
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

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

 ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی،
 زیرا که می دانم خواهی آمد. من کوروش
 پسر کمبوجیه که این امپراتوری را برای
 پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که

!!!...پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر
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برگزاری نشست مشترک گروه های 
اپوزیسیون خارج از کشور،

 گامی بسوی پیشرفت انقالب مردم 
ایران است

سخنگوی کنگره آمریکا به 
نماینده های جمهوریخواه 

هشدار داد مراقب رفتارشان 
باشند!

درخواست بررسی و تحقیق 
افزایش بهای گاز طبیعی در 

ایالت های غرب آمریکا

شکایت اجاره نشین های 
 Chesapeake  آپارتمان های

از مالک آن

شکایت مدیر عالی رتبه پیشین 
بانک ولزفارگو از مقام باالتر 

خود برای دست درازی جنسی

پرداخت 2000 دالر برای 
الکترونیکی کردن اتومبیل ها

پلیس بورلی هیلز در جستجوی 
افرادی که اعالمیه های ضد 

ارامنه نصب کرده اند

» تجربه دولت بختیار در 
انقالب بهمن1357«،
معرفی کتاب صفحه 6

خلق و خوی خوب مهندس بهرام مشیری
کورش سلیمانی )زم( - صفحه 2

شروین حاجی پور، 
خواننده ترانه»برای«

 برنده جایزه گرمی شد 
صفحه 5 

در صفحات دیگر:

قابل توجه صاحبان امالک و 
مستغالت در اسرائیل 

تیم ما در اسرائیل و آمریکا امالک شما را به 
بیشترین قیمت ممکن به فروش می رساند.

در آخرین معامله،  زمینی خالی را به مبلغ 
150 میلیون دالر به بزرگترین توسعه دهنده 

امالک )Developer( در 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 )Event( ای را برگزار می کنید؟

و هزاران اگر دیگر؟
فوری به 08 خبر بدهید تا هم در 08 ثبت شوید و هم خبر 
کاری که انجام داده اید و یا موفقیتی که کسب 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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درخواست از رهبران اپوزیسیون برای اعالم فراخوان
» عدم پرداخت قبوض « توسط مردم مبارز ایران

در پی اعالم مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
1402 مبنــی بر معافیت کلیه پایــگاه ها و حوزه های 
بسیج) مراکز ســرکوب اعتراضات مردمی( از پرداخت 
برق، آب و فاضالب، تلفن، عوارض شــهرداری و تمامی 
خدمات دولتی ، خبرگزاری ایرانشــهر از شاهزاده رضا 
پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد، علی کریمی، 
نازنین بنیادی و دیگر رهبران اپوزیسیون خارج و داخل 
کشــور درخواست می نماید، فراخوانی را در اعتراض به 
این مصوبه اعالم نمایند تا مردم داخل ایران که زیر فشار 

و خط فقر تحمیلی از سوی رژیم جمهوری اسالمی می 
باشــند، در ادامه اعتراضات مدنــی از پرداخت هرگونه 
قبــض آب، برق و گاز از پایان بهمن ماه ســال جاری) 

1401( و به بعد، خودداری نمایند.
با اجرای این فراخوان بخشی از درآمدهای این حکومت 
که صرف سرکوب و کشتار مردم ایران می شود، کاهش 

می یابد.  #نه_به_پرداخت_قبوض_آب_برق_گاز
 

الزم به ذکر اســت، به گزارش اقتصــاد آنالین، رحیم 

زارع ســخنگوی کمیســیون تلفیق در حاشیه جلسه 
علنی روز 18 بهمن ماه مجلس شــورای اســالمی در 
جمع خبرنگاران در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون 
تلفیق 1402 گفت: » کلیه رده های بسیج مستضعفین 
)پایگاه و حوزه های بسیج(، پاسگاه ها و کالنتری ها از 
پرداخت حق انشــعاب برق، گاز، آب و فاضالب، تلفن، 
عوارض شهرداری و شمارش گرها و کلیه خدمات دولتی 

و عوارض معاف شدند.«

برگزاری گردهمایی 
بزرگ ایرانیان کالیفرنیا 

در لس آنجلس
به منظور همبستگی با مردم مبارز داخل ایران و به ثمر 
رساندن درخت انقالب، گردهمایی بزرگ ایرانیان کالیفرنیا 
و ایالت های مجاور در روز شنبه 11 فوریه ساعت 12 ظهر 

در لس آنجلس برگزار می گردد.
در این روز،  باری دیگر ایرانیان سراسر امریکا و کانادا با هم 
یکصدا خواهند شد تا از 44 سال دیکتاتوری اعالم انزجار 
کنند و 22 بهمن را به عنوان نماد 44 سال سرکوب یک 
ملت، به جهانیان معرفی کنند و فریاد اعتراض و شجاعت 
ملــت ایران و انقالب »زن، زندگــی، آزادی« را به گوش 

جهانیان برسانند.
 دیدار ما روز شــنبه 11 فوریه، ساعت 12بعداز ظهر،  در 

خیابان 200 ان. اسپرینگ استریت، لس آنجلس 
February 11th
Time: 12 PM
200 N. SPRING STREET,
LOS ANGLES

همبستگی تنها راه پیروزی است.
ما هر روز همبسته تر خواهیم شد.

#زن_زندگی_آزادی
#مهسا_امینی

در نشست » آینده جنبش دموکراسی ایران«
 بر فروپاشی نظام جمهوری اسالمی تأکید شد

شاهزاده رضا پهلوی در نشست » آینده جنبش دموکراسی 
ایران« تأکید کرد: هدف ما این نیســت که شورای رهبری 
باشیم، بلکه هدف »تشکیل شورای هماهنگی« برای ائتالف 
همه گروه های داخل و خارج کشور با هدف »فروپاشی رژیم 

جمهوری اسالمی« است.
شاهزاده رضا پهلوی در این نشست اظهار داشت: »پس از 
تشکیل شــورای هماهنگی می توان برای مسائل و بحران 

هایی که ایران با آن روبرواست، تصمیم گیری کرد.«
 وی افــزود: »ما متخصصان زیادی در زمینه های مختلف 
داریم، که می توانند مسیر گذار ما بسوی آینده و بازسازی 
را تعیین کنند. می دانیم که کشورمان ایران چقدر آسیب 
دیده اســت و روزبه روز نابود می شود، ما در ایران با بحران 
آب و محیط زیست روبرو هستیم. برخالف آنچه که احمدی 
نژاد می گفت که اســرائیل باید از نقشه جهان محو شود، 
برای حل بحران آب می توان بهترین متخصصان اسرائیل را 
با همکاری کارشناسان ایرانی بکار گرفت. در مورد راه اندازی 
چرخش اقتصادی با حساسیت در مناطق آسیب دیده بویژه 
بلوچستان و کردستان چه کارهایی باید انجام دهیم و چگونه 
تولید اشــتغال کنیم و یا چگونه می توان اقتصاد فرانفتی 

و گردشــگری را راه اندازی کنیم، همه این مسائل وظیفه 
متخصصین و کارشناسان و هم میهنانمان در داخل و خارج 

کشور است و باید آنها نظر بدهند.«
شاهزاده در این نشســت با اشاره به ادامه مذاکرات برجام، 
خطاب به جامعه جهانی اظهار داشت:  »مردم ایران فراموش 
نخواهند کرد که در کجای تاریخ ایستاده اید، ادامه مذاکرات 
با جمهوری اسالمی همکاری با آنها و پشت کردن به مردم 

ایران است . »
وی در پاسخ به بیانیه موســوی و چرخش اصالح طلبان 
و ائتــالف با نیروهای مخالف داخل کشــور گفت : »رژیم 
جمهوری اسالمی طی 44 سال سعی کرده است این »خط 
کشی« را ایجاد کند و »نیروهای داخل و خارج کشور«، و یا 
مسائلی مانند »بد و بدتر«  را مطرح نماید. در واقع ماجرای 
اصالح طلب و اصولگرا به پایان رســیده اند و هدف »گذار 
از جمهوری اسالمی« است، هر چه بیشتر قشر خاکستری 
در قالب این منشور همراه شوند، کار ما در راستای اهداف 

منشور آسانتر خواهد شد.«
 

مسیح علینژاد در طی نشست » 
ادامه مطلب در صفحه 2  

12:00 pm

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
#زن_زندگی_آزادی
#زن_زندگی_آزادی
#mahsa_Amini
#mahsa_Amini
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خلق و خوی خوب مهندس بهرام مشیری

همانطور که می دانید بهرام مشیری هر چه سعی کرده، مهر رژیم سلطنتی به دلش 
ننشســته و همواره تیغ تیزحمله هایش عالوه بر آخوندها، نثار خانواده پهلوی شده 

است. 
ولی چند روز پیش اتفاقی افتاد که احترام من را برای بهرام مشــیری را کمی باالتر  
برد و جریان از این قرار اســت  که همسر رضا پهلوی با مربی هم دوره های خود در 
کالس ورزش یوگا عکس هایی گرفته بود که حکایت از رابطه گرمی بین آنها داشت. 
به هرروی روایان اخبار و ناشران افکار ، این عکس ها را دستک و دمبک قرار داده و 
خانم یاسمین پهلوی را متهم به روابط ناجور و نامشروع کردند و متأسفانه این عکس 
ها در اینترنت هم دســت به دست چرخید. شــاید افرادی که از قبل انقالب از رژیم 
پهلوی دل خونی داشته اند و حاال با دیدن و پخش این گزار شها دلشان کمی خنک 

شده است. 
بهرام مشیری ضمن رد کردن این اتهامات، داستان سرایی در خصوص این اکاذیب را 
بشدت محکوم می کند و اضافه می کند که امکان دارد از طرف اتاق فکر جمهوری 
اسالمی طراحی و اجرا شده باشد و عده ای از هم میهنان از جمله کنشگران سیاسی 

در این دام افتاده باشند. 

برای .. برای.. برای.. خندیدن

اگر تابحال در مورد دکور مراســم  جایزه بزرگ »گرمی« نصیب شروین حاجی پور 
شده است، چیزی نشنیده اید کار ،خوبی کرده اید ، بهر روی چون دراین باره  کسی 
حرفی نزده است. باید بنویسم که صحنه کمی عجیب و غریب بنظر می رسید ، چونکه 
مجری برنامه ،و یا گاهی برندگان جایزه ترسون ترسون، لرزون لرزون  از تونل بزرگ 
صورتی رنگی به روی صحنه می آمدند و گاهی وقت ها این صحنه ها ،آدمیزاد را یاد 
دوربین های کوچک و ظریفی می انداخت که در بیماستان وارد لوله های تنفسی یا 

گوارشی یا تناسلی بیمار فلک زده کرده و همچنان بکار خود ادامه میدهند 

آینده جنبش دموکراسی ایران« با تأکید بر اینکه شعله انقالب مردم ایران روشن است 
و در واقع حکومت جمهوری اسالمی »مرده« است، گفت:  »سقوط این رژیم، تمدنی 

کهن را به آزادی و دموکراسی خواهد رساند.« 
مسیح علینژاد در خصوص تداوم همکاری شورای هماهنگی گفت : »من شهادت می 
دهم که ما اپوزیسیون با یکدیگر متحد هستیم و با هیچ کس و هیچ رسانه ای دشمن 
نیستیم، دشمن ما فقط جمهوری اسالمی است که می خواهد اپوزیسیون مانند جزیره 
های سرگردان از یکدیگر جدا باشند. ما همه با هم متحد هستیم و یکدیگر را در آغوش 

می گیریم و با هم همکاری می کنیم .«
وی خطاب به مقامات کشورهای دیگر گفت:  »وقتی خون ریخته می شود ، انقالب را 
رهبری می کند. شما چقدر می خواهید خون ببیند تا فکر کنید که انقالب مردم ایران 

زنده است . »
وی افزود: »بســیاری دیکتاتورها از جمله پوتین، خامنــه ای و مادورو حکومت های 
دیکتاتوری یکدیگر را حمایت می کنند. جمهوری اسالمی مانند ویروسی است که تنها 
مردم ایران را زخمی نمی کند، بلکه تمام جهان را آلوده می کند، حال زمان آن رسیده 
است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران بایستد.  ما در خاورمیانه یک دشمن مشترک 
داریم ، از ایران گرفته تا افغانســتان، سوریه و عراق، همگی زخمی جمهوری اسالمی 
هستند و سپاه در داخل اروپا با ارسال پهپاد به روسیه در کشتار مردم بیگناه اوکراین 
همکاری می کند. اگر سپاه تحریم نشود این پهپادها به اروپا و آمریکا خواهند رسید.  »

وی در ادامه صحبت خود خطاب به خوانندگان و هنرمندان اعالم کرد : »کنسرت های 
خود را تعطیل نکنید، کنســرت هایتان را با هدف شــعار » زن، زندگی، آزادی« ادامه 

بدهید.  »
 

حامد اسماعیلیون در این نشست در خصوص تشکیل شورای هماهنگی گفت: »راهنمایی 
های این شورا از داخل ایران می آید. مسأله اصلی به جای رقابت های سیاسی تمرکز بر 
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی است . ما باید در این شورا از بسیاری از اقشار مختلف 

دعوت بعمل آوریم. »
 

شاهزاده در این خصوص گفت : »من بر این باور هستم که در این شورا ما از کسی دعوت 
نمی کنیم، این شورا مانند اتوبوس مجانی است که نیازی نیست بلیت بخرید، اینکه چه 
موقع سوار شوید مهم است. قشر خاکستر ی ممکن است یکسال دیگر سوار شوند . در 

آن برای همه باز است و شرط ما فقط قبول اصول مشترک است .«
 

نازنین بنیادی نیز در این نشست گفت: »بسیار مفتخر هستم که اختالفهایمان را کنار 
گذاشته ایم و برای دموکراسی سکوالر متحد می شویم. کیان پورفلک از رنگین کمان 
گفت و این نماد چندگانگی است. گردهمایی ما شروعی در قالب منشوری است به سوی 

»دموکراسی سکوالر «و با حداکثر حمایت و همه گیری برای مردم ایران.«
 

در ابتدای این نشست شیرین عبادی در پیام ویدئوی خود گفت:« »قطار انقالب« سر 
ایستادن ندارد. وقت این است بگوییم »دیکتاتور به پایان سالم کن.« 

وی افزود :«حفظ یکپارچگی سرزمین ایران همزمان با احترام به تکثر فرهنگی، مذهبی 
و قومی خواســت همه ایرانیان اســت. به گفته او، باید اختالفات را پای صندوق رأی 

گذاشت و اکنون بر سرنگونی جمهوری اسالمی متمرکز بود.«
 

عبداهلل مهتدی دبیرکل حزب کومله کردستان ایران نیز در پیام ویدئویی خود گفت: 
»به رغم تبلیغات جمهوری اسالمی در دهه های گذشته، کردستان در این اعتراضات نماد 
همبستگی ایران شد. او تاکید کرد همه ایرانیان باید همبسته و متحد بمانند«. وی تأکید 
کرد: »همگان خواهان رفع تبعیض ها هستند و باید با پذیرش تنوع و تکثر در ایران فردا، 

در کنار یکدیگر ایستاد.«
 

گلشــیفته فراهانی در پیامی ویدیویی از طرف خود و علی کریمی گفت که آنها فقط 
صدای مردم ایران را انعکاس می دهند. او در ادامه گفت: »هدف مشترک همه ایرانیان 
با هر ایده و مرامی، گذار از جمهوری اســالمی است و مطرح کردن ایده های شخصی 
پیرامون شکل حکومت بعد از جمهوری اسالمی در حال حاضر تاثیری منفی بر اتحاد 

می گذارد.«
 

الزم به یادآوری اســت، نشست » آینده جنبش دموکراسی ایران« به همت دانشکده 
روابط بین الملل و انجمن فرهنگ ایرانی دانشــگاه جورج تاون با حضور شاهزاده رضا 
پهلوی، دکتر حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی به صورت حضوری و 
دکتر شیرین عبادی، گلشیفته فراهانی ، علی کریمی و عبداهلل مهتدی به صورت مجازی 

در روز جمعه 10 فوریه برگزار گردید.
در ابتدای این نشســت مالن وریر، مدیر اجرایی موسسه زنان، صلح و امنیت دانشگاه 
ُجرج تاون، در سخنانی به اعتراضات ضدحکومتی ایرانیان و نقش پررنگ زنان در آن با 
شــعار »زن زندگی آزادی« اشاره کرد. او اقدامات خشونت بار و سرکوب آزادی بیان از 

سوی جمهوری اسالمی را محکوم کرد.
پس از خانم وریر، کریم سجادپور، مدیر جلسه از حاضران خواست به نشانه احترام به 

قربانیان 44 سال حکومت جمهوری اسالمی، یک دقیقه سکوت کنند.
 

در این نشست اعالم شد که متنی مشترک با عنوان »منشور همبستگی و سازماندهی 
برای ایران« با تاکید بر اصول مشترک بر مبنای حقوق بشر و برابری انسان ها تهیه شده 

که تا پایان ماه میالدی جاری منتشر خواهد شد.

توقف اجرای قانون حفر و استخراج نفت 
و گاز در مجاورت خانه های مسکونی

آی آر اس )IRS( بــه میلیون ها نفر پرداخت کننده مالیات اعالم نمود اگر از ایالت 
خود، میزانی از بازپرداخت مالیاتی داشــته اند، دست نگه دارند و برگه های مالیاتی 
سال 2022 خود را نفرستند، زیرا تا هفته آینده آگاهی های بیشتری در این زمینه 

منتشر خواهد شد. 
 

در کالیفرنیا برای نمونه برای طبقه متوسط، بین 200 تا 10500 دالر چک یا کارت 
اعتباری صادر و این مبلغ بطور مستقیم به حساب آنها واریز شده است که برخی آن 
را کمک به تورم و یا کمک هزینه بنزین می دانند و برخی آن را به صورت بازپرداخت 

مالیاتی دریافت نموده اند. 
 

آی.آر.اس در راســتای بررســی و ارائه راهکار ویژه ای است. در سال 2021 در مورد 
افــرادی که حقــوق بیکاری دریافت نمــوده بودنــد، 10200 دالر اول را به عنوان 

بخشودگی به حساب آوردند. 
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  در کانون خبر:

درخواست بررسی و تحقیق افزایش بهای 
گاز طبیعی در ایالت های غرب آمریکا

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا از کمیسیون مقررات انرژی دولت فدرال خواست 
تا نسبت به افزایش بهای گاز طبیعی در کالیفرنیا و دیگر ایالت های غرب آمریکا 

تحقیق نمایند. 
در نامه ای که گوین نیوســام به کمیسیون نوشــته ، اشاره کرده است که روند 
افزایش بهای گاز طبیعی، کالیفرنیا را در شــرایط سختی از ماه نوامبر قرار داده 
اســت و مصرف کنندگان خانگی و بخش کشــاورزی و صنعتی، تحمل چنین 

افزایشی را ندارند. 
گوین نیوســام در نامه خود به آمارهای و گزارش هــای اداره خدمات عمومی 

کالیفرنیا و کمیسیون انرژی کالیفرنیا اشاره نموده است.

شکایت اجاره نشین های آپارتمان های  Chesapeake از مالک آن

نزدیک به صد نفر از اجاره نشین های یک مجموعه آپارتمانی در جنوب لس آنجلس 
در نامه ای به دادگاه عالی لس آنجلس کانتی ، از مالک مجموعه به سبب پاکیزه و 

بهداشتی نبودن و وجود شمار باالیی از سوسک ها شکایت نمودند. 
این شــکایت نسبت به مالک آپارتمان های Chesapeake ، که دارای 425 واحد 

آپارتمانی ساخته شده از دوران جنگ جهانی دوم می باشد، صورت گرفته است.
اجاره نشین ها، ماهیانه 1678 دالر برای آپارتمانی می پردازند که بنابرگفته یکی از 

شاکیان، شب را با سوسک ها می خوابند. 

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

213-573-9635

Job Opening at Ketab Corporation!
A Leading Iranian Magazine and Advertising Company looking for a Graphic Designer
We are looking for a candidate that possesses at least a bachelor’s degree and 
graphic designcertification. Candidates must be fluent in Farsi and have over ten 
years of experience in graphic design.

Please contact: ketab1@ketab.com

شکایت مدیر عالی رتبه پیشین بانک ولزفارگو
 از مقام باالتر خود برای دست درازی جنسی

در شــکایتی که تسلیم دادگاه لس آنجلس کانتی شده، یکی از مدیران عالی رتبه 
پیشین بانک ولزفارگو، ادعا کرده است که در یکی از سفرهای اداری، مقام باالتر از 
او به نام  Eric Pagel ، وی را مورد آزار و اذیت جنســی و دست درازی و حمله 
قرارداده  است و محیطی فراهم نمود که ادامه کار برای وی غیرممکن شده است و 

مدیریت بانک به این مسأله اعتنایی نکرده و آن را جدی نگرفته است. 
این مدیر پیشین که نام او فاش نشده و به عنوان شاکی از او یاد می شود، یکی از 
زنان اقتصاددانی است که در سال 2018 به عنوان معاون مدیرعامل سرمایه گذاری 

استخدام شده است. 
این موضوع در هنگام ســفر این دو نفر به بیکرزفیلد در سال 2020 در یک هتل 
روی داده و به سبب مستی در دوران اقامت در هتل، Eric Pagel دوبار به قصد 

تجاوز به او حمله ور شده است. 

پرداخت 2000 دالر برای الکترونیکی کردن اتومبیل ها

 بنابر الیحه SB301 تصویب شده در سنای کالیفرنیا ، برای کاهش آلودگی هوا به 
سبب اســتفاده از اتومبیل های بنزین سوز، تا مبلغ 2000 دالر به مالکان پرداخت 

خواهد شد تا اتومبیل یا تراک خود را الکترونیکی نمایند. 
این الیحه که در راســتای دستیابی به آلودگی صفر در کالیفرنیا طرح شده است، با 
بودجه ای به میزان 2 میلیارد دالر در سال خوهد بود که از سوی فروشندگان و توزیع 

کنندگان لوازم یدکی اتومبیل مورد پشتیبانی قرار گرفته است. 
طرح بازپرداخت هزینه الکترونیکی نمودن اتومبیل ها،  تا ســال 2026 ادامه خواهد 
یافت. ایالت کالیفرنیا در نظر دارد تا سال 2035 اتومبیل هایی با سوخت فسیلی را 

از رده خارج نماید. 

پلیس بورلی هیلز در جستجوی افرادی که
 اعالمیه های ضد ارامنه نصب کرده اند

پلیس بورلی هیلز در جستجوی یافتن فرد یا افرادی که اعالمیه هایی با مفاد » ضد 
 La Cienega  و  Wilshire Blvd ارامنه« بر تیرهای چراغ برق در خیابان های

و پیرامون آن نصب کرده اند، می باشد. 
پلیس اعالم کرد که اعالمیه هایی با موضوع »ضد ارامنه« نمی تواد آزادی بیان تلقی 

شود و جرم است و مجرمان نمی توانند براساس اصل اول متمم قانون اساسی، آن را 
آزادی بیان بخوانند. 

در یکی از این اعالمیه ها نوشته شده بود، » ارمنستان را از روی نقشه پاک کنید. «

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation
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ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند   در کانون خبر:
اهمیت آن دو چندان می شود.

در مورد سازمان اطالعات و امنیت کشور، ایران )ساواک( دیدگاههای مختلفی وجود داشته 
و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد.

مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در دستگاههای 
اطالعاتی مهم دنیا شــامل CIA آمریکا، MI6 انگلســتان، موساد اســرائیل گذرانده و نیز 
تحصیالت خود را در دانشــکده ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به 

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل 70 ساله تجربه و 
بیش از 22 ســال 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 ناگفته ها، نادیده ها، 

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

 310.477 7477

در کوچه پس کوچه های غربت  )2 جلدی(
هما  سرشار

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

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

دورم...

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

روایت ماندگاری )2 جلدی(
هما  سرشار

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

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

روایت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  
 

چاپ آمریکا
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1

می باید دوباره میهن ، مردم و تاریخ ایران را بازشناســی کنیم تا شــاید 
روزی قدر یکدیگر را بیشــتر بدانیم... شاید نسل های آینده را از درد بی 

هویتی رها سازیم... هر روز برای همه ی ما روز اول مدرسه است

شروین حاجی پور، خواننده ترانه»برای«
 برنده جایزه گرمی شد

شــروین حاجی پور، خواننده ترانه »بــرای« برنده جایزه بهترین ترانه »تغییر 
اجتماعی« در مراسم جایزه گرمی 2023 شد. جیل بایدن بانوی اول آمریکا، با 
حضور در این مراسم از شروین حاجی پور و ترانه » برای« وی قدردانی نمود.

شــروین حاجی پور ترانه »برای« را در روزهای آغازین اعتراضات سراسری با 
الهام از پست های کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی خواند و منتشر کرد. 
در این ترانه، او به دغدغه های مردم ایران از جمله مشــکالت اقتصادی، فاصله 

طبقاتی، فشارهای اجتماعی و معضالت محیط زیستی اشاره کرده است. 
 شــروین حاجی پور، متولد 10 فروردین 1376 اهــل مازندران دارای دیپلم 
ریاضی فیزیک و لیســانس اقتصاد می باشد. او از هشت سالگی موسیقی را با 

یادگیری ویولن آغاز کرد و از 12 سالگی آهنگسازی را آغاز نمود.  
در مراســم جوایز گرمی ، حمید سعیدی آهنگساز ایرانی برای دومین بارنیز ، 

برنده جایزه گرمی در بخش »موسیقی نوین« شد. 

احتمال افزایش بهای برق برای مصرف کنندگان در کالیفرنیا
هنوز مشــکل افزایش 300 درصد بهای گاز مصرفی خانواده ها برای زمستان حل 
نشده است و اکنون کالیفرنیای ها باید در انتظار افزایش بهای برق مصرفی باشند که 

ممکن است تا 5 درصد برود. 
 در نشســت ویژه کمیســیون خدمات عمومی کالیفرنیا که برای موضوع بهای گاز 
تشکیل شــده بود، نماینده شرکت برق ادیسون در جنوب کالیفرنیا از افزایش 4.4 
درصدی بهای برق ســخن گفت که نیاز به تصویب کمیسیون دارد تا از اول جون 
2023 به اجرا درآید و 15 میلیون مشترک در مرکز و جنوب کالیفرنیا مصرف کننده 

آن هستند. 
 از اول ژانویه شــرکت PG&E افزون بر 3 درصد بهای گاز ،7 درصد نیز به بهای 
برق افزوده اســت و شرکت برق و گاز سن دیگو نیز تقاضای افزایش 16 درصدی را 

داشته است. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
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  معرفی کتاب:

کتاب » تجربه دولت بختیار در انقالب بهمن1357«،
 راهنمای انتخاب مسیر درست در شرایط کنونی جامعه ایران

در مقالــه ای از مانا ایرانی با عنوان مروری بر کتاب » تجربه دولت بختیار در انقالب 
بهمــن 1357«، مقــاالت مندرج در این کتاب چراغ روشــنی به ســوی آینده ای 
روشــن برای ایران، معرفی شده است که با تأکید بر »تمامیت ارضی ایران، برقراری 
دموکراسی، جدایی دین از سیاست و اجرای اعالمیه جهانی حقوق بشر«، در شرایط 
حساس کنونی جامعه ایران تجربیات کاربردی برای تصمیم گیری در جهت انتخاب 

مسیری درست ارائه شده است.

در این مقاله نوشته شده است: 
سوال مهم این است که در شرایط کنونی و بعد از سقوط رژیم جمهوری اسالمی چه 
سیستم سیاسی یا خط مشی سیاسی درستی توسط نخبگان و مردم جامعه در پیش 
گرفته شــود تا دوباره همچون انقالب 1357 به بیراهه نرویم؟ تاکید بر چه سیستم 
سیاسی است نه چه شخص سیاسی. با مطالعه مقاالت کتاب » تجربه دولت بختیار در 

انقالب بهمن 1357«، ، به این سوال تا حدود زیادی پاسخ داده خواهد شد.
در مقاله اول این کتاب به قلم الدن برومند با عنوان »بختیار، خمینی و مسئله استعفا« 
اولین نکته اصلی مقاله به تاکید دکتر بختیار بر اراده ملت و اهمیت شکل گیری درست 
اراده ملی در شرایطی دمکراتیک و آرام، با آزادی کامل احزاب و مطبوعات اشاره دارد. 
این منشاء تنش تفاوت دیدگاه بختیار با یارانش در جبهه ملی در تعریف ملت و اراده 
ملت بود، چون اکثریت ملی گرایان، تحت نفوذ خلق گرایی چپ، تظاهرات خیابانی را 
تجلی گاه اراده ملی شناختند. به باور من امروز، تاکید بر وجود چنین شرایطی الزمه 

انتخاب صحیح بعد از سقوط رژیم جمهوری اسالمی در دوران گذار می باشد.
دومین نکته مقاله تفاوت اساســی دیدگاه بختیار در اصرار بر عدم استعفا است و آن 
تاکید بر اجرای صحیح قانون اساسی مشروطه است. برخالف دیگر ملیون و اشخاص 
دیگر، بختیار گناه را به گردن قانون نمی  اندازد بلکه »عدم اجرای صحیح قانون اساسی 
مشــروطه« را عامل اصلی ریشه مشکالت می دانست. این دیدگاه پایبندی به قانون 
در شرایط حســاس آن زمان مسئله بسیار ظریفی بود که دیدیم توسط بسیاری از 
الیــت )نخبگان( جامعه آن روز آگاهانه یا ناآگاهانه مورد اهمیت قرار نگرفت و قانون 
اساسی مشروطه با سلطنت به اشتباه یکی در نظر گرفته شد و تعطیلی قانون اساسی 
مشروطه که در زمان پهلوی اتفاق افتاده بود، با انقالب 57 به کل نابود گردید. تجربه 
پایبندی به قانون، تجربه ایی است آموزنده که عدم پایبندی و توجه به آن توسط مردم 
و به خصوص کنشگران سیاسی در جامعه به ویژه در شرایط حساس کنونی، می تواند 

بسیار خطرناک باشد.
در مقاله رضا دانشور با عنوان » نگاهی در شخصیت دکتر بختیار« در بخش تفاوت 
بختیار در نگرش به میراث غرب به این نکته اشاره شده است که برداشت و خوانش 
بختیار از دموکراسی و از غرب کامال با بقیه متفاوت است. در واقع بختیار دموکراسی 
را میراثی از غرب می داند و اساس مشروطه را بر دو پایه دموکراسی غربی و فرهنگ 
ایرانی می داند. اشاره به این خصوصیات بختیار این تجربه تاریخی را گوشزد می کند 
که برای پیشرفت ایران، باید آنچه که برای بشر سعادت می آورد در جای جای جهان 
اخذ کرد و به کار بست. دموکراسی غربی، تکنولوژی غربی و شرقی، فرهنگ ایرانی و 
آن چه که بتوان با آن به جامعه ایرانی بر اساس منافع ملی بر پایه اصول گفته شده در 
ابتدای نوشته رسید، همگی الزم و مفید می باشند. این در واقع نگاهی است براساس 

منافع ملی با رویکردی تعامل گونه با جهان و فرهنگ جهانی.
مقاله جواد طالعی با عنوان »پیچیدگی های دوران 37 روزه نخســت وزیری شــاپور 
بختیار« اشــاره صحیحی دارد به خطر توده ناآگاه که در واقع با اشاره به کتاب توده 
و قدرتMasse und Match( ( الیاس کانتی، توده را فقط دهان و مشــتی بدون 
مغز می داند، در واقع دهانی برای فریاد کشــیدن و کف برآوردن و مشت برای ویران 
کردن هر آنچه در مســیرش قرار دارد. با اســتفاده از همین توده بود که خمینی بر 
موج ناآگاهی آنان در قامت رهبر بال منازع سوار گردید. این تجربه در شرایط کنونی 
انقالب » زن، زندگی، آزادی« با گرایش به فرد خاصی اگرچه به دلیل باال رفتن آگاهی 
مردم، کمتر شــده اســت. اما نباید از آن غافل گردید به طور مثال، امروز افرادی که 
تحت عنوان سلطنت طلب رادیکال )نه مشروطه خواه( حول شخص خاصی آگاهانه 
یا ناآگاهانه فرد گرایی را تبلیغ می کنند، در واقع دیکتاتوری جدید را تبلیغ می کنند 
و هرگونه اظهار نظری را ذیل یک شخص مطرح می کنند - هرچند آن شخص خود 
را دموکــرات بداند. بنابر تجربه تاریخی انقالب 57، عدم توجه به خطر فردگرایی را 

باید در نظر داشت.
در واقع باید با تبلیغ سیستم سیاسی درست و دموکراسی، تفکر شاه اللهی )به قول 
بختیار در مترادف با حزب اللهی ها( را به حاشیه راند. به باور من »سیستم مشروطه« 
یک »سیستم دمکراتیک« است ولی اجرای درست قانون اساسی مشروطه در چنین 
سیســتمی برای جلوگیری از ایجاد دیکتاتوری جدید بســیار مهم می باشد. تجربه 
آموزشی دیگر در مقاله طالعی، اشاره » دیدار هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و 
خبرنگاران با بختیار« می باشد که متاسفانه مطبوعات و نویسندگان جز عده معدودی 
نتوانستند از فرصت آزادی داده شده استفاده کنند و حتی به دروغ، پایان اعتصابات 
را به درخواســت خمینی ارتباط دادند. این تجربه نشان می دهد که تا چه حد عدم 
پایبندی به اصول در یک جامعه در شرایط حساس و آن هم توسط روشنفکران یک 
جامعه می تواند خطرناک باشــد. البته در کنار آن به روشنفکران مستقل اشاره شده 

است که به باور من میزان آگاهی مردم باعث تشخیص سره از ناسره خواهد 
شد.

در مقاله کاظم ایزدی با عنوان»ساختار کالبدی ملی و دالیل استقرار نیافتن 
حکومت دمکراتیک در ایران« با یک نگاه تطبیقی و با اســتناد به داده های 
آمــاری وضعیت اجتماعی- فرهنگی ایران را پیش و پس از انقالب 57 مورد 
مطالعه قرار داده است. با بررسی مواردی چون جمعیت شناسی، تعداد نشریات 
و عنوان نشریات چاپ شده، سینما و تحول آن، کشاورزی و شهرنشینی، به 
مقایسه تعادل و توازن در نظام شهری در پیش و پس از انقالب 57 پرداخته 
شده است و در نهایت نتیجه گیری می شود که نامتعادلی و نامتوازنی در نظام 
شــهری کشور از موانع توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی جامعه و دمکراتیزه 

کردن و مدرنیزه کردن کشور می باشد.
در واقع در این مقاله به درستی حفظ تمامیت ارضی کشور و پیش زمینه ها 
و بســترهای استقرار حکومت مردم بر مردم را نتیجه رشد و توسعه متوازن 
کشــور دانسته است. این مقاله در واقع عدم موفقیت دولت بختیار به عنوان 
دولتی دمکراتیک را در عوامل اجتماعی - فرهنگی کشور ناشی از عدم توازن 
توسعه می داند. تعادل توازن و توسعه کشور در تمام مناطق آن بعد از سقوط 
رژیم جمهوری اسالمی برای استمرار دموکراسی و تمامیت ارضی ایران مسئله 

ایست اجتناب ناپذیر که باید در نظر گرفته شود.
در مقاله ســیروس بینا با عنوان » ایران در گــذرگاه دو دگرگونی تاریخی: 
قیام خود انگیخته 57 و فروپاشی جهان هژمونیک آمریکا« به موضوع رابطه 
دیالکتیکی قیام بهمن 57 در ایران و افول همزمان نظام جهانی پس از جنگ 
جهانی دوم- که بــه نظام بین المللی و هژمونیک پاکس امریکانا موســوم 
می باشد- اشاره شده است. در این مقاله، سیروس بینا به نوعی دولت بختیار 
را همچون دیدگاه اکثر ملیون در ســال 57 دولــت حکومت کودتا و رژیم 

بی قانون می داند که نباید با دلیل اجرای صحیح قانون اساسی مشروطه آن را توجیه 
کرد. به باور نویســنده مقاله، ســقوط دولت بختیار به ناچار نه فقط به دلیل عوامل 
داخلی بلکه به دلیل فروپاشــی مادر فراملی سیاسی )یعنی نظام هژمونیک پاکس 
امریکانا، 1۹7۹—1۹45 م.( رژیم های پوسیده در آن مقطع زمانی در جهان که رژیم 
پهلوی نیز یکی از آنها است، می باشد. لذا سقوط دولت بختیار را نتیجه جبر شرایط 

قدرت های جهانی و افول سیطره سیاسی امریکا می داند.
البته نقد این مقاله نیاز به اطالعات جامع تری را می طلبد اما به باور من این دیدگاه 
چپ و گلوبالیستی درباره پیشرفت کشورهایی مانند ژاپن یا آلمان و یا دیگر کشورهای 
اروپایی که بعد از جنگ جهانی دوم با طرح مارشال در زیرچتر هژمونی آمریکا بودند، 
جوابگو نیست. در واقع وجود سیستم سیاسی دمکراتیک، پایداری سیاسی را تضمین 
نموده است و چنانچه اگر در ایران فرصت بیشتری به دولت های دموکراسی خواه داده 
می شد مانند دولت دکتر مصدق، مطمئنا سیستم پادشاهی مشروطه پایدار می ماند. 
لذا فروریختن نظام پادشاهی و دولت دکتر بختیار به مثابه جزیی از ارگانیک کل را 
نمی  توان دلیل اصلی دانست چه بسا اجزای دیگر این ارگانیک کل همچنان پایدار و 

متحد هستند.
از طرفی خاتمه یافتن و فسخ شدن یک طرفه قانون اساسی مشروطه و عدم ضمانت 
اجرایی در مقابل هیچ پادشاهی با کودتای محمد علی شاه به گمان من  نظر صوابی 
نیســت. اگر قرار باشد که قانون اساســی که با مبارزات طوالنی و پیگیر اشخاصی 
روشنفکر نوشته شده است، در هیجانات تاریخی و به دور از شرایط آرام و آزاد فسخ 
شود، این دلیلی است خود بر هرج و مرج بیشتر. و اگر قرار باشد قانون اساسی توسط 
مجلس موسسان فسخ یا اصالح شود شرایط خاص خود را نیاز دارد، که همانا قبال در 

مقاله الدن برومند به آن اشاره شده است، یعنی آزادی و آرامش را می طلبد.
در واقع من چنین می توانم تصور کنم که مطابق مقاله سیروس بینا پذیرفتن نخست 
وزیری توســط دکتر بختیار به نوعی پذیرفتن نخست وزیری رژیم کودتا و بی قانون 
بوده اســت و بختیار نباید اینکار را می کــرد و یا اگر هم اینکار را کرده در نتیجه به 
دلیل جبر جهانی افول هژمونیک پاکس امریکانا خواه نا خواه رژیم شاه و دولت بختیار 
ســقوط می کرد و لذا باید دولت هایی بی محتوا مانند دولت ازهاری و ... در دنباله تا 

سقوط محتوم رژیم تشکیل می شد.
با این فرض آیا ما اکنون تجربه ایی غیر از دولت دکتر مصدق برای دموکراسی داشتیم؟ 
بهانه ایی برای دموکراسی و تشکیل کنفرانسی که این مقاالت و این کتاب از آن بیرون 
بیاید داشــتیم؟ آیا داشــتن تجربه دموکراتیک هرچند در مدت کوتاه 37 روز برای 
تاریخ و جامعه ایران سودمند خواهد بود یا نداشتن آن؟ آیا این خود قسمتی از تاریخ 
دموکراتیزه شدن ایران نیست؟ فردی که در بعد از انقالب بدنیا آمده باشد آیا نخواهد 
گفت که حتی یک نفر هم در میان ملیون نبود که ندای دموکراسی خواهی و اصالح 

طلبی سر دهد؟
به گمان من با اتکا به استدالل جبر جهانی و استناد دادن دولت بختیار در چهارچوب 
رژیم بی قانون، تاریخی خواهیم داشت که فاقد فصل مهمی از تاریخ و تجربه دموکراسی 
است. و از طرفی دیگر، رژیم هایی مانند جمهوری اسالمی، حکومت ونزوئال و یا کوبا 
که در سیطره سیاسی هژمونی آمریکا نیستند را چگونه باید توجیه کرد؟ رژیم هایی 

که به خاطر ماهیت دیکتاتوری و فاسدشان ناگزیر به سقوط هستند.

در مقاله میثاق پارسا با عنوان »چنگ اندازی به قدرت« به باورم این تجربه تاریخی 
از وقایع مبارزاتی منتهی به انقالب 57 بدست می آید که شیوه مبارزاتی، سازماندهی 
و اتحاد مبارزاتی برای نیل به هدف در جهت مبارزه بسیار مهم می باشد. در این مقاله 
می بینیم که هرچند جبهه ملی تاریخ مبارزاتی قوی تری داشــته و از تشــکیالت و 
سازماندهی قوی تری نسبت به سایر گروهها برخوردار بوده، اما نتوانست در بحبوحه 
انقالب از آرمان های سیاسی خود دفاع کند و در مبارزه از رقبای مذهبی خود عقب 
ماند و شکســت خورد. این درســی اســت برای مبارزان کنونی دموکراسی خواه تا 
سازماندهی و هوشمندی مبارزاتی شــان باید چنان باشد که در سر بزنگاه گروهی 
ناشایســت که هرچند ظاهری دموکراتیک داشته باشند به لطائف الحیل قدرت را 
قبضه نکنند و دوباره همان آش و همان کاســه که در نتیجه منجر به دیکتاتوری با 

شکلی متفاوت بشود.
در پایان این مقاله، با عنوان درس هایی از انقالب ایران به خوبی موارد فوق گفته شده 
است. در قسمتی از مقاله آمده است، انقالب ایران به گونه ایی روشن نشان دهنده این 
واقعیت بوده است که در مبارزات انقالبی، کسانی که پیشگام اند، کسانی که بار اصلی 
مبارزات را بر دوش دارند و کسانی که قدرت را قبضه می کنند و از دگرگونی ساختاری 
جامعه بهره مند می شوند، از یکدیگر متمایزند. در ایران، روشنفکران لیبرال و چپگرا 
پیکار را آغاز کردند. دانشجویان، بازاریان و کارگران زحمت اصلی مبارزات را کشیدند. 
اما در پایان دســته ایی از روحانیون که در آغاز مرحله انقالبی، یک بخش کوچکی را 
تشکیل می دادند، به قدرت چنگ انداختند و از مبارزات مردمی سود بردند. به باور من 
در شرایط کنونی مبارزاتی جامعه ایران این تجربه تاریخی بسیار ارزشمند خواهد بود.

در بخش پایانی مقاله پارسا آمده است که توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر 
چند وجود یک ائتالف گســترده برای سرنگون ساختن یک دولت ضرورت دارد، اما 
پس از سرنگونی حتی یک ائتالف کوچکتر برای حفظ قدرت ممکن است، کافی باشد. 
این تجربه در شرایط کنونی و ائتالف ها و اتحادهایی که صورت می گیرد باید مد نظر 
گرفته شود. باید دید به واقع گروهی یا گروههایی که مورد اتحاد یا ائتالف می باشند 
به صورت عمیق به باورهای دموکراسی خواهی، تمامیت ارضی ایران پایبند هستند یا 
خیر و یا فقط خود را در ظاهر و شکل و شعار چنین نشان می دهد؟ سوابق مبارزاتی 

و دموکراسی خواهی فرد و یا گروه باید مورد نظر باشد.
همانطور که در مقاله گفته شده است تا قبل از به ثمر رسیدن انقالب، خمینی شعار 
»اســتقالل، آزادی و عدالت« را می داد، اما بعد از قبضه قدرت فقط کلمه آخر را در 
ظاهر حفظ کرد. بنابر مقاله، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بعد از سرنگونی 
شاه، خمینی با تغییر دادن مواضع و تاکیدها در جهان بینی خود، از آزادی و استقالل، 
به حمایت از مستضعفان و محرومان روی آورد تا بدین وسیله پشتیبانی تنگدستان 
و مستمندان جامعه را جلب سازد و با توجه به تحرک سازمان های گوناگون چپ در 
این گروه ها اختالل ایجاد کند. تجربه تاریخی هوشمند بودن و فریب ظاهر و شعار را 

نخوردن در این نوشته به خوبی نشان داده شده است.
 

کتاب » تجربه دولت بختیار در انقالب بهمن 1357« با ویراستاری حمید اکبری و 
آذر خونانی اکبری در ســال 2020 توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شد. برای 
خرید این کتاب می توانید به سایت www.ketab.com مراجعه نمایید یا اینجا 

کلیک کنید. 

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113221
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113221
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113221
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  مقاله:

تحقیق درباره چگونگی نشت اطالعات کامپیوترهای 
اداره پلیس لس آنجلس در اینستاگرام فاکس نیوز آغاز شد

اداره پلیس لس آنجلس تحقیق درباره چگونگی نشت اطالعات کامپیوترهای این اداره و 
نمایش آن بر روی اینستاگرام شبکه فاکس نیوز را آغاز کرد. 

 
نمایش صفحه کامپیوتری اداره پلیس نشــان می دهد، در شب اول فوریه از دفتر هوگو 
مارتینزعضو شورای شــهر لس آنجلس از اکوپارک ، برای رسیدگی به موضوع حمله به 
اتومبیل لکسســس او به اداره پلیس اطالع داده شــده اســت، در حالی که وی اتومبیل 

پیریوس سوار می شود و در پشت دفتر او پارک شده بوده است.
درخواســت فرستادن پلیس گشــت به محل دفتر او، دادن اطالعات نادرست به مردم و 

تالش در بی اعتمادسازی رأی دهندگان است.  
 

حال پرسش اصلی این است که چگونه تصویر صفحه کامپیوتر پلیس، در اختیار شبکه 
فاکس نیوز قرار گرفته است؟!

IRS اعتراض حسابداران خدمات مالیات دهندگان به برنامه

حســابداران و کنشگران خدمات مالیات دهندگان به برنامه IRS اعتراض کردند که از 
مردم خواسته شده بود، برگه های مالیاتی خود را دیرتر ارائه دهند تا IRS بتواند به سبب 
کمک های ایالتی، بازپرداخت مالیات ها را ساماندهی کند. دلیل این اعتراض، برنامه ریزی 

طبقه متوسط  بر روی بازپرداخت مالیات ها برای زندگی و هزینه های خود می باشد. 
 

بهترین انتخاب برای مردم این است که برگه های مالیات خود را ارائه نمایند و بازپرداخت 

خود را دریافت کنند و اگر اصالحی باشــد و بازپرداخت بیشتری به آنها تعلق گیرد، در 
آینده آن را دریافت نمایند. 

 
ناگفته نماند که مالیات دهندگان کالیفرنیا کمک های 200 تا 1050 دالری برای تورم و 

کمک هزینه بنزین دریافت کرده اند.   

بازدید از موزه های جنوب کالیفرنیا ر ایگان شد

از روز یکشــنبه 5 فوریــه 2023 به بعــد تمامی موزه های جنــوب کالیفرنیا برای 
بازدیدکنندگان رایگان شد. 

 گرچه پیشتر بازدید از موزه ها در روزهای یکشنبه برای بازدید گروهی و خانوادگی 
رایگان بود، اما از 5 فوریه برای بازدیدکنندگان به صورت فردی نیز رایگان می باشد. 

برای این بازدیدها، هزینه پارکینگ باید پردخته شود و رایگان نیست. 
 موزه های جنوب کالیفرنیا از سانتاباربارا کانتی تا لس آنجلس در میان این مجموعه 

قرار دارند.  

http://www.08global.net/08bus/
https://drfaribasharifi.com/
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    در کانون خبر::

برای روشنگری تاریخ            برای آگاهی رسانی            برای رواداری و همبستگی
For Enlightment of 

History
For AwarenessFor Tolerance & 

Solidarity

سامانه : نه به یهود ستیزی

حاوی مقالات ، مطالب شنیداری و دیداری درباره کهنه ترین دگرستیزی در بشریت 
از یهودستیزی سنتی تا اسرائیل ستیزی 

Info@notoantisemitism.org برای همکاری و همیاری با ما تماس بگیرید

www.NoToAntisemitism.org

399

DONATE

سه ملی پوش پاراالمپیک فوتبال 
ایران در زلزله ترکیه جان خود را 

از دست دادند
سه تن از بازیکنان تیم ملی پاراالمپیک فوتبال ایران که در باشگاه های ترکیه مشغول 

فعالیت بودند، در زلزله این کشور جان خود را از دست دادند.
در یکشــنبه شــب 5 ام فوریه، مناطقی از ترکیه دچار زلزله شدیدی به قدرت 7.8 

ریشتر شد، اتفاقی که تاکنون هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
 

در این حادثه تلخ، سه نفر از ملی پوشان پارالمپیک )قطع عضو( ایران که برای بازی 
در تیم های باشگاهی ترکیه حضور داشتند، زیر آوار در منطقه ماالتیای ترکیه مانده 

و جان خود را از دست دادند. 
 

محمدرضا میراحمدی و مهدی سعیداوی به مدت پنج سال در ترکیه بودند و حامد 
مطرودی نیز امســال به جمع آنان پیوست. این بازیکنان در تیم ماالتیا اسپور توپ 

می زدند. 

الیحه تحصیل دانشجویان ساکن مکزیک در کالج های سن دیگو کانتی

بنابر الیحه SB۹1 که از سوی سناتور دموکرات دیوید آلوارز به سنای کالیفرنیا تسلیم 
شده است، دانشجویانی که در 45 مایلی از مرز کالیفرنیا و مکزیک، در خاک مکزیک 
زندگی می کنند و در ســن دیگو به کالج می رونــد، در صورت تصویب این الیحه 
خواهند توانســت در ۹ کالج ســن دیگو کانتی و امپریال کانتی به عنوان دانشجوی 

آمریکایی و ساکن مکزیک، از مزایای دانشجویی ساکن کالیفرنیا بهره مند شوند. 
 

این دانشــجویان می توانند به جای  300 دالر برای هر واحد درسی،  فقط 45 دالر 
پرداخت نمایند. 

دستگیری مامور اداره پلیس برای داشتن کوکائین در اتوموبیل

اداره پلیس سن دیگو کانتی یکی از مأموران به نام »الن ورسکی« که 48 سال دارد 
را به  اتهام حمل کوکائین به محیط زندان دستگیر نمود. 

 
گرچه هنوز روشن نیست این مأمور برای انجام کاری وارد محوطه زندان شده و یا از 
مأمورانی است که در زندان کار می کند، به هر روی، او پس از دستگیری در برابر 25 

هزار دالر وثیقه آزاد شده است تا روز دادگاه در برابر قاضی قرار بگیرد. 

 
ناگفته نماند از ســال 2021 تاکنون چند افســر اداره پلیس در سن دیگو به همین 
گونه جرم متهم و پس از محاکمه به زندان محکوم شــده اند. این مأموران کوکائین 
را در اتومبیل خود به درون زندان حمل کرده اند و پیش از هرگونه اقدامی دستگیر 

شده  اند. 

www.NoToAntisemitism.org
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36476&Status=2
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  در کانون خبر:

کالیفرنیا دومین رتبه »بدترین رانندگان« را به خود اختصاص داد

رانندگان کالیفرنیا در رده بندی بین 30 ایالت، رتبه دوم بدترین رانندگان را به خود 
اختصاص دادند. 

 در یک پژوهش که در دسامبر 2022 انجام شده است، 10 ایالت با بهترین رانندگان 
و 10 ایالت دیگر با بدترین رانندگان در کنار 30 ایالت نشان داده شده است. 

 * بدترین رانندگان در ایالت های : یوتا، کالیفرنیا، آیوا، ویسکانسین، اوهایو، 
 * بهترین رانندگان در ایالت های: کانکتیکت، میشیگان، وست ویرجینا، دالور، 

مسمومیت دانش آموزان با فرآورده های ماریوانا

شماری از دانش آموزان مدرسه راهنمایی در شهر رنچو کوکامانگا به سبب مسمومیت 
در اثر استفاده از »ماریوانا گامیز« که دارای THC می باشد، به بیمارستان منتقل 

شده بودند که پس از بهبودی مرخص شده اند. 
 

به سبب پایین بودن سن نوجوانان، اداره پلیس سن برناردینو کانتی از اعالم نام آنها 
خودداری نمود، اما در بیانیه ای اعالم کرد که در جســتجوی یافتن منبع خرید و 
توزیع است زیرا هرگونه فرآوری ماریوانا تنها به افراد 21 سال و باالتر برای گذراندن 

اوقات فراغت به فروش برسد. 
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 شعر:  در کانون خبر:

برای فرهاد میثمی
ماندانا زندیان

چشـــم هایت را مرور می کنم
دست هایت را

و سطرهای تنت
که قدرِت بی قدرتان اســـت ُو

دنده هات نستعلیق 
که رقص قلم

بـــا الفبای تنیده در گلوی رود ُو
صدای نور

که چشـــم های تاریخ را باز می کند، بلند ُو
جهان را

آینه ای بارداِر 
که غرق نمی شـــود در باد ُو

آب، خاک، باغ می شود
از ریشه های پروانه ای

تویی. که 

تصویرگر: بزرگمهر حسین پور

تحقیق برای ریختن لجن بر روی خانه
 مدیر اجرایی شهر الگونابیچ آغاز شد

پلیس تحقیق در مورد ریختن لجن و کثافت بر روی خانه »شــهره دوپیوس« مدیر 
اجرایی شهر الگونا بیچ را آغاز نمود. 

 
شهردار الگونابیچ از این رویداد که به خانه مدیر اجرایی شهر آسیب وارد شده است، 
اظهار تأسف کرد و گفت: » این رفتار قابل تحمل نیست. زیرا مدیر اجرایی این شهر، 
فردی است که خود را در خدمت مردم شهر قرار داده است. این شغل به خودی خود 
دارای اضطراب است و این بی احترامی به او، ناراحت کننده است و جامعه ما پشتیبان 

او می باشد.« 
 

شهره دوپیوس پس از بازنشستگی مدیر پیشین شهر الگونابیچ در اپریل 2021 ، از 
سوی شورای این شهر برگزیده و جایگزین شد. 

تولید کننده فیلم کالیفرنیا 
به پنج سال زندان محکوم شد

دیلن جوردن از تولید کنندگان فیلم کالیفرنیا، روز جمعه 10 فوریه در نیویورک به 
سبب سازماندهی و مدیریت خدمات روسپیگری از سال 2010 تا 2017 به پنج سال 

زندان محکوم شد.
دیلن جوردن بــا برگزاری میهمانی های خصوصی در داخل و خارج آمریکا با بهای 
15 هزار دالر از هر میهمان ثروتمند، دختران را به عنوان ابزار جنسی در اختیار آنان 
قرار می داد و این مشــتریان با حضور در میهمانی ها هزینه ای در حدود 250 هزار 

دالر پرداخته اند. 
 

قاضی این پرونده گفت: پنج سال زندان برای فردی است که از روسپیگری دیگران، 
بیش از یک چهارم میلیون دالر درآمد کسب کرده است.  

بازیکن تیم بیس بال »داجرز« به 
ادعای دروغ خود اقرار کرد

یاســیل پویــگ )Yasiel Puig(، بازیکن پیشــین تیم بیس بال 
داجــرز، با اقرار به ادعــای دروغ خود به مأموران فــدرال مبنی بر 
ســازمان دهی قمار و شــرط بندی بر روی مسابقه ورزشی، در روز 

جمعه 10 فوریه، تفیهم اتهام شد. 
 

او که 32 ســال دارد و از بازیکنان کوبایی تبار می باشد ، پذیرفت 
که 55 هــزار دالر جریمه بپردازد و در انتظار حکم دادگاه برای دو 

فقره جرم خود باشد. 
 

وی در 27 جون 2022 به مأموران فدرال در مورد راه اندازی شرط 
بندی غیرقانونی بر روی مسابقه بیس بال دروغ گفته بود، در حالی 
که یکی از مأموران در پوشــش فرد عالقه مند به شرط بندی، با او 
وارد این کار شــده بود. این بازیکن بیسبال تاکنون 280 هزار دالر 

بدهی باال آورده است. 

https://artemislawapc.com/
www.BelAirWeightLossandCosmetics.com
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
10 فوریه تا  16 فوریه  ) 21 بهمن تا 27 بهمن (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

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

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

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

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

آدینه 21 بهمن     10 فوریه

1311 خورشیدی ) 1۹32 میالدی(
زادروز فرامرز پایور، موسیقیدان، نوازند هی سنتور، 

مدرس، و مؤلف
آثار استاد پایور به صورت کتاب و سی دی در شرکت 

کتاب موجود است
1315 خورشیدی ) 1۹37 میالدی(

خودکشی علی اکبر داور- وزیر مالیه و یکی از پایه های 
اساسی سلطنت رضاشاه پهلوی

1334 خورشیدی ) 1۹56 میالدی(
درگذشت عباس اقبال آشــتیانی- استاد دانشگاه، 

مستشار فرهنگی، مترجم، نویسنده و ناشر مجله پر ارزش »یادگار«
کتاب تاریخ ایران باستان و شاهنامه به تصحیح ایشان در شرکت کتاب موجود است.

1335 خورشیدی ) 1۹57 میالدی(
زادروز فرخنده آقایی، قصه نویس

134۹ خورشیدی ) 1۹71 میالدی(
درگذشت عزت اهلل نوید- بازیگر تئاتر و تلویزیون

1357 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(
 فرماندار نظامی تهران و حومه عبور و مرور در تهران را از ساعت 4:30 بعدازظهر تا 

5 بامداد ممنوع اعالم کرد.
در تهران و اکثر شهرهای ایران جنگ مسلحانه برای ساقط کردن رژیم پهلوی آغاز شد.

1382 خورشیدی ) 2003 میالدی(
هواپیمای ایرانی به مقصد شــارجه که از کیش پــرواز می کرد در نزدیکی فرودگاه 

شارجه سقوط کرد و 46 کشته به جای گذاشت.
13۹0 خورشیدی ) 2012 میالدی(

درگذشــت پرویز رجبي تاري خدان، مترجم و نویســنده در سن 72 سالگي در اثر 
بیماري سرطان در منزلش. وي در 27 اردیبهشت 1318 در روستاي امامقلي، حدود 

40 کیلومتري قوچان، به دنیا آمد.
آثار ایشان بویژه مجموعه 5 جلدی کتاب ایشان با عنوان  » سده های گمشده » در 

شرکت کتاب موجود است

شنبه 22 بهمن     11 فوریه

1326 خورشیدی ) 1۹48 میالدی(
قتل محمد مسعود- مدیر روزنامه مرد امروز درخیابان اکباتان تهران

1357 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(
تهران صحنه جنگی خونین شد

کالنتریها، پاســگاههای ژاندارمری و قرارگا ههای پلیس در تصرف افراد مسلح  قرار 
گرفت.

ستاد ژاندارمری در میدان 24 اسفند سقوط کرد و بدست مردم افتاد.
ســاعت 10:30 شب شورای عالی ارتش باشــرکت رئیس ستاد، وزیر جنگ وغالب 

فرماندهان تشکیل جلسه داد و بدنبال آن اعالم بی یطرفی کرد.
شهربانی کل کشور سقوط کرد.

زندان قصر توســط نیروهای مسلح گشوده شد و زندانیان فرار کردند. هژبریزدانی و 
محرمعلی خرم جزء زندانیانی بودند که فرار کردند.

زندان و پادگان جمشــیدیه تصرف شــد و عده ای از زندانیان رژیم متواری شدند 
وعده ای از زندانیان توسط مردم بازداشت و به مدرسه رفاه اعزام شدند.

دستگیرشدگان عبارت بودند از ارتشبد نصیری، سپهبد صدری، غالمرضا نیک پی، 
منصور روحانی، دکتر شیخ االسالم زاده، دکتر منوچهر آزمون و

ساالرجاف
امیرعباس هویدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال یافت.

صدا و سیمای ایران به دست مردم تصرف شد.
» صداي انقالب » در روی صفحه تلویزیون نقش بست و بدین ترتیب رژیم 2500 

ساله شاهنشاهی و آخرین سلسله سلطنتی ایران سقوط کرد.
1384 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت تیمسار دکتر احمد مدنی دبیرکل جبهه ملی ایران، اولین وزیر دفاع دولت 
موقت انقالب، و یکی ازشــیفتگان راه آزادی ایران به علت ابتالء به بیماری سرطان 

در دنور امریکا.
1387 خورشیدی ) 200۹ میالدی(

درگذشــت منوچهر احترامی، طنزنویس برجسته ایرانی بر اثر عارضه قلبی در سن 
67 سالگی در تهران

1387 خورشیدی ) 201۹ میالدی(
درگذشــت رضا صفایی، فیلمســاز ایرانی که با عنوان پرکارترین کارگردان تاریخ 
سینمای ایران شناخته می شد ، در سن 83 سالگی به علت ابتال به بیماری سرطان. 
او کارگردانی 50 فیلم را در کارنامه دارد که بیشــترین تعداد فیلمی است که یک 

کارگردان در ایران ساخته است.

یکشنبه 23 بهمن     12 فوریه

1324 خورشیدی ) 1۹46 میالدی(
درگذشت رضاقلی میرزا ظلی - موسیقیدان و آوازخوان

1348 خورشیدی ) 1۹70 میالدی(
انتصاب دکتر نصراهلل مقتدرمژدهی به ریاست دانشکده پزشکی تهران

دوشنبه 24 بهمن     13 فوریه

1345 خورشیدی ) 1۹67 میالدی(
درگذشت فروغ فرخزاد - شاعر معاصر

مجموعه اشعار زنده یاد فروغ فرخزاد بدون سانسور 
چاپ خارج از ایران در شرکت کتاب موجود است.

1346 خورشیدی ) 1۹68 میالدی(
انتخاب دکتر مجتهدی به ریاست دانشگاه ملی ایران
خاطــرات دکتر مجتهــدی )پروژه تاریخ شــفاهی 
دانشگاه هاروارد به کوشــش حبیب الجوردی( در 

شرکت کتاب موجود است
1375 خورشیدی ) 1۹۹7 میالدی(

درگذشت مهدی مفتاح، موسیقیدان، مدرس و مؤلف

سه شنبه 25 بهمن     14 فوریه

1332 خورشیدی ) 1۹54 میالدی(
زادروز قشنگ کامکار، نوازنده و مدرس سه تار
آثار گروه کامکارها در شرکت کتاب موجودند

1356 خورشیدی ) 1۹78 میالدی(
درگذشت فخرالدین مزارعی - شاعر و استاد دانشگاه

1367 خورشیدی ) 1۹8۹ میالدی(
صدور فتوای روحاهلل خمینی مبنی بر ارتداد ســلمان رشدی نویسنده کتاب آیات 

شیطانی
1387 خورشیدی ) 200۹ میالدی(

درگذشت ناصر آهنییان آهنگساز قدیمی، که آهنگهای زیادی خصوصا برای آغاسی 
و خانم سوسن و... ساختند و همچنین برادر هنرمند فقید افشین بودند بر اثر سکته 

مغزی در ایران.
138۹ خورشیدی ) 2011 میالدی(

اعتراضات جنبش سبز در تهران و شهرستانها

چهارشنبه 26 بهمن     15 فوریه

1311 خورشیدی ) 1۹33 میالدی(
درگذشت حاج حسین آقا امین الضرب - نماینده مجلس و رییس اتاق تجارت

1335 خورشیدی ) 1۹57 میالدی(
زادروز شهریار مندنی پور، شاعر، منتقد ادبی، و سردبیر نشري هی ادبی/هنرِی » عصر 

پنجشنبه » در  تهران
1340 خورشیدی ) 1۹62 میالدی(

درگذشت سیدعلی نصر - بنیانگذار تئاتر در ایران، در سن 66 سالگی
1357 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(

تیربــاران: سرلشــکر منوچهر خســروداد، فرمانده هوانیروز، سرلشــکر رضا ناجی 
)سرلشکر(، فرماندار نظامی اصفهان، ارتشبد نعم تاهلل نصیری، سومین رئیس ساواک 

وسپهبد مهدی رحیمی، فرماندار نظامی تهران
1358 خورشیدی ) 1۹80 میالدی(

سمیرا مخملباف، کارگردان ایرانی
1368 خورشیدی ) 1۹۹0 میالدی(

زادروز نسیم خسروی هنرمند ونویسنده در کرمانشاه
1386 خورشیدی ) 2008 میالدی(

درگذشت پروفسور امنون نتصر بر اثر بیماری 
در بیمارســتانی در لوس آنجلس. پروفســور 
نتصر استاد ممتاز دانشــگاه عبری اورشلیم، 
اسرائیل،  درکشــور  مرکزایرانشناسی  مبتکر 
بنیا نگذار بخش فارسی رادیو اسرائیل، دارنده 
مدارک متعدد از دانشــگاه های آمریکا، مؤلف 
کتب معتبر درباره ایــران و یهودیان ایران و 

مورد احترام در جوامع علمی جهان بوده اند.
کتا بهای پادیاوند 3 جلدی - این کتا بها که به 
همت » بنیاد جامعه دانشوران » و با سردبیري 
شــادروان امنــون نتصر به دو زبان فارســی 
و انگلیســی در لو ســآنجلس منتشر شده، 
پژوهش هایی است در تاریخ و فرهنگ یهودیان ایرانی، که به محدوده ی جغرافیایی 
کنونی کشــور ایران منحصر نیست، و شامل تمام سرزمین هایي است که در قلمرو 

فرهنگ ایرانی بوده است – موجود در شرکت کتاب
یادنامه پروفسور امنون نتصر)همراه با سی دی(- موجود در شرکت کتاب

کتاب اندیشــه ها، خاطره ها و نامه ها )مجموع های از مقاالت پروفسور امنون نتصر( 
جلد اول از انتشارات شرکت کتاب

13۹۹ خورشیدی ) 2021 میالدی(
درگذشت گلنوش خالقی، موسیقی دان ایرانی و فرزند روح اهلل خالقی، در سن هشتاد 
ســالگی در واشنگتن دی ســی از او دو پسر به نام های رامین )دیوید( و جولین به 

یادگار مانده است.

پنجشنبه 27 بهمن     16 فوریه

1343 خورشیدی ) 1۹65 میالدی(
عزیمت محمدرضا شاه و فرح پهلوی برای معاینات پزشکی و استراحت به اتریش

1344 خورشیدی ) 1۹66 میالدی(
درگذشت اسماعیل امیرخیزی - نویسنده و از مجاهدین نهضت مشروطیت

134۹ خورشیدی ) 1۹71 میالدی(
پرویز راجی به سمت سفیر ایران در بریتانیای کبیر منصوب شد.

یادداشتها و خاطرات پرویز راجی با عنوان  » خاطرات آخرین سفیر شاه در لندن » 
چاپ نخست در سال 1۹83 بزودی در شرکت کتاب

1325 خورشیدی ) 1۹47 میالدی(
زادروز غزاله علیزاده، نویسنده

آثار غزاله علیزاده در شرکت کتاب
133۹ خورشیدی ) 1۹61 میالدی(

درگذشت مهوش خواننده
1371 خورشیدی ) 1۹۹3 میالدی(

درگذشت پرویز اوصیاء، شاعر، بازیگر، و خواننده
1381 خورشیدی ) 2003 میالدی(

رضا ژیان، بازیگر، کارگردان 
و فیلمنامه نویس ســینما، 

تلویزیون و تئاتر ایرانی
 201۹ ( 13۹7خورشیدی 

میالدی(
حبیبــی،  فرنگیــس 
روزنامه نگار ایرانی ســاکن 
یــک  از  پــس  فرانســه، 
دوره بیمــاری در هفتاد و 

دوسالگی درگذشت. 
جامعه شناسی  رشته  در  او 
تحصیل کرده بود و سال ها 
ریاست بخش فارسی رادیو 

بین المللی فرانسه را برعهده داشت.

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

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

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

424 - 385 - 2981

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

در جنوب کالیفرنیا

353353 نه به یهودستیزی
از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

بیژن خلیلی

سخنگوی کنگره آمریکا به نماینده 
های جمهوریخواه هشدار داد 

مراقب رفتارشان باشند!

کوین مک کارتی ســخنگوی کنگره آمریــکا و نماینده جمهوریخواه 
از کالیفرنیا، پس از ســال ها انتظار روز سه شنبه 7 ژانویه بر جایگاه 
رهبری کنگره نشست و جلسه مشترک دو مجلس را که به سخنرانی 
ســالیانه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اختصاص داشــت، رهبری 

نمود. 
در کنــار کوین مک کارتــی، کاماال هریس معــاو نرئیس جمهور نیز 

حضور داشت. 
کوین مک کارتی به نماینده های جمهوریخواه افراطی هشــدار داده 

بود که رفتار ناشایست انجام ندهند. 
ناگفته نماند که در دوران ســخنرانی  اوباما در سال 200۹ و معرفی 
بیمه همگانی، جو ویلســون نماینــده جمهوریخواه کارولینای جنوبی 
فریاد زد »دروغگو«، و در روز ســخنرانی مک کارتی باید مراقب رفتار 

»مارجوری تیلور« و »الرن بوهرت« می بود. 

www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
https://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
https://ch1.cc/
https://ch1.cc/

