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

در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00
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اهدای 50 هزار دالر کمک نقدی 

فدراسیون یهودیان ایرانی - آمریکایی 
به خانواده های دادخواه در ایران

بنیاد نیکوکاری نوروز به 
یاری مردم مبارز ایران شتافت

اقدام جسورانه فرماندار کالیفرنیا 
در پرداخت اجاره افراد کم درآمد

نامگذاری پارک معروف
 لس آنجلس به نام »گلوریا مولینا«

قاضی فدرال دادگاه منطقه ای
 کالیفرنیا به نفغ خریداران اسلحه رأی داد

پیشگیری از فروش آدامس ها و شکالت 
هایی که از افزودنی های شیمیایی 

خطرناک تهیه شده اند

اعتصاب آموزگاران لس آنجلس 
در زیر باران بهاری و پذیرایی شهردار

طرح پیشنهاد تبدیل بعضی از جرایم 
جنایی به جنحه در مجلس سنای ایالتی

»دزدی دستمزد« کارکنان و
 مشکل اداره کار کالیفرنیا

کالیفرنیا دارای بیشترین مورد بیماری 
قارچی »کاندیدا آریس« است

اشعاری از دیوان ناقص کورش سلیمانی
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در سینماهای لس آنجلس 
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»هفت خوان آزادی«، روایتی از 
جان گذشتگی ایرانیان در بازپس گیری 

میهن از چنگال اهریمن - صفحه 8 
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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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زن،  زندگی، آزادی

سازمان های اسالمگرا در غرب 
زنان و دختران ایرانی را فراموش کرده اند!

مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ایرانی مقیم 
آمریکا، در مقاله ای با عنوان » سازمان های اسالم گرا در غرب، 
دختــران و زنان ایرانی را فراموش کرده اند« ، ســکوت و عدم 
واکنش این سازمان ها را زیر سوال برده، و واکنش آنها را نسبت 
به اقدامات خشونت آمیز رژیم جمهوری اسالمی علیه مردم ایران، 

سلیقه ای و گزینشی عنوان کرده است.
مجید محمدی در این مقاله بیان کرده است:

» اگر مسلمانی در اروپا، اسرائیل یا آمریکا مورد حمله، توهین 
یا تیراندازی قرار گیرد، سازمان های اسالم گرا لب به سخن می 
گشایند، اعتراض می کنند، بیانیه های مطبوعاتی صادر می کنند، 
هشدارهایی را برای حامیان خود ایمیل می کنند و خشم خود را 

در رسانه های اجتماعی ابراز می نمایند.
این اســالم گرایان که در دفاع از هم کیشــان خود در غرب و 
اسرائیل بسیار سر و صدا می کنند، از زمان آغاز انقالب مردمی 
»زن، زندگی، آزادی« که بیش از 500 نفر ایرانی مسلمان توسط 
رژیم جمهوری اسالمی کشته شده اند، عمالً سکوت کرده اند و 

هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند. 
معترضان ایرانی کشته شــدند، با باتوم مورد ضرب و شتم قرار 
گرفتند، کور شدند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، ده ها هزار نفر 
زندانی شــدند، در حالی که اسالم گرایان در غرب - که از آزادی 
بیان و حق اعتراض برخوردارند - عمالً سکوت کردند و سخنی 

نگفتند.  
من با چشــمان خود در اعتراضات متعددی که در شــهرهای 
نیویورک و واشنگتن دی سی طی چند ماه گذشته برگزار شد، 
با چشمان خود مشاهده کردم که مسلمانان غربی - به ویژه زنان 

مسلمانی که حجاب دارند- در این تجمعات حضور نداشتند. 
آری،  برخی از مسلمانان، به ویژه آنهایی که در جامعه ایرانی خارج 
از کشور هستند، به رژیم جمهوری اسالمی اعتراض کردند، اما 

اسالم گرایان ضدغربی تاکنون هیچ اعتراضی نکرده اند. 
آنها حتی در برابر حمالت شیمیایی رژیم جمهوری اسالمی به 
مدارس در بیش از 29 استان )از 31 استان( و 103 شهر ایران، 

سکوت  اختیار کرده اند. 
از اواخر نوامبر 2022 تا اواســط مارس 2023، بیش از12 هزار 
نفر دانش آموز دختر از مشکالت تنفسی، قلبی و عصبی ناشی از 
حمالت شیمیایی رنج می بردند، در حالی که جمهوری اسالمی 
این حمالت را محکوم کرده بود، هیچ سازمانی در کشور به غیر از 
این رژیم به منابع الزم برای انجام این حمالت دسترسی نداشته 

است. 
حال این برادران و خواهران مســلمان در غرب، دختران دانش 
آموز در ایران را به فراموشی سپرده اند و نسبت به آنها بی اعتنا 

می باشند و هیچ اعتراضی به رژیم جمهوری اسالمی نکرده اند. 
عدم ذکر نام ایران در وب سایت جامعه اسالمی آمریکای شمالی 

)ایسنا( نمونه ای از این موارد است. 
ایسنا )ISNA(به طور مرتب از کشته شدن فلسطینی هایی که 
در حمالت تروریستی علیه غیرنظامیان اسرائیلی دست داشتند، 
ابراز تاسف می کند، اما علیرغم تعهد اعالم شده این جامعه اسالمی، 
هیچ واکنشی نسبت به  خشونت رژیم جمهوری اسالمی علیه 

زنان از خود نشان نداده است. 
نه تنها ایســنا بلکه جوامع و انجمن های دیگــری از جمله : 
انجمن حلقه اســالمی آمریکای شــمالی )ایکنا( انجمن ملت 
اسالم )NOI(، انجمن دانشجویان مسلمان )MSA( و انجمن 
مسلمانان آمریکایی) MAS( همگی در مقابل بی عدالتی ها و 
نقض حقوق بشر رژیم جمهوری اسالمی سکوت اختیار کرده اند. 
ســازمان امداد اســالمی آمریکا نیز در نگرانی خود نسبت به 
مسلمانان گزینشی عمل می کند . این سازمان نسبت به مردم 
یمن، فلسطین و سوریه واکنش نشان می دهد ولی نسبت به 

مردم ایران سکوت کرده است.  
یکی از ویژگی های مشــترک همه این سازمان ها، مورد هدف 
قراردادن خشم خود نسبت به اسرائیل و سکوت در مقابل سوء 

استفاده های رژیم جمهوری اسالمی ایران است. 
این سکوت نتیجه چند عامل است: وفاداری و همدردی آنها با هر 
رژیم اسالمگرای ضدغربی، بی توجهی به حقوق بشر، بی توجهی 
به حقوق زنان )حتی در میان زنان مســلمان(، یکسان دانستن 
سکوالریسم با بی دینی و تصور افزایش »اسالم هراسی« در غرب.
تمامی این عوامل باعث می شود که انجمن های اسالمی نسبت 
به ظلم و خشونت رژیم اسالمی ایران ، واکنشی نشان ندهند و 

بی اعتنا باشند.«
 

ترجمه گروه خبری ایرانشهر 
FWI منبع: سایت خبری

رئیس اندیشکده انجمن دفاع و امنیت اسرائیل پیش بینی کرد
» این کشور می تواند در کمتر از سه ماه به ایران حمله کند«

به گفته رئیس اندیشــکده انجمن دفاع و امنیت اســرائیل، شکست دولت بایدن در 
ارائه پاسخ نظامی معتبر به برنامه هسته ای در حال گسترش رژیم جمهوری اسالمی، 

اسرائیل را بیش از هر زمان دیگری به حمله نظامی به ایران نزدیک کرده است.
امیر آویوی، سرتیپ بازنشسته ای که 30 سال را در نیروهای دفاعی اسرائیل خدمت 
کرده اســت و اکنون ریاست اندیشــکده انجمن دفاع و امنیت این کشور را به عهده 
دارد، در مصاحبه ای با واشنگتن فری بیکن اظهار داشت: » در صورتیکه دولت بایدن 
متحدان خاورمیانــه ای خود را حول طرحی برای مبــارزه با حرکت رژیم جمهوری 
اسالمی که به سمت هسته ای شدن پیش می رود، متحد نکند، اسرائیل ممکن است 

درعرض کمتر از سه ماه به ایران حمله کند. «
آویوی در مصاحبه خود با فری بیکن گفت: »حمله نظامی اسرائیل برای همه بد است، 
اما این همان چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد، و شاید در سه ماه، شش ماه،  یا 

شاید یک سال دیگر اتفاق بیفتد.«
زمان ضرب العجل اســرائیل برای حمله به ایران، به دلیل روابط جمهوری اســالمی 
با روســیه و حمایت این رژیم در جنگ اوکراین، کوتاهتر شــده است. چراکه مسکو 
می تواند سامانه های دفاع هوایی پیشرفته ای را در اختیار این رژیم قرار دهد تا حمله به 
سایت های هسته ای آن را برای اسرائیل دشوارتر کند. آویوی تأکید کرد بدون ائتالف 

ضد جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه، گزینه های اسرائیل محدود است.
آویوی در این مصاحبه تأکید کرد: »اسرائیل و همسایگان عرب آن که از ایران هسته ای 

می ترسند، نیاز دارند غرب بیدار شود و به این تحول واکنش نشان دهد«. 
در حال حاضر، ایاالت متحده روی حصار نشسته است و تصمیمی برای رهبری و ایجاد 

ائتالفی ندارد که ائتالف ایران و روسیه را به چالش بکشد.
ناکامی دولت بایدن در پیگیری این ائتالف، عربستان سعودی را-که در دوران ترامپ با 

اسرائیل گرم گرفته بود- با میانجیگری چین به ایران نزدیکتر کرده است. 
چین سعی دارد که روابط دیپلماتیک بین این دو کشور را احیا کند. نقش رهبری چین 
در این توافق نشان می دهد که این کشور کمونیستی، در حال جایگزینی ایاالت متحده 
به عنوان »دالل قدرت منطقه« است و این مسأله می تواند برای اسرائیل دردسرساز شود 

عرب  کشــورهای  را و 
با جمهوری  اسالمی 

ایران متحد کند. 
عربستان  سرد  روابط 
ایــاالت متحده،  بــا 
به  را  هــا  ســعودی 
با اســتقبال دیپلماسی 
سوق  روسیه  و  چین 

داده است.
به گفته آویوی ارتش اســرائیل اخیراً یکــی از بزرگترین بودجه های تاریخی خود را 
دریافت کرده است که می تواند برنامه حمله به سایت های هسته ای ایران را تسریع 

بخشد. 
 

بودجه ارتش اســراییل معموالً موضوعی است که در این کشور به شدت مورد بحث 
است، اما صد درصد آنچه را که درخواست کرده، به ارتش اختصاص داده شده است. 

 
آویوی در پاسخ به این سوال که »چرا اسرائیل درباره گزارش اخیر مبنی بر اینکه ایران 
در حال غنی سازی اورانیوم با خلوص 84 درصد می باشد، سکوت اختیار کرده است«، 
گفت: »ســگی که پارس می کند، گاز نمی گیرد. بنابراین وقتی چیزی از اســرائیل 
نمی شــنوید، به این معنی است که صحبت های ما تمام شده است و ما دیگر حرفی 

نداریم!«
 

ترجمه :خبرگزاری ایرانشهر
منبع: سایت خبری واشنگتن فری بیکن
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اشعاری از دیوان ناقص کورش سلیمانی

گفتا زنی به شوی خود، نیمه شبی زیر پتو 
کم کن دگر خرناسه را، برای من بگو بگو 

آن صنمی که »مادر فلک نزاده همچو او« 
گمان کنم که می شود، برای من هوو، هوو

کنون بگو نگارم، اگر که هست مقدور      
                چرا به نزد اویی، زمن چرا تو بی دور؟ 

دانم که روزگاری، رسوای من تو بودی 
دل را ز تو ربودم، دل را زمن ربودی 

اشعار نغز و نیکو، در وصف من سرودی 
با نغمه هایی از دل، غم را ز دل زدودی 

فارغ ز حال دنیا، چون عاشقان مهجور      
با تاب و با تب عشق، در آشیانه محصور      

هجر تو بود یارا، همواره سوز و سازم 
غافل شدی نگارا، از راز و از نیازم 

خواهم بخود بخوانی، روزی دوباره بازم 
ای وای اگر بیفتد، بیرون ز پرده رازم 

داری تو نقص فنی، یا خورده ای تو کافور؟      
                یا اینکه شد فزرتت، از شانس بنده قمسور؟ 

شوهر به پاسخش گفت، ای یار مهربانم
چشم سیاه و شوخت، برد از کفم توانم 
موی سیاهت این جان، الکن کند زبانم 

اوضاع شد دگرگون، من علتش ندانم 
مطلب کنم خالصه،  باشم ز شرح معذور      
امروز دور دور چشم آبی است و مو بور      

ای وای اگر ببینی، آن ناز و آن ادا را 
چشمان رنگ دریا، گیسوی چون طال را 

آن سینه بلورین، اندام دلربا را 
»دل می رود ز دستم، صاحبدالن خدا را »

در شوق و اضطرابم، تا وصل او شود جور      
           در زیر ماه رخشان، پای بساط وافور 

زن گفت بردی از یاد، آن مهر و آن وفا را 
حقا که خوش دریدی، جرثومه حیا را 

حاال که دادی امروز، اینسان جواب ما را 
ما نیز میدرانیم، پس خشتک شما را 

             درمانده در بیانم، هرچند می زنم زور
      مرتیکه قرم دنگ، این کله پوک محمور 

اینرا بگفت و ناگه، شد بر هوا هوارش 
الفاظ ناسزا را، کرد دمبدم نثارش 

با قهر خود درآورد، از بیخ و بن دمارش 
مشتی گران بکوبید، بر دیده خمارش! 

کرد کله و جبین را، با لنگه کفش ممهور 
رحمی نکرد دیگر، بر حال شوی مقهور 

بگرفت وکیل و بستاند، تا آخرین دالرش
امالک و باغ و خانه، هم جای کسب و کارش
در پیش ناکس و کس، یکباره کرد خوارش 

وصل نگار شیرین، شد پاک زهر مارش 
صد حقه کرد آخر، در کار شوی منفور

یکباره رفت بر باد، آن آشیان معمور 
بگرفت پند شوهر، با دیده و دل و جان 
مو بور و چشم آبی، شد رسم و راه ایمان

در فکر و یار و دلدار، شد هر طرف پریشان
بر هرسرای و برزن، هر کوی و هر خیابان

تا یافت دست آخر، آنی که بود منظور 
پولدار و چشم آبی، بور و جوان و مشهور 

گه ناله ها و شکوه، ار چرخ و از قدر کرد
همواره فحش و نفرین، بر شوی دربدر کرد

با ثروت رسیده یک کار پر ثمر کرد
هر شهر و هر دیاری، با یار خود سفر کرد 

از خاورمیانه، تا هند و خاور دور 
از اصفهان و تبریز، بلخ و هرات و الهور 

غافل ز کار دنیا، او بود نزد یارش 
در شو رو عشق و مستی، در گشت و در گذارش 

ناگه به مرگ شوهر، رفت از کفش قرارش
با چشم تر روان شد، بر صحت مزارش 

در سوگ شوی رفته، آن پیرمرد مغفور   
در جامه سیاهی، پوشیده بود و مستور 

بنشست در کنارش، با مهر بی نظیرش 
شد خیره بر مزارش با یده بصیرش 

بشنید آه او را ، در خاطر و ضمیرش 
کردش خطاب و گفتنش، از عقده خطیرش 

حاال بخور عزیزم، ای یار رفته در گور 
تا دنده ات شود نرم، تا چشم تو شود کور 

بنیاد نیکوکاری نوروز به یاری مردم مبارز ایران شتافت

بنیاد نیکوکاری نــوروز )Nowrooz Charity Foundation( با همکاری ایرانیان 
خّیر و نیکوکار خارج از کشور به یاری هم میهنان مبارزمان در کردستان، زاهدان و خوی 
که در وضعیت قرمز و نابسامانی بسرمی برند، شتافت. این بنیاد، با ارسال مواد غذایی و 
دیگر لوازم مورد نیاز سعی دارد شرایط زندگی و مبارزه را برای مردم شجاع و دلیر ایران 

سهل و آسان تر نماید.
در جریان انقالب »زن، زندگی، آزادی«، برای رهایی ایران از رژیم جمهوری اســالمی، 
بسیاری از جوانان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر پدر، مادر و یا نان آوران 
خود را . این فقدان بار سنگینی را بر دوش دیگر مردم ایران بویژه ایرانیان خارج از کشور 
نهاد. از این رو، بنیاد نیکوکاری نوروز بر آن شد تا هم میهنان مبارزمان را در شهرهای 

کردستان، زاهدان و خوی یاری نماید. 
 

بنیاد نوروز کمک های مالی به همراه بسته های مواد غذایی و دارو را برای مردم مبارز 
و همیشه در صحنه زاهدان و کردستان ارسال نمود. مردمی که اسوه شجاعت، مهربانی 
و دلیری می باشند. مردمی که اگر تمام ایران بنشینند، آنها در مقابل این رژیم مستبد 
سرخم بر نمی آورند. این بسته ها راهی روستاهای کردستان و زاهدان شد، تا بلکه بتواند 

مسکنی بر زخم و دردهای  این روزهایشان باشد. 

 
از سویی دیگر، بنیاد نوروز بسته های کمکی خود را به همراه وسایل گرمایشی از جمله 
بخاری و پتو برای مردم خوی ارسال نمود. مردمی که محرومیت و زلزله را توامان تحمل 
کردند، و هوای سرد زمستان را در چادرهای غیراستاندارد مشمایی بسر بردند. ارسال 
این هدایا مردم خوی و روســتاهای اطراف را در مقابل سرمای استخوان سوز زمستان 
حفظ نمود و برق امیدی بر چشمان کودکان نشاند، تا پس از رهایی کشورمان، بار دیگر 

میهنمان با دست این کودکان آزاد و آباد گردد. 
 

بنیاد نیکوکاری نوروز از تمامی هم میهنانمان در خارج از کشور تقاضا می کند، برای 
تداوم اعتراضات سراسری، مردم مبارز و شجاع داخل ایران را یاری رسانند.

برای اطالعات بیشتر می توانید به سایت زیر مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل 
فرمایید.

www.Norooz.org 
یا شماره های 001-704-544-7800

0001-703-303-6661

اهدای 50 هزار دالر کمک نقدی فدراسیون یهودیان ایرانی-آمریکایی 
به خانواده های دادخواه در ایران

فدراســیون یهودیــان ایرانــی- 
آمریکایــی طــی مراســمی به 
مناســبت تجلیل نوروز باستانی 
و به منظور گرامیداشــت یادمان 
جان فدایان جنبش »زن، زندگی، 
آزادی«، کمک های نقدی به مبلغ 
50 هــزار دالر به مردم نیازمند و 
خانواده های آزادیخواه و دادخواه 

در ایران اهداء نمود.
این فدراســیون برای استفاده از 
 ،)OFAC( تسهیالت قانونی افک
کمک های خود را از طریق »بنیاد 
به  نوروز«  نیکوکاری  غیرانتفاعی 

ایران ارسال کرد.
 

الی الیشمرنی، ریاست فدراسیون 
یهودیان ایرانی آمریکایی در این 
مراســم اظهار داشــت: »کمک 
های نقدی جمع آوری شده برای 
کمک به خانواده هــای نیازمند 
و آزادیخواهی می باشــد که در 
جنبــش »زن، زندگــی، آزادی« 
پدر، مادر و یا نــان آوران خود را 

از دست داده اند. «
 

بهمن معالی زاده کارآفرین و مدیر بنیاد نوروز نیز با اشاره به فعالیت های این بنیاد در 
19 سال گذشته تأکید کرد: »این بنیاد برای ارسال کمک های نقدی به ایران بمدت 
10 ســال است که مجوز افک آمریکا را اخذ نموده و تمامی اقدامات از طریق مسیر 

قانونی انجام می گردد.« 
وی افزود: » با کمک های ایرانیان خارج از کشــور، بسیاری از مصدومین اعتراضات 
اخیر درمان شدند و تعدادی از افرادی که با ساچمه مجروح شده بودند، برای درمان 

به خارج از کشور منتقل شدند. «
 

الهام یعقوبیان نایب رییس اجرایی فدراســیون یهودیان ایرانی آمریکایی نیز اظهار 
داشت: »در شرایطی که هموطنان ما در ایران تالش می کنند تا به آزادی برسند، ما 

نیز در اینجا سعی می کنیم صدای آنها باشیم و آنها را یاری رسانیم. «
 

الزم به ذکر است، در ابتدای این مراسم قطعه کوتاه شاهنامه خوانی براساس داستان 
چکونگی »پیدایش نوروز و جمشید« توســط گردآفرید هنرمند نقال و پیش پرده 

خوان مقیم لس آنجلس اجرا گردید. 

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47487&Status=2
https://www.norooz.org/
https://www.norooz.org/
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  در کانون خبر:

افزایش 23 درصدی حقوق، آموزگاران لس آنجلس را راضی نکرد

پس از یک روز اعتصاب آموزگاران کانتی لس آنجلس، اداره آموزش این شهر افزایش 
23 درصدی حقوق را همراه با 3 درصد پاداش برای بازگشت به کار پیشنهاد کرد، اما 

این پیشنهاد نتوانست آموزگاران را  به مدارس بازگرداند. 
 

اتحادیه کارکنان و آموزگاران منطقه 99  که منطقه لس آنجلس را نمایندگی می 
کند، گفت: آموزگاران برای تأمین هزینه های زندگی ناگزیر به داشتن کار دوم و یا 

سوم هستند و باید این مشکل حل شود. 
 

این اتحادیه، همبستگی و همگامی آموزگاران و خانواده ها در جای جای شهر لس 
آنجلس را یک حس پیروزمندانه دستیابی به حقوق باالتر و خواسته هایشان تلقی 

کرد.  

اقدام جسورانه فرماندار کالیفرنیا در پرداخت اجاره افراد کم درآمد

گوین نیوســام که این روزها در تالش برای حل مشکل بی خانمان ها می 
باشد، دست به یک حرکت جسورانه دیگری زد.  

 
فرمانــدار کالیفرنیا قصد دارد از بودجــه »مدیکید« که مربوط به مراقبت 
های بهداشــتی فدرال می باشد، برای پرداخت 6 ماه هزینه اجاره افرادی 
که مشــکل اجاره بها دارند، اســتفاده نماید و از بی خانمان شــدن آنها 

جلوگیری کند.  
 

گوین نیوســام که تالش دارد با ارزان کردن انسولین و دیگر داروها به کم 
درآمدها کمک نماید، با اجرای این طرح جسورانه می خواهد الگویی باشد 

برای حل مشکل اجاره نشین های کم درآمد. 

https://pandorarugs.com/
https://artemislawapc.com/
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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

نامگذاری پارک معروف
 لس آنجلس به نام »گلوریا مولینا«

پارک معروف لــس آنجلس در داون تاون با نام  LA Grand Park به افتخار 
خدمت »گلوریا مولینا« به این شهر، به نام وی نامگذاری خواهد شد. 

 
گلوریا مولینا از اعضای شورای ناظران لس آنجلس کانتی بود که نقش مهمی در 
فراهم ســازی فضای سبز بازی کرد. وی 23 سال عمر خود را در مسئولیت های 

گوناگون صرف خدمت به مردم در شــورای ناظران کرد و نماینده مردم شهرک 
کره ای ها بود.

 
او در 74 ســالگی به سرطان دچار شد و نخستین التین تبار در شورای شهر لس 
آنجلس بود که از دوران کارش یادگارهای بسیاری در رشد شهر به جا مانده است. 

قاضی فدرال دادگاه منطقه ای
 کالیفرنیا به نفغ خریداران اسلحه رأی داد

قاضــی فــدرال دادگاه منطقه ای آمریکا در کالیفرنیا بــه نفع دارندگان و 
خریداران اسلحه و بر علیه قانون پیشگیری کننده کالیفرنیا رأی داد. 

 
چهار شاکی این پرونده اعالم کرده بودند، شماری از قوانین کالیفرنیا برای 
خرید اســلحه نیمه خودکار، اصل دوم متمم قانون اساسی آمریکا را سلب 

کرده و آن را محدود می نماید. 
در حالــی که از ســال 2013 به بعــد امکان خرید اســلحه های قدیمی 
محدود شــده است، بنا به قانونی که در سال 2001 نخستین بار زیرعنوان 
“ California Unsafe Hand Gun Act” تصویب و اجرایی شــده 
است، نمی توان اسلحه را به ســالح نیمه خودکار با خشاب بزرگ تبدیل 

کرد. 

عضو دموکرات خانه نمایندگان 
خواستار ارزیابی الیحه تولید و فروش ماریوانا شد

فســاد گسترده در صنعت کشت و فروش ماریوانا در کالیفرنیا، مسئوالن محلی و 
اعضای شورای شهر را مورد تهدید قرار داده است. 

 
افرادی که در این صنعت به طور غیرقانونی مشــغول فروش و به دســت آوردن 
درآمد سرســام آور هستند، مســئوالن را تهدید می کنند. این موضوع به همراه 
دریافت رشوه و درآمدزایی از این طریق نیاز به یک حسابرسی دقیق را می طلبد. 

 
»رجــی جونز« عضو دموکــرات خانه نمایندگان از لس آنجلس، درخواســتی از 
قانونگذاران کرد مبنی بر اینکه پس از گذشــت 6 سال از الیحه 64 برای آزادی 
مصرف ماریوانا، در زمان اوقات فراغت برای افراد باالی 11 ســال، صنعت کشت، 
تولید و فروش ماریوانا را با یک حسابرســی و بررســی دقیق ارزیابی کنند. زیرا 
این الیحه قانونی، ســبب گسترش حضور باندهای فروش مواد مخدر از مکزیک 
تا شــمال کالیفرنیا شده و مســئوالن را با دادن رشوه، به فساد می کشاند و یا با 

خشونت مورد تهدید قرار می دهد.  

http://www.manzarkia.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952


5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 359  MARCH  ,24 , 2023 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  359   آدینه   24  مارچ  2023

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

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.

طرح پیشنهاد تبدیل بعضی از جرایم جنایی
 به جنحه در مجلس سنای ایالتی

سناتور دموکرات به نام »لوال اسمال وود« از لس آنجلس در سنای ایالتی، الیحه ای 
را به مجلس پیشنهاد کرد که در صورت تصویب آن، محدودیت زمانی الیحه 47 که 
در ســال 2014 تصویب  شد و شماری از جرایم جنایی به جنحه تبدیل گردید، را 

گسترش  می دهد. 
 

در شــرایط کنونی بیش از 400 هزار مجرم، اتهاماتی دارند که بسیار کوچک بوده و 

هنوز در پرونده شان به عنوان جرم جنایی، مانع استخدام آنها می شود. 
 

حــال در صورتی که این اتهامات به جرم جنحه تبدیل شــوند، این افراد می توانند 
استخدام شوند و پس از پایان دوران محکومیت شان، مانند میلیون ها کالیفرنیایی 

کار کنند و به زندگی خود ادامه دهند.  

»دزدی دستمزد« کارکنان و
 مشکل اداره کار کالیفرنیا

یکی از مشکالت اداره کار کالیفرنیا، نپرداختن حقوق کارکنان ازسوی کارفرمایان 
به طوردرست و کافی می باشد که به » دزدی دستمزد« معروف است. 

 
این مشکل شکایت به دادگاه اداره کار را بیشتر کرده است و در نتیجه رسیدگی 

به آنها و رفتن به دادگاه های دیگر، هزینه و زمان زیادی را صرف می کند. 
 

برای حل این مشکل، قانونگذاران تحقیقات مستقل را ضروری دانسته و اتحادیه 
کارگران آن را ناکافی می داند و به این مسأله اعتراض دارد. زیرا کارفرمایان به 

تالفی شکایت، کارکنان را اخراج می کنند. 
 

مهلت رسیدگی به این گونه شکایت ها از نظر قانون در محدوده 120 روز است، 
در حالی که کارکنان شاکی هم اکنون بیش از 780 روز منتظر دادگاه می مانند 

و در این مدت به سبب اخراج، نمی توانند حقوق بیکاری دریافت کنند. 

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

399

قانونگذاران کالیفرنیا، طرح جریمه شرکت های بزرگ
 توزیع بنزین را بررسی می کنند

قانونگذاران کالیفرنیا در روز پنج شنبه 23 مارچ، موضوع جریمه توزیع کنندگان 
بنزین را که از سوی گوین نیوسام درخواست شده بود، مورد بحث قرار دادند. 

 
گوین نیوسام، در روز چهارشنبه 22 مارچ وقت زیادی را در گفتگو با قانون گذاران 
کالیفرنیا گذراند، تا از آنها بخواهد موضوع جریمه شرکت های بزرگ توزیع بنزین 
را که در ســال گذشــته با افزایش بیش از حد بهای این محصول، سود سرشاری 

بدست آوردند، بررسی و تصویب نمایند.  
 

از آنجایی که در تابســتان گذشته بهای بنزین در کالیفرنیا که به طور میانگین 2 
دالر از سطح کشور باالتر است، به 8 دالر در هر گالن رسید، بنا به پیشنهاد ارائه 

شده از سوی گوین نیوسام، این شرکت ها ملزم به پرداخت جریمه می باشند.
 

به نظر می رســد مجلس نمایندگان کالیفرنیا تا هفته آینــده رأی خود را اعالم  
نماید. 

پیشگیری از فروش آدامس ها و شکالت هایی که از
 افزودنی های شیمیایی خطرناک تهیه شده اند

الیحه ای به نام AB418 به مجلس نمایندگان ایالت کالیفرنیا ارائه شــده 
اســت که در صورت تصویب آن، از فروش شــکالت و آدامس هایی با نام: 
 skittles ، Hot Tamales Candy، ِ Dubble Bubble Twist

Gum پیشگیری می گردد.  
 

این الیحه که از ســوی »جسی گابریل« عضو دموکرات مجلس از وودلند 
هیلز ارائه شــده اســت، به موجب آن آدامس ها و شــکالت هایی که از 
افزودنی شــیمیایی خطرناک و سمی مانند پتاسیوم برومات، تیتانیوم دی 
اکسید، پروپیل پارابن تهیه شده  است،  از فروششان پیشگیری می شود

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

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

History
For AwarenessFor Tolerance & 

Solidarity

سامانه : نه به یهود ستیزی

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

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

www.NoToAntisemitism.org

DONATE

کالیفرنیا دارای بیشترین مورد بیماری قارچی »کاندیدا آریس« است

بنابر اعالم ســازمان CDC ، ایالت کالیفرنیا بیش از هر ایالتی در معرض گسترش 
بیماری قارچی معروف به »کاندیدا آریس« است. 

 
این بیماری قارچی که درمان مشکلی دارد و بیماران بستری شده در بیمارستان ها 
را مبتال می کند، دربرابر بسیاری از داروهای ضد قارچ مقاوم است و از راه لوله های 

تزریق وریدی وارد بدن بیمار بستری شده، می شود و گسترش می یابد. 
 

این بیماری، نشــانه های عفونی خود را در پوست و گوش به صورت زخم نشان می 

دهد و برخی دیگر با بیماری های ادراری و تنفسی همراه می شود. 
 

آسایشگاه های سالمندان، یکی دیگر از محل های رشد این بیماری نیز می باشد. 
 

از 28 ایالتی که این بیماری در آن به تازگی مشــاهده شده است، کالیفرنیا با 359 
مــورد، فلوریدا 349 مورد، نوادا با 384 مورد، ایلینوی با 176 مورد و تگزاس با 160 

مورد در باالی جدول قرار دارند. 

پیشنهاد بخشودگی مالیات ایالتی 
در صنعت فیلمسازی هالیوود از سوی فرماندار کالیفرنیا

بنابر پیشــنهاد »گوین نیوســام« فرماندار کالیفرنیا، در صورت تصویب در مجلس، 
صنعت فیلمسازی در هالیوود از میلیون ها دالر بخشودگی مالیات سود خواهد برد. 

بخشودگی که هیچ یک از دیگر صنایع در کالیفرنیا از آن بهره مند نخواهند بود. 
 

براساس این پیشنهاد، به سازندگان فیلم در این ایالت فرصت داده می شود تا سال 
2025 بخشــی از بدهی مالیاتی خود را  در راه تولید فیلم برای تلویزیون و سینما 

هزینه کنند و از سال 2025 این هزینه ها قابل بازپرداخت به آنان خواهد بود. 
 

گوین نیوسام در خصوص این پیشنهاد گفت: این طرح، فیلمسازی را از دیگر ایالت 
ها جذب کالیفرنیا می نماید و باعث تولید کار بیشتر برای مردم این ایالت می شود. 

 
ناگفته نماند که این بخشودگی تنها برای مالیات ایالتی خواهد بود.

https://parsequalitycenter.org/
https://embracegrowth.com/
www.NoToAntisemitism.org
https://notoantisemitism.org/%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 فرهنگی و هنری:

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

نمایش فیلم مستند »کودتای 53« در سینماهای لس آنجلس
فیلم مســتند » کودتای 53«، نگاهی به ماجرای 28 مرداد 1332 به همراه نمایش 
تصاویر و اسنادی می باشد که دهه ها از چشم عموم مردم و تاریخ نویسان این حوزه 
پنهان مانده است. این فیلم در روزهای 29 و 30 مارچ بر روی پرده سینماهای لس 
آنجلــس به نمایش درخواهد آمد و در پایان، با حضور تقی امیرانی کارگردان فیلم، 

جلسه پرسش و پاسخ برگزار می گردد.
فیلم »کودتای 53 « به کارگردانی تقی امیرانی، محصول ده ســال کاویدن اســناد 
محرمانه و پیگیری مصرانهٔ  شواهد برای درک جزئیات حیرت انگیز کودتا 28 مرداد 
می باشد. نمایش این فیلم تاریخی، فرصتی را برای عالقمندان فراهم می کند تا با 
مشاهده آن، به حقایق پشت پرده ماجرای این کودتا پی ببرند. اسنادی که بسیاری 

از زوایای تاریک تاریخ 70 سالهٔ  این رویداد را نیز روشن کرده است.
بــه این اعتبار، فیلم روایتی از این کودتــا را نمایش می دهد که تاکنون روی پردٔه 

سینما دیده نشده است.
 

برای تهیه بلیت این فیلم می توانید یک روز قبل از تاریخ نمایش، به لینک ســایت 
سینما مراجعه کنید. 

 
زمان نمایش فیلم :  

روز چهارشــنبه،  29 مارچ - ســالن لیمل رویال ) Leammle Royal( - وست 
لس آنجلس

 Laemmle Town Center( 5روز پنج شنبه، 30 مارچ  - سالن لیمل تون سنتر
5( - انسینو 

 

الزم به ذکر است، این فیلم به زبان انگلیسی  و بخش هایی از آن به زبان فارسی با 
زیرنویس انگلیسی می باشد. 

»هفت خوان آزادی«، روایتی از جان گذشتگی ایرانیان 
در بازپس گیری میهن از چنگال اهریمن

نمایش موزیکال »هفت خوان آزادی« بدلیل استقبال هموطنان بار دیگر در
لس آنجلس به روی صحنه می رود. » هفت خوان آزادی«، نمایشی الهام گرفته از 
شــاهنامه فردوسی است که با هنرنمایی 25 رقصنده و بازیگر، 43 سال پایداری و 
از جان گذشــتگی ایرانیان را برای بازپس گرفتن میهن از چنگال اهریمن روایت 

می کند.
بلیت این نمایش موزیکال را می توانید از  گالری عشــق ) در وســت وود( و کیو 

مارکت ) در ولی( خریداری کنید و یا به لینک زیر مراجعه نمایید. 
 

Roycehall.org
زمان: روز یکشنبه، 26 مارچ ساعت 7 بعدازظهر

 
(Royce Hall UCLA ) مکان: رویس هال

Address: 340 Royce Drive, Los Angeles, CA 90095
Parking Structure 5#

 برای اطالع بیشتر می توانید با شماره  2770-800-818 تماس حاصل فرمایید. 
 

کارگردان: ناکتا پهلوان و افشین کتانچی
نویسنده: ناکتا پهلوان

 
بازیگران: 

رکســانا رستگار، نینا نایبی، فریبرز داودیان، شاهین جامعی، افشین کتانچی، علی 
عزیزیان، شهراد فردوتی، کوثر عباسی، نیال زجاجی، سپینود، مادا دیویس، عرفان 
اخوان، یاســی ابراهیمی، داوین تراب زاده, نیــکان هاروی، ناکتا پهلوان و مهتدی 

میرک 

»آقامحمدخان قاجار«
 ) پادشاهی که ملت ایران هرگز او را شاه ننامید(

نویسنده: دکتر ناصر انقطاع / انتشارات: فردوس- ایران / سال انتشار: 1394

...دو روز پس از رســیدن محمدخان به مشهد، سپاهیان علیقلی خان به دستور 
وی شبانه به زندانی که نوجوان سیزده ساله در آن زندانی بود، می روند و او را که 
تازه به خواب رفته بود، بیدار می کنند و در حالی که وی با تردستی می کوشید 
از تاریکی شــب سود برده و از چنگ آنان بگریزد، دســتهایش را می بندد و به 
اتاقی که در آن جراح می باید او را اخته کند می برند. جراح یا جالد با دیدن این 
کودک نحیف که دشواری روزهای جنگ و اسارت او را رنجور هم کرده بود، یکه 
می خورد و به مأموران می گوید: آیا مطمئنید که این کودک را باید اخته کنم؟ 
پاســخ می دهند آری، دستور حضرت عادلشــاه! )علیقی خان( است. جراح می 
گوید: ولی گمان نمی کنم که این کودک تاب تحمل چنین مجازاتی را داشــته 
باشد. مأموران می گویند: چاره ای جز ارجای حکم نیست، زیرا دستور شاه است. 
جراح کودک خواب آلود را روی میز می خواباند و پس از برهنه کردن او در حالی 
کــه محمدخان هاج و واج مانده و هنوز نمی دانســت که با او چه می کنند، به 
درست نمی توانست درد و رنج چنین رفتار را در مغز خود مجسم کند، زیرا اصال 
معنای واژه »اخته« را نمی دانست. به هر روی دژخیم دست به کار می شود و با 
داروهای گیاهی پیرامون بیضه ها و آلت تناسلی او را بی حس می کنند و سپس 

با کاردی تیز دو بیضه او را می برد و . ...
فشــار روانی ای که در شــب بر محمد نوجوان وارد شــد، نگفتنی است و چون 
خونریزی ادامه داشــت و بیم مرگ کودک می رفت، این بود که جای زخم را با 
آهنی گداخته سوزاندند تا خونریزی بند بیاید. سپس وی را روی ماسه های گرم 

خوابانیدند تا زخم زودتر بهبود یابد. 
کودک بی گناه، چند روز بیهوش بود و گمان می کردند که دیگر به هوش نیاید 
ولی پس از به هوش آمدن محمدخان دیگر کودک پرجنب و جوش پیشین نبود. 

بسیار کم سخن می گفت. دیگر به چشم محافظان خود نگاه نمی کرد و ... 
این خشــم و نفرت که تــا پایان زندگی در وجودش موج مــی زد نه تنها هرگز 
او را رها نکرد بلکه موجب بروز جنایات هولناک دیگر از ســوی وی نســبت به 
پیرامونیان او  شــد و رویداهای شــگفت ودردآوری را در تاریخ رقم زد. )صفحه 

15 و 16(
 

... آقا محمدخان ، محمدولی خان قوانلو و مصطفا خان دولو را با ده هزار سپاهی 
آزموده به جنگ آنان فرستاد و دو روز جنگ بی امان با ترکمن ها گذشت. در روز 
سوم با وجود دالوری ها و جانبازی های ترکمن ها، پایداری آنان در هم شکسته 
شد و به دســتور آقامحمدخان، سیصد مرد دلیر ترکمن و هشتصد زن و کودک 
بی گناه آنها به تیغ خونریزی قاجاریان از پای در آمدند. این جنایت باعث شــد 
که بسیاری از ترکمن ها زنان خویش را بکشتند تا به دست مردان قاجان گرفتار 

نشوند و مورد تجاوز قرار نگیرند. 
برخی دیگر از زنان ترکمن ، خویشتن را از ترس اسارت و تجاوز قاجاریان به دام 

مرگ افکندند. 
از این گذشــته برخی از زنان که گرفتار ســربازان قاجار شــدند در یک فرصت 

مناسب کارد را از کمر سرباز متجاوز کشیدند و خود را کشتند . )صفحه 191(
 

شــرکت کتاب: برخی از پژوهشــگران تاریخ به طور دانســته یا نادانسته از لفظ 
»آغا« )با غین( که مخصوص خواجگان و زن ها بوده است برای نام آقامحمدخان 
قاجار اســتفاده کرده اند. به طــور مثال، در یکی از تصحیحــات کتاب معروف 
»تاریــخ عضدی«، مصحح عالوه بر اینکه در مقدمه علناً یکی از اهداف تصحیح و 
چاپ کتاب را »مقایســه ما بین خانواده سلطنتی پهلوی و خانواده های سلطنتی 
قاجاریه«مطــرح کرده، بــر بی کفایتی خاندان قاجار تأکید کــرده و در مقدمه و 
عناوینی که خودش اضافه نموده، بر خالف نســخه خطی، از لفظ »آغا« برای سر 

سلسله قاجاریه استفاده کرده است. 
با بررسی متون دست اول و منابع معتبر تاریخی، نشان می دهد که در هیچ یک 
از ایــن منابع اصیل لفظ »آغا« برای مؤســس قاجاریه به کار نرفته و لفظ »آقا« 
بر ســر نام آقامحمدخان صحیح است، چرا که این لفظ برای سیادت و تظاهر به 
اینکه او فرزند آقا سید مفید استرآبادی بوده در هنگام تولد به نام او اضافه شده 

و بعدها حفظ شده است.
 ادامه این مطلب را می توانید از کتاب »آقا محمدخان قاجار « بخوانید، شما می 

توانید این کتاب را از شرکت کتاب تهیه فرمایید.
 برای خرید این کتاب به ســایت www.ketab.com مراجعه کنید یا اینجا 

کلیک کنید.  

http://www.08global.net/08bus/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21524&Status=2
https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113758
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طنز و خبر:

محروم؟!

رسانه های آخوندی نوشتند: ایران با قطع صادرات گاز، ترکیه را بیچاره کرده است. 
این بیچارگی مال کشــوری است که صاحب ندارد. ترکیه یک صاحب گردن کلفت 
دارد به نام ایاالت مّتحده شــمس آباد! )آمریکای ســابق( که برایش از روسیه، قطر، 
آذربایجان و کشــورهای عربی دیگر هم گاز می آورد. رهبر درمانده هم همیشه فکر 
می کرد گاز آمریکا ده ساله تمام می شود و می افتد به گدایی در بیت ایشان! غافل از 
این که شیطان بزرگ هنوز برای صد سال آینده گاز دارد. حضرت آقا در این جا هم 
فقط عّمامه را بر باد داد! ترکیه بیچاره نیست. برعکس این ایران آخوندی است که از 

درآمدهای گازی محروم شده است.

گریه بر مصائب حسین؟!
یک آخوند حکومتی گفته: چاره تمام افســردگی ها گریه بر مصائب حسین است. 
واهلل تا آن جا که ما در تاریخ خوانده ایم دختران حســین با پول اهدایی یزید قصر 
و باغ خریدند و ســال ها در حال بزن و برقص و عشق و حال بودند. و به کسانی که 
در وصف زیبایی و بذل و بخشش آن ها شعر می گفتند جایزه می دادند و قصر آنها 
محّل خوشی و شادی مردم بوده است! پسرش زین العابدین بیمار هم که تا آخر عمر 

با یزید و حسین و عزایش کاری نداشت.

حفظ حجاب؟!

یک نماینده سابق طویله شوربای افالسی! »مجلس شورای اسالمی« گفته: 
ما امیدواریم خانم ها این دو ســانت روسری را کنار نزنند. بله این 

جناب نماینده ســابق کاماًل درست گفته آن همه غارت و 
دزدی مهم نیست خواهر شــما حجاب ات را نگه دار! 

آن 35 میلیــارد گم شــده، آن دکل نفتی مفقود 
شده و آن 92 هزارمیلیارد تومان غیب  شده هم 

اصاًل مهم نیستند! خواهر شما فقط حجاب را 
رعایت کن. اصاًل همین حجاب است که کار 

و درآمد ایجاد می کند و باعث پیشــرفت 
کشــور می شــود. اگر مردان ایرانی هم 
لطف کنند و همه عّمامه بر سر بگذارند 
صبح بیدار می شوید و می بینید ایران 
اسالمی شده کشــور اّول جهان! البّته 
همین اآلن هم کشــور آقا امام زمان 
)عج( و مولی علی در بسیاری از موارد 
کشــور اّول جهان اســت. در اعدام به 
نســبت جمعّیت، در امر فساد و رشوه، 
در فــرار مغزها، در ناامنــی، در فروش 

کلّیه، کبد، قرنّیه چشم و حّتی قلب! اگر 
انشااهلل تعالی آخوند ها هّمتی بکنند و به 

قول معروف با یک یا حســین دیگر قیمت 
دالر شــیطان بزرگ آمریکای جهانخوار را به 

100 هزار تومان برســانند تا مردم دیگر حّتی 
قادر به خوردن نان خالی هم نباشــند این لیست 

کامل می شود و کشور ما در تمام جهات در دنیا مقام 
اّول را کسب خواهد کرد. البّته واضح و مسلّم است که شما 

دختران و زنان ایرانی در همه حال باید حجاب تان را حفظ کنید 
تا خدای ناکرده بیضه اسالم عزیز ضربه نبیند.

مردم شکم سیر؟!

وزیر علوم دولت پرزیدنت حاج دکتر آفت اهلل ابرام آقای قاتل رییسی ملّقب به » ابی 
پلنگ« گفت: می خواهیم با کره شمالی تبادل دانشجو کنیم. آورین، آورین، به قول 
معروف کور کور رو پیدا می کنه آب چاله رو! خوب کشــوری را پیدا کردید! آن ها 
دوچرخه هم ندارند. اگر شــما با پراید هم بروید آن خواهران و برادران تان خواهند 
گفت: ایرانی ها چقدر ثروتمند هستند؟! و زندگی اشرافی دارند؟! اینترنت هم ندارند 
هر مزخرفی را که درباره امام راحل )ج( و رهبر معّظم تان بگویید قبول می کنند و 
هر معجزه ای را که به آن دو معصوم نسبت بدهید باور می کنند. تازه اگر بدانند ما 
ایرانی ها گوش سگ و گربه را نمی خوریم می گویند چه مردم و کشور شکم سیری؟!

ُگمنام و َکمنام؟!
دادستانی گرگان از دستگیری یک عضو شورای شهر و یک مدیر و کارمند شهرداری 
خبر داد. تا این ها باشند دیگر تک خوری نکنند، حرام خوارها شما سهم  نایب امام 
زمان )عج( و نماینده اش را باال می کشــید و نمی دهید؟ احتماالً جبرییل امین به 
رسول الهی خبر داد که چه نشستی این اراذل و اوباش مفسد فی االرض رشوه می 
گیرند به تو و نماینده مستضعف ات نمی دهند! پس ای سربازان ُگمنام و َکمنام ما 
بروید خانه و  زندگی شان را بگیرید و بدهید به رهبر درمانده و پسمانده که امسال 

وضع اش خیلی خراب و دل ما از دست آویزان اش خون است!

فرق؟!

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری افالسی گفت: از کلمه مسمومّیت استفاده نکنید به 
جایش از کلمه بی حالی استفاده کنید. شما درست می فرمایید ما هم به فرمایشات 
شما اضافه و به اّمت همیشه در پیست رقص و حسینیه توصیه می کنیم. اگر کسی 
بازداشــت شد نگویید طرف زندانی شــده بگویید: رفته چند سال با بّچه های سپاه 
مذاکره کنه! اگر کارش به بیمارستان کشید نگویید مسموم شده بگویید رفته کنار 
بقیه استراحت کنه! اگر طرف افتاد و ُمرد نگویید ُمرده بگویید به غیبت طوالنی رفته! 

اگر خاکش کردند نگویید به خاک ســپرده شــد، بگویید می خواهد یک مّدت  زیر 
زمین تنها باشه! خالصه همه باید یادمان باشد که فرهنگ کلمات آخوندی با آدمیزاد 

فرق دارد!
متنّفر؟!

با هر کدام از نوکران آخوندها حرف بزنید می گویند ما شهید دادیم. آخر احمق های 
عوضی  آخوندها که شهید ندادند نه رهبر درمانده،  نه کوسوی رفسنجانی، نه جّنتی 
نه مّکار شیرازی و نه جوادی آملی هیچ کدام شهید ندادند بلکه شهید را همین مردم 
دادند که امروز از شــما ناراضی اند. و حاال همین مردم فهمیده اند که می شد بچه 
های شان زنده بمانند و وضع زندگی شان از این ها خیلی بهتر باشد و سرشان کاله 
رفته است. دیگر باید مردم چه طور بگویند از شما و دین مسخره تان متنّفر هستند؟!

یا علی؟
سعیدی امام جمعه قم که می گفت رهبر درمانده به هنگام جدا شدن از بدن مادرش 
گفته یا علی! حاال می گوید مردم نگران بچه آوردن نباشند خدا روزی اش رو میده! 
نه آخوند ابله روزی را کســی نمی دهد بلکه خود شخص به دست می آورد. آن هم 
یا با کار و کوشش یا مثل کسی که یا علی گفته با حقه بازی، طرف با همان یا علی 
گفتن گدایی می کند بعد هم پیشنماز می شود و با همان یاعلی گفتن حقوق، بیمه، 
خوراک مفت و پول منبر می گیرد و  زندگی اش تامین می شود. ولی بّچه های ما 
از همان اول می گویند ایران، آزادی، مردم و برای این ها پول مفت به کســی نمی 
دهند پس سیستم پرداخت رزق و روزی در کار نیست باید خودشان هنری صنعتی، 

دانشی، چیزی داشته باشند. 

زلزله؟!

سربار رحیم صفوی گفت: روابط ایران و عربستان  زلزله 
اســت و به زودی به سلطه آمریکا بر منطقه پایان 
می دهد. آخوند دورو  وقتی با عربســتان قطع 
رابطه کرد گفت: این ننگ از دامان جمهوری 
اســالمی پاک شد حاال ریل عوض کرده و 
شــیپور را از سر گشادش می زند! خوب 
مردک اگر سلطه آمریکا با این جنگولک 
بــازی ها تمام می شــد چرا قبال این 
کار را نکردید؟ در ضمن اگر قرار بود 
قدرت آمریکا با این شامورتی بازی ها 
تمام شود تا حاال چیزی از این کشور 
باقی نمانده بــود. امروز تمام  دنیا از 
دوچرخه، گوشی، دارو  تا هواپیما و 
ماهواره وابســته به امریکا و نیازمند 

لطف شیطان بزرگ است. 
اسالم، اسالم؟!

نمایندگان طویله شــوربای افالســی! 
)مجلس شــورای اسالمی( که خودشان 
همگی از خبرچینان مهدی )عج( هستند از 
عملیات خاموش  این جیره خواران آخوندی 
برای بوجود آوردن تمدن اسالمی تشکر کردند. 
ما نمی دانیم این ها از کدام تمدن اسالمی حرف 
می زنند کشوری که سر تا پای تمام ادارات اش را فساد 
گرفته و هر کس دســت اش برسد از این کشور اسالم زده 
فرار می کند، این موجودات به فکر کدام اسالم هستند؟ طبق آمار 
خودشان 80 درصد مردم اصالً شیعه نیستند و نماز نمی خوانند و بیشتر از این 
تعداد هم روزه نمی گیرند دروغ و کالهبرداری و رشــوه هم که از در و دیوار ادارات 
دولتی و به ویژه بیت رهبر معّظم  باال می رود آن وقت حیرت انگیز است که این ها 

اسالم، اسالم می کنند؟!

چیزی دندان گیر؟!

قیمت دالر در لبنان رکورد زد و به 95 هزار لیره در مقابل یک دالر آمریکا رســید. 
آهای آســید حسن خرس الهو شــما کمی دیگر صبر کن تا توافق بین آخوند ها با 
شیطان بزرگ به سرانجام برسد پول کالنی خواهد رسید. مردم ایران که باید باد هوا 
بخورند و کف دست به آب بروند خوشا به حال تو و اذناب و دواب ات، فرزند عقدی 
رهبر معّظم مسلمین مستضعفین جهان و حومه تو هستی! مردم ایران فرزندان  صیغه 
ای آن حضرت هستند و چون از رهبر درمانده متنفراند چیز دندان گیری به آن ها 

نمی رسد.
مهم نیست؟!

سازمان حقوق بشر ایران گفته: بازداشت شدگان ایران از خدمات درمانی محروم مانده 
اند. فقط آخوند زنده باشد، بقّیه مهم نیستند مگر آن همه انسان که از بی پولی و نبود 
واکسن ُمردند، کسانی که از نبود اکسیژن ُمردند، کسانی که با نوشیدن شاش شتر  و 
پشگل ماچه االغ ُمردند خم به ابروی آخوند آمد؟ در همین مسمومیت های شیمیایی 
چند دختر و پسر نوجوان ُمردند مگر آخوند ناراحت شد؟ حفظ حکومت آخوندی مهم 

است بقّیه اش به درک، همه مردم بمیرند، مهم نیست؟!
بیســت و  )آدینــه(  – شــش شــنبه  – مدینــه منــّوره مونتریــال  کانــادا 
جگــری!                                                                                                                                         خــون  دربــدری    2023 ســال  المبــارک!  مــارچ  مــاه  چهــارم 

برابر با چهارم فروردین ماه سال 1402 مهرورزی زنجیره ای!

شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی
email: pirekhorasani@yahoo.ca

نخستین دشت نوروزی

http://scibg.com/
mailto:pirekhorasani%40yahoo.ca%0D?subject=
mailto:pirekhorasani%40yahoo.ca%0D?subject=
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951
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 رویدادها ) به ترتیب تاریخ برگزاری از راست به چپ ( :

کنسرت نوروزی دنیا 
در حمایت از حقوق بشر در ایران

THE NOWRUZ CONCERT:
 UNITY FOR FREEDOM

Location:
Renee and Henry Segerstrom Concert Hall

03/26/2023 – 7:00 pm

avaaz
written and performed by 

Michael Shayan
directed by

 Moritz von Stuelpnagel
Segerstrom Stage

April 29, 2023 8:00PM  
May 27, 2023 8:00PM

Emmes/Benson Theatre Center
655 Town Center Drive, PO Box 

2197, Costa Mesa, CA 92628
Alex Theatre

216 N Brand Blvd, Glendale, CA 91203

The Carriage Driver 
(Iran, 1971)

 Sunday, April 7 · 30pm
Billy Wilder Theater

 at the Hammer Museum 
10899 Wilshire Boulevard 
Los Angeles, CA 90024

Friday, March 31
 9am - 8:30pm

GRAMMY Museum L.A. Live 
800 West Olympic Boulevard

Los Angeles, CA 90015

Woman.Life.Freedom 
Photo Exhibition

Tuesday, April 4    6 - 9pm
HAMZIANPOUR & KIA GALLERY 
5225 Wilshire Boulevard., Suite 212

 Los Angeles, CA 90036

زمان نمایش فیلم :  
روز چهارشنبه،  29 مارچ - سالن لیمل رویال
 ) Leammle Royal( - وست لس آنجلس

روز پنج شــنبه، 30 مارچ  - سالن لیمل تون سنتر5 
)Laemmle Town Center 5( - انسینو 

Saturday
March 25

11am
Sherman Oaks

Galerria

https://roycehall.org/calendar/details/seven--labours
https://www.eventbrite.com/e/13-bedar-party-in-orange-county-with-sasy-tickets-569974157047?aff=ebdssbdestsearch
https://tickets.kodoom.com/select?id=85115
https://farhang.org/nowruz/the-nowruz-concert-unity-for-freedom
https://cart.scr.org/13406/13437
https://farhang.org/concerts/zan-voices-of-freedom
https://www.eventbrite.com/e/oc-biggest-nowrouz-celebration-persian-new-year-tickets-560975140747?aff=ebdssbdestsearchhttp://
https://www.youtube.com/watch?v=gT9cjPfCWpE
https://farhang.org/workshops-lectures/iranian-armenian-ancestral-flexibility-adaptability-and-continuity
https://www.eventbrite.com/e/the-carriage-driver-iran-1971-tickets-581143404567?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.com/e/world-woman-hour-tickets-469671458977
https://www.eventbrite.com/e/womanlifefreedom-photo-exhibition-tickets-561012201597?aff=ebdssbdestsearch
https://coup53.com/
https://www.iajf.org/
https://www.iajf.org/
https://www.iajf.org/
https://www.iajf.org/
https://www.iajf.org/
https://vitaminx.vip/events
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
24 مارچ تا  30 مارچ  ) 4 فروردین تا 10 فروردین (

 آدینه 4 فروردین   ||  24 مارچ

690 خورشیدی  )1311 میالدی(
زادروز  امیرخسرو دهلوی شاعر فارسی زبان در هندوستان

1312 خورشیدی )1933 میالدی(
زادروز  استاد حبیب اهلل بدیعی آهنگساز و نوازنده ویُولُن 

1316 خورشیدی )1337 میالدی(
زادروز  عبــاس پهلــوان نویســنده، روزنامه نگار و ســردبیر هفته نامه  مشــهور 

»فردوسی« در ایران و فردوسی امروز در لوس آنجلس 
1326 خورشیدی )1947 میالدی(

درگذشت مهدی نوایی اصفهانی، نوازنده چیره دست نی
1328 خورشیدی  )1949میالدی(

چاپ و انتشار کتاب »انتقاد بر قانون اساسی ایران از نظر حقوق زن« نوشته دکتر 
مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان و استاد دانشگاه

1330خورشیدی  )1951میالدی(
ترور و درگذشت دکتر عبدالحمید زنگنه، رئیس دانشکده  حقوق

1331 خورشیدی )1952 میالدی(
تســلیم دادخواست مجدد انگلستان علیه دولت ایران در ملی کردن نفت و خلع 

ید از شرکت نفت انگلیس، به دیوان دادگستری بین المللی الهه
1365خورشیدی  )1986میالدی(

درگذشت دکترامیرحسین یزدگردی - نویسنده و ادیب

شنبه 5 فروردین  ||   25 مارچ

1278 خورشیدی )1899 میالدی(
انتشار نخستین شماره  مجله  »عالم نسوان« زیر نظر نوابه صفوی

1324 خورشیدی )1945 میالدی(
زاد روز  دکتر مســعود آذرنوش - باستانشــناس  و رئیس پژوهشــکده باستان 

شناسی 
1330 خورشیدی )1951 میالدی(

انتصاب محمد حجازی )مطیع الدوله(، نویســنده معروف، به ریاســت اداره کل 
تبلیغات و انتشارات 

   آثار مکتوب محمد حجازی از ســوی شرکت کتاب تجدید چاپ شده اند و در 
شرکت کتاب موجودند

1332 خورشیدی )1953 میالدی(
زادروز  حسن میرعابدینی، منتقد و پژوهشگر ادبیات

1361 خورشیدی )1982 میالدی(
درگذشــت استاد اسماعیل ادیب خوانســاری، خواننده و ردیف دان )تولد 1280 

خورشیدی(
1399خورشیدی )2020میالدی(

درگذشت فرزانه تاییدی بازیگر تئاتر و 
سینما در لندن 

یکشنبه 6 فروردین  ||   26 مارچ

1331 خورشیدی ) 1952میالدی(
درگذشت قاسم غنی، پژوهشگر، مؤلف، و مترجم در امریکا

دوشنبه 7 فروردین  ||   27 مارچ

1323خورشیدی )1944 میالدی(
زادروز خسرو شکیبایی، بازیگر سینما و تئاتر 

1325 خورشیدی )1946 میالدی(
زادروز  شاهین فرهت موسیقیدان

1327 خورشیدی )1948 میالدی(
نخستین کلنگ ساختمان آرامگاه سعدی در شیراز به زمین زده شد.

1341 خورشیدی )1962 میالدی(
درگذشت کاظم زاده ایرانشهر، ادیب و روزنامه نگار، در سوئیس

1385 خورشیدی )2006 میالدی(
درگذشــت منوچهر همایون پور آوازخوان و ردیف دان سال های دهه سی و چهل 

بر اثر عارضه قلبی در تهران در سن 82 سالگی.

سه شنبه 8 فروردین   ||  28 مارچ

1340 خورشیدی ) 1961 میالدی(
زادروز  کورش همه خانی، شاعر

1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(
نخســتین انتصاب »زن« ایرانی به مقام مدیرکلی: عفت الملوک نحوی در وزارت 

آب و برق، و عذرا ضیایی در وزارت آبادانی و مسکن
1348 خورشیدی )1969 میالدی(

درگذشت عبدالحسین سپنتا از پیشگامان سینمای ایران و سازنده فیلم دختر لر
1401خورشیدی )2022میالدی(

درگذشت علی رضاقلی )زاده تیرماه 1326( پژوهشگر ایرانی حوزه جامعه شناسی 
و علوم سیاســی نویسنده دو کتاب جامعه شناســی خودکامگی و جامعه شناسی 

نخبه کشی.

چهارشنبه 9 فروردین  ||   29 مارچ

1360 خورشیدی )1981میالدی(
درگذشت مهدی مصری - بازیگر تئاتر و »سیاه باز« معروف

1377 خورشیدی )1998میالدی(
درگذشت »لرتا هایراپتیان«، قدیمی ترین زن بازیگر در تئاتر ایران 

1386 خورشیدی )2007 میالدی(
درگذشــت عزیزاهلل رفیعی، فیلمبردار و کارگردان معروف فیلم های فارســی، در 

سن 85 سالگی در امریکا

پنجشنبه 10 فروردین  ||   30 مارچ

1272 خورشیدی  )1893 میالدی(
زادروز علی اصغر حکمت نخســتین رئیس دانشــگاه تهران، وزیر معارف، استاد 

دانشگاه و ادیب در شهر شیراز  )درگذشت: 3 شهریور 1359(
1291 خورشیدی )1912 میالدی(

درگذشت میرزا ابوالقاسم محمدنصیر )طرب( شاعر و خوشنویس
1326 خورشیدی )1947میالدی(

اعدام قاضی محمد، صدر قاضی، و سیف قاضی از رهبران ُکرد
1334 خورشیدی )1955میالدی(

زادروز شهال شرکت، روزنامه نگار فمینیست ایرانی و مدیر مسئول ماهنامه زنان
1354خورشیدی )1975میالدی(

زادروز بهار سومخ، بازیگر ایرانی تبار آمریکایی - یهودی 
1358 خورشیدی )1979 میالدی(

 تغییر رژیم شاهنشــاهی در ایران، توسط روح اهلل خمینی که یک فرم حکومتی 
جمهوری اسالمی آری یا نه را به رفراندم گذاشت. 

1358 خورشیدی )1979 میالدی(
اعالم برقراری نظام جمهوری اسالمی در ایران

1387 خورشیدی )2008 میالدی(
درگذشت فریدون آدمیت، 
و  برجســته  دیپلمــات 
نگار  تاریــخ  و  نویســنده 
 87 ســن  در  سرشــناس 
از آثار  ســالگی در تهران. 
او می تــوان به »فکر آزاد و 
مقدمه نهضت مشروطیت«، 
»اندیشه های میرزا آقاخان 
کرمانــی«، »اندیشــه های 
میرزا فتحعلی آخوندزاده«، 
طالبــوف  »اندیشــه های 
»اندیشــه ی  تبریــزی«، 
و  قانون«  و حکومت  ترقی 
غیره نام برد. )تولد 1299 

خورشیدی(
    آثار او در شرکت کتاب 

موجود است

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

در جنوب کالیفرنیا

359359
نه به یهودستیزی

از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

اعتصاب آموزگاران لس آنجلس 
در زیر باران بهاری و پذیرایی شهردار
آموزگاران لس آنجلس، نخستین روز  اعتصاب خود را از روز سه شنبه 21 مارچ 
در زیر باران بهاری این شهر آغاز کردند و شهردار این شهر از آنها پذیرایی کرد.  

 
اعضای اتحادیه آموزگاران لس آنجلس که هفته گذشــته روز سه شنبه را برای 
آغاز اعتراض و اعتصاب خود اعالم کرده بودند، با حضور در داون تان لس آنجلس 
و پارکینــگ ون نایز و نقاط دیگری که نزدیک به مدارس لس آنجلس اســت، 

حضوریافته و از مسئوالن خواستند صدای اعتراض آنها را بشنوند. 
با آغاز این اعتصاب نزدیک به 500 هزار دانش آموز در خانه ماندند. 

کارن بس شــهردار لس آنجلس درخواست کرد به اعتصاب کنندگان و خانواده 
ها خوراک و آب بدهند.  از سوی دیگر بسیاری از دانش آموزان، خوراک روزانه 
خود را از مدرســه و یا ناحیه های آموزشی  که برای توزیع در نظر گرفته شده 

بود، دریافت نمودند. 
 

خبرگزاری ایرانشهر:
در راستای این خبرگفتنی است، آموزگاران در لس آنجلس برای حقوق بیشتر 
اعتصاب کرده و خود مدارس را بمدت 3 روز تعطیل می نمایند و شــهردار این 

شهر با ناهار از آنها پذیرایی می کند،
در حالی که در ایران آموزگاران برای حقوق پرداخت نشده خود تجمع می کنند 
و در شب عید خواستار حق و حقوق خود می باشند، نیروهای انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران با ضرب و شتم و زندانی کردن از آنها پذیرایی می کند! 

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

