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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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آیا مسمومیت های زنجیره ای، 
از آموزه های »فناوری سرکوب« 

روسیه به رژیم 
جمهوری اسالمی است؟

شرایط اضطراری کرونا در 
کالیفرنیا پایان یافت

آیا ممنوعیت تازه ای 
برای فروش تنباکو در راه است ؟

دموکراتها خواستار مقررات 
دشوارتر برای مالکیت اسلحه شدند

احتمال افزایش بهای گاز
 در سال 2024

برق 49 هزار خانوار در
 لس آنجلس قطع شد

جدال بر سر تأیید اریک گارستی 
به عنوان سفیر آمریکا

اختالسگر میلیون دالری به 
آمریکا بازگردانده شد

شعر: خانه
سعيد شيرازي صفحه 6

چرا سلطنت طلب نيستم!
 و به وليعهد رای می دهم

کورش سليمانی )زم( - صفحه 2

برگزاری همایش »روز جهانی زن« 
در لس آنجلس در حمایت از انقالب 

»زن، زندگی، آزادی«
صفحه 2

جرج هارونيان خطاب به 
حامد اسماعيليون:

 دردهای ملت ایران را »بدون 
تبعيض« در نظر بگيرید!

صفحه 4

در صفحات دیگر:

قابل توجه صاحبان امالک و 
مستغالت در اسرائيل 

تيم ما در اسرائيل و آمریکا امالک شما را به 
بيشترین قيمت ممکن به فروش می رساند.

در آخرین معامله،  زمينی خالی را به مبلغ 
150 ميليون دالر به بزرگترین توسعه دهنده 

امالک )Developer( در خاورميانه به 
 فروش رساندیم

(424)385-2981

قابل توجه همه منجمله شما 
اگر بيزینس جدیدی باز کرده اید؟

اگر تغييراتی در نوع شغل خود داده اید؟
اگر محصول جدیدی دارید؟

اگر کتابی نوشته اید؟
اگر اختراعی کرده اید ؟

اگر جدیدا گواهينامه ای ) الیسنسی( گرفته اید؟
اگر رویدادی )Event( ای را برگزار می کنيد؟

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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شبکه NBC: ابهامات مسموميت »عمدی« دختران دانش آموز در ایران
هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر ایران 
مستقر در نیویورک، مســمومیت های سریالی 
دانش آمــوزان دختر در ایران را ناشــی از یک 
»تفکر بنیادگرایانه« در جامعه خواند و گفت: » 
اینکه گروهی توانسته اند با چنین مصونیتی این 

کار را انجام دهند، بسیار نگران کننده است.«
برخی از اپوزیســیون رژیم جمهوری اسالمی بر 
این باورند که موج اخیر مســمومیت ها، اقدامی 
»انتقام جویانه« از اعتراضاتی است که پس از قتل 
مهسا امینی در سراســر کشور به وقوع پیوست 
. زیــرا دانش آموزان دختــر در حیاط مدارس و 
کالس هــای درس در خط مقدم خیزش انقالبی 
مردم ایــران قرار داشــتند و آنها با برداشــتن 
روســری ها و پاره کردن تصاویــر رهبران رژیم 
جمهوری اسالمی در مقابل قوانین سخت گیرانه 

این رژیم ایستادند.
 

مســیح علی نژاد، فعال و روزنامه نــگار ایرانی در 
توییتی نوشت: »مسمومیت دختران دانش آموز، 
انتقام رژیم تروریست جمهوری اسالمی از زنان 
شجاعی اســت که پرچمداران مخالف با حجاب 
اجبــاری اند و دیوار برلین ایــن رژیم را به لرزه 
درآورده انــد. آنها با این کار مــی خواهند مانع 

انقالب » زن، زندگی، آزادی «  شوند.«
حسین رونقی یکی دیگر از فعاالن این عرصه در توییتر خود نوشت: »در ساختاری که 
یک شهروند به دلیل نوشتن شعار علیه حکومت توسط لباس شخصی ها مورد ضرب 
و شتم و بازداشت قرار می گیرد، نمی توان گفت که مسمومیت عمدی و سازمان یافته 

دختران دانش آموز خودسرانه و بدون اطالع بوده است.«
رونقی گفت: »حمله به دانش آموزان دختر و آزار و اذیت آنها حمله به آینده همه مردم 

ایران است.«
 

معصومه ابتکار که اولین معاون زن رئیس جمهور وقت پس از انقالب اســالمی بوده 
است، در توییتر خود نوشت: »همه منتظر اقدام فوری دستگاه های انتظامی و قضایی 
هســتند.  چرا اینهمه تعلل؟ نکند مثل اسیدپاشان اصفهان شود! آیا نسبتی بین عدم 
تصویب قوانین نفی خشونت علیه زنان و این وقایع وجود دارد؟ یک بار برای همیشه 

حجت را بر متحجران ضد زن تمام کنید.«
ترجمه گروه خبری ایرانشهر 

nbcNews منبع سایت خبری

فراخوان ارائه گزارش از سوی مردم ایران 
به هيأت حقيقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل

هیأت حقیقت یاب شــورای حقوق بشر 
اقدامات  سازمان ملل)FFMI( در مورد 
رژیم جمهوری اسالمی، طی فراخوانی از 
تمامی افراد، گروه ها و سازمان ها خواسته 
است تا هرگونه اطالعات، اسناد، تصاویر و 
فیلم هایی در راستای نقض حقوق بشر از 
سوی این رژیم در مورد »کودکان، زنان و 
اقلیت ها و دیگر افراد جامعه«، را به این 

کمیته ارسال نمایند.
این هیأت یادآوری کرده است، به منظور 
امنیت افراد گــزارش دهنده، با توجه به 
محرمانه بودن اطالعات، هویت افرادی که 

با آنها همکاری می کننــد، محفوظ خواهد ماند و در صورت 
رضایت کامل گزارشــگر نام وی فاش خواهد شد، در غیر این 

صورت تمامی اطالعات و گزارشات محرمانه می باشد. 
هیأت حقیقت یاب از افراد، گروه ها و سازمان هایی که مایل به 
همکاری می باشند، خواسته است، تصاویر، فیلم ها و گزارشات 

خود را به آدرس ایمیلی که در زیر به آن اشــاره شــده است، 
ارسال نمایند.  

این هیأت در فراخوان خود تأکید کرده است، به منظور امنیت 
بیشــتر، ارسال اطالعات از طریق ایمیلی که دارای »پس ورد 

و رمز « می باشــد، انجام گردد و 
» عنوان اطالعات« را در قسمت 

برگزاری آیين بزرگداشت نوروز باستانی 1402 
در لس آنجلس با شعار »زن، زندگی، آزادی«

در بزرگداشــت آیین نوروز باستانی، این یادگار دیرین آزاد 
اندیشان، با حمایت از شعار» زن، زندگی، آزادی«، روز شنبه 
18 مارچ 2023 )27 اسفند 1401( در محوطه شهرداری 

منطقه غرب لس آنجلس گرد هم می آییم.
در ایــن رویداد که به همت کتابخانه همگانی لس آنجلس 
در فضای باز برگزار می شــود، هنرمندان ایرانی مقیم لس 
آنجلس برنامه های هنری اجرا خواهند کرد و کارگاه های 
آموزشــی و فعالیت های تفریحی نیز برای همه سنین در 

کنار آن برگزار خواهد شد. 
از دیگر برنامه ها در این روز می توان به شعرخوانی، اجرای 
موســیقی و نمایش پرفرمونس هــای اعتراضی، برگزاری 

مسابقه و سخنرانی نیز اشاره کرد. 
 

شایان ذکر است، در محل برگزاری این مراسم، غرفه های 
نمایش ساخت دکمه های تزیینی و آثار هنری جمعی، تهیه 
مجله شخصی، طراحی و رنگ آمیزی تخم مرغ و کاردستی 
های نوروزی برای کودکان، نمایش خزندگان و دیگر برنامه 
های سرگرم کننده به همراه جایزه ها و یادگاری های ارزنده 

از سوی کتابخانه ارائه خواهد شد. 
 

الزم به ذکر اســت که تعداد پارکینــگ در محل موجود 
محدود می باشد و پارک خودرو در خیابان های اطراف نیز 
امکان پذیر اســت. در این مکان نیز، غرفه های فروش غذا 

حضور خواهند داشت. 
برای آگاهی بیشتر از این رویداد، می توانید با 08 ایرانیان 
یا یکی از کتابداران پارسی زبان در کتابخانه های زیر تماس 

حاصل فرمایید.   
• کتابخانه وست ولی: 818-34۵-۹80۶
• کتابخانه وولند هیلز: 818-22۶-0017
• کتابخانه مار ویستا: 310-3۹0-34۵4

 
ایــن رویداد توســط کتابخانه همگانی لــس آنجلس و با 
مشارکت مالی و پشتیبانی گروه های زیر برگزار می شود: 

هیئت اجرایی برابری نژادی کتابخانه همگانی لس آنجلس، 
شــهرداری منطقه 11 لس آنجلس و عضو شــورای شهر 
تریســی پارک، اتاق بازگانی وست لس آنجلس، رستوران 

دلفی، کافه خلیج فارس، شــرکت کتاب، رادیو ایران ۶70 
ای ام و انجمن کتابداری پسیفیک پلسیدز: گروه دوستان 

کتابخانه پلسیدز. 
 

منتظر دیدار سبز شما هستیم. 
 

زمان : روز شنبه،18 مارچ 2023، از ساعت 10:30 صبح تا 
1:00 بعد از ظهر

مکان: محوطه شهرداری منطقه غرب لس آنجلس ) فضای 
باز پشــت کتابخانه همگانی شعبه وست لس آنجلس، در 

تقاطع بلوار سنتامانیکا و خیابان پوردو(
 1645Corinth Ave, Los Angeles, CA 90025

ادامه مطلب در صفحه 2  

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://www.nbcnews.com/news/world/iran-poisoning-schoolgirls-deliberate-islamic-republic-rcna72610
https://www.nbcnews.com/news/world/iran-poisoning-schoolgirls-deliberate-islamic-republic-rcna72610
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چرا سلطنت طلب نيستم! و به وليعهد رای می دهم

اول اینکه من به هیچ وجه با شاهزاده رضاپهلوی دلخوری شخصی، اشکالی 
ندارم و از ســال های پیش وقتی که به مدرسه می رفتم او را دوست داشتم 
و دعایش می کردم چونکــه روز نهم آبان بدنیا آمده بود و به همین جهت 

مدرسه ها یک روز تعطیل بود!
دوم اینکه به پیروی از دیدگاه برخی از مخالف های سرســخت شاهزاده یا 
آقای رضاپهلوی که دســت بر قضا آنها هم سلطنت طلب نیستند، در حال 
حاضر هیچ شخصیتی مناسب تر یا شــناخته شده تر از ولیعهد سابق ایران 

نیست.
ســوم اینکه ولیعهد سالهای بسیاری از عمرش را در سیاست گذرانده و کم 
بیش با این امور آشناســت، به ســه تا و نصفی زبان – به ویژه اصطالحات 
ســاده و مردمی زبان فارسی تسلط دارد و از حرف زدن و نوشتن یک نفر 
بخوبی می توان به میزان شــخصیت و معلومات و فهم و شــعور او پی برد 
)امیدوارم که شما به نوشتن و حرف زدن من توجه نکنید و فقط به ولیعهد 

توجه داشته باشید(
چهــارم اینکه خود ولیعهد بهترین تصمیم سیاســی را گرفته و خودش از 
رژیم جمهوری )نه اســالمی( دفاع می کند و سلطنت موروثی را نمی پذیرد 
و اگر هم ســلطنتی در کار باشد، باید انتخابی باشد و پارلمانی، مثل بعضی 

از کشورها اسم هاشون را نمی دونم. 
پنجم اینکه خود ولیعهد بخوبی می داند که نسل امروز با گذشته فرق کرده 
و دنبال یک نفر نمــی رود و می داند خودش در ایران طرفداران زیادی که 
خواهان ســلطنت باشند، ندارند و در تظاهرات و خیزش ماه های پیش ذکر 

خیر چندانی از او نشده است. 
ششم اینکه می داند شعار »رضاشاه – روحت شاد« یک دهن کجی به خود 

اوست و خیرش به جمهوری اسالمی می رسد، نه خود او.
هفتم و حرف آخر اینکه...

رژیم ســلطنتی برای آینده ایران خطرناک است، نه وجود سلطان یا ملکه 
آینده ایران. بلکه طرفداران ولیعهد و رژیم سلطنتی در خارج از ایران است 

که وحشت در دل مردم انداخته اند. 
خــود من هم که به برکت حرف ها و عملکردهای ولیعهد کم کم داشــتم 
به رژیم ســلطنتی دلگرم می شــدم، وقتی که رفتارهای غیرقابل انتظار و 
وحشــیانه آنها را در تظاهراتی که برگزار کنندگان آن از قشرها و مرام های 
متفاوت بودند، دیدم و دیدم که این بزرگواران کوچکترین احترامی به حق 

و حقوق و نظریه های دیگران ندارند. انگشت حسرت به دهان گرفتم. 
و زانوی غم در بغل و با خود گفتم، اگر این سلطنت طلبان محترم از حاال و 
آنهم برخالف گفته های خود ولیعهد و آنهم در مهد آزادی دنیا چنین رفتار 
وحشــیانه و دیکتاتور مآبانه ای را دارند، وای به حال روزگاری که قدرت را 
در دست داشــته باشند! ... الجرم آهسته زیر لب با خودم گفتم که من به 

گور بابای خودم می خندم که به رژیم سلطنتی رای بدهم.

برگزاری همایش »روز جهانی زن« در لس آنجلس
 در حمایت از انقالب »زن، زندگی، آزادی«

به مناســبت گرامیداشــت »روز جهانی زن« و به منظور همبستگی با انقالب »زن، 
زندگی، آزادی« و محکوم کردن جنگ بیولوژیکی رژیم ضد زن جمهوری اســالمی 
علیه دختران دانش آموز در ایران، مرکز سایمون ویزنتال همایشی را در روز چهارشنبه 
8 مارچ با حضور دست اندرکاران رسانه های گروهی آمریکا و هم میهنان دلسوزمان 

در لس آنجلس برگزار می کند.
 در این مراسم »مریم معمار صادقی« کنشگر دموکراسی و بنیانگذار انجمن کوروش، 
و »آرتمیس مشــتاقیان« تهیه کننده برنامه هــای CNN به عنوان میهمانان این 
همایش حضور خواهند داشت و مجری این برنامه »لیزا دفتری« خبرنگار ارشد شبکه 

فاکس نیوز می باشد. 
هدف از برگزاری این مراســم، تنویر افکار عمومی مردم و رسانه های گروهی آمریکا 
در مورد اعتراضات مردم ایران با پرچمداری دختران و زنان ایرانی و تأکید بر پوشش 

خبری برخوردهای ضد زن رژیم جمهوری اســالمی بویژه مسمومیت های عمدی 
دختران دانش آموز با گاز های سمی می باشد.  

 
برای شرکت در این همایش، خواهشمند است با کلیک کردن اینجا ثبت نام 

نمایید. ) ثبت نام رایگان می باشد(.
 

زمان همایش: روز چهارشنبه ، 8 مارچ ، ساعت شروع  7:00 بعدازظهر 
مکان همایش: کالیفرنیا، لس آنجلس، موزه تالرنس واقع در ۹78۶ دبلیو پیکوبولوار

 Museum of Tolerance
9786W Pico Blvd, Los Angles, CA 90035

»موضوع « ایمیل وارد نشــود و فقط اطالعات و گزارشــات و اسناد به پیوست ارسال گردد. 
همچنین  افرادی که می خواهند فیلمها و یا مطالب دیجیتالی با حجم باال ارسال نمایند، از 
طریق  ایمیل به این هیأت اطالع دهند تا در زمان مقرر با آنها تماس بگیرند و امکان ارسال 

فایل های حجیم را به روشی امن برای آنها فراهم نمایند. 
الزم به ذکر اســت، پس از ارســال پیام به FFMI، آن را به طور کامل از دستگاه خود )از 
جمله از فولدر سطل زباله( حذف کنید و آدرس ایمیل ارسال FFMI را در مخاطبین خود 

ذخیره نکنید.
 

آدرس  ارسال گزارشات، اسناد، فیلمها و تصاویر به هیأت حقیقت یابت بین المللی شورای 
)FFMI( :حقوق بشر سازمان ملل

Email: submissions-ffmiran@un.org
 

موارد قابل گزارش عبارتند از: 
• سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسالمی 
ایران، از جمله: اتهام حبس و بازداشت های خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده 
بیش از حد از زور، ارتکاب شــکنجه و ســایر رفتارهای غیرانسانی و ناپدیدسازی اجباری، و 
نیز مرگ صدها معترض مســالمت آمیز و بازداشــت هزاران نفر«؛ »بازداشت، حبس و آزار 
جسمی، روانی و جنسی زنان و دختران در جمهوری اسالمی ایران به دلیل استفاده از حقوق 
بشــر و آزادی های اساسی خود«؛ »دستگیری خودسرانه کودکان در رابطه با اعتراضات، از 
جمله یورش به مدارس، و محبوس ســازی کودکان در »مراکز روانی««؛ » بازداشت و حبس 

خودســرانه اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشــر به منظور محدود کردن حق آنها 
برای ساماندهی یا شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز، و نیز گزارشات راجع به اتهام زنی های 
مستوجب مجازات اعدام برای معترضان با جرائم سطح پایین تر از جدی ترین جنایات«؛ و 
»ایجاد محدودیت در ارتباطات به نحوی که بر استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه اثر گذاشته، 

از جمله قطع اینترنت و مسدودسازی رسانه های اجتماعی.«  
• حقایق و شرایط راجع به سو نیت تخلفات مورد اتهام، از جمله تأثیر و پیامدهای متفاوت آن 
بر زنان، مردان، دختران و پسران؛ اتهامات راجع به ارتکاب رفتار تفکیک گرایانه علیه مردان 
و زنان، پســران و دختران و سایرین. و همچنین اشکال تبعیض و خشونتی که علیه جامعه 

LGBTIQ+  ارتکاب یافته است.
• علل ریشه ای شکل گیری اعتراضات؛

• شناســایی هویت افراد مســئول، از جمله نیروهای امنیتی، نهادهای قضایی، مؤسسات و 
افرادی که در جایگاه های گوناگونی موارد اتهامی نقض حقوق بشر را مرتکب شده یا ممکن 

ساخته اند. 
• توصیه های راجع به اقدامات ناظر بر پیشــگیری، حمایت و جبران خسارت. این اقدامات 
می تواند از جمله اقدامات سیاستی و هنجاری، اقدامات پاسخگوسازانه به منظور اجتناب و 
پایان دادن به مصونیت هر فردی باشد که در دستور دادن، تسهیل یا ارتکاب جنایات بموجب 
قوانین بین المللی دخیل بوده، و همچنین اقداماتی که ناظر بر جبران خسارت بزه دیدگان و 

بازماندگان حوادث و خانواده های آنها باشد.
• گروه خبری ایرانشهر 

• منبع : سایت خبری شورای حقوق بشر سازمان ملل 

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47487&Status=2
https://secure.wiesenthal.com/site/Ticketing;jsessionid=00000000.app20074a?view=Tickets&id=101761
https://secure.wiesenthal.com/site/Ticketing;jsessionid=00000000.app20074a?view=Tickets&id=101761
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/call-for-submissions
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/call-for-submissions
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  در کانون خبر:

شرایط اضطراری کرونا در کاليفرنيا پایان یافت
همانگونه که از پیش اعالم شــده بود، شــرایط اضطراری  کوید 1۹ از 28 فوریه 

2023 در کالیفرنیا پایان پذیرفت.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، پس از مقاومت در برابر جمهوریخواهان، سرانجام 
به ســبب بهبود شــرایط اعالم کرد: » کالیفرنیا آمادگی دارد با یک قانون گذاری 
جدی در برابر این گونه مشــکالت، اکوسیستم بهداشتی کالیفرنیا را که در امریکا 

بی نظیر است، به سطح باالتری ارتقاء دهد.«
 

آخرین آمار در کالیفرنیا نشــان می دهد، به طور میانگین، تعداد 34۶7 نفر روزانه 
بــه کرونا مبتال می شــوند که به ازای هر یکصد هزار نفــر، ۹ نفر به این بیماری 
مبتالش شــده و با 8 درصد کاهش روبرو بوده است و از هر یکصد هزار نفر 8 نفر 

در بیمارستان بستری شده و مرگ و میر 34 درصد کاهش داشته است. 

آیا ممنوعيت تازه ای 
برای فروش تنباکو در راه است ؟

قانون گذاران کالیفرنیا در این اندیشه هستند که فروش فرآورده های تنباکو را برای 
کسانی که پس از ژانویه 2007 به دنیا آمده اند، ممنوع کنند. 

 
ایــن الیحه در صورت تصویب و امضا برای اجرای قانونی، در ســال 2073 اجرایی 
می شود. به عبارتی در آن هنگام همه افراد برای اثبات این که ۶7 ساله هستند باید 

کارت شناسایی برای خرید نشان دهند. 
این الیحه را دیمون کانولی نماینده دموکرات از ســن رافائل در مجلس نمایندگان 

کالیفرنیا ارائه نموده است. 
 

در حالی که دولت فدرال می گوید، تمامی مواد زیان بار تنباکو در ماریوانا هم موجود 
است، این پرسش مطرح می شود که آیا این قانون در صورت تصویب، شامل ماریوانا 

هم خواهد شد یا نه؟ گرچه ماریوانا، نوعی تنباکو محسوب نمی شود. 

دموکراتها خواستار مقررات دشوارتر برای مالکيت اسلحه شدند
در پی کشــتار برگزاری جشن ســال نوی چینی ها در جنوب کالیفرنیا و قتل عام 
خانــواده ای در Goshen از ســوی گنگ ها، بار دیگر مشــکل آزادی و ممنوعیت 
استفاده از اسلحه در کالیفرنیا، موضوع بحث رأی دهندگان و قانون گذاران شده است. 

 
در آخرین نظرسنجی که از سوی انســتیتوی مطالعات مدیریت کشور و ایالت در 
دانشگاه برکلی انجام شده اســت، ۶3 درصد از رأی دهندگان گفته اند که »بسیار 
نگران« هستند که قربانی یک حمله و خشونت با اسلحه شوند، 30 درصد نیز نگرانی 

خود را »تا حدودی« اعالم کرده اند. 
در ایــن نظرســنجی 78 درصد دموکرات هــا، ۶1 درصد مســتقل ها و 3۶ درصد 
جمهوریخواهــان ابراز نگرانی کرده اند. در حالی که 88 درصد دموکرات ها خواهان 
مقررات ســخت تر می باشــند و 78 درصد جمهوریخواهان، قوانین دشوار را بی اثر 

می دانند. 

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 experi-
ence in graphic design.
Please contact: ketab1@ketab.com

جرج هارونيان خطاب به حامد اسماعيليون:
 دردهای ملت ایران را »بدون تبعيض« در نظر بگيرید!

 در پــی امتناع حامد اســماعیلیون از مصاحبه با یک خبرنگار 
ایرانی-اسرائیلی در تجمع ایرانیان خارج از کشور در بروکسل، 
جرج هارونیان در نامه سرگشاده ای خطاب به وی نوشت: آقای 
اســماعیلیون، شما باید دردهای ملت ایران را در نظر بگیرید و 

بدون تبعیض میان آنان، قدم بردارید!
جرج هارونیان در این نامه با تبیین مفهوم »یهودستیزی« می 
نویســد: » امروز در کشورهای آزاد دنیا، که شما در یکی از آنها 
زندگی می کنید و از حقوق و مزایا آن برخوردارید، »ســتیز با 
کشوراسرائیل« و نه »انتقاد از دولت اسرائیل« ، »یهودستیزی« 

محسوب می گردد.«
وی با اشاره به جمعیت قریب به 200 هزارنفری ایرانیان مقیم 
اسرائیل می نویسد: آیا ایرانیانی که در اسرائیل زندگی می کنند 
و همواره نام ایران، فرهنگ آن و نام کورش را زنده نگهداشته اند، 
دشــمنان ایران هســتند؟ در حالی که آنها بــه خاطر همان 
بدرفتاری ها و بد گمانی ها به ســرزمین پدری شان بازگشتند، 

ولی هرگز ایران را فراموش نکرده اند.
جرج هارونیان در پایان نامه خود به حامد اسماعیلیون یادآوری 
می کند: به عنوان کسی که به ایران و اسرائیل عشق دارم، مانند 
عشق به دو چشم و عشق به پدر ومادر، یهودیان و مردم اسرائیل 
همواره دوستدار ملت و فرهنگ ایران هستند و خواستار ایرانی 

آزاد می باشند. حال، بهتر است نه فقط به خاطر خودتان، بلکه به خاطر هزاران ایرانی 
که شــما را دنبال می کنند در دیدگاه خود تجدیدنظر کنید، چرا که شما سخنگوی 
نظرات خودتان نیستید بلکه انتخاب بخشی از مردم ایران هستید و به خوبی می دانید 
که در نمایندگی بخشی از جامعه باید دنبال »منافع جمعی« باشید نه دیدگاه شخصی 

خودتان.
گفتنی اســت، »جورج هارونیان« که پیش تر عضو هیأت مدیره شــورای سازمان 

ایرانیان یهودی در آمریکا بوده اســت، در حال حاضریکی از مســئولین سایت »نه 
به یهودســتیزی« »no to antisemitism «  می باشد که در راستای مفهوم این 
نگرش روشنگری می نماید. وی تحصیل کرده رشته اقتصاد و آمار است و هم اکنون 
به عنوان تاجر فرش ساکن »لس آنجلس« است. او تجارت فرش ایرانی را به عنوان پلی 
برای ارتباط با تاریخ و فرهنگ ایرانی می نگرد که حاصل سرانگشت رنجیده دختران 

و زنان قالیباف میهنش می باشد.  
notoantisemitism.org منبع : سایت

آیا مسموميت های زنجيره ای، از آموزه های »فناوری سرکوب« 
روسيه به رژیم جمهوری اسالمی است؟

ثابتی، نویسنده، مترجم  عرفان 
دین  فلسفه،  پژوهشگر حوزه  و 
لندن در  و جامعه شناســی در 
پی مســمومیت هــای زنجیره 
دانش  دختــران  مــدارس  ای 
آمــوز در ایــران طی رشــته 
توئیتــی نوشــت:« 17 ســال 
قبــل در چنیــن روزهایی آنا 
روزنامه نــگار  پولیتکوفســکایا، 
تنها  پوتیــن،  مخالف  نامــدار 
چند مــاه قبــل از اینکه ترور 
شود، گزارشــی مبسوط دربارۀ 
از  زیــادی  تعداد  مســمومیت 
»دختــران دانش آموز« چچنی 
بــر اثر مادۀ شــیمیایی قوی و 
دستشــویی  در  ناشــناخته ای 
مدارس که دستگاه عصبی آنها 
ارائه  را ماه ها مختل کرده بود، 

نمود.
این پژوهشــگر جامعه شناسی 
از  در ادامه می نویســد« پس 
ایــن ماجرا، روســیه حاضر به 
انتشــار هیچ اطالعاتی نشد، نه 
از داروها و روند درمان دختران 
دانش آمــوز در بیمارســتان ها 
نتیجــۀ  نــه  و  زد  حرفــی 
کرد. پس  منتشر  را  آزمایش ها 
از مرخــص شــدن بیماران در 
پروندۀ دانش آموزان حتی یک 
کلمه هم دربارۀ داروها و شیوۀ 

درمان ثبت نشده بود. مدارس برای مدتی تعطیل شدند و سرانجام معلوم نشد 
که روسیه ســرگرم آزمایش کدام مادۀ شیمیایی/ســالح زیست شناختی  روی 
»دانش آموزان دختر چچنی« بوده است.چند ماه بعد، پولیتکوفسکایا در مسکو 

به قتل رسید. 
عرفان ثابتی در ادامه توئیت خود می نویســد: بعید نیست که روسیه با صدور 
»فناوری ســرکوب« به جمهوری اســالمی چنین روش هایــی را به نهادهای 

امنیتی و اطالعاتی این رژیم آموخته باشد!
گفتنی اســت، مســمومیت های زنجیره ای مرموز دختران دانش آموز از ماهها 
پیش از قم آغاز شــد و به شــهرهای دیگر از جمله اردبیل، ســاری، بروجرد، 
کرمانشــاه، تهران و خراسان رضوی تســری یافته و صدها دانش آموز را راهی 

بیمارستان کرده است.

http://www.manzarkia.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation
https://notoantisemitism.org/3292023-2/
https://notoantisemitism.org/3292023-2/
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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( امينی  
 

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.

پرداخت خسارت 97 ميليون 
دالری نشت نفت در 

کرانه های جنوب کاليفرنيا
پرداخت خســارت توافقی ۹7 میلیون دالری برای نشت نفت در کرانه های جنوب 

کالیفرنیا که در سال 2021 روی داده بود، اعالم شد. 
 

شرکت آمپلیفای انرژی )Amplify Energy( که دفتر مرکزی آن درهیوستون 
تگزاس است و حمل و نقل آن را برای یک شرکت چینی انجام می دهد، در ژانویه 
2021 موجب نشــت ۹4۶00 لیتر نفت خام در کرانه های اقیانوس آرام در جنوب 

کالیفرنیا شد. 
 

 این شرکت علیه کشتی بارکش نفتی چینی در دادگاه شکایت کرده و گفته است 
پس از دریافت مبلغ توافق شده، شکایت خود را پایان یافته تلقی خواهد کرد. 

 
ناگفته نماند که این شــرکت هزینه های پاکسازی نفت از آب های اقیانوس و دیگر 

خسارت های وارده را پرداخت نموده است. 

احتمال لغو بيمه مدیکل برخی از بيمه شدگان،
 با پایان یافتن شرایط اضطراری

با پایان یافتن شــرایط اضطراری کوید 1۹ در کالیفرنیا، ممکن اســت 
میلیون ها نفر، بیمه مدیکل خود را از دست بدهند.

 
در دوران کرونا از ماه مارچ 2020، پوشــش مدیکل برای دارندگان این 
نوع بیمه، بدون بررســی و ارائه مدارک تا 31 مارچ 2023 تمدید شده 
بود. اکنون با پایان یافتن شرایط اضطراری، بیمه مدیکل 1۵/2 میلیون 
نفر  دوباره مورد بررسی قرار می گیرد و باید پرسشنامه های ضروری را 

تکمیل و به اداره تأمین اجتماعی بازگردانند. 
 

بســیاری از این افراد تاکنون پرسشنامه های خود را دریافت نموده اند، 
اما اداره تامین اجتماعی می گوید: میزان پرسشنامه های تکمیل شده 

بسیار کم است.
افــزون بر این کوپن های مواد خوراکی معروف به SNAP نیز در پایان 

مارچ باطل خواهد شد. 

سخنرانی فرماندار جمهوریخواه فلوریدا در کتابخانه رونالد ریگان
راین دی ســانتیس فرماندار فلوریدا روز یکشنبه ۵ مارچ در کتابخانه رونالد ریگان 
سخنرانی و در باره کتابش سخن خواهد گفت او که همواره با گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیا درگیری کالمی داشته است، حال به کالیفرنیا می آید تا برای 2000 نفر از 

جمهوریخواهان سخن بگوید. 
 

هدف او از این سفر، گردآوری کمک مالی از جمهوریخواهان پیش از اعالم نامزدی 
برای انتخابات سال 2024 است. 

 
تاکنــون هزار نفر بلیت هایــی به مبلغ ۵00 تــا 1۵000 دالری را برای حضور در 

کتابخانه رونالد ریگان خریداری کرده اند. 
 

او که جدی ترین رقیب دانالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برای نامزدی در 
انتخابات 2024 است، بر اساس نظرسنجی ها هواداران بیشتری بین جمهوریخواهان 

کالیفرنیا دارد. وی در این برنامه با کسانی که 1۵000 دالر پرداخت کرده اند، عکس 
خواهد گرفت و یک نسخه کتاب امضا شده نیز تقدیم خواهد کرد. 

 
ناگفته نماند که هواداران ترامپ در جنوب کالیفرنیا تظاهراتی علیه او خواهند داشت. 

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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  در کانون خبر:

  شعر:

خانه
در خانه اجدادی من

قصه های کودکی ، هنوز می رویند ؛
پنجره ها به روی هم باز می شوند

منظری در دور دست ، پیدا نیست…
و هنوز ، باد می وزد و بهار

سفره اش را با سخاوت می گسترد…

در خانه اجدادی من
حوضی ست که فواره اش 

را با حسرت می نگرد
نارون پیر ، خواب آلود و ساکت ،

تراوت خویش را در سبزی آب برانداز می کند…

گویی که صدایی از همهمه ی کودکان 
در داالن تاریکش می پیچد…

شبهی از خاطره ای دور  
بر پلکانی نشسته 

که فراموش کرده ام به کجا می رود   
و لکه های خون 

که بر سنگفرش آن پیداست…

در خانه اجدادی من
صدای شیون و گلوله نیست ؛ اما…

اما ، در تنگی نمور اطاق هایش
بوِی اختناق ، تلخِی تاریخ 

بیداد می کند…

در خانه اجدادی من
کالغ خانه کرد ،

عنکبوت دام تنید ،
زیر ناودان رنگ پریده اش

موشی بچه زایید… 
ولی از باران خبری نیست.

و من در این پندار
که روزی آب و جارویش کنم …

در خانه اجدادی من , آری ، 
قصه های کودکی هنوز می رویند

            

سعید شیرازي
Spring 2016

هوش مصنوعی و جایگزینی در مشاغل

گرچه همه از رشــد و شــکوفایی هــوش مصنوعی 
)AI( بسیار خرسند می باشند، اما خبر بد این است 
که در کالیفرنیا بر اســاس آخرین گزارش تحلیلی، 
تعداد321 هزار و ۹00 شــغل با احتمال جایگزینی 
در »ریسک باال« و 1/2 میلیون شغل نیز در »ریسک 

متوسط«  قرار دارند.

.در مجموع، کالیفرنیا در 10 طبقه بندی زیر می تواند 
شاهد بیکاری 2 میلیون نفر باشد. 

 Cashier – 1
 Customer Service Representatives – 2

 Book Keeping – 3
Support Technician It– 4

 Billing Clerk – ۵
 HR Assistant – ۶

 Para Legal – 7
 Compliance Officer – 8

 Claim Assessor – ۹
Executive Assistant – 10

بار دیگر با بخشودگی قاتل رابرت کندی مخالفت شد

کمیته بررســی بخشودگی در نشســتی که در روز چهارشنبه اول مارچ برگزار شد، 
اظهار داشــت: » سیرهان سیرهان 78 ساله که در سال 1۹۶8 سناتور رابرت کندی 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری را مورد هدف قرار داد، هنوز برای جامعه، یک خطر 

به حساب می آید. »
 

وکیل مدافع او اعالم کرد که این تصمیم، زیر نفوذ سیاسی گوین نیوسام می باشد، 
زیرا دو سال پیش کمیته دیگری بخشودگی او را تصویب نموده بود، که گوین نیوسام 

آن را پذیرفت. 
از ســال 2011 تاکنون، بر اساس ارزیابی روانپزشکان، پرونده او برای بخشودگی به 

کمیته بررسی فرستاده می شود. 

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

کشف و ضبط فراورده های غيرقانونی ماریوانا
 به ارزش 2.5 ميليون دالر

مأموران اداره پلیس سن برناردینو، فراورده های ماریوانا به ارزش2,۵ میلیون دالر 
را از یک مکان پرورش غیرقانونی ماریوانا ضبط  و کشف کردند. 

در این محل، ۶۵72 بوته ماریوانا نابود شده و812 پاند ماریوانا و نزدیک به 2 هزار 
دالر پول نقد به دست آمده است. 

در محل کشــف شده، میزان زیادی ماریوانا برای تبدیل به عصاره روغنی در انبار 

روی هم انباشته شده بود. اعالم شده است که ارزش بوته های نابود شده و مواد به 
دست آمده نزدیک به 2,۵ میلیون دالر می باشد.  

بنابر گفته دفتر دادستان کل کالیفرنیا در سال 2022، از ایالت کالیفرنیا 200 هزار 
پاند ماریوانای غیرقانونی کشف شده است. 

بررسی پرونده قاضی دادگاه فدرال 
سن دیگو در دادگاه استيناف منطقه 9

پرونده قاضی دادگاه فدرال منطقه سن دیگو بنام راجر بنیتز که دستور داده بود 
در صحن دادگاه به دختر 13 ســاله متهم، دســتبند بزنند، در دادگاه استیناف 

منطقه ۹ مورد بررسی قرار می گیرد. 
 

گفته می شــود دسبتند زدن به این دختر 13 ساله متهم، برای ترساندن او بوده 
تا در آینده مانند پدرش به مواد مخدر روی نیاورد، اما وکیل مدافع پدرش اعالم 
کرده اســت که این رفتار در دادگاه ضربه و آسیب روانی جدی به دختر نوجوان 

وارد کرده است. 
چند روز پس از رویداد یاد شده، رئیس قضات فدرال در جنوب کالیفرنیا با قضات 

منطقه ۹ تماس گرفته تا در این زمینه وی را یاری نمایند.  

بررسی مأموریت های غيرضروری 
مأموران پليس لس آنجلس

اتحادیه پلیس لس آنجلس در حال بررســی راهکاری است مبنی بر اینکه مأموران 
پلیس برای تماس های غیراضطراری به محل مورد نظر مراجعه نکنند، و وقت خود 
را بیشتر برای پاسخگویی و عملکرد تماس هایی صرف نمایند که بیشتر جنبه جرم و 
خطر دارد. مقرر شده است این موضوع از سوی شهرداری و یا دیگر مراکز غیرانتفاعی 

رسیدگی شود. 
 برای نمونه نیروهای پلیس نباید به موضوع هایی از جمله:  دستفروشــی در پیاده 
روها، اداره کردن محل های عمومی، مشــکل روانی مردم هنگامی که خطری برای 
دیگران ندارد و یا موضوع سگ های خطرناک رسیدگی کنند و این موارد از وظایف  

شهرداری می باشد. 
 گفته می شــود، نماینده کارن بس، شــهردار لس آنجلس هیچگونه واکنشی به 
پیشنهاد اتحادیه ماموران پلیس نشان نداده است و وی برای همکاری با این اتحادیه 

در حال رایزنی می باشد.  

مافيای مکزیک با گسترش قمارخانه های خانگی
 به جرائم خيابانی می افزاید

بررســی پرونده بســیاری از کیف زنی ها در مناطق ثروتمندنشین لس آنجلس 
کانتی، به این ســر نخ می رســد که مافیای مکزیــک از درون زندان ها، هدایت 
گنگ های خیابانی و کازینوهای خانگــی را بین التین تبارهای جنوب کالیفرنیا 
بویژه در لس آنجلس کانتی گسترش می دهد و از این قمارخانه ها درآمد به دست 

می آورد. 
 

ماموران مخفی و اداره پلیس با پوششــی شبیه زنان و مردان پولدار به شناسایی 
این قمارخانه ها و کازینوهای مجهز خانگی دست یافته اند. 

 
برخی از این کازینوها در اتاق پشــتی مغازه های فروش سیگار و یا انبارهای کاال 

و حتی آرایشگاه ها دایر شده است. 

اداره آب کاليفرنيا طرح پيشنهادی تقسيم آب را رد کرد
اداره منابع آب کالیفرنیا که مقررات توزیع آب را نیز تنظیم و اجرایی می کند، طرح 
پینشهادی اداره آب San Joaquin Valley را برای شیوه ومیزان تقسیم آب رد 

کرد. 
 

اداره منابع آب کالیفرنیا اعالم کرد که آبهای زیرزمینی با فرستادن آب ها به سوی 
بخش های کشاورزی از سوی اداره آب سن واکین ولی، مردم روستایی را با کمبود 
آب آشــامیدنی روبرو کرده و مدیریت آب های زیرزمینی که از ســال 2014 بنیاد 
شده، وظیفه دارد مشکالت کاهش آب را که تا سال 2040 ادامه خواهد یافت، حل 
نماید و توزیع عادالنه منابع آب بین بخش های کشاورزی، پرورش ماهی و زندگی 

مردم باید برنامه ریزی دقیق داشته باشد 

http://www.08global.net/08bus/
https://drfaribasharifi.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21524&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 ستيزی

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

Info@notoantisemitism.org برای همکاری و همياری با ما تماس بگيرید

www.NoToAntisemitism.org

399

DONATE

قرارداد اداره پليس و متروی لس آنجلس
 برای تأمين امنيت جان مسافران تمدید شد

پس از بحث و گفتگوی طوالنی در شــورای شهر لس آنجلس، 
قــرارداد اداره پلیس لس آنجلس با اداره مترو این شــهر برای 
۶ ماه دیگر تمدید شــد تا امنیت جان مســافران در ترن ها و 

اتوبوس های شهری را تأمین نماید. 
 

این موافقت با رأی 2-10 اعضای شورای شهر همراه بوده است 
که مخالفان آن را هزینه ای بیهوده و موافقان آن را یک ضرورت 

برای امنیت جان مسافران اعالم کردند.  
 

ناگفته نماند که در ســال گذشته دســت کم هر ماه 14 مورد 
حمله در ترن و یا اتوبوس ها رخ داده است که فروش مواد مخدر 

و استفاده از آن بیشترین موارد گزارش شده، بوده است. 
 

 یکی از موارد حمله به زنان، بیرون کشیدن زنی از مترو به قصد 
تجاوز بوده است. 

LGBTQ استقرار دستشویی مستقل برای دانش آموزان
بنابر الیحه ای که در سنای کالیفرنیا از سوی سناتور دموکرات 
جاش نیومن ارائه و تصویب شــده اســت، مدارس دولتی در 
کالیفرنیا برای دانش اموزان k-12 افزون بر دستشــویی های 
دختران و پسران باید دستشویی های مستقلی نیز داشته باشند 
که در آن جنســیت نقش نداشته باشــد و برای دانش آموزان 

LGBTQ نیز قابل دسترسی باشد. 
 

مدارس تا آغاز سال 202۵ فرصت دارند، تا این تغییر را ایجاد 
نمایند و ایمنی فردی را نیز برای این افراد تأمین نمایند. 

SIMON WIESENTHAL CENTER & MUSEUM OF TOLERANCE 
invite you to an evening of solidarity saluting the women of Iran and their 
historic struggle for human dignity and basic human rights for the Iranian nation.

MARCH 8TH

6:30 pm - doors open
7:00 pm - program begins

Video panel discussion via Zoom 
about the US news media coverage of 
the current struggle of Iranian women 
including interviews with victims of 

the Iranian regime, featuring:

ARTEMIS MOSHTAGHIAN, News Editor and Producer covering U.S. and international news for CNN and CNNI
MARIAM MEMAR SADEGHI, Founder/Director of Cyrus Forum and Senior Fellow at Macdonald-Laurier Institute

Master of Ceremonies
LISA DAFTARI, Award-winning investigative journalist focusing on foreign affairs with expertise in the 
Middle East and counterterrorism

Closing message of solidarity
RABBI ABRAHAM COOPER, SWC Associate Dean and Global Social Action Director

Welcome and Introduction 
LIEBE GEFT, Director, Museum of Tolerance

MUSEUM OF TOLERANCE
9786 W Pico Blvd LA, CA 90035

Register to attend the event here

مهلت ارائه برگه های مالياتی کانتی های کاليفرنيا تمدید شد
ایالت کالیفرنیا همگام با IRS، مهلت ارائه برگه های مالیاتی را به سبب برف و بوران 
زمســتانی از 18 آپریل به 1۶ اکتبر 2023 تمدید نمود، تا آنهایی که در این دوران 
سخت زمستانی دچار مشکل شده اند، فرصت کافی برای ارائه برگه های مالیاتی داشته 

باشند. 
 

ایالت کالیفرنیا لیست کامل کانتی هایی را که از سوی IRS و اداره مالیات بردرآمد 
کالیفرنیا، از مهلت تمدید برخوردار شده اند را اعالم نمود و اشاره کرد که این مهلت 

تمدید شده شامل پرداخت مالیات برآورد شده نیز می شود. 
 

گفتنی اســت که  این لیست را می توان از تارنمای ایالت کالیفرنیا تهیه نمود که با 
نگاهی به آن بدیهی است که لس آنجلس کانتی، فرزنو کانتی، سانتاباربارا کانتی، ارنج 
کانتی، سن برناردینو کانتی، ریورساید کانتی و سن دیه گو کانتی در میان این لیست 

می باشد. 

تالش برای حذف رأی دادن 
کامپيوتری در دوران مدرن

مایک لیندل مدیر عامل شــرکت فروش بالش و ملحفه، کــه از هواداران دانالد 
ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی سال 201۶ بوده و با ورود دانالد ترامپ به کاخ 
سفید همواره پشتیبان او بود، هم اکنون ایالت کالیفرنیا و دستگاه های ثبت رأی 
را مورد هدف قرار داده و می خواهد کمک کند تا مردم این ایالت از این دستگاه 

ها رهایی یابند. 
 

او با راه اندازی یــک کارزار به نام Election Crime Bureau که یک بنیاد 
خصوصی است، تالش دارد با کمک محافظه کاران سنتی و گرداوری مالی، رای 
بر روی برگه های کاغذی را جایگزین ماشین نماید و کامپیوتر را در دوران مدرن 
کنار بزند. او برنامه خود را از کالیفرنیا که باالترین رأی الکترال را دارد آغاز کرده 

است. 

www.NoToAntisemitism.org
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36476&Status=2
https://notoantisemitism.org/%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://secure.wiesenthal.com/site/Ticketing;jsessionid=00000000.app20018a?view=Tickets&id=101761&NONCE_TOKEN=1988D7B61A9CC1D24137CFA42ECF0185
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  در کانون خبر:

برق 49 هزار خانوار در لس آنجلس قطع شد

تعداد 4۹ هزار خانوار از شــهر تارزانا گرفته تا جنوب لس آنجلس با وجود باد، توفان 
شدید و باران و در برخی نقاط برف، از شب آدینه 24 فوریه بدون برق بسر برده اند.  

 
در حالی که اداره آب و برق لس آنجلس مدعی اســت که توانسته است در مدت 48 
ســاعت برق را به بسیاری از منازل ارسال نماید، اما فرو افتادن درختان کهنسال بر 

روی سیم های برق، به قطع جریان برق افزوده است. 
 

اداره برق لس آنجلس می گوید ما نمی توانیم معجزه کنیم و مشترکان می گویند ما 
بیمارانی داریم که برق نیاز نخستین آنان است. 

جدال بر سر تأیيد اریک گارستی به 
عنوان سفير آمریکا

جدال بر ســر تایید گزینش اریک گارستی شهردار پیشین لس آنجلس، به عنوان 
سفیر آمریکا در هندوستان ادامه دارد. 

 گرچه قدرت اکثریت در کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا در دست دموکرات 
ها می باشد، اما تاکنون نتوانسته اند او را برای سفارت هندوستان تایید نمایند و هنوز 
توضیح وی را مبنی بر عدم اطالع از آزار جنســی مشــاورش ریک جیکوب ناکافی 

می دانند. 
سنای آمریکا، نشست دور جدید خود را آغاز کرده و قرار است بار دیگر پرونده اریک 
گارستی را بررسی نماید، اما مارک روبیو سناتور جمهوریخواه از فلوریدا، تقاضای به 

عقب انداختن این پرونده را نموده است. 

اختالسگر ميليون دالری به آمریکا بازگردانده شد

تامارا دادیان، 41 ســاله که یکی از محکومان اختالس چند میلیون دالری در دوران 
کوید 1۹ است، با همکاری پلیس مونته نگرو دستگیر و به آمریکا بازگردانده شد. 

 
او که یکی از دســتیاران اصلی برادر شوهرش یعنی ریچارد عیوضیان می باشد، در 
دوران کرونا، حلقه ای از کسانی را رهبری کرده  است که 1۵0 وام برای مشاغل کاذب 

در سن فرناندو ولی دریافت نموده است. 
 

تامارا دادیان در دادگاه به 3 فقره تقلب اقرار کرد و با رأی قاضی در دسامبر 2021 به 
10 سال و 10 ماه زندان محکوم شد، اما او به جای زندان، در فوریه 2022 به خانواده 

عیوضیان در مونته نگرو پیوست و اکنون بازگردانده شده است. 

http://scibg.com/
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طنز و خبر:
با درود به خوانندگان گرامی ایرانشهر و با خیر مقدم به پیر خراسانی برای آغاز نوشتن  در صفحه طنز سیاسی. این جا،  جا دارد از دوست عزیزی که صمیمانه به 

عنوان ایرانشهروند، چند سالی صفحه »طنز هفته : بازار بین الخبرین- شهروند ایرانشهر« می نوشت و اداره می کرد صمیمانه سپاسگزاری کنم.
بیژن خلیلی 

با درود خدمت شــما خوانندگان گرامی نشریه وزین »ایرانشهر« شاید 
بعضی از شــما نام آزاردهنده! ما »پیر خراســانی« را شنیده 

و چهــره نه چندان دلپذیر ما را هــم در تلویزیون دیده 
باشید. جانم برای تان بگوید که ما ایرانی کهنه آواره 

ای هستیم که 32 سال اســت به دالئل عدیده، 
چنان که افتد و دانی، عطای زندگی در ســایه 
دولت آقا امام زمان )عج( را به لقایش بخشیده 
و در قســمتی از دیار کفر یعنی مدینه منّوره 
مونتریال واقع در کشور زیبای کانادا زندگی 
می کنیم. حدود بیســت و اندی ســال هم 
هست که در چند نشریه فارسی زبان خارج 

کشور قلم زده و در دو تلویزیون فارسی زبان 
هم تاکنــون حدود 800 برنامه طنز اجرا کرده 

ایم.
با بیژن جان خلیلی و ایرانشهر اش هم سال هاست 

آشنا هستیم و هرازگاهی مطلبی برایش فرستاده ایم که 
به قول قدما به زیور طبع! آراســته شده است. هفته قبل به 

قول مرحوم باقرزاده »عین اهلل« در شهر به ما پیشنهاداتی شد و جناب 
خلیلی شــاید به دلیل قحط الرجال از ما خواستند که با ایشان و ایرانشهرشان هم 
همکاری مداوم هفتگی داشته باشیم و هر شماره برای شان مطلب بفرستیم که ما 
هم علیرغم همه گرفتاری های فراوان زندگی در غربت، بالفاصله از هول حلیم به 
دیگ افتاده و این پیشــنهاد را پذیرفتیم و از این شماره قرار است مخّل آسایش و 

موی دماغ شما خوانندگان عزیز ایرانشهر هم باشیم.
در طــول مّدت طوالنی این فّعالیت فرهنگی! غیــر از ِمهر بعضی از خوانندگان و 
بیننــدگان مهربان مان، بارها هم مورد لطف و مرحمت هم میهنانی به ویژه از دو 
طایفه »ســایبری« و »طاعونی« قرار گرفته و نوازش های الزم »چاله میدانی!« را 
دیده و چشیده ایم ولی به قول معروف از رو نرفته و همچنان به کارمان ادامه داده 
ایم. و حاال هم به شهر فرشتگان یعنی لس آنجلس پناه آورده ایم و در همین آغاز 
کار شــاید در جواب این »طاعونیون« و »سایبریون« که تقریباً در همه شهر های 
ایرانی نشــین دنیا به ویژه شهر فرشتگان، حضور پُرشــوری! دارند این دو بیت را 

مرتکب شده ایم که خدمت شان تقدیم می کنیم.
از ضربت حزب باد در مونتریال

رفتیم به شهر دلبران، »آنجل نِس!«
یعنی که ز جور شیر، روباه و پلنگ

گشتیم پناهنده به فیل، زّرافه و خرس!
چون قبول این پیشنهاد و قبول دعوت جناب خلیلی، و شروع بند کردن نیش قلم 
مان به ایرانشــهر! خیلی با عجله انجام شد در این شماره بعد از مراسم معارفه به 
عنوان به قول کّفار »آنتره« یا پیش غذا می پردازیم به ذکر چند نمونه از کارهای 
طنز خودمان، ولی به شــما عزیزان  قول می دهیم در شــماره آینده از تعارف کم 

کرده و به مبلغ بیفزاییم و مطالب متنّوع  تری تقدیم حضورتان کنیم.            
طرح انقالبی؟!

بعد از قتل فجیع ژینا یا »مهسا« امینی دختر نازنین هم میهن کرد مان در گشت 
ُکشــتار و به دست ســربازان نه چندان گمنام آقا امام زمان )عج( و شروع خروش 
مــردم ایران در کف خیابان ها در داخل کشــور، گویی به رگ غیرت هم میهنان 
خارج نشــین و خوش نشین مان هم بر خورد و ناگهان ایرانیان در همه شهر های 
ایرانی نشــین در سرتاسر جهان، به خیابان ها ریختند و خواهان دفع شّر حکومت 
آخوندی از ســر مردم ایران و تشــکیل حکومتی دمکرات، مردمی، الییک و آزاد 

شدند.
 شخصیت هایی مثل شــاهزاده رضا پهلوی، آقای حامد اسماعیلیون، خانم مصی 
علی نژاد، خانم نازنین بنیادی و امثالهم هم پا به عرصه فّعالیت های بیشتر سیاسی 
گذاشــتند و در اولین فراخوان توّسط اسماعیلیون نزدیک به 200 هزار تن از هم 
میهنان در سراســر جهان به این فراخوان جواب مثبت دادند و حماسه ای پُرشور 
آفریدند. ولی این موفقیت باعث ســرازیر شدن انواع ناسزاها، تهمت ها و افتراهای 
بی پایه به این اشخاص شد و فریاد عّده ای از دایناسور های سیاسی را به آسمان 
برد که مگر می شــود این تازه به دوران رســیده ها در اّول صف باشند؟ ما چهل 

و سه چهار سال فعالیت سیاسی کرده ایم پس سهم ما چه شد؟ مگر نه این که:
حزب ما بهترین احزاب است!

هر که باور نمی کند گاب! است؟
در حالی که باید از آن ها پرســید حاصل کار شــما در این مّدت حدود نیم قرن 
چه بوده اســت؟ بنابراین شــروع کردند به ایجاد اخالل در این اتّحاد و اتّفاق بین 
مردم، فراخوان های متعّددی توســط بعضی از مّدعیان داده شــد و امروز کار به 

جایی رســیده که دیگر از آن جمعیت های دو صد هزار نفری خبری نیست و در 
هر شــهری از شهرهای جهان تظاهراتی تشــکیل می شود با شرکت زیر دویست 
تن ایرانی! یعنی این ها به سادگی برای منافع حزبی خودشان مردم را به شعوباً و 
قبائل تقسیم کردند و پای بر روی خون ریخته شده جوانان در کف خیابان های 

ایران گذاشتند. 
البّته این تازه واردین به عرصه سیاست که احتماالً دل در گرو 
مهر مردم و میهن هم دارند، شاید چون تجربه کافی ندارند 
گاهی هم اشــتباهاتی می کنند و َگَزک به دست بعضی 
از مارمولک های سیاسی می دهند تا آن ها را بکوبند!

ما به عنوان یک وظیفه ملی، میهنی طرحی پیشنهاد 
می کنیم کــه به زودی و پــس از آزادی ایران هر 
گروهی که زمام امور را به دســت گرفت به سرعت 
آن را اجرایی کند. این طرح بســیار ساده و عملی 
است. به مفاد آن توجه کنید. فرض کنید در نهایت 
مثاًل گروه A موفق شــود همه رقبا را پس بزند و بر 
خر مراد سوار شــود و زمام امور در ایران آزاد! فردا را 

به دست بگیرد.  
اّولین اقــدام اش باید پختن همه ســران رژیم جمهوری 
افالسی، سپاهیان، بســیجی ها و به ویژه سرباران »سرداران« 
اسالم  در دیگ آب جوش باشد! درست مثل کاری که مختار با قاتالن 

امام حسین کرد.
دّومین اقدام باید صدور فرمانی باشــد به این شرح، که از این به بعد همه دختران 
و زنان ایرانی از هر تیره، طایفه، باور سیاســی یا مذهبی باید در مجامع عمومی با 
بیکینی یا حّداکثر مایو یک تّکه ظاهر شــوند و استفاده از روسری، مقنعه و چادر 

اکیداً ممنوع است! و متخلّف شدیداً مجازات خواهد شد! 
سّوم: باید همه سران و اعضاء گروه های فّعال سیاسی رقیب را سر به نیست کرد. 
حال  یا با اعدام با طناب دار، یا با تیرباران و یا با دریدن شکم و ریختن دل و روده 
طرف کف خیابان! هر کســی هم که موفق به فرار به دیار کفر شــد شانس آورده 
است ولی ما به دنبالش خواهیم آمد و سزایش را که به ما نپیوسته و شعارهای ما 

را نداده است، کف دست اش خواهیم گذاشت!
چهارم: دادن هر شــعاری که خالف تفّکر ما باشد جرم محسوب می شود و مجرم 

به شّدت مجازات خواهد شد! 
به این ترتیب عّده ای از مبارزین ســابق از کوه و دشــت فرار کرده و به کّفار پناه 
خواهند برد و می شــوند، ولفر بگیران جدید! تلویزیون سلطنت طلبان به مصّدقی 
ها به ارث می رســد، رسانه مّصدقی ها به سلطنت طلبان، رادیو چپ ها به راست 
ها و سایت راست ها به چپ ها خواهد رسید؟! و باز سال ها مبارزه و داد و فریاد و 
این دور تسلســل الی یوم القیامۀ ادامه خواهد داشت  و به این ترتیب این غافله تا 
به حشر لنگ است و دست بیگانگان تا ابد بر گلوی میهن و مردم ما خواهد ماند و 

آن ها را تا می توانند با شّدت خواهند فشرد؟! 
اگــر حرف های این پیر مرد را بــاور ندارید مراجعه کنید به اُلدرم بُلدرم کردن ها 
و شــاخ و شــانه کشــیدن های بعضی از اراذل و اوباش و الت و لوت های مدعی 
طرفداری از بعضی از گروههای سیاسی که حّتی برای فرامین رهبران خودشان هم 
پشیزی ارزش قائل نیستند و امروز و در کشورهای متمّدن و مترّقی اروپایی، کانادا 
یا آمریکا در حالی که به قول معروف هنوز نه به دار است و نه به بار، طرفداران گروه 
های مخالف خودشان را تهدید می کنند که صبر کنید رهبر معّظم ما در تهران به 
قدرت برسد. ما می دانیم با شما، اگر جرات دارید به تهران بیایید تا ما خشتک های 
شما را به سرتان پاپیون کنیم؟! وای به حال مردم اگر دست این اجامر و اوباش در 

ایران به ُدم گاوی هم بند شود؟! و من اهلل التوفیق؟!
وعده َسِر خرمن؟!

نماینده همدان در طویله شــوربای افالســی یا به قول آخوندها )مجلس شورای 
اســالمی( گفته: یک شــرکت خارجی تهاتر یک میلیون و دویســت هزار مسکن 
در قبال نفت با ما را پذیرفته اســت. شاعر می گوید: بزک نمیر بهارمیآد، کمبوزه 
با پیاز میآد آخوند خانه ســاز میآد. شــما  یادتان هست پرزیدنت سّید دکتر آفت 
اهلل ابرام آقای قاتل معروف به »ابی پلنگ« قول داده بود که در طول چهار ســال 
ریاست جمهوری اش چهارمیلیون خانه تحویل شما اّمت همیشه در پیست رقص 
و حسینیه بدهد؟ حاال صبر کنید تا شرکت چینی بیاید و برای تان مسکن بسازد! 
فقط از این داستان چیزی به رهبر درمانده نگویید. فقط صبر کنید تا باز چند سال 

دیگر و یک وعده سرخرمن دیگر!
کانادا – مدینه منّوره مونتریال  – شش شنبه )آدینه( سّوم ماه مارچ المبارک! سال 

2023  دربدری خون جگری! 
برابر با دوازدهم اسفند ماه سال 1401 مهرورزی زنجیره ای!

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

سالم و عليک و چاق سالمتی؟!

https://artemislawapc.com/
www.BelAirWeightLossandCosmetics.com
https://4mrticket.com/
https://4mrticket.com/
email: pirekhorasani@yahoo.ca
email: pirekhorasani@yahoo.ca
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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 مارچ تا  9 مارچ  ) 12 اسفند تا 18 اسفند (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

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

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

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

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

آدینه 12 اسفند  ||   3 مارچ

1308 خورشیدی ) 1۹30 میالدی(
زادروز بیژن ترقی، ترانه سرا، در تهران

کتاب از پشــت دیوارهای خاطــره از این 
هنرمند درشرکت کتاب موجود است.
1324 خورشیدی ) 1۹4۶ میالدی(

دکتر محمــد مصدق، نماینــده تهران در 
مجلس شورای ملی، شدیداً به شوروی که 
حاضر به خارج ساختن  نیروهایش از ایران 

نمی یشد، اعتراض کرد.
1341 خورشیدی ) 1۹۶3 میالدی(

هیئت دولت، تصویب نامه ای را امضا کرد که کلمه  »ذکور« از مواد ۶ و ۹ قانون 
انتخابات حذف شد، و زنان حق انتخاب شدن و نمایندگی در مجلس شورای 

ملی را به دست آوردند.
1374 خورشیدی ) 1۹۹۶ میالدی(

درگذشت امیر بیداریان، نوازنده ی چیره دست تنبک
1387 خورشیدی ) 200۹ میالدی(

درگذشت ســیدعلی میری، بازیگر قدیمی تاتر و سینما در بیمارستان آبان 
تهران بر اثر سکته قلبی.او در در بیش از 11۵ فیلم بازی کرد

که تعدادی از این فیلمها در مرکزموسیقی و فیلم ایران شرکت کتاب موجود 
است،

اودر اواخر عمر مدتی در لو س آنجلس زندگی کرد و با تلویزیو نهای فارســی 
زیان همکاری می کرد همچنین در چند تئاتر نیز به ایفای نقش پرداخت.

شنبه 13 اسفند   ||   4 مارچ

132۶ خورشیدی ) 1۹48 میالدی(
درگذشت دکتر فاطمه سیاح، استاد دانشگاه، 

نویسنده و پژوهشگر
کتاب نقد و ســیاحت این پژوهشــگر در 

شرکت کتاب موجود است.
1348 خورشیدی ) 1۹70 میالدی(

زادروز پانته  آ بهرام، هنرپیشه تئاتر، سینما و 
مجموعه های تلویزیونی

1348 خورشیدی ) 1۹70 میالدی(
زادروز مرجان محتشم، هنرپیشه سینما

یکشنبه 14 اسفند  ||   5 مارچ

134۵ خورشیدی ) 1۹۶7 میالدی(
درگذشت دکتر محمد مصدق - نخست وزیر، در تبعیدگاه خود، احمدآباد

 کتاب »ســوداگري با تاریخ« جلد نخســت نوشته محمد امینی در پاسخ به 
کتاب در پاسخ به کتاب » دکتر مصدق - آسیب شناسی یک شکست » نوشته 

علی میرفطروس ازسوی انتشارات شرکت کتاب منتشر شده است.

دوشنبه 15 اسفند  ||   6 مارچ

1341 خورشیدی ) 1۹۶3 میالدی(
زادروز رضا چایچی، شاعر

13۵3 خورشیدی ) 1۹7۵ میالدی(
امضای پیمان نامه 1۹7۵ الجزایر- قراردادی میان کشورهای ایران و عراق که 

خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروندرود را تعیین کرده است
1373 خورشیدی ) 1۹۹۵ میالدی(

درگذشــت عباس زریاب خویی، محقق و 
مترجم

13۹4 خورشیدی )201۶ میالدی(
درگذشت بانو فروغ مصباح زاده همسر زنده 
یاد دکتر مصطفی مصبــاح زاده بنیانگذار 
موسسه کیهان در سن ۹0 سالگی در شهر 
لس آنجلس. وی صاحب امتیاز مجله معروف 
زن روز از انتشارات کیهان در فعالیت های 

مطبوعاتی پیش از انقالب ۵7 بود.

سه شنبه 16 اسفند   ||  7 مارچ

1333 خورشیدی ) 1۹۵۵ میالدی(
زادروز حافظ موسوی، شاعر

13۵1 خورشیدی ) 1۹73 میالدی(

تأسیس فرهنگســتان ادب و هنر ایران )وابسته به وزارت فرهنگ و هنر( به 
ریاست دکتر پرویز خانلری

13۶8 خورشیدی ) 1۹۹0 میالدی(
درگذشت حسین قوامی )فاخته(، هنرمند آواز

13۹7 خورشیدی ) 201۹ میالدی(
درگذشت لیلیت تریان مجسمه ساز ایرانی ارمنی   در سن 8۹ سالگی در تهران

چهارشنبه 17 اسفند   ||  8 مارچ

13۶7 خورشیدی ) 1۹8۹ میالدی(
درگذشــت علیرضا خواج هنــوری - نوازنده و 

موسیقیدان
132۹ خورشیدی ) 1۹۵1 میالدی(

ترور ســپهبد حاجیعلی رزم  آرا، نخست وزیر 
محمدرضا شــاه پهلوی به دستورنواب صفوی، 
توسط خلیل طهماسبی از گروه تروریست های 

اسالمی
1384 خورشیدی ) 200۶ میالدی(
درگذشت عباس شاپوری، آهنگساز

پنجشنبه 18 اسفند  ||   9 مارچ

127۵ خورشیدی ) 18۹7 میالدی(
درگذشت سید جمال الدین اسدآبادی، اندیشمند و فعال سیاسی اسالمی

13۵8 خورشیدی ) 1۹80 میالدی(
درگذشت نصرت اهلل محتشم - کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما

1371 خورشیدی ) 1۹۹3 میالدی(
درگذشت استاد احمد عبادی - نوازنده و موسیقیدان

آثار موسیقی استاد عبادی در مرکز موسیقی و فیلم ایران شرکت کتاب موجود است
13۶7 خورشیدی ) 1۹8۹ میالدی(

درگذشت دکتر عباس ریاضی کرمانی - استاد نجوم و هیئت دانشگاه
13۹0 خورشیدی ) 2011 میالدی(

درگذشت ایرج افشار ایرانشــناس برجسته کشور پس از طی یک دوره بیماری در 
بیمارستان جم تهران.

ایرج افشار محقق، ایرانشناس و کتابشناس درتاریخ 1۶ مهر 1304 در تهران متولد 
شد. او فرزند دکتر محمود افشار بنیادگذار موقوفات دکتر محمود افشار یزدی و یکی 
از استادان مدرسه دارالفنون اســت. اسکندرنامه، پرونده صالح، گاه شماری درایران 
قدیم، ریاض الفردوس و جستارها درباره نسخه 
خطی از جمله نزدیک بــه 300 عنوان کتاب 
منتشرشده او در زمینه های تصحیح، تألیف و 

ترجمه هستند.
آثار بی بدیل این پژوهشــگر یگانه در شرکت 

کتاب موجود است.
13۹۹خورشیدی ) 2021 میالدی(

درگذشت پروفسور دکتر علی اصغر خدادوست 
متخصص چشم پزشکی ) متولد شیراز 1314 

خورشیدی برابر با 1۹3۵ میالدی( در آمریکا

SOLAR ENERGY
نصب سوالر - مسکونی و تجاری 
تایيد شده از سوی ایالت کاليفرنيا 

26 در صد کردیت مالياتی 
بدون پيش 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

356356 نه به یهودستيزی
از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

احتمال افزایش بهای گاز در سال 2024

در حالی که بسیاری از مردم در کالیفرنیا، قادر به پرداخت هزینه گاز مصرفی خانه 
های خود نیستند، اداره های گاز طبیعی در امریکا اعالم نموده اند که از تاریخ ۶ تا 
1۵ مارچ، نشســتی برای تعیین میزان مصرف و هزینه گاز برگزار خواهند کرد و 

هزینه گاز را در سال 2024 افزایش خواهند داد.
 ورود ســرمای پیش بینی نشده به کالیفرنیا، بســیاری از خانواده ها را ناگزیر به 

مصرف بیشتر برای دستیابی به گرمای مطبوع نموده است و وعده ایالت کالیفرنیا 
رأی پرداخت کمک مالی به مصرف کنندگان را به فراموشی سپرده است.  

 ناگفته نماند که مصرف گاز خانگی در فاصله زمانی بین ماه های دسامبر تا ژانویه 
همواره به سبب سرما بیشتر بوده است.

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/

