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

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

!!!...پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر
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رونمایی از نقاشی های دیواری »زنان 
ایران« در اورشلیم و ناصره

مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با 
ABC NEWS: آیا یک »جنبش 

دموکراسی« می تواند به آزادی ایران 
کمک کند؟

لس آنجلس تایمز تظاهرات ایرانیان 
در لس آنجلس را 

 »امیدی قدرتمند« خواند

دانشجوی ایرانی از عادل خان 
دورانی همسرستاره بالیوود 

شکایت کرد!

لهستان و مجارستان با حضور 
در مراسم جشن حکومتی 

رژیم جمهوری اسالمی، تحریم 
اتحادیه اروپا را نادیده گرفتند

12 میلیون نفر مبتال به کرونا در 
ایالت کالیفرنیا

آی.آر.اس:کمک های ایالت کالیفرنیا 
»درآمد« محسوب نمی شود

آیا فروش ماریوانا در کافه 
رستوران های کالیفرنیا تصویب 

خواهد شد؟

پرویز  ثابتی ، یک ساواکی 
بازنشسته؛ یک پشیمان
معرفی کتاب صفحه 6

سلطنت طلبان یا سلطنت طالبان
کورش سلیمانی )زم( - صفحه 2

حکومت دینی خلفای راشدین
احد قربانی دهناری

صفحه 7 

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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افشاء نامه محرمانه انتقال 4 میلیارد دالر به 
حساب مجتبی خامنه ای در بانک مرکزی ونزوئال

در پی اعتراضــات اخیر در ایران، یکی از اعضای مخالف 
رژیم جمهوری اسالمی ، نامه محرمانه ای از دفتر خامنه 
ای مبنی بر انتقال 4 میلیارد دالر به حساب بانکی پسرش 

مجتبی در ونزوئال را منتشر کرد.
حمید مطشــر، بنیانگذار حزب لیبرال االحوازی مخالف 
رژیم جمهوری اسالمی، در تاریخ 12 فوریه 2023، نامه 
محرمانه ای را در توییتر منتشــر کــرد که به گفته وی 
در 22 سپتامبر 2022 )31 شهریور1401( از دفتر علی 

خامنه ای ارسال شده است. 
در این نامه علی صالــح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
ایران، موظف شده اســت مبلغ چهار میلیارد دالر را به 
حساب شــخصی مجتبی پسر خامنه ای در ونزوئال واریز 

کند.
سند توئیتی که ادعا می شود دستور خامنه ای است، چند 
روز پس از شروع اعتراضات جوانان در ایران در پی کشته 

شدن مهسا ژینا امینی صادر شده است. 
در این نامه به »موج گسترده شورش« در ایران و »اعالم 
هشدار سطح نارنجی از ســوی نهادهای امنیتی« اشاره 

شده است.
 

نکته قابل توجه این است که در سند از مجتبی با عنوان 
»آیت اهلل« یاد شــده است. پیش بینی می شود مجتبی 

جانشین پدرش شود.
 

متن زیر تصویر نامه محرمانه ای اســت که ادعا می شود 
از دفتر خامنه ای برای رئیس  بانک مرکزی ارســال شده 

است .
 

به: دکتر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران
 

با درود،
با توجه به بحران کنونی کشــور و موج رو به گســترش 
اغتشاشات توسط معاندین و عناصر ضد انقالب و آشوبگران 
در سراسر کشور و اعالم وضعیت نارنجی از طرف نهادهای 
امنیتی، مقتضی اســت هر چه سریعتر نسبت به انتقال 
چهار میلیارد دالر )آمریکا( از محل صندوق ذخیره ارزی 
کشور به حساب شخصی حضرت آیت اهلل سید مجتبی 
خامنه ای در بانک مرکزی در کشور ونزوئال اقدام نمایید. 

 
 ]امضا: محمدی گلپایگانی،رئیس دفتر خامنه ای[.

 
الزم به ذکر است که منطقه اهواز در جنوب ایران محل 
زندگی اعضای اقلیت اعراب ایرانی اســت که به شــدت 
توســط رژیم جمهوری اســالمی ســرکوب می شوند. 
بیشترین ذخایر نفت و گاز ایران در این منطقه قرار دارد.

 
ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 

منبع سایت خبری میمری

تیراندازی به یک یهودی ایرانی در محله پیکو رابرتسون لس آنجلس
بنا به گزارش جروزالم پســت، صبح روز 
چهارشــنبه 15 فوریه، یک مرد یهودی 
پس از خروج از کنیســه در محله پیکو 
رابرتسون لس آنجلس مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت. طبــق تحقیقات خبرگزاری 
ایرانشهر، فرد مورد هدف این حمله، یک 
یهودی ایرانی با »روبن حکمت« می باشد.

بنا به این گزارش، ربی یوســی الیفورت، 
موسس ســرویس امنیتی یهودی مگان، 
گفت که فرد موردنظر فوراً به بیمارستان 
منتقل شــد و در همان روز نیز مرخص 
گردید. این تیراندازی در نزدیکی خیابان 
های شناندوه و کشــیو، حدود ساعت 7 

بامداد بوقت لس آنجلس رخ داد.
به گفته پلیس لس آنجلس فرد مظنون، 
مردی میانســال آســیایی بود که با یک 
ماشــین هوندای خاکســتری به سمت 
قربانی حمله ور شــد و دو گلوله به وی 
شــلیک کرد که خوشــبختانه فقط یک 

گلوله به او اصابت کرد.
 

به گفته جف لی، ســخنگوی اداره پلیس 
لس آنجلس، فرد مظنون به تیراندازی فرار کرده و هنوز دستگیر نشده است. 

 
ربی الیفورت به جروزالم پست گفت که با وجود اینکه مرد یهودی »یارمولک« پوشیده 
بوده، پلیس معتقد است که این تیراندازی با هدف » یهودستیزی« انجام نشده است، 
درحالی که »لی« بر این باور اســت، پلیس نمی تواند اظهار کند که این حمله، آیا به 

عنوان یک جرم »نفرت پراکنی و یهودستیزی« تلقی می شود یا خیر؟
 

جفری آی. آبرامز، مدیر بخــش ضد افترا )ADL( منطقه لس آنجلس در بیانیه ای 
گفت: »ما از تیراندازی به یک مرد یهودی که درحال ترک کردن از محل کنیســه در 
محله پیکو-رابرتسون لس آنجلس بوده است، وحشت زده شده ایم ولی خوشحالیم که 

سالمت فرد قربانی در وضعیت مناسبی قراردارد. در حال حاضر فرد مظنون دستگیر 
نشده است و به محض بدست آوردن اطالعات بیشتر، اطالع رسانی خواهد شد. «

 
االد نهورایی، نویسنده، فعال و مفسر اجتماعی و سیاسی آمریکایی نیز در توییتر خود 
نوشت: »محله ما به عنوان پرجمعیت ترین محله یهودیان بویژه ارتدوکس های یهودی 
در لس آنجلس شناخته می شــود که در گذشته نیز مورد هدف خشونت واقع شده 

است.«
 

ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 
منبع جروزالم پست

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://www.memri.org/reports/iranian-regime-opponent-releases-document-supreme-leader-khameneis-office-ordering-transfer
https://www.jpost.com/diaspora/article-731765
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سلطنت طلبان یا سلطنت طالبان

چندی پیش مبارز و شــاعر عالی مقام »محددرضا عالی پیام« صبح تا شام 
از رفتــار، کردار و پندار زشــت و نکوهیده عده ای از حامیان تراشــیده و 

نخراشیده سلطنت طلب بویژه در تظاهرات لندن گله می کرد.  
جریان از این قرار بود ، در تظاهراتی که از طرف اپوزیسیون با دیدگاه های 
مختلف برپا شــده بود، برای رعایت عدالت و آرامش تصمیم گرفته شد که 
کسی شعار نظریه خود را  ندهد و پرچمی حمل نکند، ولی سلطنت طلبان 
نــه تنها این موضوع را نادیده گرفتند بلکه از ســخنرانی دیگران جلوگیری 

کردند و آنها را اجنبی خواندند و آرزوی مرگ مخالفان را کردند. 
این واقعه دوباره تکرار شــد، این بار ســلطنت طلبان یا طالبان سلطنت، با 
قرق کردن محل ســخنرانی و استفاده از بلندگوهایی که گوش فلک را کر 

می کرد. جریان را به نفع خودشان قضبه کردند. 
باری ما که به مرور زمان آهســته و پیوسته ، مهر شاهزاده پهلوی به دلمان 
افتاده بود با دیدن این صحنه ها آه از نهادمان برآمد و گفتم وای برما، اینها 
دارند انقالب را جلوجلو می دزدند و  باید به حال ملتی گریســت، اگر اینها 

بخواهند زمام امور را بدست بگیرند. 
البته مننتظر بودیم که شــاهزاده پهلوی بعد از نشســت امیدوارکننده 11 
فوریه در دانشــگاه جرج تاون، چنین رفتارهای طرفداران خود را سرزنش و 
محکوم کند و از آنها بخواهد برای  اتحاد با دیگران شــعارهای خود را کنار 
بگذارند و برخوردهای ناشایست از خود نشان ندهند. ولی این چنین نشد و 
عجیب تر آن که حواشی به نفع سلطنت طلبان در لس آنجلس پیش رفت 
و باردیگر، چنین صحنه هایی »به کوری چشــم دیگران« خیلی » پرزرق و 

برق تر« تکرار شد.  

:ABC NEWS مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با
 آیا یک »جنبش دموکراسی« می تواند به آزادی ایران کمک کند؟

 )ABC NEWS( شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی با شبکه خبری ای.بی.سی نیوز
با تأکید بر اجرای رفراندم و انتخابات آزاد پس از جمهوری اســالمی، از مردم ایران 
خواســت تا او را برای ســرنگونی این رژیم و گذار به سوی یک دموکراسی سکوالر 

حمایت کنند.
در پی اعتراضات سراســری در ایران، )شاهزاده( رضا پهلوی در بین مخالفین رژیم 

جمهوری اسالمی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
او از تغییر رژیم حمایت می کند و در شورایی متشکل از دیگر چهره های اپوزیسیون 
که ادعا می کنند »نماینده جنبش دموکراســی ایران« هستند، نقش رهبری را ایفا 

می  کند. 
)شــاهزاده( رضا پهلوی بیش از 40 سال زندگی در خارج از کشور، عمدتاً در ایاالت 

متحده، همچنان یک چهره پالرایزینگ محوری است.
در حالــی که او از آرمان های دموکراتیک، ســکوالر و لیبرال پیروی می کند، گویی 
ســایه پدر فقیدش، شاه، همچنان بر سر او نشسته اســت. درحالی که مردم ایران 
آشکارا خواهان سرنگونی نظام دینی آیت اللهی هستند، بسیاری با بازگشت حکومت 

سلطنتی و پادشاهی موافق نیستند.  
)شــاهزاده( رضا پهلوی پیوسته گفته است که به دنبال نقشی به  عنوان رهبر آینده 
ایران نیست و این مردم هستند که انتخاب می کنند حکومت  آینده ایران جمهوری 

باشد یا پادشاهی؟ 
با این حال، او از مردم ایران می خواهد که او را برای کمک به سرنگونی رژیم جمهوری 

اسالمی و هدایت گذار به سوی یک دموکراسی سکوالر حمایت کنند.
او همواره بر یک رفراندم و انتخابات آزاد تأکید می کند. 

 در 11 فوریه - چهل و چهارمین ســالگرد انقالب اسالمی مصادف بود با تظاهرات 
ضد جمهوری اســالمی در شهرهای سراسر جهان و در نشست 8 چهره اپوزیسیون 
جمهوری اسالمی در دانشگاه جورج تاون، تمام اعضا در حمایت از یک پیام مشترک 
سخن می گفتند: حمایت کشورهای دموکراتیک از مردم ایران در سرنگونی رژیم و 

ایجاد یک دموکراسی سکوالر.
 

ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 
)ABC NEWS( منبع شبکه خبری ای.بی.سی نیوز

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

رونمایی از نقاشی های دیواری »زنان ایران« 
در اورشلیم و ناصره

به منظور حمایت از انقالب مردمی و همبستگی با جنبش زنان 
ایران، از نقاشی های دیواری )گرافیتی( تصاویر »چهار زن ایرانی« 

در شهرهای اورشلیم و ناصره اسرائیل رونمایی شد.
آنا کوگان، هنرمند اسرائیلی که  این نقاشی های دیواری را ترسیم 
کرده بود، از ســوی فلور حسن ناهوم، معاون شهردار اورشلیم و 
هومن خلیلی، شخصیت رســانه ای مسیحی ایرانی-آمریکایی، 

مورد قدردانی قرار گرفت. 
 

در این نقاشی دیواری، تصویر چهار زن ایرانی ترسیم شده است 
که طی ماه های اخیر توسط رژیم جمهوری اسالمی کشته شده 
اند، از جمله تصویر مهســا امینی که قتل او در سپتامبر 2022 

باعث اعتراضات ضدحکومتی در سراسر ایران شد.  
 

هومن خلیلی در خصوص این اثر گرافیتی گفت: » این چهار زن 
که تصویرشان بر روی دیوار کشیده شده است، صدای مردم ایران 

هستند و این همان چیزی است که ما برای آن می جنگیم. » 
 

حسن ناهوم، معاون شهردار که یکی از بنیانگذاران مجمع زنان 
خلیج فارس- اسرائیل می باشد، گفت: »برای ما بسیار مهم است 

که همبستگی خود با مردم ایران را از اورشلیم نشان دهیم.«
 

وی افزود: » ما می خواهیم زنان ایرانی بدانند از مبارزه آنها برای 
آزادی حمایت می کنیم و آنها را در مبارزه علیه آخوندهایی که 
زنان را تحت ســلطه خود درآورده اند و تالش می کنند نه تنها 

آنها را، بلکه کل منطقه را به عقب برانند، پشتیبانی می کنیم.«
 

الزم به ذکر است، در این دیوارنگاری، شعار » زن، زندگی، آزادی« نیز به زبان های 

عبری، فارسی، انگلیسی و عربی نوشته شده است. 
 

ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : سایت خبری جویش پرس

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47487&Status=2
https://www.abc.net.au/news/2023-02-14/iran-exiled-crown-prince-reza-pahlavi-revolution-regime-change/101961372
https://www.abc.net.au/news/2023-02-14/iran-exiled-crown-prince-reza-pahlavi-revolution-regime-change/101961372
https://www.jewishpress.com/news/israel/jerusalem/jerusalem-unveils-mural-of-solidarity-with-iranian-women/2023/01/09/


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 354  FEBRUARY  ,17 , 2023 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  354   آدینه   17  فوریه  2023

  در کانون خبر:

12 میلیون نفر مبتال به کرونا در 
ایالت کالیفرنیا

این شــمار مبتالیان که از آغاز همه گیر شدن کرونا تا روز سه شنبه 13 فوریه می 
باشد، در شرایطی اعالم می گردد که گونه XBB.1.5 آمیکران، بیشترین خطر ابتال 
را به کالیفرنیایی ها تحمیل می کند و افراد جامعه در دوران ســاده گرفتن تمامی 

مقررات پیشگیرانه می باشند.  
 

بنابر پیشنهاد اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا در صورتی که تاکنون واکسن نزده اید، 
الزم است که واکسن بزنید زیرا تنها راه مصون ماندن واکسینه شدن می باشد و ابتال 
به کرونا در بین واکسینه نشدگان نسبت به دیگران 2.4 درصد بیشتر است و احتمال 

بستری شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از آن 2.4 برابر بیشتر می باشد.  

آی.آر.اس:کمک های ایالت کالیفرنیا 
»درآمد« محسوب نمی شود

ســرانجام آی.آر.اس )IRS( تصمیم خــود را در مورد کمک های ایالت کالیفرنیا با 
عنوان »کمک برای  تورم و گرانی« که در سال 2022 به مردم پرداخت شده است، 
را اعالم کرد که کمک های 200 تا 1050 دالری کالیفرنیا، درآمد محســوب نمی 

شود و نیازی به گزارش آن در برگه های مالیاتی نیست. 
 

پس از آغاز فصل تازه ارائه برگه های مالیاتی برای سال جاری،آی.آر.اس )IRS( از 
مردم درخواست کرده بود که در ارائه برگه های مالیاتی عجله نداشته باشند تا در این 
مورد تصمیم گرفته شود که آیا این پول کمکی به عنوان درآمد گزارش شود یا خیر. 

آیا فروش ماریوانا در کافه رستوران 
های کالیفرنیا تصویب خواهد شد؟

پس از آن که در ایالت کالیفرنیا، اســتفاده از ماریوانا برای افراد باالی 21 
ســال به عنوان گذران اوقات فراغت تصویب شــده، به نظر می رسد که 
تاکنون بخش فروش قانونی ماریوانا به سبب دست و پاگیری مقررات هنوز 

گستردگی کافی نداشته است و بازار سیاه، باالترین رونق را دارد. 
 

مت هنــی )Matt Haney( عضو دموکرات مجلس نمایندگان کالیفرنیا 
از ســن فرانسیسکو، الیحه AB374 را به مجلس ارائه نموده است مبنی 
بر اینکه به کافه رســتوران هایی پروانه کار بدهند که بتوانند همانند قهوه 
خانه های آمســتردام، در کنار قهوه و ســاندویچ، سیگار ماریوانا را نیز در 
اختیار مشــتریان قرار دهند، مشــروط بر آنکه شرط ســنی 21  سال را 

رعایت نمایند.  

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

لس آنجلس تایمز تظاهرات ایرانیان در لس آنجلس را
 »امیدی قدرتمند« خواند

لس آنجلس تایمز در مقاله ای با عنوان »امیدی قدرتمند« نوشت: هزاران نفر ایرانی 
به منظور همبســتگی با جنبش اعتراضی در این کشور، در روز شنبه 11 فوریه در 
مقابل ساختمان شــهرداری لس آنجلس تجمع کردند و خواستار »تغییر رژیم« در 

ایران شدند.
این روزنامه در ادامه می نویسد:

معترضان در این تظاهرات شعار می دادند، »زن، زندگی، آزادی« - کلماتی که از زمان 
مرگ مهســا امینی در ماه ســپتامبر تبدیل به یک فریاد همگانی شده و جرقه یک 
»جنبش اعتراضی پایدار« را برانگیخته است. تظاهرات روز شنبه 11 فوریه مصادف با 

سالگرد انقالب اسالمی 1979 در ایران بود. 
خیابان های اطراف شهرداری لس انجلس مانند دریایی مملو از تظاهرکنندگانی بود 
که پرچم های شیر و خورشید )پرچم قبل از انقالب( را به اهتزاز درآورده بودند . این 
درحالی اســت که پرچم شیر و خورشید در داخل ایران ممنوع می باشد و حال، به 

نمادی از مخالفت با حکومت دین ساالر جمهوری اسالمی تبدیل شده است.
 

پل کرکوریان، رئیس شــورای شهر لس آنجلس خطاب به جمعیت ایرانیان شرکت 
کننــده در این تظاهرات گفت: »لس آنجلس در مبارزه شــما برای بدســت آوردن 

»دموکراسی، کرامت و حقوق انسانی« در کنار شما می ایستد.«

 
پژمان یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات که گردنبندی به رنگ پرچم ایران 
داشت، گفت: »این روزها »امیدی قدرتمند« در بین همه مردم ایران داخل و خارج 
کشور وجود دارد، که تغییر رژیم با »هر ثانیه ای که می گذرد« نزدیک تر می شود.«

دو خواهر ایرانی آمریکایی از دیگر شرکت کنندگان در این تظاهرات، گفتند که آنها 
از شجاعت مردم داخل ایران الهام گرفته اند تا صدای آنها را که خواستار تغییر رژیم 
در این کشورند، به مردم جهان برسانند.  این دو خواهر با 15 نفر از بستگان خود از 

اورنج کانتی به لس آنجلس آمده بودند.
چندین تظاهرکننده دیگر گفتند که برای شرکت در این مراسم از شمال کالیفرنیا و 

تعدادی دیگر از آریزونا و نبراسکا آمده اند.
 

ساعاتی پس از این برنامه، حضور غافلگیرکننده شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه فقید، 
هیجان شدیدی را برانگیخت و تظاهرکنندگان در حالی که دستان خود را به نشانه 

حمایت به سوی او باال برده بودند، او را تشویق می کردند و فیلم می گرفتند
 

ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 
منبع: لس آنجلس تایمز 

دانشجوی ایرانی از عادل خان دورانی همسر
 ستاره بالیوود شکایت کرد

دختر ایرانی دانشجوی دکترای داروسازی در هند، از عادل خان دورانی همسر ستاره 
بالیوود راکهی ســاوانت فاتیما شکایت کرد. وی مدعی است عادل که برای مدتی با 
هم در شهر میسور هند زندگی می کردند به وی قول ازدواج داده و به او تجاوز کرده 

است.
از سویی دیگر عادل خان در حال حاضر بعلت شکایت راکهی ساوانت فاتیما به اتهام 

کالهبرداری به مدت 14 روز در بازداشت می باشد. 
ظاهراً عادل خان با تهدید به انتشار عکس های محرمانه شان در شبکه های اجتماعی، 
از او خواست شکایت خود را پس بگیرد. او همچنین وی را تهدید کرده است که این 
تصاویر را برای پدر و مادر راکهی ارسال خواهد کرد و در صورت شکایت به پلیس، او 
را خواهد کشت. اما راکهی از او شکایت کرده و دانشجوی ایرانی که عادل خان به او 
تجاوز کرده نیز علیه او شکایت کرده است. این دانشجو مدعی است که با قول ازدواج 

به وی تجاوز کرده است. 
قابل توجه این است که اخیرا فاش شده، راکهی ساوانت با عادل خان دورانی ازدواج 
کرده است و راکهی بدلیل ازدواج با وی مسلمان شده و نام خود را به راکهی ساوانت 
فاتیما تغییر داده است. در حالی که،  وقتی حدود 5 ماه پیش این زن تقاضای ازدواج 
از وی کرده بود، عادل خان نپذیرفته و به او گفته بود که با چند دختر دیگر نیز رابطه 

دارد. 
 

پلیس ماهاراشترا هند در روز سه شنبه، 7 فوریه، عادل خان دورانی را پس از شکایت 
راکهی ساوانت فاتیما علیه وی به اتهام سوء استفاده از سرمایه در شراکت ، در بمبئی 
دستگیر کرده است. راکهی همچنین مدعی است همسرش مسئول مرگ مادر وی 

می باشد. 
در ویدیویی که توسط بالیوود در اینستاگرام منتشر شده، شنیده می شود که راکهی 
ساوانت از عادل خان می خواهد تا 1.50 کرور روپیه ای را که  وی با زحمت  به دست 
آورده است، بازگرداند و عادل در این ویدئو به راکهی قول می دهد که تمام پول او را 

ظرف چهار ماه آینده پس خواهد داد.
 

عادل خان دورانی، همســر راکهی ســاوانت،  مدیر شرکت های تجاری در میسور و 
کارناتاکا هند می باشــد. او در میسور یک بستنی فروشی به نام »دیزرت لب«  نیز 
دارد. همچنین در مسابقات تیراندازی زیادی در سطح ایالتی شرکت کرده است. این 
زوج عروسی خود را در ژانویه امسال علنی کردند و به دنبال آن راکهی نام خود را به 
»راکهی ساوانت فاتیما« تغییر داد. این دو در فصل 15 سریال »بیگ باس « سلمان 

خان نیز شرکت کرده بودند.
برنامه بیگ باس یکی از تاک شوهای تلویزیونی هند است که بر پایه مجموعه هلندی 

برادر بزرگ یا »بیگ برادر« ساخته شده است. 
 

ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 
منبع: سایت خبری اپ اندیا

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation
https://www.latimes.com/california/story/2023-02-11/thousands-expected-to-attend-downtown-protest-against-iranian-regime
https://www.opindia.com/2023/02/iranian-woman-files-rape-case-against-adil-khan-durrani/
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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

لهستان و مجارستان با حضور در مراسم جشن حکومتی 
رژیم جمهوری اسالمی، تحریم اتحادیه اروپا را نادیده گرفتند

لهستان و مجارستان سفرای خود را برای شرکت در جشن حکومتی رژیم جمهوری 
اســالمی به حضور ابراهیم رئیسی فرســتادند. درحالی که این حکومت اعتراضات 
خیابانی مردم خود را با خشــونت و اعدام سرکوب می کند، از سویی دیگر با ارسال 
پهپادهایی به روسیه، در کشتار افراد غیرنظامی و مردم بیگناه اوکراین همکاری می 

نماید، این رویارویی دیپلماتیک، بسیار بحث برانگیز است!
اینکه مجارســتان با افتخار خواستار روابط عمیق تر با رژیم جمهوری اسالمی ایران 

است، جای تأسف است، اما حضور لهستان در این مراسم تعجب آورتر !
 

مجموعه ای از تصاویر که برخی از آنها به صورت آنالین توسط خبرگزاری جمهوری 
اسالمی منتشر شده و برخی دیگر توسط پولیتیکو تأیید شده است، ماسیج فالکوفسکی 
سفیر لهستان و زولتان وارگا هاسونیتس سفیر مجارستان را نشان می دهد که پشت 
رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در مراسم روز پنجشنبه نشسته اند. 
و همچنین در مراسم جشن حکومتی جمهوری اسالمی در روز شنبه شرکت کرده 

اند. در یکی از عکس ها، فالکوفسکی در حال تعظیم، دست رئیسی را می فشارد. 
هیلل نویر، مدیر اجرایی دیده بان ســازمان ملل، گروه مدافع حقوق بشــر در پیام 
توییتری از وزارت خارجه لهستان پرسیده است، که »چطور می توانید، در حالی که 
رژیم جمهوری اسالمی مردم معترض بی گناه ایران را به خاطر فریاد »زن، زندگی، 
آزادی« کتک می زند، کور می کند، شکنجه می کند، تجاوز می کند و می کشد، در 

برابر قصاب تهران تعظیم کنید؟
نمایندگان لهستان و مجارستان تاکنون هیچ پاسخی به این پیام نداده اند. 

اگرچه هیچ توافق رسمی میان اعضای اتحادیه اروپا برای حضور نیافتن در مراسمی 
از این قبیل وجود ندارد، ولیکن اتحادیه اروپا تفاهم غیررسمی دارند که انجام اقدامات 
نمادین، مانند تحریم مراسم عمومی پرمخاطب، الزم است با هماهنگی یکدیگر انجام 

شود و از جمله می توان به محکومیت سرکوب معترضان در ایران اشاره کرد. 
اینکه مجارســتان در زمان نخست وزیری ویکتور اوربان به عنوان »گوسفند سیاه« 

اتحادیه اروپا شهرت پیدا کرده و مشتاق است روابط خود را با رژیم جمهوری اسالمی 
تعمیق بخشــد، و چنین اتفاق نظری را نادیده بگیرد، تعجب آور نیســت. در واقع، 
حکومت جمهوری اسالمی اعالم کرده که پیتر سییارتو، وزیر امور خارجه مجارستان 

به مناسبت سالگرد انقالب پیام تبریکی نیز برای وی ارسال کرده است.
درحالیکه لهستان داســتان متفاوتی دارد. ورشو یکی از حامیان سرسخت اوکراین 
است و رهبران این کشور استدالل می کنند که کمک به اوکراین برای دفاع در برابر 
تهاجم روسیه برای امنیت لهستان و اروپا ضروری است. با وجود کمک های نظامی 
جمهوری اسالمی به اوکراین ، از لهستان انتظار نمی رفت که در جشن حکومتی این 

رژیم شرکت نماید. 
مطمئناً، بایکوت غیررسمی کشــورهای اتحادیه اروپا از مراسم جمهوری اسالمی، 
بیشتر برای رفتار این حکومت با معترضان و زنان ایرانی بود تا به حمایت این کشور 

از روسیه.
رژیم جمهوری اسالمی همچنین اعالم کرد که پیام های تبریکی به مناسبت سالگرد 

انقالب را از کشورهای بلغارستان، رومانی و کرواسی نیز دریافت کرده است.
دولت ناسیونالیست لهستان مانند مجارستان، اغلب با شرکای خود در اتحادیه اروپا 
در مورد مســائل بزرگ و کوچک در تضاد است. با این حال، ورشو معموالً در تالش 

است که مهم ترین متحد خود، ایاالت متحده را حفظ نماید. 
 

حال اینکه چرا لهستان اجازه می دهد تا سفیر این کشور در مراسم جشن حکومتی 
به اصطالح جمهوری اســالمی که منجر به گــروگان گرفتن بیش از 50 دیپلمات 

آمریکایی شد در مقابل رئیس جمهور ایران تعظیم کند، معمایی بیش نیست!!
 

ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 
منبع سایت خبری پولتیکو

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

سوال می برد.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
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  معرفی کتاب:

  در کانون خبر:

پرویز  ثابتی ، یک ساواکی بازنشسته؛ یک پشیمان
»یک ساواکی بازنشسته، یک پشیمان« عنوانی که پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی 
ساواک، برای معرفی خود در صفحه توئیترش بیان کرده است. حضور پرویز ثابتی 
در تظاهرات روز شنبه 11 فوریه لس آنجلس با واکنش های گسترده ای در شبکه 
های اجتماعی روبرو شــد که موجی از انتقادها و تحســین ها را به همراه داشت. 
عرفان قانعی فرد در گفتگویی بــا پرویز ثابتی در کتاب »در دامگه حادثه« چاپ 
انتشــارات شرکت کتاب به بررســی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی 

پرداخته است.
پرویــز ثابتی متولد 4 فروردین 1315 در سنگســر ســمنان و فارغ التحصیل از 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران می باشد. او بی گمان یکی از مهم ترین شخصیت 
های امنیتی در تاریخ ایران معاصر است که از وی، به طور مبالغه آمیزی به عنوان 

»بانک اسرار حکومت« یاد می کنند. 
کســی که در سال 1337 به ساواک پیوست و همراه حوادث دهه 40 و 50 ایران 
و تا سقوط حکومت محمدرضاشاه پهلوی و انحالل ساواک، گام به گام همراه بود. 
شــاید هنوز ناگفته های بسیاری درباره این سازمان پرسش برانگیز، وجود داشته 
باشد، در حالیکه در روزهای اول انقالب 57، شخصیت هایی مانند حسن پاکروان، 
نعمت نصیری و ناصر مقدم هم از روسای ساواک اعدام شدند و افرادی در سطوح 
پایین تر تبعید شدند، هرگز لب به سخن نگشودند و یا دار فانی را وداع گفتند.  

اکثر نوشــته ها درباره ساواک، حکایت از شکنجه و داغ و درفش است اما آیا این 
نهاد امنیتی کشور، در ســاختار سیاسی ایران، نقشی داشته یا صرفاً دارای نقش 

ابزاری در جهت اهداف محمدرضاشاه پهلوی آخرین پادشاه ایران بوده است؟ 
 

برخــی از منتقدان حکومت قبلی ) به عنوان مثال:داریوش همایون( معتقدند که 
پس از ژنرال حســن پاکروان، هیچ شــخصیتی در ساواک به دانش، فهم و هوش 
پرویز ثابتی نبوده اســت. بنابراین به دور از هر پیش داوری و قضاوتی، بی گمان 

سخنان او صرفا به عنوان مدیر کل اداره امنیت داخلی ساواک اهمیت خاصی دارد. 
در کتاب » در دامگه حادثه« که در ســال 2012 از ســوی شرکت کتاب منتشر 
شــده اســت، پرویز ثابتی در گفتگویی با عرفان قانعی فرد یکی از پژوهشگران و 
نویسندگان، ســخنانی را ایراد می کند که بی گمان فصل جدیدی را در مباحث 
انتقادی و شناختی تاریخ معاصر کشــورمان می گشاید و برای نسل جوان امروز 

ایران، فضا و بستر الزم را برای نقد مهیا می سازد.   
 

در بخشــی از این کتاب آمده است: » پس از آغاز بحران در سال 1356 )1977( 
ثابتی راه حل های متعددی برای کنترل اوضاع پیشــنهاد می کند که شــاه نمی 
پذیرد تا اینکه در یک گزارش اساســی در اواخر مرداد 1357 که شواهد بیشتری 
بدســت می آید مبنی بر اینکه شــرکت های نفتی و مقامات دولت های آمریکا و 
انگلیس از مخالفین حمایت می کنند، ثابتی به شــاه این موارد را پیشــنهاد می 
کند: اعالم حکومت نظامی، انحالل مجلســین، اخراج خبرنگاران خارجی )بویژه 
خبرنگاران بی بی ســی( از ایران، بستن هر دو سفارت آمریکا و بریتانیا در تهران 
و برخورد قاطع با روحانیت و دســتگیری 1500 نفر از فعاالن سیاسی. زیرا ثابتی 
به این نتیجه رسیده بود که بدون در نظر گرفتن اقدامات شدید، سلطنت پهلوی 

سقوط می کند و ... 
 

ادامه این مطلب را می توانید در کتاب » در دامگه حادثه« انتشارات شرکت 
کتاب مطالعه بفرمایید. 

 
برای خریــد این کتاب به ســایت www.ketab.com مراجعه کنید یا اینجا 

کلیک کنید. 

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. 

زندانیانی که آزاد می شوند تحت پوشش مدیکل قرار می گیرند
حاویر بســرا، وزیر بهداشــت و درمان آمریکا، پذیرش درخواســت ایالت 
کالیفرنیا برای پوشش مدیکل کسانی که از زندان آزاد می شوند را پذیرفت 
و در بیانیه ای آن را گامی در راستای یاری رساندن به کسانی که ازخدمات 

برخوردار نیستند، اعالم کرد. 
 

از آنجایی که دولت فدرال نزدیک به 65 درصد بودجه را تأمین می نماید، 
می توان آن را طرح مشترک دولت فدرال و ایالت کالیفرنیا خواند. 

زندانیان که در نوجوانی به زندان رفته اند، پس از آزادی، نخستین گروهی 
هستند که از این خدمات بهره مند خواهند شد. 

بودجه ارائه این خدمات نزدیک به 235 میلیون دالر پیش بینی شده است 
که کمتر از 1.2 درصد بودجه هزینه شده مدیکل برای 24-2023 خواهد 

بود که معادل 139 میلیارد دالر می باشد. 

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951
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https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=92149
https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
https://parsequalitycenter.org/
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  مقاله:

جستارگشایی
شریعت اسالمی به عنوان یک نظام حقوقی، بعد از قرن دوم هجری شکل گرفت، نه در زمان حیات 
حضرت محمد و نه حتی دوران فرمانروایی خلفای راشدین )خلفای هدایت شده(. از همان دوران 
ابوبکر برداشتی متفاوت از شریعت اسالم، حتی بین خلفای راشدین وجود داشت. این حکومت ها 
تمامیت خواه و مذهبی بودند و هیچ  سازوکاری برای مشروعیت بخشیدن، یا سلب مشروعت و 
تحدید یا تعویض قدرت نداشتند، از اینرو سراسر تاریخ اسالم، تاریخ مسموم کردن ها، جنگ ها، قتل 

عام ها، اعدام ها و تکفیرها، غارت ها و مصادره ها است.
مســلمانان تبعیض های مختلفی را بنیان نهادند. اهل بیت و قریش بر دیگران برتری داشتند. 
مسلمانان عرب تبار بر موالی یعنی مسلمانان غیر عرب برتری داشتند. مسلمانان بر دیگر اهل کتاب 
برتری داشتند. مردان بر زنان برتری داشتند. برده داری در اسالم جایز است، و رهبران مذهبی صدر 

اسالم برده داشتند.
رهبران اسالم،  از همان آغاز پیدایش آن، در حرف معنوی و خداترس بودند ولی در عمل مادی 
و زرکیش. خلفای راشدین روش های گوناگون برای غارت مردم ابداع کردند. عمده ترین منابع در 
آمد آنها عبارت بود از: زکات، ُعشور )یک دهم(، جزیه، خمس، الفی، خراج و غنیمت های جنگی.1  
ِخراج مالیاتی بود که بر زمین هایی که مسلمانان با جنگ تصرف می کردند، می گرفتند. خلفای 
راشدین از تاجران »العشور« یا »یک دهم« نیز می گرفتند. غنیمت های جنگی یکی از منبع های 

اصلی درآمدهای خلفا بود.
سرداران اسالم چون طلحه و زبیر که در آغاز ثروتمند نبودند هنگام مرگ ده ها قنطار )کیسه چرمی 

پوست گاو( زر ناب به ارث گذاشتند.
حضرت محمد خود را نماینده خدا بر روی زمین نامید و کنترل کامل بر امور دینی، سیاسی و 
اقتصادی داشت. اما پس از وی، یگانگی دینی و سیاسی در جهان اسالم وجود نداشت، خلفا تنها 

جانشین سیاسی بودند و برای کسب قدرت سیاسی و اقتصادی همواره در جنگ بودند.

خالفت ابوبکر )11–13هـ(
بعد از درگذشت حضرت محمد در حالی که علی هنوز از غسل و تکفین جسد حضرت محمد فارغ 

نشده بود عده ای در سقیفه بنی ساعده عده ای جمع و مشغول انتخاب خلیفه شدند .
جانشینی پیامبر از همان روز نخست، بسیار مناقشه برانگیز و خشونت بار بود. درگیری مدعیان 
جانشینی و  شورش قبایل عرب که به ماهیت وعده های دروغین مسلمانان پی برده بودند، شرایط 

سختی برای توده ها ایجاد کرد. 
ابوبکر با خشونتی بی نظیر شروع کرد. مسلمانان همواره ادعای مادی نبودن و معنوی بودن دارند و 
وانمود می کنند برای رضای خدا کار می کنند ولی همواره و با سالوس در پی مادیات و نعمات این 
جهانی هستند. حضرت محمد در کشتار خیبر چنان ترسی ایجاد کرد که یهودیان روستای فدک 
را، روستایی جنوب خیبر که آب فراوان و مزارع و نخلستان های بسیار داشت، با همه دارایی خود 
از ترس به مسلمانان واگذار و از خانه و کاشانه خود آواره شدند. محمد این روستای پرنعمت را به 
دخترش فاطمه بخشید. زیرا هر غنیمتی که بدون جنگ و فقط با قدرت ترور مسلمانان بدست 
می آمد، صد در صد آن، به پیامبر تعلق داشت. البته، ابوبکر بعدها خالصه ی فدک را بازپس گرفت.

ویژگی حکومت ابوبکر خشونت بی نظیر و تاکید بسیار زیاد بر زکات بود. اعراب سعی کردند اشتباه 
خود را تصحیح کنند. مقاومت گسترده علیه اسالم شکل گرفت از برگشتن از اسالم تا امتناع 
از پرداخت زکات. ابوبکر در ســال های 11 تا 13 هجری در جنگ های اِرتِداد یا جنگ های رِّده 
)ُحروُب الِرّّده( سرکوب خونباری کرد. در زرکیشی ابوبکر همین بس که ابن کثیر می نویسد که 
عمر به ابوبکر اعتراض کرد که چگونه برخالف سّنت پیامبر با مردمی که بر یگانگی خدا و رسالت 
محمد شهادت داده اند، می جنگی؟ ابوبکر پاسخ داد: ... به خدا سوگند با کسی که میان نماز و زکات 
تفاوت نهد، خواهم جنگید.2  این نظر ابوبکر سالوس مسلمانان رابه روشنی آشکار می کند. برای آنها 
پرستش خدا با ثروت اندوزی یکی است. عده ای از رهبران مسلمان می گفتند محمد برای وصول 
زکات متوسل به زور نمی شد. عمر با نظر ابوبکر مخالف بود و حضرت علی در کارزار وصول زکات 

با جنگ شرکت نکرد.3 
در دوران ابوبکر،  در جنگ اُلیس که به جنگ نهر الدم نیز مشهور است، خالد بن ولید با خدای نذر 
کرد که اگر خدا به وی اسیرانی داد، رودی از خون آن اسیران به راه بیندازد. از اینرو پس از پیروزی 

همه ی اسیران را گردن زد.

خالفت ُعمر )13–24هـ(
در دوران حکومت خود، عمر قلمرو اسالمی را با خشونتی بی سابقه گسترش داد و همه سرزمین های 

تحت حکومت ساسانیان و دو سوم امپراتوری روم شرقی را غارت کرد.
در جبهه شام، ابوبکر پس از نبرد اجنادین و در خالل محاصره دمشق فوت کرد و عمر رهبری 
جهادگران مسلمان را به عهده گرفت. مسلمانان دمشق را با شرط پرداخت جزیه بدون نبرد تسخیر 

ـ، عمر اورشلیم را نیز تسخیر کرد. کردند در سال 15 ه
در این دوران فقط آوازه ترور و خشونت مسلمانان برای تسلیم شدن مردم کافی بود. تیسفون، 
ـ تسخیرشد و بعد از این ایرانیان قادر به مقاومت منسجم و جدی  پایتخت ساسانیان، در سال 16 ه

نشدند و تقریباً همه ی قلمروی ساسانی به دست مسلمانان افتاد.
ابن خلدون می نویســد که گفته اند که وقتی سعد بن ابی وقاص بر مدائن دست یافت در آنجا 
کتاب های بسیار دید. نامه به عمر بن خطاب نوشت و در باب این کتاب ها دستوری خواست. عمر 
در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب ها هست سبب راهنمایی است 
خداوند برای ما قرآن فرستاده است که از آن ها راهنماینده تر است و اگر در آن کتاب ها جز مایه 
گمراهی نیست خداوند ما را از شر آن ها در امان داشته است. ازین سبب آن همه کتاب ها را در آب 

یا آتش افکندند. 4
عمر اداره سرزمین های تازه تصرف شده را بر عهده ی تسخیر کنندگانش می گذاشت، با این روش 

جهاد و کشورگشایی را تشویق می کرد.
عمر در سال 23 هجری به دست برده ای به نام پیروز نهاوندی با ضربات خنجر، زخمی کشنده 

خورد.

 Monzer Kahf )transl.( King Abdulaziz University. Saudi .)1999( Yusuf al-Qaradawi   - 1
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خالفت ُعثمان )24–35هـ(
عمر با جراحتی که دیده بود، در بستر مرگ قرار گرفت اما تمایلی به انتخاب جانشین پس از خود 
نداشت. وی شورایی را برای انتخاب خلیفه بعدی تعیین کرد. در نهایت علی و عثمان نامزدهای 
پایانی شدند. به نظر می رسد هم مردم قبیله های مختلف و هم شورای انتخاب خلیفه، نگران 

خشونت های علی بودند و عثمان را انتخاب کردند.
با درگذشت عمر سرزمین های تحت تصرف مسلمانان شروع به سرپیچی از قراردادهایی ناعادالنه ای 
که با مسلمانان با آنها بسته بودند، کردند. عثمان به سرعت سپاهیانش را به سوی آن ها فرستاد. 
بعضی از سرزمین های ایران شورش کردند و عثمان به ولید بن عقبه فرماندار کوفه و عبداهلل بن 
ـ، پیمان  عامر فرماندار بصره دستور تصرف دوباره آن  سرزمین ها را داد. اسکندریه نیز در سال 25 ه

خود با مسلمانان را شکست که عمرو عاص فرماندار مصر، دوباره آنجا را تصرف کرد. 
از آنجایی که محمد نه سواد داشت و نه منشی، نسخه های گوناگونی از قرآن پدید آمد. عثمان 
با ترفندی همه ی نسخه ها را جمع کرد و یک نسخه را منتشر کرد. نسخه عثمان به خط عربی 
نخستین نوشته شده بود، که بدون عالمت گذاری، نقطه و اعراب است. در سده های بعد با حدس و 
گمان ثبت حرکات، نقطه گذاری، تشدید، سکون و تعیین بین الف و همزه را به قرآن اضافه کردند.
عثمان حکومت نژادپرستانه محمد را به خویشاوندساالری5  ارتقا داد. او به نزدیکان و بستگانش 
منصب فرمانداری استان ها را داد. اعتراض ها و شکایت ها از ستم نزدیکانش شروع شد و ستم دیدگان 

خواستار برکناری آن ها شدند.
در سال های 28 و 30 هجری مسلمانان دو بار مجبور شدند استخر را فتح کنند. در بار دوم مقاومت 
مردم چندان با دلیری بود که جهادگران مسلمان را از خشم و کینه دیوانه کرد. نوشته اند که چون 
عبداهلل بن عامر فاتح مزبور از پیمان شکستن مردم استخر آگاه شد و دانست که مردم بر ضد 
مسلمانان به شورش برخاستند و عامل وی را کشته اند »سوگند خورد که چندان بکشد از مردم 
استخر که خون براند. به استخر آمد و به جنگ بستد… و خون همگان مباح گردانید و چندان که 
می کشتند خون نمی رفت تا آب گرم بر خون می ریختند. پس برفت و عدد کشتگان که نام بردار 

بودند چهل هزار کشته بود، بیرون از مجهوالن« 6
ـ مردم در برخی از شهرها علیه عثمان شوریدند و با کاروان حجی به مدینه آمدند  در سال 34 ه
و بدین روش شورش ضد عثمان آغاز شد. عثمان موفق شد رضایت آن ها را به دست آورد ولی 
گفته می شود وقتی آن ها به سرزمین هایشان بازمی گشتند به نامه رسان عثمان برخورد کردند، بعد 
از بازرسی او به نامه ای دست یافتند که در آن عثمان فرماندار مصر را به کشتن معترضان وقتی که 
به مصر رسیدند فرمان داده بود به همین دلیل معترضان به مدینه بازگشتند و دست به شورش 

ضد عثمان زدند. 7
شورشیان خانه ی عثمان را محاصره کردند، عثمان چند روز در خانه اش محاصره بود و سرانجام 
معترضان به خانه ی عثمان حمله کردند، خانه او را آتش زند، سپس با شمشیر او را در تاریخ 18 

ـ. کشتند. ذی الحجه سال 35 ه

ـ.( خالفت علی )35–40ه
پس از کشته شدن عثمان به دست شورشیان، بنی امیه از مدینه گریختند و کنترل شهر در دست 
معترضان قرار گرفت. آن ها از علی برای خالفت دعوت کردند و وی پس از چند روز مخالفت، نهایتاً 

این منصب را پذیرفت.
عایشه که از مخالفان عثمان پشتیبانی می کرد، پس از شنیدن خبر قتل عثمان و خالفت علی، در 
مکه به مخالفان علی، طلحه و زبیر، پیوست. طلحه و زبیر بیعت خود با علی شکسته و مسئولیت 
قتل عثمان را به گردن علی انداخته و از او خواستند که قاتالن را محاکمه کند. گفتگو بین آنها به 
نتیجه نرسید، جنگ جمل شروع شد. دلیل این نام گذاری این جنگ به جمل این بود که هنوز 
مسلمانان موفق نشدند قوانین ضدزن را پیاده کنند. عایشه سوار بر شتر )جمل( یکی از فرماندهان 
این جنگ بود. سپاه علی پیروز شد. عایشه در این جنگ آسیبی ندید، اما طلحه در میدان نبرد 

کشته شد و زبیر نیز پس از کناره گیری از نبرد تحت تعقیب قرار گرفت و به قتل رسید.
علی بعد از جنگ جمل، معاویه ابن ابی سفیان را برکنار کرد. معاویه به علی پیشنهاد کرد که 
حکومتش را به شرطی می پذیرد که در مقام خود باقی بماند و فرمانداری مصر را هم در دست 
بگیرد. چون علی این درخواست را نپذیرفت، معاویه به علی اعالم جنگ کرد و جنگ صفین شروع 
شد. پس از سه ماه جنگ، سپاهیان معاویه قرآن به سرنیزه ها آویختند و درخواست پایان جنگ 
کردند. علی مخالف پایان دادن به جنگ بود. اما اکثر فرماندهان و سپاهیانش مخالف ادامه جنگ 

بودند. علی به ناچار به حکمیت تن داد. 
داوران، عمرو عاص و. ابوموســی اشعری در دو نوبت نشست داشتند و اعالم کردند که عثمان 
ناعادالنه کشته شده و معاویه حق خون خواهی او را دارد. آنها علی را عزل و خالفت معاویه را تأیید 
کردند. در عمل بعد از حکمیت قلمرو خالفت به دو قسمت یکی تحت نظر علی به مرکزیت کوفه 

و دیگر در دست معاویه به مرکزیت دمشق تقسیم شد. 
تعدادی از خوارج تصمیم به قتل علی، معاویه و عمرو عاص به صورت هم زمان گرفتند تا به باور خود 
اسالم را از دست این سه تن که مسئول جنگ های داخلی بین مسلمانان بودند، خالص کنند. آنها 

تنها موفق به کشتن علی شدند. 8
خوارج برتری نژادی اعراب را قبول نداشتند. آنها الزم نمی دانستند که خلیفه از عرب و قریش 

باشد. 9
حسن بن علی پس از پدر به خالفت )امامت از دیدگاه شیعیان( رسید؛ ولی پس از مدت کوتاهی 
قرارداد صلح با معاویه را پذیرفت و به سود معاویه از خالفت کناره گیری کرد. با پایان خالفت حسن 

بن علی و قرارداد صلح با معاویه، خالفت راشدین جای خود را به خالفت امویان داد.
احد قربانی دهناری
27 بهمن 1401 - 15 فوریه 2023
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گیب. ص 116
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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

نشان هالیوود صد ساله شد
نشان هالیوود که همانند برج ایفل در پاریس، مجسمه آزادی در نیویورک به عنوان 
نماد »شکل گیری و خلق هالیوود« همواره خودنمایی می کند و گردشگران را به خود 

جلب می نماید، در روز پنج شنبه 16 فوریه صدساله شد. 
 

تصاویر نشــان می دهد که صد سال پیش چگونه خلق و آفرینش هنر در هالیوود و 
تکنیک های سینمایی از ســوی برادران دیسنی در کارتون، استودیویی را در شرق 

هالیوود رقم زده است. 
 

گفتنی است که هالیوود طی یک قرن گذشته به یک مرکز بین المللی برای گردشگران 
تبدیل شده است.  

بازخوانی اتومبیل های تسال برای 
تعمیر نرم افزارهای خودران

شرکت تسال که دفتر مرکزی آن در کالیفرنیا واقع می باشد،  تعداد 362 هزار اتومبیل 
خود را مورد بازخوانی قرار داده است، زیرا می خواهد نرم افزار خودران این اتومبیل 

ها را تعمیر نماید. 
 

شرکت تسال به تازگی دریافته است که نرم افزار خودران این اتومبیل ها دارای نقص 
می باشد و خطر احتمال تصادف را افزایش می دهد. 

با انتشــار این خبر، سهام تسال در روز پنج شنبه 16 فوریه در بازار NASDAQ با 
کاهش 2.26 درصدی روبرو شد.

اداره امنیت راهنمایی رانندگی در بزرگراهها و آژانس های نظارتی فدرال این خبر را 
منتشر کرده است. 

ارائه خدمات رایگان از سوی بیمارستان های لس آنجلس کانتی

بیمارستان هایی که از سوی لس آنجلس کانتی مدیریت می شوند، براساس پیشنهاد 
تازه ای که ارائه شــده است، می توانند خدمات درمانی رایگان به کسانی که دارای 

مشکالت مالی هستند، ارائه دهند.
 

این تصمیم نیز می تواند الگویی برای دیگر کانتی های کالیفرنیا محسوب شود. در 
مقررات پیشنهادی لس آنجلس کانتی، خدمات درمانی رایگان مشمول افرادی خواهد 

شد که 200 درصد زیر خط فقر فدرال قرار دارند. 
 

زیر خط فقر 200 درصد فدرال برای خانواده 4 نفری ، 60 هزار دالر است . تاکنون 
پوشش خدمات درمانی برای خانواده 4 نفری با 138 درصد زیر خط فقر، 41 هزار و 

400 دالر بوده است .

نیمی از سیاهپوستان کالیفرنیا
 از خدمات بهداشت و 

درمان محروم می باشند
براساس گزارش منتشر شده از سوی بنیاد پژوهشی بهداشت و درمان کالیفرنیا، بیش 
از نیمی از سیاهپوستان در این ایالت از خدمات بهداشت و درمان محروم می باشند. 
 براساس همین گزارش در مقایسه 27 درصد التین تبارها، 12 درصد آسیایی ها و 4 

درصد سفیدپوستان از خدمات بهداشت و درمان برابر برخوردار نیستند.  
 این ارزیابی که از ســوی بنیاد غیرانتفاعی بهداشت و درمان کالیفرنیا در پرسش از 
1700 نفر تهیه شــده اســت، نگرش آنان را در مورد تساوی برخورداری از خدمات 
بهداشت و درمان، هزینه های بهداشتی و دستیابی آنان به این خدمات و محل زندگی 

مورد پرسش قرار گرفته است. 
 نتیجه  ارزیابی گزارش شده برای قانونگذاران کالیفرنیا فرستاده شده است تا به حل 

آن بپردازند. 

www.NoToAntisemitism.org
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36476&Status=2
https://notoantisemitism.org/%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://embracegrowth.com/
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  در کانون خبر:

پیروزی کارفرمایان با تصویب 
قانونی به زیان کارکنان

دادگاه استیناف منطقه 9 آمریکا در سن فرانسیسکو روز پنج شنبه 16 فوریه با رأی 
1-2 پیروزی قانونی بزرگی را برای کارفرمایان و شرکت های بزرگ رقم زد، به گونه 
ای که کنشگران کار و کارکنان، آن را ضربه بزرگی بر پیکر روابط و مقررات کار می 

دانند. 
 

 در کالیفرنیا تاکنون کارفرمایان تالش می کردند با وادار کردن کارمندان به امضای 
پوشش حکمیت، در زمینه بدرفتاری و دست درازی جنسی و دیگر مقررات، از رفتن 
به دادگاه خودداری نمایند و با نشان دادن برگه امضاء شده حکمیت از سوی کارگر و 

کارمند به نفع خود و به زیان کارکنان وارد عمل شوند .
 

الیحه AB51 که در سال 2019 از سوی گوین نیوسام نیز اجرایی شد، وادار کردن 
کارکنان به امضای برگه حکمیت از سوی کارفرمایان جرم به حساب می آورد و اکنون 

با رأی دادگاه استیناف، دست کارفرمایان بازتر می شود. 

دستگیری 5 نفر در دزدی از 
فروشگاه ماریوانا

بامداد روز سه شنبه 14 فوریه، پلیس لس آنجلس اعالم کرد که پنج نفر را در ارتباط 
 )Fair Fax( با دزدی از فروشگاه ماریوانا در بلوک 7500 خیابان ملروز در فیرفاکس

دستگیر کرده اند. 
 

پلیس لس آنجلس در سال 12:18 پس از نیمه شب روز دوشنبه به محل می رسند 
و در پشت ساختمان، چهار نفر را مشاهده می نمایند که از پلکان پشت ساختمان 

باال می روند و  با مشاهده پلیس فرار کردند.  
پلیس در این رابطه 5 نفر را دســتگیر می کند و یک نفر که تیشرت تیم داجرز را 

برتن داشته است، در حال حاضر فراری می باشد.

طرح ازدواج همجنسگرایان در 
قانون اساسی کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا در نظر دارد ازدواج همجنسگرایان را در قانون اساسی کالیفرنیا بگنجاند. 
 

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در دورانی که شهردار سن فرانسیسکو بود، نخستین 
ازدواج دو همجنس را به اجرا گذاشت.

اکنون پس از گذشت 15 سال از الیحه 8 که ایالت کالیفرنیا را از به رسمیت شناختن 
دو همجنس منع می کند و در ســال 2015 دیوان عالی قضایی آمریکا، ازدواج دو 
همجنس را در سراسر آمریکا اجازه داده است، از سوی سناتور دموکرات، اسکات وینر 
طرح گنجاندن ازدواج همجسنگرایان در قانون اساسی به سنای کالیفرنیا مطرح می 

شود. 

اهدای 35.5 میلیون دالر 
UCI به بخش کامپیوتر دانشگاه

دو تن از دانش آموختگان دانشــگاه  یوســی ارواین)UCI( به نام های »پل واتر 
ورس« و »جو باتر ورس«، مبلغ 35.5 میلیون دالر به بخش کامپیوتر این دانشگاه 

هدیه کردند.  
 

پــل واتر ورس که در میانه دهه 1970 در رشــته علوم کامپیوتر تحصیالت خود 
را به پایان رســانده، یکی از شرکای شــرکت نرم افزار ونتیک )Vantiq( است و 
در دهه 1980 با همسرش در دانشگاه یوسی آی آشنا شده و ازدواج کرده است.  

 
آنها این کمک مالی را به کســانی که در این رشــته درس می خوانند، اهدا می 
کنند و باور دارند که اگر کمک مالی دیگران نبود، نمی توانســتند تحصیل خود 

را به پایان برسانند. 

http://scibg.com/
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  در کانون خبر:

ارائه گزارش کار ساعت اداری 
دپارتمان آب و برق لس آنجلس به 

نرخ ساعت اضافه کاری
گزارش 21 صفحه ای بازرس کل لس آنجلس نشــان می دهد که سرپرستان بخش 
امنیت و نگهبانی دپارتمان آب و برق لس آنجلس که در ساعت عادی اداری کار کرده 

اند، آن را با نرخ ویژه ساعت های اضافه کاری گزارش نموده اند.  
 

در گزارش نشان داده شده است که نبود سیاست و مقررات نظارتی، باعث شده  است 
که آن ها گزارش ساعت های کاری خود را با نرخ ساعت های اضافه کاری ارائه و دریافت 

نمایند. 
ناگفته نماند که در یک دوره پنج ســاله، 13.72 میلیون دالر برای پرداخت اضافه کار 
هزینه شــده است و در روز سه شنبه 14 فوریه نشســت مدیران اداره آب و برق لس 

آنجلس بررسی دوره 2022-2017 انجام گرفت.  

ممنوعیت استفاده از
 بادکنک های متالیک در کالیفرنیا

ممنوعیت استفاده از بادکنک های متالیک به طور گام به گام از سال2028 آغاز می 
شود و در سال 2031 این ممنوعیت به طور کامل به اجرا درخواهد آمد و دیگر شاهد 

بسته های شکالت و دسته های گل به همراه بادکنک های متالیک نخواهید بود. 
 

بنابر گزارش شــرکت برق جنوب کالیفرنیا، بادکنک های متالیک پس از رهاشدن، 
در اثر گره خوردن به ســیم های برق، جرقه ای ایجاد می نمایند که در سال 2022 

موجب 97 مورد انفجار و 602 مورد قطع برق شده است.
 

گوین نیوسام با امضای الیحه قانونی، این ممنوعیت را در سپتامبر 2022 به مرحله 
اجرا گذاشته است.  

محاکمه پلیس لس آنجلس کانتی که باعث مرگ کودک 12 ساله شد
یکی از مأموران اداره پلیس لس آنجلس کانتی که در سال گذشته در خارج از ساعت 
اداری، بدلیل ســرعت زیاد موجب تصادف و کشته شدن یک کودک 12 ساله شده 

بود، بزودی محاکمه خواهد شد. 
ریکاردو کاسترو پلیس 28 ساله در سوم نوامبر 2021 درحالی که اتومبیل تراک خود 
را به سرعت می راند با اتومبیلی که به سمت چپ می پیچید تصادف کرد و راننده 
مجروح 19 ساله را با استخوان های شکسته روانه بیمارستان کرد که مداوا شد، ولی 

پسر 12 ساله ای به نام Isaiah را از زندگی محروم کرد. 
 ریکاردو کاســترو در برابر 2.3 میلیون دالر وثیقه بازداشت شد و به زودی محاکمه 

خواهد شد. 

گوین نیوسام اجرای مقررات زیست محیطی را متوقف کرد
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا مقررات زیست محیطی را متوقف کرد تا آب بیشتری 

ذخیره شود و به استفاده کشاورزان برسد. 
 

این دستور ویژه، فرصت خواهد داد تا آب بیشتری روانه رودخانه دلتا شود و کشاورزان 
و پرورش دهندگان ماهی، از این منبع بیشتر بهره مند شوند. 

 
بنا به این دســتور، میزان آبی که از دلتای ســاکرامنتو- ســن واکمین روانه ســن 
فرانسیسکو می شود و نیز میزان آب برای استفاده کشاورزان منطقه مرکزی کالیفرنیا 

تعیین می گردد. 
 

ناگفته نماند که کنشگران محیط زیست مخالف تصمیم گوین نیوسام می باشند. 

آزمایش تاکسی های خودران آمازون 
در کالیفرنیا به مرحله اجرا در می آید

آمازون تاکسی های خودران را در کالیفرنیا مورد آزمایش قرار می دهد.
 آمازون زوکس )Amazon Zoox( نام تاکســی خودران شرکت آمازون می باشد 
که قرار است در شمال کالیفرنیا بین دفتر آمازون در فاسترسیتی و خانه کارکنان این 

شرکت به آزمایش گذاشته شود.
 این تاکسی خودران می تواند 4 نفر سرنشین را با سرعت 35 مایل در ساعت جابه 

جا کند. 
 این تاکسی توانایی گردش به چپ و راست، تبعیت از چراغ های راهنمایی، واکنش 

ناگفته نماند که آمازون زوکس نخســتین تاکسی خودران است که پروانه آزمایش نسبت به موتورسیکلت ها، عابرین پیاده و شماری دیگر از عوامل ترافیکی را دارد.  
دریافت کرده است. 

https://artemislawapc.com/
www.BelAirWeightLossandCosmetics.com
https://4mrticket.com/
https://4mrticket.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
17 فوریه تا  23 فوریه  ) 28 بهمن تا 4 اسفند (

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 28 بهمن     17 فوریه

1281 میالدی ) 1903 میالدی(
زادروز صادق هدایت - نویسنده معاصر

کتا بهــای صادق هدایت چاپ پیــش و پس از 
انقالب در شرکت کتاب موجود است.

1297 میالدی ) 1919 میالدی(
زادروز امیرعباس هویدا نخســت وزیر در دوران 

پهلوی
کتاب معمای هویدا چاپ آمریکا نوشــته دکتر 

عباس میالنی در شرکت کتاب موجود است.
1300 خورشیدی ) 1922 میالدی(

دکتر محمد مصدق از طرف مشیرالدوله، والی آذربایجان شد.
1324 خورشیدی) 1945 میالدی(

زادروز شهرنوش پارسی پور، نویسنده
کتا بهای شهرنوش پارسی پور چاپ خارج از ایران در شرکت کتاب موجود است

1349 خورشیدی) 1971 میالدی(
زادروز آرش حجازی، نویسنده، مترجم

کتا بهای پائولو کولیو با ترجمه آرش حجازی در شرکت کتاب موجود است.
1374 خورشیدی ) 1996 میالدی(

درگذشت محمدجعفر محجوب - نویسنده و پژوهشگر معاصر
کتا بهای دیوان ایرج میرزا و صد خطابه)از انتشارات شرکت کتاب(- ادبیات عامیانه  
ایران، خاکستر هستی با مقدمه بزرگ علوی، کلیات عبید زاکانی سی قصه از شاهنامه 
)آفرین فردوسی(داستا نهای شاهنام هی فردوسی ) 16 سی دی( داستانی از شاهنام 
هی فردوســی: رستم و ســهراب ) 6 سی دی( ، 
حافظ ) 4 سی دی(، مثنوی مولوی. ) 2 سی دی( 

در شرکت کتاب موجود است
1375 خورشیدی ) 1997 میالدی(

درگذشت بزرگ علوی - نویسنده معاصر
1383 خورشیدی ) 2004 میالدی(

درگذشــت عماد خراسانی -شــاعر و غزلسرای 
معاصر

دیوان عماد خراسانی در شرکت کتاب موجوداست 
.

شنبه 29 بهمن     18 فوریه

1352 خورشیدی ) 1974 میالدی(
اعدام خسرو گلسرخی شاعر و نویسنده مارکسیست 

تالیفات: ای سرزمین من، بیشه بیدار و خسته تر ازهمیشه)مجموعه آثار( در شرکت 
کتاب موجود است.

1379 خورشیدی ) 2000 میالدی(
درگذشت نادرنادرپور شاعر برجسته معاصر در لس آنجلس

شــرکت کتاب مجموعه کامل اشعار نادرپور را دردو جلد در بیش از 1600 صفحه 
منتشر کرده است.

یکشنبه 30 بهمن     19 فوریه

1328 خورشیدی ) 1950 میالدی(
زاد روز محمد شیری، بازیگر سینما

نقش آفرینــی در فیل مهای، حلقههای ازدواج ) 1388 (،تالفی ) 1386 (،شــبی 
درتهــران ) 1386 (،ملودی ) 1386 (،دم صبح ) 1384 (،شــمعی در باد ) 1382 
(،باالتراز خطر ) 1375 (،آخرین مهلت ) 1368 (،دخترم ســحر ) 1368 (،سامان ) 

1364 ( وسریال ش بهای برره.
برخی از این آثار در شرکت کتاب موجود است.

1329 خورشیدی ) 1951 میالدی(
زادروز شهرام ناظری- خواننده معاصر موسیقی 

سنتی در کرمانشاه
مرکز موســیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت 
کتاب مجموعه کامل ســی دی های اصل شهرام 

ناظری را دراختیار دارد.
1338 خورشیدی ) 1960 میالدی(

سفر محمدرضاشاه پهلوی به پاکستان
1341 خورشیدی ) 1963 میالدی(

درگذشــت حســین خیرخواه - بازیگر تئاتر در 
برلین

1356 خورشیدی ) 1978 میالدی(
سپهبد اسکندر آزموده استاندار آذربایجان برکنار شد و ارتشبد جعفر شفقت قائم مقام 

ستاد بزرگ به استانداری آذربایجان منصوب شد.
1367خورشیدی ) 1989 میالدی(

فیروز شیروانلو )متولد شهریور 1317، مشهد ( مترجم، مؤلف و از مدیران فرهنگی 
دورهدرگذشــت  پهلوی دوم در تهران. عضو کنفدراسیون محصلین و دانشجویان 
ایرانی خارج از کشور ، متهم به نقش داشتن در ترور محمدرضاشاه پهلوی در کاخ 
مرمر ) 21 فروردین 1344 خورشیدی(. پس از آزادی از زندان ) روز 5 آبان 1345 
(  از کارهای شاخص او می توان به نقش .تأثیرگذارش در گسترش فعالیت هایکانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد
1387 خورشیدی ) 2009 میالدی(

درگذشت فاطمه مورموزنیا معروف به مهری مهرنیا، بازیگر با سابقه تلویزیون و تاتر 
و سینمای ایران در سن 82 سالگی در بیمارستان باهر تهران. وی متولد 1306 در 
آالشت سوادکوه مازندران بود. وی در بیش از 40 اثر سینمایی حضور داشته است. 
از جمله: کاله قرمزی و پســرخاله، شازده احتجاب، ازدواج به سبک ایرانی، اتوبوس، 

روسری آبی، مادر و....

دوشنبه 1 اسفند     20 فوریه

1313 خورشیدی ) 1935 میالدی(
زادروز اسماعیل فصیح، نویسنده

آثار او شامل: تالیفات: استادان داستان، اسیر زمان، باده کهن، بازگشت به درخونگاه، 
پناه بر حافظ، تراژدی/کمدی ارس، تلخ کام، داســتان جاوید، درد سیاوش،دل کور، 
زمســتان 62 ، شراب خام، شهباز و جغدان، فرار فروهر، گردابی چنین هایل و الله 

برافروخت و ترجمه ها: بازیها، خودشناسی با روش یونگ، رستم نامه، وضعیت آخر و 
ماندن در وضعیت آخر –موجود در شرکت کتاب

1337 خورشیدی ) 1959 میالدی(
 آخرین » تجلیل » از قمرالملوک وزیری در رادیو تهران برگزار شد

صــدای قمر در مجموع های با عنوان از قمر تا .....در مرکز موســیقی و فیلم ایران 
وابسته به شرکت کتاب موجود است
1393 خورشیدی )2015 میالدی(

درگذشت زاون قوکاسیان، منتقد، مدرس و فیلمساز ایرانی،  در سن 64 سالگی در 
پی ابتال به ســرطان معده، در زادگاهش در اصفهان درگذشت.  او عالوه بر نگارش 
یادداشــت و نقدهای سینمایی چندین عنوان کتاب در حوزه سینما و سینماگران 
تالیف کرد و در چند دوره از جشــنواره های سینمایی در ایران، اتریش و ارمنستان 
جــزو هٔیت مدیره داوران بود. وی متولــد 1329 در اصفهان بود و فارغ التحصیل 

رشته شیمی.

1399 خورشیدی )2021 میالدی(

درگذشــت امیراصالن افشار قاســملو )زاده 30 آبان 1298 –  دیپلمات پیشین و 
نمایندٔه مراغه در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی در فرانسه 

سه شنبه 2 اسفند     21 فوریه

1299 خورشیدی ) 1921 میالدی(
قوای قزاق به فرماندهی میرپنج رضاخان، در شاه آباد تهران اردو زد.

1303 خورشیدی ) 1925 میالدی(
تشکیل جلس هی علنی مجلس شورای ملی، برای اعالم جمهوریت، که با اعتراض 

شدید روحانیون علیه جمهوریت و سردار سپه، مواجه شد.
1308 خورشیدی ) 1930 میالدی(

درگذشت احمدشــاه قاجار در حومه پاریس – 
فرانسه

1393 خورشیدی )2015 میالدی(
درگذشــت صادق طباطبایی بــه دلیل ابتال به 
ســرطان. وی از شخصیت های بســیار نزدیک 
به آیت اهلل خمینی و نخســتین معاون ساسی 
و اجتماعــی وزارت کشــور دولت موقت بود که 
مســولیت برگزاری همه پرسی نظام جمهوری 
اسالمی را در دو.ازدهم بهمن ماه 1358 به عهده 

داشت.

چهارشنبه 3 اسفند     22 فوریه

1299 خورشیدی ) 1921 میالدی(
کودتــای میرپنج رضاخان پهلوی، صدور اعالمیه » حکم می کنم » حاکی بر فرمان 

برقراری حکومت نظامی، از سوی میرپنج رضاخان
مرد اول یا دوم کودتا از دکتر » سید ضیا « شرکت کتاب، کتابی با عنوان صدرالدین 

الهی به مناسبت نودمین سال کودتا منتشر کرده است.
1330 خورشیدی ) 1952 میالدی(

زاد روز مجید نفیسی، شاعر و پژوهشگر
آثار مجید نفیسی، شاعر مقیم آمریکا در شرکت کتاب موجود است.

1350 خورشیدی ) 1972 میالدی(
درگذشت ابوالحس نخان اقبال آذرقزوینی )اقبال السلطان( هنرمند آواز ایران

1387 خورشیدی ) 2009 میالدی(
تحصن دراویش گنابادی، در اعتراض به تخریب محل اجتماعشان در اصفهان، مقابل 

مجلس شورای اسالمی، در میدان بهارستان تهران
1393 خورشیدی )2015 میالدی(

درگذشت »آندرانیک آساطوریان« از آهنگسازان پیش کسوت موسیقی پاپ ایران، در 
سن هفتاد و سه سالگی در شهر لس آنجلس.

پنجشنبه 4 اسفند     23 فوریه

1294 خورشیدی ) 1916 میالدی(
قشون روس کرمانشاه را تصرف کرد
1299 خورشیدی ) 1921 میالدی(

میرپنج رضاخان، از طرف سلطان احمدشاه قاجاربه منصب سرداری و لقب سردارسپه، 
منصوب شد.

1337 خورشیدی ) 1959 میالدی(
زادروز لیــال فروهــر، بازیگــر ســینما و 
خواننده ی ایرانی، مقیم کالیفرنیای جنوبی 

از سال 1988
آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود 

است
1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(

اعتراض دانشــجویان و اعتصاب کارگران 
تهران دربرابر افزایش بلیط اتوبوس، دستور 
محمدرضاشــاه پهلوی برای رسیدگی به 
موضوع، و برگشــت بهای بلیط به میزانی 

که قباًل بود.
1352 خورشیدی ) 1974 میالدی(

طرح سراسر ایران منحل شد.
1388 خورشیدی ) 2010 میالدی(

ثبت جهانــی نــوروز در مجمع عمومی 
سازمان ملل

شرکت کتاب وب سایتی با نشانی :
www.IranianNewYear.com

راه اندازی کرده اســت که از چندین ماه پیش از فراررسیدن نوروز، سال تحویل  را 
اعالم می کند.

1388 خورشیدی ) 2010 میالدی(
دستگیری عبدالمجید ریگی مشهور به عبدالمالک ریگی زاده ، رهبر پیشین گروهی 
بنیادگــرا و ســني مذهب به نام جنــداهلل بود؛ گروهی که در منطقه سیســتان و 
بلوچستان به مبارزه مسلّحانه با حکومت فاشیستی شیعه مذهب جمهوری اسالمی 

ایران می پردازد.

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/
www.IranianNewYear.com
www.IranianNewYear.com
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

354354 نه به یهودستیزی
از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

بیژن خلیلی

بررسی الیحه افزایش عوارض سالیانه از
 اتومبیل های بزرگ در کالیفرنیا

قانون گذاران کالیفرنیا به بررســی الیحه ای در مجلس نمایندگان کالیفرنیا می 
پردازند که در صورت تصویب هزینه بیشتری را به عوارض سالیانه اتومبیل های 

بزرگ می افزاید. 
 

این الیحه با عنوان » AB251« از سوی کریستوفر وارد، نماینده دموکرات سن 
دیگو به مجلس ارائه شــده اســت، که بر مبنای آن به اداره راهنمایی و رانندگی 
)DMV( اجازه می دهد تا از اتومبیل های بزرگ مانند SUV و یا Truck ها 

عوارض سالیانه بیشتری را محاسبه و دریافت نماید. 

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/

