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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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تشکیل جلسه فوری برای حل 
مشکل  گرانی گاز مصرفی خانگی 
دستگیری برای شعار نویسی 

نژادپرستانه روی نقاشی دیواری 
التین تبارها

انفجار اتومبیلی که از دروازه 
کمپ پندلتون گذشت

تحقیق در مورد صنعت کشت و 
فروش ماریوانا در کالیفرنیا

جریمه زندان خصوصی در 
کالیفرنیا

نصب ۹۳ بیلبورد دیجیتال در 
لوس آنجلس

راه اندازی آلبوم جدید »زنان 
ایران« در فهرست پخش 

اسپاتیفای
شاهزاده رضا پهلوی دیدار و 
تماس با آیت اهلل سیستانی را 

تکذیب کرد
وزارت دادگستری آمریکا اعالم 

کرد: سه مرد متهم که مأمور 
ترور نافرجام مسیح علینژاد 
بودند، از ایران دستور می 

گرفتند

به دختران معترض به نظام 
جمهوری اسالمی تجاوز می کنند
نویسنده: صفا حقیقت   صفحه 9

کانون حقوقدانان ایران مصوبه فروش 
اموال دولتی »مولد سازی«

 را غیرقانونی و فاجعه بار خواند 
    صفحه 8

» ابرمرد، ظهوردیکتاتور
سقوط دموکراسی«

معرفی کتاب صفحه 6

اعصاب خط خطی شده خیاط باشی
کورش سلیمانی )زم( - صفحه 2

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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فراخوان سومین گردهمایی ایرانیان آمریکا و کانادا در 
شهر آتالنتا با حضور چلسی هارت

در راستای همبستگی با انقالب مردم قهرمان ایران و به منظور 
به ثمر رســاندن آَن، انجمن آزادیخواهــان آتالنتا اعالم کرد، 
ســومین فراخوان ایرانیان آمریکا-کانادا در شهر آتالنتا مرکز 

ایالت جورجیا در روز شنبه 4 فوریه 2023 برگزار می گردد.
از همه هم میهنان عزیزمان در شهرهای این ایالت و دیگر ایالت 
های اطراف دعوت می گردد، در این گردهمایی اعتراض آمیز 

شرکت نمایند و صدای مردم مظلوم ایران باشند. 
شایان ذکر است، »چلسی هارت« کنشگر مدنی آمریکایی که 
از انقالب آزادیخواهانه مردم ایران حمایت کرده است، در این 
گردهمایی نیز به عنوان میهمان افتخاری حضور دارد. چلسی 
هارت در مصاحبه اخیر خود  گفت: » جمهوری اسالمی، یک 
رژیم جنایتکار است و نمی تواند از جنایتکاران حمایت کند.« 
او تأکید کرد : » هیچ مذاکره ای نباید با این رژیم صورت گیرد . 
مذاکره زمانی است که آنها به دادگاه کشیده شوند وتنها مذاکره 

برای آنها همین است و بس!«
 

زمان گردهمایی:                                                   
روز شنبه ، 4  فوریه 202۳ ، ساعت 2 بعدازظهر به وقت آتالنتا

مکان : 
CENTENNIAL OLYMPIC PARK DR 
NW & MARRIETTA ST W

 
یادآوری می گردد، چهارمین گردهمایی ایرانیان آمریکا-کانادا 
در روز شــنبه 11 فوریه در شهرهای لس آنجلس و واشنگتن 

برگزار می گردد. 

قدردانی فدراسیون یهودیان ایرانی مقیم آمریکا از شاهزاده رضا پهلوی

فدراسیون یهودیان ایرانی مقیم آمریکا با ارسال بیانیه 
ای در روز سه شنبه اول فوریه، از شاهزاده رضا پهلوی 
برای انتشــار پیام توئیتری کــه در روز جهانی یادبود 
هولوکاست با یادآوری مصائب یهودیان، بر ادامه سنت 
دیرینه دوستی یهودیان با سایر مردم ایران تأکید کرده 

بود، تشکر و قدردانی نمودند.
در این بیانیه آمده است که پیام شاهزاده،  پس از چهار 
دهه انکار هولوکاست از سوی رژیم جمهوری اسالمی 
ایران، مورد اســتقبال بســیاری از یهودیان ایرانی قرار 

گرفته است. 
در پایان نامه، الی الیشمرنی پرزدنت فدراسیون یهودیان 
ایرانی مقیم آمریکا، با آرزوی سالمتی برای شاهزاده رضا 
پهلــوی از تمام اقدامات و فعالیــت هایی که وی برای 
رساندن صدای مردم ایران می کند، تشکر و قددردانی 

کردند.  

مراسم خاکسپاری و یادبود استاد سعید دیهیمی 
Funeral & Memorial Service for Saeed Deihimi
Monday, February 6, 2023 / 12pm - 2pm
Pierce Brothers Valley Oaks Memorial Park
5600 lindero canyon rd., Westlake village, CA 91362

818-889-0902
www.dignitymemorial.com

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://shop.ketab.com/
www.dignitymemorial.com
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اعصاب خط خطی شده خیاط باشی

حســن خیاط باشی، که فکر می کنم خدمت ایشان ارادت داشته 
باشید و درست هفتاد سال از عمر شریف اش می گذرد و اگر تمام 
عمر او را به حساب بیاوریم با یک حساب سرانگشتی حاال هفتاد 

و شش ساله است. ... ها ها

نامبرده )یعنی همون حســن خیاط باشــی(، در گفت گوهایش 
معموالً با دلی پرخون از راه و روش برنامه ســازان تلویزیونی گله 
بســیار دارد و از این که آنها بدون اینکه از صحت و یا سقم )من 
معنی ســقم را نمی دانم، ولی چون فکر کردم شــما معنی آن را 
می دانید از آن اســتفاده کردم( بله بدون اینکه خبر را راســتی 
آزمایی کرده باشــند، آنرا بطور ندید! انتشــار می دهند. از جمله 
تماس شــاهزاده رضا پهلوی با آیت اهلل سیستانی. یا بلوچستانی 
)یک همچین چیزی( در نجف. که به خاطر آن قشــقرقی بپا شد 
که بیا و ببین و حتا بعضی ها او را )یعنی ولیعهد سابق( به تماس 
با خاتمی رئیس جمهور وقت. در سفر نامبرده )یعنی خاتمی( به 

نیویورک متهم کردند.

مهندس بازرگان دومین نخست وزیر جمهوری اسالمی در سفری 
که برای شرکت در جشن استقالل الجزایر به الجزیره پایتخت آن 
کشور  داشت برخورد و گفت و گویی با برژینسکی مشاور امنیتی 
جیمی کارتر داشــت که به خاطر همین مالقات قشرقی بپا شد 
که بیا و ببین و اگر غلط نکنم! )اگر درست گفتم که هیچی، غلط 

نمی کنم( مهدی بازرگان مجبور به استعفا شد.

تا  آنجا که حافظه من یاری می دهد دشمنان پدرکشته هم برای 
حل مشکل با هم دیدار و گفت و گو می کنند. باور بفرمایید

مجسمه بسیج در شهر آبدانان ایالم تخریب شد

در تداوم انقالب ملی مردم ایران، در نیمه شب آغازین دهه زجر جمهوری اسالمی، 
مجســمه میدان بسیج در شهرستان آبدانان ایالم توسط انقالبیون این شهر تخریب 

شد.
در فیلم های منتشــر شده در شبکه های اجتماعی، جمعی از مردم شهر آبدانان در 
نیمه شب،  شعارهای »مرگ بر دیکتاتور« و »امسال سال خون، سیدعلی سرنگون« 
سردادند و بنرهای حکومتی را آتش زدند. یکی از شهروندان با انتشار فیلمی از این 

اعتراضات می گوید: » به نام الفبای »آزادی«، آبدانان آزاد شد. مردم تهران به خیابان 
ها بیایید...«

 
شهرستان آبدانان در اســتان ایالم و غرب ایران قرار دارد. این شهرستان چهارمین 

شهرستان پرجمعیت استان ایالم می باشد.  

95 هزار نفر خواستار اهدای جایزه گرمی
 به شروین حاجی بور خواننده » برای « شدند

بیش از ۹۵ هزار نفر با ارسال درخواست به آکادمی جایره ِگَرمی، خواستار اهدای این 
جایزه به شــروین حاجی پور خواننده ترانه » برای« شدند. هاروی میسون جونیور، 
مدیر عامــل »آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط«، روز دوشــنبه 30 ژانویه گفت: 
»آکادمی گرمی عمیقاً تحت تأثیر حجم باالی درخواست برای شروین حاجی پور قرار 
گرفته است. اگرچه نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه کسی برنده این جایزه می شود، 
اما بسیار خرسندیم که آکادمی ما بستری برای شتاب بخشیدن به »تغییرات اساسی« 

در جامعه شده است.«
بسیاری از سلبریتی ها و هنرمندان از سراسر جهان نسبت به اعتراضات مردم ایران 
واکنش هایی نشان دادند و بی عدالتی های رژیم جمهوری اسالمی ایران را محکوم 
کردند که از آن جمله می توان جاستین بیبر، کیم کارداشیان، ساموئل ال. جکسون، 

جیسون موموآ، بریتنی اسپیرز را نام برد. 
 جایزه گرمی معتبرترین جایزه صنعت موســیقی در جهان اســت که بنابه گزارش 
»بیلبورد« سایت صنعت موسیقی، در مراسم ویژه ای که شامگاه روز یکشنبه ۵ فوریه 
ساعت 4 بعدازظهر به وقت لس آنجلس برگزار می شود، برای اولین بار، یک جایزه ویژه 
به مراســم جوایز موسیقی گرمی اضافه خواهد شد و انتظار می رود ترانه »برای« اثر 

شروین حاجی پور، برنده این جایزه شود. 
 

الزم به ذکر است، در شصت و چهارمین مراسم جوایز اهدای گرمی در سال 2022، 
 black جان باتیست جایزه آلبوم سال را برای آلبوم به نام » ما هستیم« که از جنبش
lives matter الهام گرفته اســت، دریافت کرد. پس از این آهنگ، آکادمی جایزه 
گرمی تصمیم گرفت رده بندی جدیدی به نام »آهنگ برگزیده ای که تاثیر گذار است 
و به یک معضل اجتماعی می پردازد« را به لیست خود اضافه کند. در واقع این آهنگ 
 black lives های تاثیر گذار در مناطق مختلــف جهان تاثیر مثبت دارند. آهنگ
matter برای مقابله با خشونت و نژاد پرستی علیه سیاه پوستان در سراسر جهان به 
محبوبیت فراوانی رسیده بود و از این رو مردم را به اتحاد و هم بستگی با یکدیگر فارغ 

از نژاد، رنگ پوست و… دعوت کرد. 
 

شروین حاجی پور، سازنده ترانه اعتراضی » برای« ، در توضیح این آهنگ در اینستاگرام 
خود نوشته بود:  ترانه »برای...« را شما مردم نوشتین. برای تسکین دردهاتون.«

 
ترانه »برای...« اشاره دارد به بی شمار توئیت هایی که پس از کشته  شدن مهسا امینی 
و شروع اعتراضات سراسری در ایران، که بسیاری از کاربران با مطلع آن، به رویدادهای 

تاریخی و اجتماعی و سیاسی ایران در دهه های گذشته اشاره کردند.
 

ترجمه از گروه خبری ایرانشهر 
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  در کانون خبر:

تشکیل جلسه فوری برای حل مشکل  
گرانی گاز مصرفی خانگی 

 روز چهارشــنبه، یک دیدار فوری در شهر النگ بیچ برای رسیدگی به راهکارهای 
کاستن از هزینه و صورتحساب های گاز مصرفی خانگی تشکیل خواهد شد. 

این دیدار که بنابر درخواســت شورای شهر النگ بیچ، با اداره خدمات عمومی شهر 
النگ بیچ برگزار خواهد شــد، تالشــی اســت در کاهش هزینه و صورتحساب گاز 
مصرفی خانواده ها به ویژه سالمندان که از درآمد ثابت و ناکافی برخوردار هستند. بر 
اساس گزارش وزارت انرژی آمریکا، بهای گاز طبیعی که از هفته نخست ماه دسامبر 
افزایش تدریجی خود را آغاز نموده بود در 23 دسامبر به 2 برابر بهای خود رسیده 
و روند افزایش را طی کرده اســت. دوران سرمای آغاز زمستان نیز مصرف بیشتر و 

صورتحساب های باالتر را همراه داشته است. 

کالیفرنیا در حل مشکل تقسیم آب رودخانه کلورادو تنها ماند

با پایان یافتن مهلت تعیین شــده از ســوی دولت فدرال برای ارائه برنامه و راهکار 
بهره مند شــدن از آب رودخانه کلورادو، شــش ایالت آریزونا، نــوادا، کلورادو، یوتا، 
وایومینگ و نیومکزیکو در آخرین لحظه ها، پیشــنهاد مشترکی را به دولت فدرال 
ارائه نموده و ایالت کالیفرنیا را در آن شریک نکردندو ایالت کالیفرنیا را تنها گذاشتند. 

Lake Mead و Lake Powel که 2دریاچه بزرگ ذخیره آب در آمریکا هستند 
در حدود 3 چهارم خالی هســتند، دریاچه هایی کــه از وایومینگ تا مرز آمریکا و 

مکزیک تامین کننده آب برای کشاورزان و قبیله های بومیان آمریکا هستند. 

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

وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد: سه مرد متهم که
 مأمور ترور نافرجام مسیح علینژاد بودند، از ایران دستور می گرفتند

مریک گارلند، دادســتان کل آمریکا در روز جمعه 27 ژانویه با 
اعالم این خبر که ســه فرد متهم در طرح ترور مســیح علینژاد 
مورد حمایت جمهوری اســالمی می باشند،گفت: »دولت ایران 
قباًل مخالفان خود را در سراسر جهان از جمله آنهایی که مخالف 
نقض حقوق بشــر این رژیم هســتند، را مورد هــدف قرار داده 
اســت.« او گفت که »افرادی در ایران« ایــن متهمان را مأمور 

کشتن این خبرنگار ایرانی آمریکایی کرده اند.
این افراد به نام های رفعت امیر اوف 43 ساله از ایران، پوالد عمر 
اوف 38 ســاله از جمهوری چک و خالد مهدی اف 24 ســاله از 
یونکرز نیویورک، به پولشویی و مشارکت در ترور مسیح علینژاد 

متهم شده اند. 
مریــک گارلند اذعان کرد: » این فرد قربانی)اشــاره به مســیح 
علینژاد( در مورد نقض حقوق بشــر، رفتار تبعیض آمیز با زنان، 

سرکوب دموکراسی و آزادی بیان و حبس و زندانی، شکنجه و اعدام مردم ایران 
را توســط این رژیم به اطالع عموم می رساند. »این فعالیت چنان تهدیدی برای 
دولت ایران ایجاد کرده اســت که رئیس دادگاه های انقالب ایران هشــدار داده 
اســت که هرکس فیلم هایی در انتقاد از این رژیم برای قربانی ارســال کند، به 

زندان محکوم خواهد شد«.
لیزا موناکو، معاون دادســتان کل، گفت: »این پرونــده همچنین تهدید و رفتار 
وقیحانه ای که از ایران سرچشــمه می گیرد، را نشــان می دهد. او همچنین به 
اتهاماتی که علیه اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در طرحی ادعایی 
برای قتل یک مشاور امنیت ملی سابق ایاالت متحده و به اتهامات علیه هکرهای 

ایرانی متهم به هدف قرار دادن شرکت های خدماتی آمریکا نیز اشاره کرد.
پــس از اعــالم این اتهامــات توســط مقامات آمریکایــی، مســیح علینژاد به 
آسوشــیتدپرس گفت: » رژیم ایران فکر می کند با تالش برای کشــتن من، می 
تواند من و یا زنان دیگر ایرانی را ســاکت کند. این کار آنها فقط من را بیشــتر 
تقویت و قدرتمندتر می کند تا برای دموکراســی بجنگم و صدای زنان شجاعی 
باشــم که در خیابان ها در مقابل اسلحه و گلوله رژیم جمهوری اسالمی مبارزه 

می کنند.«
او گفت که مقامات اف بی آی پیامهایی را که بین این افراد متهم رد و بدل شده 
است خوانده اند که انتهای پیامشان نوشته اند: »امروز این کار انجام می شود«.

از سویی دیگر، نماینده ایران در سازمان ملل متحد به درخواست برای اظهار نظر 
درباره این اتهامات پاســخ نداده است و رسانه های حکومتی جمهوری اسالمی 
نیز این اتهامات را تأیید نکرده اند. در حالی که که گفته می شود فردی که این 
توطئه را سازماندهی کرده است در ایران زندگی می کند ولی این کیفرخواست 

حکومت را به اجیرکردن برای قتل این فرد متهم نمی کند.
 جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ ســفید، گفت، با این حال، این پرونده 
»نمونــه نگران کننده ای از تالش های دولت جمهوری اســالمی برای کشــتن، 

شکنجه و ارعاب در جهت ساکت کردن فعاالن ایرانی در سراسر جهان است«.
کریستوفر رای، مدیر اف بی آی، گفت، در سال های اخیر، سرویس های اطالعاتی 
و امنیتی ایران اســتفاده از »تاکتیک های ســرکوب فراملی« را برای هدف قرار 
دادن مخالفان و منتقدان سیاســی افزایــش داده اند. او گفت که در کنار توطئه 
آدم ربایی و ترور، تاکتیک ها شامل نظارت، عملیات سایبری و ارعاب خانواده و 

دوستان در ایران بوده است.
وی گفت: »تالش های دولت ایران برای ســاکت کــردن منتقدانش به مرزهای 

ایران محدود نمی شود«.
 مسیح علینژاد به آسوشیتدپرس گفت امیدوار است که رفتارهای رژیم جمهوری 
اسالمی برای کشــتن یک شهروند آمریکایی در خاک آمریکا، جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا را به درخواست های برخی از اعضای کنگره و اتحادیه اروپا را به 
قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در لیست سازمان های تروریستی 

متقاعد کند. 
او گفــت: »آنها در واقع مقامات ایاالت متحده را به چالش می کشــند تا ببینند 
اگر مجازاتی در کار نباشد، چه عواقبی در پی خواهد داشت و هیچ دلیلی وجود 

ندارد که از کشتن آمریکایی های بی گناه یا ایرانی های بی گناه دست بردارند«.
 مهدی اف ســال گذشــته با یک تفنگ پر از گلوله در محل زندگی مســیح در 
بروکلین دستگیر شد. علینژاد در آن زمان به آسوشیتدپرس گفت که مقامات به 
او گفته بودند که این مرد در تعقیب وی بوده و ویدیوی امنیتی خانه او نشــان 

می داد که وی در حال گشتن اطراف خانه مسیح بوده است. 
وکیل مهــدی اف از اظهار نظر در روز جمعه خودداری کرد. عمر اوف اوایل ماه 
جاری در جمهوری چک دستگیر شــد و هنوز مشخص نیست که آیا او وکیلی 

دارد که از طرف خود صحبت کند.
امیروف اولین جلسه دادگاه خود را در نیویورک انجام داد و مایکل مارتین وکیل 
دادگســتری از طرف او ادعای بی گناهی کرد. در جلســه کوتاه دادگاه، مدافع 

بالفاصله درخواست وثیقه نکرد. 
این سه متهم در عین حال، بر اساس اسناد دادگاه، اعضای یک سازمان جنایتکار 

اروپای شرقی هستند که با ایران ارتباط دارد.
در کیفرخواســت آمده اســت که امیروف، یکی از رهبران گروهی که در ایران 
زندگی می کند، »موظف شد« او را توسط افراد ناشناس در آنجا هدف قرار دهد. 
گارلنــد از ارائه جزئیات بیشــتر در مورد محل مبدا سفارشــات خودداری کرد. 
امیروف به عمروف که در اروپای شــرقی زندگی مــی کند مراجعه کرده و آنها 
مهدی اف مســتقر در نیویورک را اجیر کرده و مبلغ 30000 دالر پول نقد به او 
دادند. مقامات ایاالت متحده گفتند که مهدی اف تفنگ را دریافت کرد و در ماه 

ژوئیه شروع به تماشای خانه خود کرد.
در کیفرخواست آمده است که او عکس ها و فیلمهایی گرفته است تا به بهانه ای 

بتواند مسیح را از خانه بیرون بکشد.
ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 

منبع : سایت خبرگزاری آسوشیتدپرس

تحقیق در مورد صنعت کشت و 
فروش ماریوانا در کالیفرنیا

قانون گذاران کالیفرنیا، خواســتار تحقیق در مورد صنعت کشت و فروش 
ماریوانا در این ایالت شدند. 

اداره روابط صنایع ایالت کالیفرنیا در این زمینه اشاره نموده است که مرگ 
32 نفر از کارگران زمین های کشــت ماریوانا در هفته گذشته، نشانه نبود 

ایمنی روابط کار در این کشت زارها می باشد. 
ســناتور دموکرات کورتز از سن خوزه که رهبری کمیته کار و کارگران را 
در ســنای کالیفرنیا دارد در یک طرح مشترک با سناتور دموکرات ملیسا 
هورتادو که ریاســت کمیته کشاورزی در سنای کالیفرنیا به عهده دارد، به 
موضوع مشــکالت و ناکارآمدی صنعت فروش ماریوانا پس از قانونی شدن 

در سال 201۶ می پردازد. 

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation
https://apnews.com/article/iran-merrick-garland-indictments-new-york-aed64c9bb68427c73a4d9866c555e72b
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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

دستگیری برای شعار نویسی نژادپرستانه روی نقاشی دیواری التین تبارها
 Dana Point از ساکنان شهر Daniel Alec Hotte مرد 27 ســاله ای به نام
که در سال گذشته در 31 اکتبر 2022 با اسپری رنگ، روی نقاشی دیواری شهر 
کوستامیسا عبارت هایی با پیام های نژادپرستانه سفید پوستان برتری طلب نوشته 

بود، دستگیر و در برابر قاضی در دادگاه ارنج کانتی قرار گرفت. 
این فرد، روی نقاشــی دیواری 70 فوتی در شــهر کوستامیسا که برای قدردانی 
 2 Alicia Rojas تاریخی از التین تبارها از سوی یک هنرمند التین تبار به نام
سال پیش نقاشی شده بود، به سبب باورهای نژادپرستانه ،واژه های تنفرآمیز علیه 
التین تبارها را اســپری کرده بود که فیلم این خرابکاری را فرد دیگری در اختیار 

پلیس قرار داده بود و منجر به دستگیری او شد.

انفجار اتومبیلی که از دروازه 
کمپ پندلتون گذشت

در شــامگاه آدینه ســاعت ۶:30، راننده ایی که قصد داشد وارد کمپ پندلتون 
پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا شــود، پس از اخطار نهایی نگهبان برای ایست، 
به ســوی او شــلیک شــد و اتوموبیل وی منفجر و راننده نیز مجروح  گردید و 
برای مداوا به بیمارستان پالومار منتقل شد که از شرایط او خبری هنوز منتظر 

نشده است. 
از آن روز ورودی اصلی این پایگاه نظامی بســته شــده و برای پیشگیری از این 
گونه رویدادها، شماری از ســرعت گیرها و راه  بندهای امنیتی در برابر ورودی 

اصلی پایگاه، کارگذاری شده است. 

راه اندازی آلبوم جدید »زنان ایران« در فهرست پخش اسپاتیفای

اســپاتیفای که از محبوب ترین و بزرگ ترین سرویس های پخش آنالین موسیقی در 
جهان است، در ادامه انقالب مردم ایران، از راه اندازی مجموعه جدیدی از ترانه های 

گلچین شده از هنرمندان ایرانی با عنوان »زنان ایران« خبر داد.
پلی لیست جدید منتشر شده توسط اســپاتیفای شامل آهنگ هایی از خوانندگان 
ایرانی قدیمی از جمله گوگوش، مهستی و هایده، در کنار هنرمندانی مانند شروین 
حاجی پور و توماج صالحی می باشــد که دو خواننده اخیر، پس از ساخت ترانه هایی 

در حمایت از اعتراضات مردم ایران از سوی رژیم جمهوری اسالمی بازداشت شدند.
 این فهرست پخش همچنین شامل آثار هنرمندان ایرانی دیاسپوریک از جمله رعنا 
منصور، سنوه آلگرا و سودالیزا، خواننده ایرانی  هلندی می باشد که تعدادی آهنگ در 

حمایت از اعتراضات جاری در ایران منتشر کرده اند. 

 
لیال کشفی سازنده این پلی لیست با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن صدای ایرانیان 
در اینستاگرام  خود نوشت: » ده ها سال است که حکومت جمهوری اسالمی سعی 
بر آن دارد تا زیبایی فرهنگ ایرانی را از بین ببرد، فرهنگی که از هزاران سال قبل با 
عشق و موسیقی همراه بوده است، این رژیم هنرمندان و موسیقی آنها را مورد هدف 
قرار داده است، چراکه موسیقی به مردم ایران انرژی می دهد و بیشتر به این انقالب 

دامن می زند. «
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : سایت خبری هالیوود ریپورتر

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
https://www.hollywoodreporter.com/news/music-news/spotify-launches-women-of-iran-playlist-1235313226/
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  معرفی کتاب:

  در کانون خبر:

» ابرمرد، ظهوردیکتاتور-سقوط دموکراسی«
نویسنده: کنت سی. دیویس، مترجم : رضا آقابابا دستجردی، انتشارات: سبزان، سال 1401

درباره نویسنده : 
کنت سی. دیویس، یک مورخ آمریکایی است که بیشتر به خاطر سریال »درباره چیز 
زیادی نمی دانم« شــناخته می شود. او در مونت ورنون، شهر نیویورک متولد شد و 
در کالج کنکوردیا نیویورک، و دانشــگاه فوردهام در مرکز لینکلن نیویورک تحصیل 
کرد، ولی هرگز از آنجا فارغ التحصیل نشد. او در شهر نیویورک به همراه همسر و دو 

فرزندش زندگی می کند.
اولیــن کتاب دیویس، فرهنگ دو بیتی: جلد شــومیز آمریــکا، مروری بر تاریخچه 
کتاب های شومیز ارائه می کند، اگرچه برخی از ناشران، مانند کتاب های لنسر والتر 

زاخاریوس و ایروین استاین، پوشش کمی داشتند.
دیویس در موزه اسمیتســونیان و موزه تاریخ طبیعی آمریکا ســخنرانی کرده و در 

نیویورک تایمز، نیوزدی و سایر نشریات مشارکت داشته است.
 

مقدمه ای از کتاب: 
چه چیزی باعث می شــود یک کشور به دست دیکتاتور بیفتد؟ رهبران مستبد که 
قادر به کشتن میلیون ها نفر هستند چگونه قدرت خود را به دست می آورند؟ چگونه 
می توانند آرمان دموکراسی را شکست دهند؟ و چه کاری می توانیم انجام دهیم تا 

مطمئن شویم که دوباره تکرار نمی شود؟
کنت سی دیویس در کتاب »ابر مرد )ظهور دیکتاتور ، سقوط دموکراسی( « با معرفی 
پنج تن از بدنام ترین دیکتاتورهای تاریخ – آدولف هیتلر، بنیتو موســولینی، جوزف 
اســتالین، مائو تسه تونگ و صدام حســین – به دنبال پاسخ به این سواالت است و 
نیروهایی را که در زندگی شخصی و دوره های تاریخی این قدرتمندان وجود داشته 
اســت را بررســی می کند. نویســنده با تحقیق دقیق و کامل با عکس ها، بینشی از 

زندگی پنج رهبر ارائه می کند که بی رحمانه جهان را متحول کردند و در عصری که 
دموکراسی در خطر به نظر می رسد، به عنوان منبعی ارزشمند عمل می کند.

 
کتاب »ابر مرد « کتابی است که هم عمیقا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و هم 
عمیقا احســاس می شود. این کتاب درواقع هم هشداری جدی و هم فراخوانی برای 

اقدام علیه دیکتاتوری است.
این کتاب، داســتان حیات پنج دیکتاتوری اســت که با مشاهده ی مشکالت بسیار 
که جامعه را به ورطه ی نیســتی کشانده بود، در پی نجات ملت ، پای به عرصه ی 
سیاســت گذاردند. این پنج تن اگرچه در آغاز با نوید خلق جامعه ای آرمانی قدرت 
را قبضه کردند، ولی بعدها با سرکوب مخالفان و از میان بردن تمامی مظاهر آزادی، 
راه دیکتاتوری در پیش گرفتند. با وجود این، دیری نپایید که دموکراسی که به بهای 
سقوط جامعه به پرتگاه نابودی افتاده بود، با مداخله ی عواملی چند، از جمله آگاهی 
های مردمی، دیگربار جایگاه خود را بازیافت و جامعه با برانداختن دیکتاتور، به منزلت 

حقیقی خود بازگشت. 
اثر حاضر که با هدف تبیین ســیر دیکتاتوری پدید آمده، نخست شرایط زمینه ساز 
ظهور دیکتاتور را بررســی می نماید. آنگاه فراینــد قدرت گیری، اقدامات دیکتاتور، 
تبعات آن و نهایتاً برافتادن او را تشریح می کند. باشد که مطالعه ی این سیر تاریخی 
ســبب رشد آگاهی های اجتماعی شده، جهان دیگربار عرصه ی »ظهور دیکتاتور و 

سقوط دموکراسی« نگردد.
 برای خرید این کتاب به سایت: www.ketab.com مراجعه کنید یا اینجا کلیک 

کنید. 

جریمه زندان خصوصی در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا، گرداننده یک زندان با مالکیت خصوصی 
را پس از شــکایت یکی از مهاجــران در مورد پاکیزگی 
و ایمنی محیــط کار و نقض مقــررات دوران کرونا، به 
پرداخــت 104،۵10 دالر جریمــه محکوم کــرد. این 
شکایت به نمایندگی از ســوی زندانیان مهاجر، توسط 

دو سازمان کنشــگر حقوق مهاجران و کارگران، تسلیم 
Cal/ دادگاه اداره کار کالیفرنیــا شــده اســت و بخش
OSHA ایــن زندان که مالکیت خصوصی دارد را به ۶ 

فقره نقض مقررات کار محکوم کرده است. 

دستگیری پزشکی که به کنگره آمریکا حمله کرد

یک پزشک ســاکن گرانادا هیلز به سبب حضور و مشارکت 
در یورش ۶ ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا دستگیر شد. 

این دکتر که »آستین برندلن هریس« نام دارد، از سوی یکی 
از دوســتان پیشین وی به FBI لو داده شد و FBI، پس از 
بررســی ویدئو کلیپ ضبط شده بوسیله دوربین روی سینه ، 

او را دســتگیر نموده و مقرر شده است با اتهام 4 فقره جرم 
جنایی در دادگاه فدرال، محاکمه شود. 

افزون بر ویدئوی یاد شده، مدارک ارائه شده به دادگاه نشان 
می دهد که وی دو روز پس از ۶ ژآنویه از واشنگتن بازگشته 

است. 

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952
www.ketab.com
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113498
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  در کانون خبر:

واحد درسی »آشنایی با تاریخ سیاهپوستان 
آمریکا« در مواد درسی دبیرستان ها 

با آغاز ماه فوریه، که ماه تاریخ سیاهپوســتان در آمریکا 
می باشد، مواد درســی »آشنایی با تاریخ سیاهپوستان« 
 UCLA ، UC که به یاری استادان دانشگاه هایی چون
San Francisco و دیگر کارشناسان و پژوهشگران تهیه 
شده اســت، به عنوان واحد درسی قابل پذیرش کالج ها 
برای دانش آموزان دبیرستان ها، در مواد آموزشی آنها قرار 
می گیرد. این مواد درسی با کمک بیش از 100 کارشناس 
تاریخ امریکاییان آفریقایی تبار به صورت گروهی تهیه و در 

اختیار گروه اصلی گزینش قرار گرفته است. 
این موضوع در کنفرانســی با حضور لیندا هاموند رئیس 
هیئت مدیره آموزش کالیفرنیا، تیفانی باربر استادیار هنر 
افریقایی – آمریکایی دانشگاه UCLA و استاد دانشگاه 

UC San Francisco اعالم شد. 
ناگفته نماند که فرماندار فلوریدا این دوره  آموزشــی را در 

ایالت فلوریدا ممنوع کرده است. 

ضرورت اسپری بینی Narcan برای دانش آموزان 
مدارس لس آنجلس

»آلبرتو کاروالو« رئیــس اداره آموزش لس آنجلس در نامه ای 
به هیئت مدیــره این اداره، اعالم کرد که به ســبب باال رفتن 
خطراستفاده بیش از حد مواد افیونی چون فنتانیل و قرص های 
Xanax و Oxycontin بین دانش آموزان مدارس، به منظور 
نجات دانش آموزان از مرگ ناشی از مصرف بیش از حد با تأیید 

اداره بهداشت عمومی لس آنجلس کانتی ، همراه داشتن اسپری 
Narcon، ضروری می باشد. البته این اسپری برای درمان می 

باشد نه نشئه شدن. 

طرح مستقل کالیفرنیا برای کاهش مصرف آب از 
رودخانه کلورادو

پــس از آن که ۶ ایالت آریزونا، کلورادو، نوادا، نیومکزیکو، 
یوتا و وایومینگ طرح مشترک خود را از سهم آب رودخانه 
کلورادو در راستای کاهش در مصرف به دولت فدرال ارائه 
نمودند و کالیفرنیا در آن مشارکت نداشت، ایالت کالیفرنیا 
نیز طرح مســتقل خود را یک روز پــس از آنها به دولت 

فدرال فرستاد. 

ایالت کالیفرنیا در طرح خود بیان داشته است که چگونه 
طرح آن ۶ ایالت، دشــواری های کمبــود آب را بر دوش 
کشــتزارها و شهرهای جنوب کالیفرنیا خواهد گذاشت و 
این ناعادالنه است که بیشترین کاهش را آنها تحمل کنند.  
شیوه محاسبه ســهم آب مصرفی ایالت ها از آب رودخانه 

کلورادو در ایالت کالیفرنیا مشخص می شود. 

مایکل مور، رئیس پلیس لس آنجلس
 برای دوره دوم برگزیده شد

مایکل مور، رئیس پلیس لس آنجلس، از ســوی هیئت مدیره 
کمیسیون پلیس لس آنجلس با رای اکثریت قاطع، بار دیگر به 

عنوان رئیس پلیس برگزیده شد. 
 ویلیام بریج رئیس کمیسیون پلیس در بیانیه ای در خصوص 

رای گیری گفت:
مایکل مور، رئیس پلیس لوس آنجلس در سمت خود ماندگار 
اســت تا به خدمت خود به جامعه ادامه دهد، او اشاره کرد که 

مایکل مور نه تنها توان رهبری اداره پلیس لس آنجلس را دارد، 
بلکه می تواند اصالحاتی را در اداره پلیس به ثمر برساند که رابطه 

عمیقی بین پلیس و جامعه برقرار باشد.  
گرچه دوره پنج ســاله او از 27 جون آغاز می شود، اما او اعالم 
کرده است تمامی این دوره را نخواهد بود و اداره پلیس را پیش 
از بازی هــای جام جهانی 202۶ و المپیک 2028 ترک خواهد 

کرد. 

محاکمه وکیل سرشناس لس انجلس 
به سبب دزدی

»تام جیراردی« وکیل سرشــناس لس آنجلس که به سبب دزدی 3 میلیون دالری 
از موکل خود، از سوی کانون وکالی کالیفرنیا، پروانه وکالتش لغو شده بود، از سوی 
دادستان فدرال آمریکا به سبب برداشتن غرامت ناشی از سانحه هوایی سال 2018 

شرکت هواپیمایی Lion Air متهم و محاکمه خواهد شد. 
دادستان فدرال در دادخواستی که به دادگاه ارائه نموده، نوشته است، تام جیراردی و 
وکیل دیگری از دفترش، به همراه رئیس حسابداری آن، در تسویه حساب با موکل 
خود که از خانواده یکی ازکشته شدگان پرواز 2۹ اکتبر2018 است-هواپیمایی که در 

دریا سقوط کرد و 18۹ نفر کشته شدند- دزدی کرده است.

http://www.08global.net/08bus/
https://drfaribasharifi.com/
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  مقاله:

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

کانون حقوقدانان ایران مصوبه فروش اموال دولتی »مولد سازی«
 را غیرقانونی و فاجعه بار خواند

کانــون حقوقدانان ایران، طی بیانیه ای مصوبه فروش اموال دولتی موســوم به » 
مولد ســازی « را غیرقانونی و فاجعه بار خواند و تصویب آن از سوی شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي ســران سه قوه را اقدامی در جهت غارت و تاراج اموال عمومی 
عنوان کرد. این کانون تأیید این مصوبه از ســوی رهبر رژیم جمهوری اسالمی را 

فاقد وجاهت قانوني دانست و خواستار توقف سریع آن شد. 
متن کامل این بیانیه بشرح ذیل می باشد:

» در روز هفتم بهمن ماه سال جاري، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، 
که وجودش از اســاس غیرقانوني است و حق هیچگونه قانونگزاري ندارد، اقدام به 
تصویب مصوبه اي مملو از اشــکاالت جدي قانوني کرد و طي آن تصویب نمود تا 

اموال دولتي را به معرض فروش و تاراج بگذارد.
آقاي علي خامنه اي نیز حســب تصریح مندرج در وبســایت خبررساني دولت در 
بیســت و یکم آبان ماه این مصوبه فاقــد ارزش قانوني را مورد تائید قرار داد. نمي 
دانیم این تائید در راســتاي همان ناداني هاي همیشگي این رهبر کند ذهن است 
کــه به وي فن تریلي را به جاي موتور هواپیماهاي پهن پیکر در نمایشــگاه چند 
روز پیش قالب کردند، و با دزدي هاي میلیارد دالري توسط معاون رئیس جمهور 
منصوب وي د رقضیه واکسن ها، با یک سخنراني اش مانع از درمان مردم در زمان 
شــیوع ویروس چیني ووهان و بیماري کرونا شــدند، یا این که وي در مقام قافله 
ســاالر تبهکاران مافیائي حاکم بر ایران، خود شریک اصلي غارت دارائي هاي ملت 
ایران اســت و چنین تائیدیه اي را صادر کرده اســت. تلکیف این مسئله به هنگام 
محاکمه آقاي علي خامنه اي و همدستان تبهکارش در دادگاه هاي عدل در آینده 

مشخص خواهد شد.
این به اصطالح مصوبه، بر خالف قانون اساســي و قوانین متعدد موضوعه کشــور 
اســت، و حتي تائید آقاي علي خامنه اي، که خود قدرت مافیائي اش را از همین 
قانون اساسي گرفته اســت، فاقد وجاهت قانوني است و چنین اختیاري براي زیر 

پا گذاشتن قانون اساسي به وي داده نشده، و اجراي آن باید سریعاً متوقف شود.
 در بند ۵-2، »تعیین قیمت پایه یا نهایي واگذاري داراییهاي مشمول این مصوبه« 
بر عهده اي عده اي که مکرراً متهم به فساد وسیع و سازمان یافته بوده اند گذاشته 
شده است بدون این که براي نهادهاي نظارتي قانوني نقشي ولو صوري قائل شده 
باشــند. این در حالي اســت که قوانین متعدد مصوب مجلس در مورد تشریفات 
مزایده و فروش اموال و امالک وجود دارد که با یک مصوبه یک شــوراي مجهول 

االختیار قابل الغاء و تعلیق نیستند.
به همین ترتیب در بند ۶-2 آمده اســت که »تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل 
هاي مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شــیوه هاي شناسایي، قیمت گذاري و 
واگذاري، فروش، مولدسازي اموال غیر منقول و پروژه هاي نیمه تمام به پیشنهاد 
مشــترک وزارت امور اقتصادي و دارایي و ســازمان برنامه و بودجه کشور« نیز در 
اختیار همین هیئت چند نفره بدنام گذاشــته شده است. خود مي برند و خود مي 
دوزند و به هیچکس پاســخگو نیستند. در سابق حداقل ظاهر را حفظ مي کردند! 
شاید کمي شرم و حیا، یا مخفي کاري معمول را به دلیل احساس خطر سرنگوني 
قریب الوقوع به کناري گذاشته اند و مي خواهند به سرعت به کندن ته دیگ هاي 
باقیمانده از این خوان گسترده الوان اموال ملت ستم کشیده ایران، مشغول شوند!

فاجعه حقوقي دیگر در بند ۵ مشــاهده مي شــود که طــي آن تصویب کرده اند 
»افرادي که از اجراي دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجراي آن 
ممانعــت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایي به مجازات مقرر در ماده 
۵7۶ قانون مجازات اســالمي بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. 
رسیدگي به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود«! این مسئله اوالً 
بر خالف »اصل بنیادي قانوني بودن جرم و مجازات« اســت و تصویب قوانین، به 
ویژه قوانین کیفري در انحصار قوه مققنه یا همان مجلس است. ثانیاً این مصوبه بر 
خالف نص صریح اصل سي و ششم قانون اساسي نیم بند همین حکومت است که 
اشعار مي دارد »حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به 

موجب قانون باشد.« شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا فاقد اختیار قانونگزاري 
به طور اعم، و در این امر خطیر یعني تعیین جرم و مجازات به طور اخص، است.

تمامي دست اندرکاران اجراي این مصوبه غیرقانوني، اعم از مجریان، قضات صادر 
کننده راي به مجازات بر اســاس این مصوبه و قضات دایره اجراي احکام، مرتکب 
اعمال خالف قانون و تعرض به اشخاص متهم یا محکوم به سرپیچي از این مصوبه 
غیرقانوني خواهند شد و در فرداي پس از فروپاشي حکومت جهل و فساد اسالمي 

این تبهکاران، در چنگ عدالت گرفتار خواهند آمد.
ضمناً کســاني که اقدام به خرید امالک و دارائي هائي که بر اســاس این مصوبه 
غیرقانوني به فروش مي رسد بکنند، بدانند که به دلیل »فاسد بودن سبب مملک«، 
مالک این امالک و دارائي ها نخواهند بود و باید اصل و فرع )منافع حاصل از آن در 

طول نگهداري از این امالک و دارائي ها( را به صاحبان آنها بازگردانند.
در بند ۵ مصوبه غیرقانوني مذکور آمده اســت »اعضاي هیات نسبت به تصمیمات 
خــود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایي مصون هســتند و 
مجریــان تصمیمات این هیات نیز در چارچــوب مصوباتي که هیات تعیین کرده 
اســت، از همین مصونیت برخودارند.« این بند اصطالحاً اطالق دارد و دست همه 
افــراد و نهادها، حتــي مجلس را براي نظارت بر این تــاراج مي بندد. این مصوبه 
بر خالف نص صریح اصل هفتاد و ششــم قانون اساســي است که اشعار مي دارد 
»مجلس شوراي اســالمي حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.« اگر 
چه مزدورخانه مجلس ســال ها است که لیاقتي از خود نشان نداده اما فارغ از این 
واقعیت، اصل مذکور در قانون اساســي براي عدم اعتبار این بخش از مصوبه کافي 

است.
ضمناً در اصل پنجاه و پنجم قانون اساســي، آمده است »دیوان محاسبات به کلیه 
حساب هاي وزارتخانه  ها، مؤسسات، شرکت هاي دولتي و سایر دستگاه هایي که به 
نحوي از انحاء از بودجه کل کشــور اســتفاده مي  کنند به ترتیبي که قانون مقرر 
مي  دارد، رســیدگي یا حسابرســي مي  نماید که هیچ هزینه  اي از اعتبارات مصوب 
تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رســیده باشد. دیوان محاسبات، 
حســاب ها و اســناد و مدارک مربوطه را برابر قانون، جمع  آوري و گزارش تفریغ 
بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمي تسلیم مي  نماید. 
این گزارش باید در دســترس عموم گذاشــته شود.« از آنجا که این اموال و نهایتاً 
تتمــه مالي که پس از تــاراج اموال دولتي به ثمن بخــس، باقي مي ماند متعلق 
به نهادهاي دولتي مربوطه اســت، و دیوان محاســبات باید به »کلیه حساب هاي 
وزارتخانه ها و ….« رسیدگي کند و یکي از این حساب ها مربوط است به حساب 
هــاي اموال و دارائي این نهادها، بنابراین از این جهت نیز، مصوبه غیرقانوني مثلث 
مافیایي شــوراي فوق االشاره ناقض وظیفه نظارتي دیوان محاسبات، و مآالً ناقض 

این اصل قانون اساسي نیز است.
در بند ۶ این مصوبه غیرقانوني آمده است »قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به 
مدت دو سال موقوف االجرا خواهد بود.« این در حالي است که طبق اصل پنجاه و 
هشتم قانون اساسي »اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراي اسالمي است که از 
نمایندگان منتخب مردم تشکیل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي که در 
اصول بعد مي آید براي اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابالغ مي  گردد.« قانونگزاري یا 
تعلیق اجراي قانون منحصراً در اختیار مجلس و در مواردي با دیوان عدالت اداري 
اســت، و نه شوراي من درآوردي مذکور و نه هیچ نهاد دیگري حق دخالت در این 
خصوص را ندارد. مصوبه غیرقانوني مذکور، از این جهت نیز بر خالف قانون اساسي 

حقیر فعلي است.
بررسي و تحلیل تبعات هولناک مصوبه موصوف از جهت تخلفات متعدد از موازین 
مالي و حسابرسي، سوابق سیاه مجریان این مصوبه و سایر موارد را به اهل فن آن 

واگذار مي کنیم.«
کانون حقوقدانان ایران

سیزدهم بهمن 1401 برابر با دوم فوریه 2023 میالدي

www.NoToAntisemitism.org
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36476&Status=2
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نویسنده: صفا حقیقت 

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

  در کانون خبر:

به دختران معترض به نظام جمهوری اسالمی تجاوز می کنند
 که مبادا به بهشت بروند؟ 

نویسنده: صفا حقیقت

تجاوزهای جنسی عامالن دست نشانده و ننگین نظام 
جمهوری اسالمی در زندانهای سیاسی ثابت می کند که 
حتی بنا به اعتقادات دینی این عامالن حکومت هم این 
معترضین مرتکب هیچ جرمی نشده اند که به جهنم 
دنیای تخیلی آنها بروند و تنها چیزی که موجب رفتن 
آنها به جهنم واقعی در این دنیا می شود، تجاوز جنسی 
دیوانه های روانی و پست فطرت جمهوری اسالمی به 
آنهاست. اعتقادات مسلمانان به بهشت و جهنم نشانه 
آشکار دروغ و تزویر در داستان هایی است که صاحبان 
زور و طال و حرف مفت ساخته اند تا بتوانند حق مردم 

را با تهدید و اسیر کردن و کشت و کشتار بخورند.

مردمانی که می توانند موجب بدبختی خود و دیگران بشوند،
 چگونه افرادی هستند؟ 

1-اینگونه از مردمان  با قانون اساسی و حقوق فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و فردی 
و اجتماعی خود آشنایی ندارند.

2- آنها به علت نادانی و در نتیجه ناتوانی مایلند که  تمام اختیارات قانونی خود را  
در کنترل یک رهبر قرار بدهند.

3- آنها به علت عجز در فهم علل ایجاد فساد در اثر تمرکز قدرت به دنبال رهبری 
هستند که کنترل مطلق بر روی قوای سه گانه کشور را داشته باشد . 4- آنها تصور 
می کنند تنها راه رسیدن به آزادی و آبادی و رشد فرهنگی از راه اعمال زور و قدرت 
با برپایی سازمان های مخوف امنیتی و مجازات معترضینی است که به حقوق خود 
آشنایی کامل دارند ولی این مردم نا آگاه آنها را دشمن خدا یا شاه یا دین شان می 

دانند . 
4- آنها کنترل نحوه تفکر و اعتقادات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و طرز زندگی 
خصوصــی و اجتماعی خود را در اختیار یک رهبر مطلــق می گذارند تا برای آنها 

تصمیم بگیرد که چگونه باید فکر کنند و یا چگونه باید زندگی کنند . 
۵- قربانیان اینگونه رژیم های مطلقه به مرور زمان به علت عدم آزادی های سیاسی 
و اقتصادی و فرهنگی و عقیدتی به ستوه می آیند ولی چون از آغاز اختیارات خود را 

واگذار به یک حکومت خود محور داده اند، قادر به دفاع از حقوق حقه خود نبستند 
مگر اینکه وارد یک جنگ بسیار غیر عادالنه با حکومتی بشوند که خودشان به آن 
قدرت مطلق بخشــیده اندو جان خود را برای از هم پاشی آن حکومت خطرناک به 

خطر بیندازند . 
اختیارات یک رهبر باید طبق قانون محدود باشند تا از تمرکز قدرت و فساد جلوگیری 

شود . 
برای جلوگیری از تکرار وقایع شوم تاریخی هر فرد موظف است که با قوانین کشور 
خود کامال آشنا باشد و برای ایجاد قانون اساسی جدید پیشنهادات خود را به اشتراک 

عموم بگذارد. 
7- برای جلوگیری از تکرار فجایع تاریخی به پیش نویس های قانون اساســی های 
مختلف برای آینده ایران و همچنین قوانین اساســی کشورهای مختلف جهان در 
لینک زیر مراجعه کنید و نظرات خود را راجع به قوانین آینده کشور منعکس کنید. 
باید اکانت )حســاب( درســت کنید و عضو انجمن بشوید تا بتوانید نکاتی که الزم 

میدانید، پیشنهاد بدهید 
https://ghanoonasasi.org/wiki?name=home

https://4mrticket.com/
https://4mrticket.com/
https://ghanoonasasi.org/wiki?name=home


10IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 352  FEBRUARY  ,3 , 2023 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  352   آدینه   3  فوریه  2023

  در کانون خبر:

پشتیبانی نانسی پلوسی از نامزدی ادم شیف
 برای کرسی سنا

نانسی پلوسی، سخنگوی پیشین خانه نمایندگان، از نامزدی 
ادم شــیف برای کرسی سنای دایان فاین استاین پشتیبانی 

کرد. 
نانسی پلوسی در بیانیه ای چنین گفته است: 

اگر دایان فاین استاین تصمیم بگیرد که برای دور آینده خود 
را نامزد نکند، من از آدم شیف، رئیس پیشین کمیته اطالعات 
و امنیت مجلس، برای این کرسی پشتیبانی می کنم. او پیوند 

بین دموکراســی و اقتصاد قوی را می شناســد.   او در دوران 
خدمت خود، بر روی قوی تر ســاختن دموکراسی در پیوند با 
عدالت برای ساختن اقتصاد با کارآیی باال تمرکز داشته است.

در حالی نانسی پلوسی این بیانیه را صادر می کند که کوین 
مک کارتی راه را برای ماندگاری ادم شیف در کمیته اطالعات 

بسته است. 

پشتیبانی66 درصدی رأی دهندگان کالیفرنیا از 
قوانین سختگیرانه تر برای داشتن اسلحه 

در حالی که گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا و قانون گذاران 
برای پیشگیری از کشتار با اســلحه در پی قوانین و مقررات 
دشوارتر هستند، مقررات و قانون مشابه در ایالت نیویورک از 
سوی دیوان عالی قضایی آمریکا که اکثریت محافظه کار دارد، 

رد شد. 
در آخرین نظرسنجی این گونه قوانین در کالیفرنیا با رأی ۶۶ 

درصد در برابر 34 درصد پشتیبانی می شود. 

در این نظرســنجی ها، 78 جمهوریخواهــان مخالف قوانین 
سختگیرانه و 87 درصد دموکرات ها موافق هستند. 

در بخش های مرکزی ایالت کالیفرنیا ۵1 درصد مخالف و 48 
درصد موافق می باشــند، اما در لس آنجلس کانتی و یا سن 
فرانسیسکو کانتی 74 درصد موافق قوانین سخت علیه اسلحه 

می باشند. 

مایک فوئر نامزد منطقه 30 کالیفرنیا 
در لس آنجلس برای کنگره آمریکا

مایک فوئر که سال ها به عنوان دادستان کل شهر لس آنجلس 
خدمت کرده اســت، اکنون با اعالم نامزدی ادم شیف برای 
سنای آمریکا، تالش دارد تا کرسی او را در منطقه 30 کالیفرنیا 

در لس آنجلس بزرگ در کنگره آمریکا نمایندگی کند. 
کارن بس شهردار دموکرات لس آنجلس نیز با اعالم این خبر، 

پشتیبانی خود را از نامزدی مایک فوئر برای منطقه 30 اعالم 
نموده است. 

مبارزه مایک فوئر با NRA و شرکت های قدرتمند مالی از 
یک سو و باور او به برابری عدالت و جنسیت، محیط زیست و 
انرژی پاک در سوی دیگر تمایز او با دیگر نامردها خواهد بود. 

مخالفت رهبران جنبش
 » Black Lives Matter«لس آنجلس 

با گزینش دوباره مایکل مور

 Black Lives در یــک کنفرانس مطبوعاتــی، رهبــران
Matter در لس آنجلس، از گزینش مایکل مور رئیس پلیس 
لس آنجلس برای دور دوم ازسوی کمیسیون پلیس که با تایید 
کارن بس شهردارهمراه بود، انتقاد کرده و آن را خیانت به رأی 

دهندگان و ساکنان این شهر خواندند. 
همگی کمیسیون پنج نفره پلیس که از سوی اریک گارستی 
شهردار پیشین برگزیده شــده و در عضویت کمیسیون می 

باشند، به درخواســت مایکل مور برای ماندگاری در ریاست 
پلیس لس آنجلس رأی دادند و کارن بس با تایید خود نشان 

داد که با آنها هم رأی و هم نظر است. 
گرچه کارن بس در نامه خود به کمیســیون، از دیدگاه خود 
برای اصالحات در اداره پلیس لس آنجلس نوشــته است، اما 

ACLU نیز با ماندگاری مایکل مور مخالف می باشد.  

سخنان انتقاد آمیز گوین نیوسام 
و دادستان کل کانتی فرزنو

  دادستان کل فرزنو کانتی در گفتگوی مطبوعاتی خود، گوین 
نیوسام فرماندار کالیفرنیا را همراه با قانون گذارانی که در ایالت 
دست به اصالحات در مقررات قضایی و زندان ها زده اند، در قتل 

یکی از مأموران پلیس مقصر دانست. 
لیزا اسمیت کمپ دادســتان کل فرزنو درباره ماجرای کشته 
شدن گونزالو کاراسکو مأمور  24 ساله پلیس به دست ناتانیل 
دیکسون که یکی از اعضای گنگ با پیشینه زندان و جرم می 

باشــد، می گوید: اگر اصالحات گوین نیوسام و قانون گذاران 
نبود، دیکسون از تخفیف دوران زندان بهره مند نمی شد و هنوز 

در زندان بود. 
گوین نیوسام نیز در کنفرانس خبری پیرامون آزادی اسلحه در 
پاسخ به این موضوع گفت: ایشان بهتر است در آینه به تصویر 
خود نگاه کند و خود را مقصر بداند، دادســتان پرونده ایشان 

بوده است. 

https://artemislawapc.com/
https://shop.ketab.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
3 فوریه تا  9 فوریه  ) 14 بهمن تا 20 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 14 بهمن     3 فوریه

1327 خورشیدی ) 1۹4۹ میالدی(
تظاهرات شدید دانشجویان در تهران برای الغای قرارداد نفت و تعطیل بانک شاهی

13۵1 خورشیدی ) 1۹73 میالدی(
درگذشت سپهبد مرتضی یزدان پناه - سناتور، رییس بازرسی شاهنشاهی ورییس 

شورای عالی بانک سپه
13۵7 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(

انتشار اولین کتاب درباره بحران ایران تحت عنوان » ایران بر ضد شاه » در پاریس. 
نویســنده این کتاب : احمــد فاروقی از 

نویسندگان روزنامه لوموند
1374 خورشیدی ) 1۹۹۶ میالدی(

درگذشت سیاوش کسرایی - شاعر معاصر 
در وین )اتریش(

آثار سیاوش کسرایی و آثاری که بر اساس 
اشعاراو از ســوی باقی هنرمندان آفریده 

شده اند در شرکت کتاب موجودند.
1381 خورشیدی ) 2003 میالدی(

درگذشــت پروفســور یحیی عدل استاد 
جراحی و پایه گذار جراحی نوین در ایران

13۹4 خورشیدی )201۶ میالدی(
مهدوی،  هوشــنگ  عبدالرضا  درگذشت 
محقق تاریخ روابط خارجی ایران، نویســنده و دیپلمات پیشین ایرانی در سن 8۵ 

سالگی در تهران.

شنبه 15 بهمن     4 فوریه

130۹ خورشیدی ) 1۹31 میالدی(
زادروز محمدعلــی فردیــن ، بازیگــر و 

کارگردان ایرانی
1313 خورشیدی ) 1۹3۵ میالدی(

نصب ســنگ اول بنای دانشــگاه تهران 
بدست رضاشاه در اراضی جاللیه

1313 خورشیدی ) 1۹3۵ میالدی(
زادروز علی نصیریان، بازیگر ایرانی

1327 خورشیدی ) 1۹4۹ میالدی(
محمدرضا شاه در محوطه دانشکده حقوق 
مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت. ضارب، 
ناصر فخرآرایی عضو حزب توده ایران بود 
که با شــلیک گلوله از طرف گارد محافظ 

کشته شد 
کتابی در این زمینه با عنوان ۵ گلوله برای شاه در شرکت کتاب موجود است

1338 خورشیدی ) 1۹۶0 میالدی(
آغاز بهره برداری کارخانه قند فریمان
133۹ خورشیدی ) 1۹۶1 میالدی(

درگذشت محمدحسین فاضل تونی - استاد و دانشمند معاصر
13۵7 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(

آیت اهلل خمینی، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان رییس دولت موقت معرفی کرد.
شــاپور بختیار اعالم کرد در برخی از مسائل و اصول نه با شاه سازش می کنم نه با 

خمینی.
دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی بخاطر نوشتن مقاله علیه ارتش دستگیر و بازداشت 

شد.

یکشنبه 16 بهمن     5 فوریه

1312 خورشیدی ) 1۹34 میالدی(

زادروز فرهنگ فرهی، پژوهشگر، برنامه ساز رادیو و تلویزیون، و ژورنالیست
باران نور ، مجموعه چهار سی دی – شعر وترانه – با صدا و اجرای ایشان در شرکت 

کتاب موجود است
1332 خورشیدی ) 1۹۵4 میالدی(

شاعر و سیاستمدار - » عطا « درگذشت ادیب السلطنه حسین سمیعی
13۶۶ خورشیدی ) 1۹88 میالدی(

درگذشت ابراهیم فخرایی- نویسنده و مورخ
1387 خورشیدی ) 200۹ میالدی(

درگذشت حسن زارع، طنزپرداز سرشناس ایران در اثر بیماری، در سن 80 سالگی 
در استکهلم. وی حقوقدان و قاضی دادگاه بود و نویسندگی طنز را

از حدود ۶0 سال پیش با روزنامه توفیق آغاز کرد. از او چهار کتاب با عنوان  لبخند 
منتشر شده است.

دوشنبه 17 بهمن     6 فوریه

13۵3 خورشیدی ) 1۹7۵ میالدی(
شاه در مصاحبه با تلویزیون آمریکا گفت: چشم آبی ها باید از خواب خودپسندی بیدار 

شوند. من پدرخوانده اسرائیل نیستم.
13۵7 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(

ژنرال هایزر فرستاده ویژه آمریکا، ایران را ترک کرد.
خاطرات ژنرال هایزر ترجمه به فارسی در شرکت کتاب موجود است

13۵4 خورشیدی ) 1۹7۶ میالدی(
رحیم علی خرم مقاطع هکار معروف به اتهام تصرف 22 هزار متر زمین، تحت تعقیب 

قرار گرفت.
13۶۶ خورشیدی ) 1۹88 میالدی(

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان خمینی
138۹ خورشیدی ) 2011 میالدی(

برکناری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان
کتابهای خاطرات هاشمی رفسنجانی در شرکت  کتاب موجود است

سه شنبه 18 بهمن     7 فوریه

122۹ خورشیدی ) 18۵1 میالدی(
انتشــار نخستین شــماره از روزنامه وقایع اتفاقیه در ایران. این روزنامه به کوشش 

امیرکبیر منتشر شد.
130۵ خورشیدی ) 1۹27 میالدی(

انتخاب میرزاحسین خان پیرنیا )مؤتمن الملک( به ریاست مجلس شورای ملی
1307 خورشیدی ) 1۹2۹ میالدی(

قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی بردگان به هنگام ورود به ایران 
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
1327 خورشیدی ) 1۹4۹ میالدی(

درگذشت قاسم صوراسرافیل - رجل آزادیخواه
1328 خورشیدی ) 1۹۵0 میالدی(

زادروز فائقه آتشین »گوگوش« - خواننده 
معاصر  

کلیه آثار خانم گوگوش در مرکز موسیقی 
و فیلم ایران وابســته به شــرکت کتاب 

موجود است.
13۵7 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(

روح اهلل خمینی گفت شاه در دادگستری 
محاکمه می شود

1400خورشیدی ) 2022 میالدی(
درگذشت هاشم رضی، نویسنده، پژوهشگر 
و مترجم حوزه تاریخ در 87 ســالگی در 

تهران

چهارشنبه 19 بهمن     8 فوریه

1347 خورشیدی ) 1۹۶۹ میالدی(
زادروز شیوا رز، بازیگر آمریکایی فیلمهای تلویزیونی و سینمایی )دختر پرویز قریب 

افشار(
134۹ خورشیدی ) 1۹71 میالدی(

تأسیس مدرسه عالی علوم قضایی و اداری در قم
134۹ خورشیدی ) 1۹71 میالدی(

حمله به پاسگاه سیاهکل در شهر سیاهکل توسط چریکهای فدایی خلق
13۵3 خورشیدی ) 1۹7۵ میالدی(

محمدرضا شاه گفت هیچ کشوری قدرت حمله به ایران را ندارد.
13۵۵ خورشیدی ) 1۹77 میالدی(

کشــته شدن ارتشبد فضائل تدین فرمانده نیروهای هوایی در سانحه هوایی در تپه 
های لویزان

13۵7 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(
شاپور بختیار گفت، در مقابل هیتلر، رضاشاه، و محمدرضا شاه ایستادگی کردم، در 

مقابل خمینی و بازرگان هم مقاومت خواهم کرد.
13۶0 خورشیدی ) 1۹82 میالدی(

کشــته شدن اشرف ربیعی و موسی خیابانی در یک خانه تیمی سازمان مجاهدین 
خلق در تهران به دست پاسداران

1382 خورشیدی ) 2004 میالدی(
شاهزاده چارلز، ولیعهد انگلستان برای دیدار از شهر زلزله زده بم، به عنوان نخستین 

شخصیت سیاسی انگلستان بعد از انقالب ۵7 ، به ایران سفر کرد.

پنجشنبه 20 بهمن     9 فوریه

12۶4 خورشیدی ) 188۶ میالدی(
زادروز ابراهیــم پــورداوود - ادیب، 

شاعر و پژوهشگر نامدار در رشت
1308 خورشیدی ) 1۹30 میالدی(
درگذشــت مهرداد اوســتا، شاعر و 

ادیب معاصر
13۵۵ خورشیدی ) 1۹77 میالدی(
انتصاب سپهبد ربیعی به فرماندهی 

نیروی هوایی
13۵7 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(
تظاهــرات طرفــداران بختیــار در 

امجدیه

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

352352 نه به یهودستیزی
از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

بیژن خلیلی

نصب 93 بیلبورد دیجیتال در لوس آنجلس

نصب ۹3 بیلبورد دیجیتال در لوس آنجلس برای مســابقه های ورزشی، اجاره و 
دیگر آگهی های بازرگانی، از سوی مسئوالن حمل و نقل کالن شهر لوس آنجلس 

در دستور کار قرار گرفت. 
تاکنون این آگهی های بازرگانی در اتوبوس ها، ترن های مترو و حتی در آسانسورهای 

ایستگاه های ترن نصب می شد و برای این اداره سودآور بود. 

اکنون با این که همواره گفته شــده اســت این بیلبوردها چهره شــهر را زشت 
می کنند و حتی نصب آن در کنــاره بزرگراه ها، تمرکز راننده را می گیرد و برای 
راننده خطرناک است، اما هیئت مدیره مترو تصویب کرده است که این بیلبوردها 

در غرب لوس آنجلس و سن فرناندو ولی نصب شود. 

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/

