم
برای ایرانی اصیل امروز که رنج دیده  ،سیلی خورده ،غم بار اما
با غرور و سر افراشته قد کشیده و قد یکی شدن شده است .
دنیای خوبی برای خود و دنیای بهتری برای فرزندانش می خواهد .
پس بین زندگی و مرگ  ،زندگی را انتخاب کرده است .
میداند که فرزندانمان مســتحق بیش از این هستند .و هیچ کس نباید و نمی تواند
آینده آنان را در «همیشه تا هنوز» دفن بکند .

پاره های تنم ،
به گونه ای این چله نشینی سیاسی ما بود .
باید دید در عرض این چل و اندی سال چه یاد گرفتیم؟
رشد چهل ساله ما را به کجا رسانده است .
بنشینیم و بیندیشیم  ،تجزیه و تحلیل کنیم .
اول یاد بگیریم تا بعد یاد بدهیم .
بدانیم نیکی همتای جاودانه شر است  .اگر شر نبود ،خیری وجود نداشت .
بدی در این هستی وسیله ای برای کمک به آدمهای خوب برای بهتر شدن است  ،نه
تبدیل شدن و گرویدن به بدی .
بدانیم عالج این درد تلخ  ،فریادی در تاریکی نیست  ،باید آن را در بازتاب روشنایی
یافت .
به یاد بیاوریم که فریاد مرگ بر پادشاه قبلی ما را به اینجا کشاند .
ما چه به این فرزندان در خیابان یاد دادیم؟
مباد آنکه بچه هایمان نیز همین را از دشمن و از ما یاد بگیرند .
راحت تر است شعار بدهیم تا تعمق کنیم  ،درک کنیم و راه پیدا کنیم .
آزادی آری ولی برای و بسوی چه ؟
تا دیکتاتوری برود و دیگری جایش بنشیند؟
آیا تحمل چهل سال خفقان و عقب ماندگی و نفرت ورزی دیگر را داریم؟
که آن سان که هانا آرنت میگفت  :رادیکال ترین انقالبی فردای انقالب محافظه کار
می شود .
ما با اژدهایی چند سر طرفیم  .با بریدن یک سر  ،اژدها نمیمیرد .
باید مرداب اژدها زای را خشکاند .
در برابر این همه نامردمی ،
خشونت قابل درک است ،

***

***

***
چه بر سر انسان  ،انسان ایرانی و ایران فردا خواهد آمد اگر ما مشتاق عشق  ،آزادی،
برابری  ،عدالت ،افتخار ،و عزت انسانی برای همه ایرانیان نباشیم ؟
امروز ما با عشق به ایران و ایرانی محک میخوریم .
هر ایرانی ریشه در اتحاد ما دارد،
بنابراین ما نباید کسی را از خود دور کنیم.
زیرا کسی که همسایه خود را می راند ،خود را دور میسازد .
باید هوشیار باشیم که شیطان تر از ضحاک  ,جدایی ما از هم است .

از پیله خاک مهسا و حدیث و نیکتا و ندا و دیگر پاره های بَدنم در ایران  ،پروانه ها
می رویند .
آنان موجی از برگهای در باد وزیده  ،کشتی اسیر موج دریا ،چهره های بی هدفی در
میان جمعیت روانه به ناکجا آباد نیستند .
دشمن از نگاه کردن به آنها میترسد  .از روشنایی در کنار آنها میترسد .
میترسد که با نگاهی در آینه چشــمان دختران ما صورت عفریته گون خودش را
ببیند و بداند که «فرشته» آمده تا «دیو» را بیرون کند .
تمامی ملت ایران  ,با هر نوع طرز تفکر و اعتقاد باید بداند که در فردای انقالب  ,ایران
و ایرانی آزاد
عدالت را با عدالت دنبال خواهد کرد و نه با خشم و انتقام کورکورانه
باید درک کرد که که دامنه اعتقادات و درجه پذیرش دکترین این حکومت در فکر
هر بسیجی با دیگری فرق دارد .
بنابراین وقتی بر ســر یک بســیجی فریاد می کشــیم و تهدید میکنیم که او را به
خونخواهی خواهرمان میکشــیم  ،آن فــرد را در موقعیت دفاع از جان خودش قرار
میدهیم و مســئله دفاع یا ســر پیچی از آقای خامنه ای و حکومت در درجه دوم
ارجحیت او قرار میگیرد .
ما به او این حق را میدهیم که برای دفاع از جان خودش و کشتن کسی که در مقابل
اوست  ،شلیک کند .
در غایت این سرباز بسیجی انسان است و ایرانی ست  -البته گمراه .
از دیدگاه من ،
بجای مرگ بر دیکتاتور ،باید مرگ بر دیکتاتوری را بانگ بزنیم .
و بجای «مرگ بر انقالب اسالمی» « ،سرنگونی» آن و

«زن  ،زندگی  ،آزادی»
جواب بزرگ و رســای ما یهودیان به هولوکاست  ،شکســتن و انتقام گیری نبود  ،را سر دهیم؟
سازندگی بود و مرمت .
آیا بهتر نیست پوستر عکسهای دختران به قتل رسیده مان توسط دیگر بسیجی ها
.
میکشیم
دوش
بر
را
رسالت
ما نیز بار همین
را حمل کنیم و عکس کوچکتر قتــل جانخراش این دخترانمان را به آنها بدهیم و
.
میدهیم
شکل
فرزندانمان
و
ایران
آینده
به
خود
تفکر
قوه
صاحبان
ما نیز به عنوان
بانگ برآوریم :
.
کنیم
بهتر
و
شویم
بهتر
،
بگیریم
را
خوب
جهانی
ارزشهای
که
مدیونیم
ما به آنان
برادر ایرانی  ،خواهرت را کشتند .
یا
میبینم که شفقت  ،مهر  ،لطافت و شهامت روح زن ایرانی بیرق دار این نهضت است  .برادر ایرانی  .این حق خواهرت بود ؟ جواب مادرت بود؟
مادر و خواهری که زاینده خلقت و زندگی اند  ،نمی توانند مرگ بطلبند .
فشنگ جواب خواهرت نیست  ،مرگ سزای مادرت نیست .
روسری عروسی  ،روسری مرگ نیست
***
این غنچه گل را آنها پرپر کردند تو نکن
و همه دست در دست ،
ما در برابر این دیکتاتوری حق انتخاب داریم .
سرود خانوادگی
به اعتقاد امیل دورکهایم  ،جامعه شناس شهیر فرانسوی
« ای ایران»
انسجام ارزشهای مشترک فرهنگی ما را بهم متحد میکند.
را سر بدهیم؟
تنها عمل ما نشانه جدایی ما و ارزش های ما از دشمنمان است .
شاید از این راه این سکوت کر کننده دولتهای جهان ( که مرا به یاد دوران قتل عام
مظلومان یهودی توسط رژیم سفاک نازی می اندازد ) بشکند .

مــا در نهضت مان نه تنها داریم با یک حکومت ســرکوبگر حرف میزنیم  ،که دنیا
متوجه ماست .
کند.
قضاوت
آن
اکثریت
مبنای
بر
را
ایرانی
و
ایران
،
دنیا
بگذاریم
ما می بایست
روزگار تلخی را میگذرانیم .
ما میتوانیم از دیدگاه انسانی و در مقابل انسانها  ،برداشت دنیا از اعمال چهل و چند باشــد که این سیاهی  ،تاریک ترین نقطه شب پیش از سپیده  ،و این درد  ،انتهای
ساله آنان را تغییر دهیم و به دنیا نشان بدهیم ایران چیست و ایرانی راستین کیست ؟ یک زایمان و تولدی مبارک برای
فرق دو ایران را نشــان جهانیان بدهیم تا ببینند زمزمه شیطان در گوش ما کارگر ایران آینده که سمبل جامعه ای برابر و آزاد برای دنیا باشد .
نبوده است .
بگذارید دل ایرانی را نشــان دهیم که چه چیزی در این دل جای دارد و ضربان آن
 ۲۶سپتامبر ۲۰۲۲
برای چه ایده آلی و برای چه کسی میزند؟ ببینند که مردم ایران دارند آهنگ ،ملودی،
فواصل و حتی سکوت ناگفته های سمفونی زیبای عشق و انسانیت را می خوانند .
برای مسئولیت و ماموریت رقم زدن به سرنوشتی زیباتر و ارزشهای انسانی ثبت نام
کرده اند .
نشان بدهیم که تقدس در کنار ماست و با ما میخواند .
ما میباید با زبان جهانی انسانها و انسانیت با دنیا صحبت کنیم .
در تظاهرات کشــورهای غربی مرگ رهبرانشان را فریاد نمی کشند  .بلکه خواهان
براندازی بستر زاینده کجی ها و ارزشهای مخرب و پلیدیهای جامعه شان میشوند .
در این برهه زمانی  ،ما تجلی  ،تاریخ ساز و قصه ساز آینده ایرانیم .
ما والدین عشق و عدالت و ارزش های انسانی یی هستیم که از خود باقی می گذاریم .
ما پاسداران شرف  ،مرام  ،شخصیت و کرامت انسان ایرانی هستیم و جواب این سؤال
به جهانیان که ؛
ایرانی کیست ؟
و
DNAمعنوی او چیست؟

بابی کرمی مشاورموفق امالک
این روزهــا هر جای
اینترنت که با واژه ایران
و ایرانی و ایرانیان به
زبان التین آن هم در
لس آنجلس جستجو
کنید سر و کله عکس
و اطالعــات و آگهی
آقای بابی کرمی پیدا
می شود که مایه بسی
افتخار اســت .ایشان
مشاور امالک هستند و
آرزوی موفقیت ایشان
را داریــم ،البته اگر
ایشان گوشه چشمی
هم به رسانه های هم
میهن خود داشته باشند
نه این کــه زیان نمی
بینند بلکه مطمئنا» بهره
وری ایشان از آگهی
ها چندین برابر خواهد شــد .رسانه های ایرانی اعم از مطبوعات ،رادیو و تلویزیون و هم چنین
محصوالت فرهنگی تبلیغاتی شرکت کتاب (مانند  08مرکز اطالعات ایرانیان و نشریه ایرانشهر و ...
) به موفقیت هزاران بیزینس ایرانی در درازای  4دهه گذشته یاری رسانده اند.
Bobby Karami, Realtor
License Number: 01222700

818-581-6608
Broker: Rodeo Realty
CalBRE Broker# 00951359
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در کانون خبر:

لغو تصمیم پناهگاه مخالفان سقط جنین
از سوی شورای شهر تمکوال و سن کلمنت
پــس از دریافت نامه قانونــی «راب بونتا» دادســتان کل
کالیفرنیا در مورد اقدام قانونی علیه شــهرهایی که مخالف
سقط جنین هستند ،شورای شــهر تمکوال ()Temecula
که قرار بود این شهر را پناهگاهی برای مخالفان سقط جنین
قرار دهد ،با رأی  4-1اعضای شــورای شهر ،این تصمیم رد
و کنار گذاشته شد.
شهر دیگری که تصمیم خود را برای اعالم مخالفت با سقط
جنین لغو کرد ،سن کلمنته ( )San Clementeاست که
در ماه آگوســت اعالم کرده بود می خواهد پناهگاهی برای
مخالفان سقط جنین باشد.
ناگفته نماند که در نظرسنجی دانشگاه برکلی ،از هر  10نفر
 7نفر موافق ســقط جنین هستند و در  8نوامبر به آن رأی
خواهند داد.

درج حقوق پرداختی
درآگهی استخدام شرکت ها از ژانویه 2023
قانون جدید آگهی استخدام که با تصویب الیحه 1162 SB
و امضای گوین نیوســام ،ازاول ژانویه  2023اجرایی خواهد
شد ،شرکت هایی را که بیش از  15نفر کارمند دارند مجبور
می کند در آگهی استخدامی که منتشر می نمایند به میزان
حقوق پرداختی نیز اشاره کنند.
در سال  2020الیحه مشابهی با نام  SB973تصویب شده
بود که همین اجبار را برای شرکت هایی با شمار باالی 100
نفر اجرایی می نمود.
اعالم حقوق ماهیانه و یا ســاالنه در آگهی ها ،این فرصت را
فراهم می نماید تا همه با برخورداری از درآمد یکسان شغل
خود را در بازار کار ارزیابی نمایند.

استودیوی تاریخی هالیوود با  600میلیون دالر
بازسازی و ترمیم می شود
این بنای قدیمی که روزگاری شــماری از کارهای مهم
ســینمایی در آن خلق می شــد و مالکیت آن اکنون با
 Television Centerاســت ،روزگاری البراتوار فیلم
سازی  Technicolorبوده و کمپانی فیلمسازی Metro
 Pictureتولید خود را در آنجا انجام می داده است.
اکنون با گســترش برنامه هایی چــون  Apple Tvو
 Netflixنیاز به استودیو برای تولید فیلم دارند.
بر مبنای تالش مســئوالن محلی و قانــون گذاران برای
بازگرداندن صنعت فیلمســازی به لــس آنجلس150 ،
میلیون دالر بخشــودگی مالیاتی به فیلمسازان از سال
گذشته اختصاص داده شده است.

لس آنجلس کانتی در راستای گسترش این صنعت برای
روند اقتصادی بهتر ،تمامــی تالش خود را به کار گرفته
است.

حقوق بیشتر در دوران مرخصی پس از تولد فرزند

گوین نیوســام فرماندار دموکرات کالیفرنیا در مورد الیحه
پیشــنهادی  30که در انتخابات  8نوامبر به رأی گذاشته
خواهد شد ،از دموکرات ها فاصله گرفت و به صف مخالفان
پیوســت .الیحه مردم در انتخابات که 30 Proposition
خوانده می شــود ،از ســوی حزب جمهوریخواه کالیفرنیا،
اتحادیه پرداخت کنندگان مالیــات و اتاق بازرگانی ایالت
کالیفرنیا مخالفت می شود.
موافقــان  ، 30 Propositionحزب دموکرات کالیفرنیا،
اتحادیه های کارگران و آتش نشان ها هستند.
موضوع اصلــی  ، 30 Propositionمالیــات ایالتی را با
 1.75درصد افزایش ،به  15.05درصد می رساند.

افزایش بهای بنزین در ایالت کالیفرنیا
بهای بنزین معمولی با  15سنت افزایش در لس آنجلس
از  6.26دالر فراتر رفت.
بهای بنزین که تا پایان وقت چهارشنبه گذشته 6.108
دالر بود با ورود به روز پنج شنبه به  6.26دالر رسید.
بهای بنزیــن که در صد روز گذشــته در غرب آمریکا
همواره باال بوده ،با افزایش بها در شرق آمریکا میانگین
باالتری را ثبت کرد.
بنابر گزارش  AAAبهای بنزین در مونو کانتی در مرز
ایالت کالیفرنیا با ایالت نــوادا 6.84 ،دالر را در باالترین
میزان برای بنزین معمولی ثبت کرده است .در حالی که
میانگیــن بهای بنزین در دیگر ایالت های آمریکا 4.40
دالر می باشد.

طرح جدید شهردار لوس انجلس برای مصرف آب
اریک گارســتی ،شهردار لوس انجلس ،از طرح جدید شهرداری
برای مصرف آب ،رونمایی کرد.
این برنامه جدید که به مشــترکان امکان میدهد میزان مصرف
آب خود را کنترل کنند ،دســتگاه کوچکی اســت که با WiFi
کار میکند و در پیوند با کنتور مصرف آب خانگی ،با اپلیکیشن
تلفنهای هوشــمند برنامه ریزی شــده که  FLUMنام دارد.
مشترکان  LADWPمیتوانند آن را به بهای  ۲۴دالر خریداری
نمایند.
ناگفته نماند که بهای اصلی این دستگاه هوشمند کوچک ۱۹۹
دالر بر روی وب سایت شرکت فروشنده است.
این دستگاه و برنامه هوشمند آن میتواند میزان آب مصرفی شما
را بخشبندی نماید و نشان دهد برای شستشوی لباس چقدر آب
مصرف کردهاید و یا میزان آب مصرفی شما برای دوش گرفتن تا
چه میزانی بوده است.

افزایش بهای بنزین در کالیفرنیا
در حالــی که میانگین بهای بنزیــن درآمریکا  ۳/۸۰دالر برای
هر گالن بنزین معمولی اســت ،ایالت کالیفرنیا آدینه را با یک
افزایش  ۱۱ســنتی دیگر آغــاز میکند و بهــای بنزین را در
ارزانترین پمپ بنزین به  ۶/۲۹دالر و در لوس آنجلس و النگ
بیچ به  ۶/۳۸دالر میرساند.
درایالت کالیفرنیا میانگین بهای بنزین بر اساس گزارش AAA
در  ۶/۴۳۸دالر است که بیشترین بهای بنزین از 2021 June
تاکنون بوده است.
در همین گزارش میانگین بهای بنزین در لوس انجلس ،حتی
به  ۶/۴۶۲دالر نیز رسیده است.
ناگفتــه نماند که بنزین در ارنج کانتــی در مرز  ۷دالر و برای
بنزین بهتر و ممتاز باالی  ۷دالر است.

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا روز جمعه الیحهای را
امضا نمود که میزان پرداخت به کسانی که در مرخصی
بارداری هســتند و پس از تولد فرزندشان با درآمد کمتر
زندگی می کنند از افزایش حقوق برخوردار نماید.
این الیحه که  SB951است و از سوی سناتور دموکرات
ماریا النا دورازو نگاشــته شده اســت حقوق جایگزین و
افزایش یافته را بین  ۶۰تا  ۷۰درصد در  ۲ســال نخست
فرزندآوری افزایش میدهد کــه همواره  ۵۵درصد بوده
است.
این افزایش در سال  ۲۰۲۵به  ۹۰درصد خواهد رسید.
گوین نیوسام در بیانیهای گفت ایالت ما و خانوادهها قویتر
خواهند بود هنگامی که درآمــد کافی برای نگهداری از
خانواده داشته باشند.

باکتری در  8کرانه ساحلی کالیفرنیا

 ۸کرانه ساحلی در جنوب کالیفرنیا به سبب باال بودن میزان
باکتریها ،بر روی استفاده کنندگان از این کرانهها ،بسته شد.
پس از توفانهای هفته گذشته از یک سو و از سوی دیگر روانه
شدن فاضالب به بخشهایی از این کرانهها پس از نمونه گیری
از آب ،اداره بهداشت عمومی با برافراشتن پرچم خطر این ۸
ســاحل را با باکتری باال بر روی شناگران بست .این کرانهها
عبارت هستند از

اخبار انتخابات  8نوامبر

Malibu Point – Surfrider Beach
Santa Monica Pier
Mother’s Beach – Marina Delrey
40th street – Manhattan beach
Manhattan Beach Pier
Hermosa beach Pier
Redondo beach Pier & Sapphire st
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مقاله:

چرا دیکتاتورها از تاریخ درس نمی گیرند؟
تعظیم می کنند؟ در حالی
که می دانند هزاران تن از
هم میهنان شان به فرمان
همین شــخص دستگیر،
بازجوئی ،شــکنجه و حتی
اعدام شده اند؟ مگر این ها
خودشان زن ،فرزند ،فامیل،
همشــهری و هــم میهن
ندارند؟ و نمی دانند کشور
تحت فرمان ایــن فرمانده
درمانــده در چــه حال و
روزی است؟ بعد فکر کردیم
خب حتماً منافعی که دارند
باعث می شود این مظالم را
ببینند و سکوت کنند.
چندی قبل هم کلیپی می
دیدیم از ماجراهای جنگ
د ّوم جهانی و دوران هیتلر
لعنت اهلل علیه! که در آن جا
هم گروهــی از ژنرال هایی
دوست و هم میهن عزیزمان جناب بیژن خان خلیلی
مدت هاست که مزاحم یا به قول معروف موی دماغ
ّ
شما نشده ایم .که این بر خالف عادت دیرینه ما و آن
حدیث شریف است که می فرماید:
نیش عقرب نه از ره کین است.
اقتضاء طبیعت اش این است.
چند شب قبل از روی دلتنگی های حاصل از غربت
نشینی های ما کهنه آوارگان دور از وطن ،چند سطر
زیر را به هم بافتیم ،که آن را خدمت تان می فرستیم.
که اگر خواستید آن را در ایرانشهر نازنین تان به قول
ُقدمــا به زیور طبع بیارایید! اگر نه ،بفرمایید تا آن را
در جای دیگری خرج کنیم! الب ّته روایت صحیح داریم
قصد کسی که برای ا ّولین بار سطل مخصوص کاغذ
های باطله را اختراع کرده است ،استفاده از آن برای
چنین مواردی بوده است! در ضمن تمثال مبارک مان
را هــم که دارید .لطفاً آن را در پیشــانی این مطلب
بگذارید تا اگر سربازان نه چندان گمنام آقا امام زمان
(عج) مامور خدمت در بالد کفر خواستند سری به ما
بزنند ،چاق ســامتی ای با ما بکنند و حال و احوالی
از ما بپرســند! هم برای پیدا کردن ما زیاد به زحمت
نیفتند و هم خرج کم تری برای ارباب شان بتراشند.
با مهر و احترام پیر خراسانی
بهرام که گور می گرفتی همه عمر؟!
هرازگاهی وقتی مراسم باشکوهمند! شرفیابی سران
سپاه ماستخواران انقالب افالسی یا امراء ارشد ارتش
جمهوری افالسی به پیشــگاه رهبر ّ
معظم مسلمین
و مســتضعفین جهان و حومه را تماشا می کنیم .با
خودمــان فکر می کنیم ایــن آدم ها با این همه یال
و گوپال و زلم رینبو و مدال ها به ســینه ها و درجه
ها به روی شانه ها ،چطور در مقابل یک روضه خوان
کم ســواد ،آدمی که ح ّتی به سربازی هم نرفته و از
نظام و سپاهیگری چیزی نمی داند این طور کرنش و

خوش چهره و خوش اندام با  2متر قد و گذراندن عالی
ترین مدارس نظامی همین طور در مقابل موجودی
مفلوک و نیم وجبی بی ســواد و از نطر نظامی هم در
مقام یک سرجوخه ارتش ،همان کرنش ها و تعظیم ها
را می کردند در حالی که می دیدند نه تنها کشورشان
بلکه جهان در حال ســوختن در آتشی است که این
موجود مفلوک به پا کرده است؟ و سرانجام هم با بلند
پروازی های احمقانه اش بیش از  60میلیون تن انسان
بیگناه را به کشتن داد و نیمی از جهان را ویران کرد و
نتیجه آن شد که خود و معشوقه اش هم در آتشی که
به پا کرده بود سوختند و خاکستر شدند .با خودمان

پیر خراسانی

فکر کردیم منطقی اســت آن ها هم دل به منافع و
امتیازات خودشــان در دستگاه نظامی نازی ها بسته
و به قول معروف ذوب در والیت پیشوای ّ
معظم (هم
ردیف رهبر ّ
معظم!) شده بودند! و سرانجام این ژنرال
هــا اکثرا ً یا به در بدری و آوارگی در اقصا نقاط جان و
زندگی مخفیانه با ترس و اضطراب یا دادگاه نورنبرگ
و اعدام کشــید .بعد در این داستان ها دقیق شدیم و
دیدیم که نه ،اشتباه کرده و قضاوت ناعادالنه کرده ایم
چون هر از گاهی می شنویم که یکی از سرداران سپاه
یا امراء ارشد ارتش جمهوری افالسی به جرم موهوم
و بی پایه جاسوســی برای دشمن خیالی دستگیر و
اعدام شــده اند .یعنی این ها کسانی بودند که شاید
در لحظه ای دل شــان به حال میهن و مردم شــان
سوخته و خواستند کاری بکنند ولی احتماالً توسط
همکاران خودشان لو داده شده و گرفتار شده اند .کما
ایــن که چند تنی از ژنرال هــای ارتش نازی هم در
برهه هائی از زمان می خواســتند کاری بکنند و این
سرجوخه آدمخوار را از میان بردارند که لو رفته و جان
شــان را هم از دست داده اند .ولی نکته جالب در آن
جاست که چرا این دیکتاتوری که سال هاست در راس

قدرت در میهن ما نشسته و به مردم ظلم می کند از
صدام،
سرنوشت شوم کسانی مثل هیتلر ،موسیلینیّ ،
معمــر قذافی و دیگر دیکتاتورهای تاریخ درس نمی
گیرد؟ آقا جان ،ای رهبر درمانده پســمانده ،آیا نمی
شنوی و نمی بینی که امروز این مردم دردمند و زجر
کشیده ایران درباره تو و رژیم تحت فرمان ات چه می
گویند و چه می کنند؟ آیا فردوست! های پروریده در
آســتین ات به شما نمی گویند که اوضاع مملکت در
چه حال است؟ در طول فرمانروائی سی و اندی ساله
مفصل گور گرفته ای ،مواظب
خودت در مقام بهرامّ ،
باش شاید این بار نوبت گور است که بهرام بگیرد؟!

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

یادآوری نام آنها در نیایش روزانه
بیژن خلیلی
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سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از خشونت نیروهای امنیتی و
محدودیت های اینترنتی در ایران ابزار نگرانی کرد

ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند
اهمیت آن دو چندان می شود.
در مورد سازمان اطالعات و امنیت کشور ،ایران (ساواک) دیدگاههای مختلفی وجود داشته
و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد.
مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در دستگاههای
اطالعاتی مهم دنیا شــامل  CIAآمریکا MI6 ،انگلســتان ،موساد اســرائیل گذرانده و نیز
تحصیالت خود را در دانشــکده ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به
پایان رسانده است.
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل  70ساله تجربه و
بیش از  22ســال خدمت در ساواک است .توانســته است اطالعات مفید و جامعی در مورد
عملکرد ســاواک بویژه در باره اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی
را در اختیار نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد .او بر بســیاری از ناگفتهها ،نادیدهها،
ناشنیدهها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.
« ناشر»

310.477 7477
منتشـر شـد

راوینا شمداسانی ،سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ،
در روز سه شنبه  27سپتامبر طی بیانیه ای اعالم کرد« :این دفتر ،از واکنش
خشــونت آمیز نیروهای امنیتی به اعتراضات در ایران و همچنین محدودیت
های ارتباطی برای استفاده از تلفن ثابت و موبایل ،اینترنت و پلتفرم های رسانه
های اجتماعی در این کشور بسیار نگران می باشد» .وی در این بیانیه اذعان
کرد« :طی  11روز گذشــته ،هزاران نفر به تظاهرات ضد حکومتی در سراسر
کشور پیوســته اند و نیروهای امنیتی در برخی موارد بسوی آنها گلوله های
جنگی شلیک کرده اند» .
راوینا شمداســانی در این بیانیه یادآور شد « :بسیاری از معترضین در جریان
اعتراضات به مرگ مهسا امینی کشته ،مجروح و یا بازداشت شده اند .بطوری
که به دلیل محدودیت های مخابراتی ،تعیین تعداد دقیق این تلفات و دستگیری ها راوینا شمداسانی در ادامه اعالم کرد :ما از مقامات جمهوری اسالمی ایران میخواهیم
بســیار دشوار شده است .بطوری که در  24سپتامبر ،رسانه های دولتی ایران تعداد که همه معترضانی را که خودسرانه بازداشت کرده اند را آزاد کند .وی افزود :ما نگران
کشته شــدگان را 41نفر اعالم کردند .در حالی که سازمان های غیردولتی که این هستیم که اختالل در خدمات ارتباطی ،اثرات جدی بر تبادل اطالعات ،انجام فعالیت
اوضاع را رصد می کنند ،رقم کشــته شــدگان را بیشتر اعالم کرده اند که از جمله های اقتصادی و دسترسی به خدمات عمومی داشته باشد و این موضوع به ویژه حق
تعدادی زن و کودک در بین کشته شدگان در حداقل یازده استان این کشور گزارش آزادی بیان را نیز تضعیف کند .ما از مقامات می خواهیم که دسترسی به اینترنت را
شده است» .
به طور کامل برای مردم ایران بازگرداند».
ســخنگوی کمیســاریای عالی حقوق بشر ســازمان ملل متحد اذعان کرد « :ما از وی در پایان اظهار داشت « :ما نگران نقض حقوق بشر در ایران ،از جمله مرگ مکرر
اظهارات برخی از مقامات و مســوولین جمهوری اســامی ایران که معترضان را با معترضان توسط نیروهای امنیتی این حکومت همانند آنچه در نوامبر  ،2019ژوئیه
عناوین نامناســب خطاب کرده و بر علیه آنها اعمال زور کرده اند ،به شــدت نگران  ،2021و می  2022اتفاق افتاد ،هستیم.
هستیم».
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مجددا ً از مقامات حکومت
جمهوری اسالمی ایران خواست که بهعنوان یک کشور عضو میثاق بینالمللی حقوق
ً
وی در ایــن بیانیه تأکیــد کرد ،این حکومت هرگز نباید از ســاح گرم صرفا برای مدنی و سیاسی ،به حقوق آزادی عقیده ،بیان ،اجتماعات مسالمتآمیز و تجمعات به
پراکنده کردن اجتماعات معترضین استفاده کند .همچنین گزارش ها نشان می دهد طور کامل احترام بگذارند.
که صدها نفر از جمله مدافعان حقوق بشر ،وکال ،فعاالن جامعه مدنی و حداقل 18
روزنامه نگار نیز دستگیر شــده اند .در حالی که طی چند روز اخیر فرمانده نیروی ترجمه از گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
انتظامی جمهوری اسالمی در استان گیالن اعالم کرده بود :در ادامه اعتراضات طی منبع خبر :سایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
سه روز  739نفر از جمله  60زن دستگیر شدند.
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/09/concern-grows-over-violence-internet-restrictions-iran

جامعه ما میتواند تاریخ ساز شود

در  ۸نوامبــر  ۲۰۲۲٫جامعه ایرانی-آمریکایی می تواند تاریخ ســازی کند .و آن در
صورتی اســت که آقای سام یبری به عنوان نماینده منطقه  ۵در انجمن شهر لوس
آنجلس انتخاب گردد .در صورت انتخاب ،سام اولین ایرانی-آمریکایی خواهد بود که
در تاریخ شــهر لس آنجلس صاحب این مقام می شود .منطقه  ۵قلب تهرانجلس از
جمله وست وود ،بل ایر ،UCLA ،پالمز ،منطقه بورلی هیلز پست افیس ،سنچوری
سیتی ،پیکو رابرتسون ،بورلی فیرفکس و میراکل مایل را پوشش می دهد.
ســام در تهران به دنیا آمده و در یک سالگی به همراه پدر و مادرش به لس آنجلس
نقل مکان کرد .او از مدارس دولتی منطقه دیپلم گرفت و سپس از دانشگاه کالیفرنیا
جنوبی و دانشــگاه مشــهور یئل  Yaleدر رشته حقوق فارغ التحصیل شد . .او یک
وکیل ماهر با شرکت حقوقی خود در منطقه سنچوری سیتی است.
برای نزدیک به دو دهه ،ســام یک رهبر در امور خیریه و مدنی در لس آنجلس بوده
است .سام به عنوان عضو کمیسیون شهر لس آنجلس برای نظارت پرسنل شهر ،در
گروه ویژه پیشگیری از خشونت با اسلحه و در هیئت مدیره دوستان کتابخانه وست
وود خدمت کرده است .سام به عنوان یک رهبر سازمان غیرانتفاعی ،مسکن مقرون
به صرفه برای افراد با نیازهای ویژه و معلولیت ساخته است ،به مستاجران آسیبپذیر
کمک قانونی کرده ،با جرایم ناشــی از نفرت و تبعیض مبارزه کرده ،ســازمان مدنی
ایرانی-آمریکایی  ۳۰سال بعد
 Years After 30را بنیانگذار و رهبری کرده است و ریاست کمیته امنیت عمومی
محله وست وود را بر عهده داشت
اولویت های ســام ایمن نگه داشتن هر شــهروند لوس انجلس و رسیدگی فوری به
بحران بی خانمانی با ساخت مسکن و سرپناه بیشتر ،سرمایه گذاری در مراقبت های
بهداشت روانی و درمان اعتیاد ،و حذف کمپ های بی خانمان ها در خیابان هایمان
است .سام برای مقابله با بسیاری از چالش های پیش روی لس آنجلس ،برنامه های
جامع و هوشــمندانه ای را طراحی کرده است .سام مورد پشتیبانی اتحادیه افسران
پلیس شهر لس آنجلس ،آتش نشانان ،امدادگران و اولین پاسخ دهندگان میباشد .
گروه های تجاری از جمله اتاق بازرگانی لس آنجلس ،اتاق بازرگانی غرب لس آنجلس،
انجمن رستوران های کالیفرنیا،
 ،Realter LA Realtorsو فدراسیون تجاری لس آنجلس .و رهبران سیاسی از
جمله شهردار سابق لس آنجلس آنتونیو ویالرایگوسا ،ناظر شهرستان لس آنجلس،
هالی میچل ،عضو کنگره ،هنری

رفت ،بزرگ می کنند .سام مبارزه خواهد کرد تا مطمئن شود که همه خانواده ها در
لس آنجلس امن هستند و فرصت مناسبی برای زندگی در رویای آمریکایی دارند.
واکسمن ( نماینده بازنشسته کنگره) ،و خزانه دارشهر لس آنجلس ،ران گالپرین.
اوراق های رای برای انتخابات نوامبر در هفته  8اکتبر  2022به دست شما می رسد.
نیز اورا حمایت میکنند
جامعه ایرانی-آمریکایی این پتانسیل را دارد که در سال جاری انتخابات مهم متعددی
سام به عنوان یک مهاجر ،عمیقاً به میراث ایرانی خود افتخار می کند و عشق عمیقی را شــکل دهد ،به ویژه در ناحیه پنجم لس آنجلــس ،جایی که با هم می توانیم به
به آمریکا و به ویژه لس آنجلس دارد ،شهری که همه خانواده های ما را قادر ساخت انتخاب سام یبری کمک کنیم و تاریخ را بسازیم. .
رویای آمریکایی را زندگی کنند .او و همسرش چهار فرزند خردسال زیر  10سال را
در وست وود ،چند بلوک دورتر از جایی که خود سام بزرگ شد و به مدرسه ابتدایی
www.SamForLA.com

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

10

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 334آدینه  30سپتامبر 2022

طنز و خبر:

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 334 SEPTEMBER,30 , 2022

بنگاه خبری ایرانشهروند

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

سرمقاله ایرانشهروند :برای زن ،زندگی ،آزادی و انقالب ملی ایران!
برای مهسا (ژینا) امینی  ...که مظلومانه و غریبانه پر کشید!
برای زن ،زندگی ،آزادی  ...که فریادش می زنیم!
برای ایراندختان شهید  ...که جانانه در جلوی صف مبارزه ایستادند!
برای خواهران و برادران ژینا  ...که می کشند می کشند هر آنکه خواهرشان کشت!
برای بانوان ایران  ...که پس از  1400سال اسارت ،فرهنگ تازیان را می سوزانند!
برای تاریخ  ...که بنویسد رنسانس ایران زمین آغاز شده!
برای ما ،مردم  ...که متحد و یکپارچه در کنار یکدیگر بر علیه جالد ایستاده ایم!
برای هنرمندان و ورزشکاران مردمی  ...که از افتخارات و جوایز گذشتند تا در کنار
مردم شان بایستند!
برای شروین حاجی پور  ...که برای خواندن حرف دل مردم به زندان افتاد!
برای علی کریمی  ...جادوگری که بعد از فوتبال ،دل ملت ایران را بدست آورد!
برای بانوان هنرمند ســرزمینم  ...که با کشف حجاب ،ستون اصلی نظام اسالمی را
فرو ریختند!
برای دهه هشــتادی ها  ...که نسل سومی های انقالب اسالمی و نسل اول انقالب
ملی ایران شده اند!
برای ایراندختان شجاع  ...که بی واهمه به سوی دشمن می روند!
برای همه ایرانیان  ...که از هر شهر و دیاری که باشند ،ایرانی اند و در کنار یکدیگر
متحد!
برای ایران  ...که انقالب ملی اش آغاز شده و تا پیروزی راهی نیست ...
امســال سال خونه ،سیدعلی سرنگونه! این تو بمیری دیگه از اون تو بمیریا نیست!
مرگ بر دیکتاتور! توپ ،تانک ،فشفشــه ،خامنه ای  ...می کشم می کشم ،هر آنکه
خواهرم کشت  ...شعارهای مردم ایران از صدای گلوله و گاز اشک آور نظام اسالمی
در خیابان های کشور بلندتر شده و گوش ولی فقیه سنگین تر  ...هر روز و هر شب
از گوشه و کنار این مرز و بوم ایراندختان و ایرانپوران ایران بانو ،خشمگین ولی مصمم
به جنگ خشونت و گلوله جمهوری اسالمی می روند .جالد می کشد ولی به نفس
افتاده و خرد شدنش را به چشم می بیند ...
یه روزی فکر می کردم اگر جمهوری اسالمی سرنگون بشه و این ولی فقیه و یارانش
نباشــن ،احتماال این صحنه های زیبای حجاب سوزانی و اسالم زدایی رو نخواهند
دید اما االن همشون زنده و با چشم های باز دارن زوال نظام و فرهنگ مجعولشونو
میبینن و تا ته فیها خالدونشون داره میسوزه  ...چرا؟  ...خیلی واضحه ،چهل و سه
ســاله که جمهوری اســامی با تمام قوا کمر به نابودی فرهنگ ایرانیان بسته  ...از
انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها و اخراج و پاکسازی استادان و معلم ها گرفته
تا تحمیل خشن حجاب اجباری به بانوان با شعار یا روسری ،یا توسری! از تغییر دادن
محتوای کتاب های درسی تا حذف تاریخ و فرهنگ ایرانی از محیط های آموزشی!
از شستشوی مغزی کودکان و نوجوانان با آموزش های اجباری دینی تا به کارگیری
خشــونت برای تغییر دادن فرهنگ مردم ایران به آنچه که فرهنگ اسالمی شیعی
مدل جمهوری اســامی می نامند! هر آنچه در این بیش از چهل سال رشته کرده
بودند به لحظه ای پنبه شد و از هم پاشید  ...بانوان ایرانی حجاب ،این پرچم نظام
اســامی ،را آتش زدند تا از زیر این نشان اجبار و بردگی بیرون بیایند .انقالب ملی
ایران که در این چند روزه آغاز شده ،پیشاپیش و حتی هم اکنون پیروز شده است
 ...وقتی صحنه های این چند روز اخیر پس از قتل مهسا امینی را بازبینی و واکنش
های جهانی را درباره آن تحلیل می کنیم ،می بینیم اتفاقی که در ایران در جریان
اســت ،اگر نگوییم بی سابقه الاقل کم سابقه بوده است  ...اما چرا؟  ...اوال اینکه این

جنبش با مبارزه بانوان آغاز شــده که برای جامعه ای که قرن ها پس از اسالم (نه
پیش از آن!) ،فرهنگ تازی مردســاالر داشته است ،بی نظیر است .دوما شعار این
خیزش زن ،زندگی ،آزادی است که نه تنها بانوان بلکه مردهای ایرانی نیز در کنار
زنان ،این شعار را فریاد می زنند و دست در دست یکدیگر به جنگ ضحاک می روند.
این انقالب ملی زنانه ایرانی با مضمون فمینیسم غربی به طور کامل متفاوت است
زیــرا در نگرش زنانه غربــی ،زن به طور کامل از مردان جدا و حتی رو در روی آنها
قرار می گیرد ولی فمینیسم ایرانی امروز در کنار مردان قرار دارد و شعار مرد ،میهن،
آبادی می دهد که به زیبایی مکمل شعار اصلی و زنانه ملت ایران است .سوما اتحاد
کم نظیری بین اقوام ایرانی بوجود آمده که حتی برای خوشبین ترین وطن پرستان
ایرانی شگفت انگیز است .این اتحاد انقدر عمیق شده که حتی تجزیه طلب ها هم
دیگر نمی توانند بین ما ،مردم ایران تفرقه بیاندازند و ما را رو در روی یکدیگر قرار
دهند و آخر اینکه اگر هنوز افرادی هستند که فکر می کنند دوباره خیابان ها خالی
خواهد شد و جمهوری اسالمی بر اوضاع مسلط ،سخت در اشتباهند .سیل انقالب
ملی ایران از باال دست ایراندختان دالور آغاز شده و تا پیروزی کامل هر آنچه کثافات
و نجاسات حکومت اسالمی باشد را در مسیر خود نابود و پاک خواهد کرد .ما ،مردم
ایران ،در حال نوشــتن برگ زرینی از تاریخ چندهزار ساله سرزمین مان هستیم و
کشور اهورایی خود را از اهریمنان سیه دل پس خواهیم گرفت!
زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
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 30سپتامبر تا  6اکتبر (  8مهر تا  14مهر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
جمعه  8مهر  30سپتامبر
 1269خورشيدى (  1890ميالدى)
زادروز احمد كسروى ،تاريخنويس ،زبانشناس وپژوهشگر برجسته
ايرانى
كتا بهاى شادروان كسروى منجمله شيعى گرى با ويراستارى و
افزوده هاى محمد امينى از انتشارات شركت كتاب در كتابفروشى
شركت كتاب موجود است
 1306خورشيدى (  1927ميالدى)
تأسيس مدرسه عالى حقوق و علوم سياسى به رياست ميرزاعلى
اكبرخان دهخدا
 1310خورشيدى (  1931ميالدى)

تأسيس مدرسه عالى مهندسى
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
درگذشت مهين ديهيم ،بازيگرسينما ،تتاتروتلويزيون ايرانى( .زادروز )1304
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
ثبت جهانى نوروز به عنوان ميراث غير ملموس جهانى ،توسط سازمان علمى وفرهنگى سازمان ملل
متحد
 1399خورشيدى (  2020ميالدى)
درگذشت منوچهر آشتیانی مترجم و پژوهشگر و از اعضای سابق حزب توده (متولد  ۱۳۰۹در سنگلج
) در تهران  .او خواهرزاده نیما یوشــیج و از نوادگان میرزاحسن آشتیانی ،از روحانیون سرشناس دوره
قاجار ،بود.

 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
گشايش كنگره جهانى هزاره فردوسى در تهران با شركت چهل تن از مستشرقين و دانشمندان جهان
در مدرسه دارالفنون
يادبود آن كنگره در يك كتاب كه مجموعه مقاالت آن دانشــمندان اســت منتشر و درشركت كتاب
موجود است
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
نمايندگى راديو بى.بى.سى .در ايران تعطيل شد و رييس و كارمندان آن اخراج شدند
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
جبهه ملى عليه ِ
دولت آشتى ملى به نخست وزيرىِ شريف امامى اعالميه داد
سازمان ملى دانشگاهيان ايران اعالم موجوديت كرد
 1381خورشيدى (  2002ميالدى)
درگذشت احمد محمود ،نويسنده
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشــت عمران صالحى ،طنزنويس برجسته ايرانى كه با نامهاى مستعار( ،بچه جواديه ،ابو طياره،
زرشك ،ع .شكرچيان و غيره) در بيمارستان طوس تهران به علت سكته قلبى ،وى متولد سال 1325
در جواديه تهران بود .آثار او عبارتند از :شايد باور نكنى ،حاال حكايت ماست ،از گلستان ببر ورقى ،گريه
در آب ،عطارى درمه ،ناگاه يك ناگاه ،گزيده اشعار طنزآميز ،گزيده ادبيات معاصر ،آى نسيم سحرى.
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است

شنبه  9مهر  1اکتبر

چهارشنبه  13مهر  5اکتبر

 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
قتل حيدرخان عمواوغلى از رهبران حزب كمونيست ايران
 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
مرگ مرموز عبدالحسين تيمورتاش وزير مقتدر دربار پهلوى درزندان قصر
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
زادروز ليال حاتمى بازيگر سينما و تلويزيون
 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت دكتر محمد مقدم  -مترجم ،پژوهنده وزبانشناس
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت ربيع مشفق همدانى ،نويسنده ،مترجم و روزنامهنگار در
شهر لوسآنجلس امريكا.
كتا بهاى ترجمه وهم چنين كتاب خاطرات ايشــان درشركت
كتاب موجودند
1397خورشيدى (  2018ميالدى)
درگذشــت شیرین علی ابادی هنرمند عکاس و فارغ التحصیل دانشگاه پاریس در رشته تاریخ هنر به
دلیل بیماری سرطان در تهران در سن  45سالگی ( متولد )1973

 1274خورشيدى (  1895ميالدى)
زادروز نيما يوشيج  -شاعر و تئوريسين شعر نوى فارسى
مجموعه اشعار و كتا بهاى ديگر اين شاعر بزرگ در شركت كتاب
موجودند
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
امضاى موافقتنامه ايران و شوروى مبنى بر تأسيس كارخانههاى
ذوب آهن وماشين سازى ،وصادرات گاز به شوروى
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
ورود خمينى از عراق به پاريس (نوف للوشاتو)
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
درگذشت فريدون فروغى ،آهنگساز ،نوازنده (گيتار ،پيانو ،درام)،
شاعر و خواننده ايراني (زاده  9بهمن )1329
 1390خورشيدى (  2011ميالدى)
مهرداد مشايخى ،فعال سياسى و استاد جامعهشناسى در دانشگاه
جورج تاون (واشنگتن) درگذشت.
مهرداد مشايخى  16مرداد سال  1332به دنيا آمد و كودكى را
در پاريس و تهران گذراند .او پس از گرفتن ديپلم دبيرستان ،در
دانشكده دندانپزشكى دانشگاه تهران به تحصيل پرداخت ،اما يك سال بعد براى ادامه تحصيل راهى
امريكا شد.
او تحت تأثير دايى خود ،اميرحسين آريانپور ،رشته اقتصاد سياسى وجامعهشناسى را انتخاب كرد و در
دانشگاه آمريكن در واشنگتن به تحصيالت خود
تا دكترا ادامه داد.
مهرداد مشايخى پس از انقالب سال  1357به اميد كار علمى و فعاليت دانشگاهى به ايران برگشت ،اما
پس از مدت كوتاهى ،به خاطر شرايط ناهموار به امريكا برگشت .او در كنار كار علمى و دانشگاهى به
تالشهاى اجتماعى و سياسى نيز فعال بود.
آقاى مشايخى به ويژه در سا لهاى اخير در پیريزى شالودههاى نظرى براى مبارزه مسالمتجويانه در راه
بسط آزادى و عدالت اجتماعى ،تقويت جامعه مدنى ونهادينهسازى دموكراسى در ايران تالش میكرد.
مهرداد مشايخى پس از ماهها مبارزه با بيمارى سرطان لوزالمعده در واشنگتن ازدنيا رفت.
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشــت فتح اهلل بینیاز ،داســتان نویس و منتقد ادبی بر اثر ایست قلبی در  67سالگی .وی متولد
 1327مســجد سلیمان و دانش آموخته رشــته برق دانشگاه صنعتی شریف بود .از آثار او میتوان به
رمانهای «مکانی به وسعت هیچ» «حلقه نفوذ ناپذیر گرگهای خاکستری» و «ستیزه جویی دلتنگ»
و .....اشاره کرد.

یکشنبه  10مهر  2اکتبر
 1293خورشيدى (  1914ميالدى)
انتشار روزنامه « عصر جديد» به مديريت عبدالحميدخان متينالسلطنه درتهران
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
زادروز اكبر رادى ،قصه نويس و نمايشنامه نويس
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
تأسيس حزب توده ايران
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
تشكيل نخستين كنگره حزب دمكرات آذربايجان در تبريز
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
درگذشت حسين مسرور -نويسنده و شاعر
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
سازمان امنيت كشور اعالم كرد يك گروه  12نفرى كه قصد ترور شاه و شهبانو فرح و وليعهد را داشتند،
دســتگير شدند .اسامى گروه :رضاعالمه زاده ،عباسعلى ســماكار ،طيفور بطحايى ،خسرو گلسرخى،
كرامتاهلل دانشيان ،منوچهرمقدم سليمى ،رحمتاهلل جمشيدى ،شكوه فرهنگ (ميرزادگى) ،ابراهيم
فرهنگ رازى ،مريم اتحاديه ،مرتضى ســياهپوش و فرهاد قيصرى (از اين گروه ،گلسرخى ودانشيان
اعدام شدند)

دوشنبه  11مهر  3اکتبر
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
كشته شدن كلنل محمدتقى خان پسيان ،رهبر جنبش خراسان
 1337خورشيدى (  1958ميالدى)
تأسيس اولين شبكه عمومى تلويزيون در ايران
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت پوران شاپورى ،هنرمند آوازخوان.
آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت
كتاب موجود هستند
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
شيرين عبادى حقوقدان ايرانى ،جايزه جهانى نوبل دررشته صلح
را دريافت كرد.
كتا بهاى ايشان به فارسى و انگليسى در شركت كتاب موجود هستند
 1394خورشیدی ( 21015میالدی)
درگذشــت عبدالرحیم (تقی) جعفری ،مالک و بنیانگذار انتشــارات امیرکبیر در سن  96سالگی در
بیمارستان ایرانمهر در تهران .وی انتشارات امیرکبیر را در سال  1328در خیابان ناصرخسرو تهران راه
انداری کرد .این انتشارات تا پیش از انقالب با انتشار بیش از  2000کتاب به بزرگترین بنگاه انتشاراتی
خصوصی در خاورمیانه تبدیل شده بود.

مهرداد بحری

سه شنبه  12مهر  4اکتبر

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

پنجشنبه  14مهر  6اکتبر
 1285خورشيدى (  1906ميالدى)
گشايش نخستين جلسه مجلس شوراى ملى دركاخ گلستان با نطق مظفرالدين شاه
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
ورود دكتر محمد مصدق در رأس هيئتى به آمريكا (نيويورك) به منظور شركت در جلسه شوراى امنيت
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت دكتر فريدون كشاورز از رهبران حزب توده در سن  99سالگى در سوئيس .وى در جوانى از
مبارزان برجسته جنبش جنگل در گيالن بود.
كتاب من متهم ميكنم ،كميته مركزى حزب توده را -به قلم فريدون كشاورز از انتشارات شركت كتاب
 1391خورشيدي ( 2012ميالدي)
درگذشت ابوالقاسم پرتو ،نويسنده و پژوهشگر درجنوب كاليفرنيا
آثار اين نويسنده در شركت كتاب 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

نه به یهودستیزی
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 6بعدازظهر
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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مربی ورزشی دو دبیرستان در سن فرناندو ولی
به اتهام تجاوز و رابطه جنسی بازداشت شد

مربی ورزشــی دو دبیرستان در ســن فرناندوولی به اتهام تجاوز و رابطه
جنســی با  10دختر نوجوان دستگیر شــد و در برابر  2/3میلیون دالر
وثیقه به بازداشتگاه برده شد تا در دادگاه نخست خود برای تفهیم اتهام
در  12ماه اکتبر در برابر قاضی قرار بگیرد.
او که  64ساله است و «ریچارد الکساندر ترنر» نام دارد از سوی دادستانی
کل لس آنجلس کانتی به  6فقره رابطه جنسی به زور و تجاوز با خشونت

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

جنسی 4 ،فقره انجام ســکس با دختر بیهوش و یک فقره تجاوز ورابطه
جنسی دهانی با زور متهم شده است.
این اتهام ها مربوط به  10دختر بین  15تا  17ســاله در ســالهای بین
 2017تاکنون اســت در حالی که در این ســال دفتر دادستان کل لس
آنجلس کانتی این پرونده (این اتهامات) را رد کرده بود.

