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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...!!!

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

290290

سلطنت الیزابت اول ملکه انگلیس و 

هم زمان با آن شرح حال

 سالطین سلسله صفویه )۲( 

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی - ایالتی و فدرال 
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی 

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

هزینه پرداخت اتاق هتل ها برای 
بی خانمان ها تا پایان ماه مارچ ۲۰۲۲ 

تمدید شد

ایالت کالیفرنیا به مرکزی برای 
سقط جنین بدل می شود

زیان ۳۳ میلیارد دالری ایالت کالیفرنیا 
از مقررات مالیاتی دانالد ترامپ

بهای بنزین در کالیفرنیا بار دیگر به 
باالترین رکورد در سطح آمریکا رسید

افزایش مبتالیان کرونا در
 سفرهای روز شکرگزاری

حق داشتن مسکن برای بی خانمان ها 
و وظیفه مسئوالن 

  ACT و SAT پایان پیش شرط آزمون
UC برای ورود به دانشگاه های

پرداخت ، ۱/۳ میلیون دالر خسارت 
توافقی به فرزند ۸ ساله مرد کشته شده 

به دست پلیس

آبان و زوال ُاختاپوس والیت فقیه
پــس از اعتراضــات ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ بار 
دیگر چهره اختاپوس مذهبی در ایران، ترک برداشت 
و این شکاف  پابرجا  همچنان عمیق تر می شود. امروز 
جامعه ایرانی معترض،  به خروش آمده تا شاید هستی، 
هویت، ثروت و کیان  رفته و غصب شده توسط مالیان 
مکار و جبــار را بازپس بگیــرد. حکومت مالیان در 
مقابل تجمع اعتراضی ایرانیان خشــمگین، برآشفته، 
درمانده، بخت برگشته و به تنگ آمده از همه چیز قرار 
گرفته است. مردمان ایران هم به دفاع از ایرانی آشفته، 
ویرانه و ورشکسته برخاسته اند که در زیر یوغ استبداد 
مالیان به تــاراج رفته و هم این جامعــه خفقان زده، 
افسرده، هراسیده، دلزده، وحشت زده و فقیر ضرورت 
را در تغییر می بیند و مسیر مردمان عبور از عمامه، عبا، 
نعلین، ریش و کنار گذاشتن اختاپوس مذهبی دستگاه 
ُمالیان شیعه و والیت فقیه است. جامعه ای که دیگر، 

در زیر یوغ آنها، چیزی برای از دست دادن ندارد.
 در این روزها، کشــنده ترین ســالح مقابل مالیان، 

شــعارهای مردم معترض و هم بسته است. »خامنه ای 
باید برود«؛ » رهبر  بی کفایــت نمی خواهیم«؛ » مرگ 
بر اصل والیت فقیه«؛ » رضا شــاه، روحت شــاد!«. 
شعارهایی که حکومت مالیان و دستگاه های تبلیغات 
ولی فقیه و سانسور حکمفرما بر ایران کنونی را برآشفته 
کرده. شعارهایی که نشان از زوال اختاپوس مذهبی در 

عرفان قانعی فرد ] نوشته در پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸/ ایرانشهر[

ادامه مطلب در صفحه 7

اکران فیلم Son of Man در خارج از ایران
این فیلم یک داستان نادر از دگر باشان جنسیتی 
است که از ایرانی می آید که توسط یک حکومت 
مذهبی ســخت گیر اداره می شــود که همچنان 
همجنس گرایی را غیرقانونی می داند. این فیلم 
همچنین در ایران فیلمبرداری شــده است، البته 
دیگر فیلمسازان ایرانی در گذشته فیلم هایی را با 
موضوعات بالقوه بحث برانگیز به ناچار خارج از 

ایران فیلمبرداری کرده اند .
در این فیلم بهنام شرفی در نقش یک زن ایرانی 
به نام آذر بازی می کند که پس از طالق، دختری 
به نام آرمیتا به دنیا می آورد. آذر با حمایت تنها 
دوستش، اهورا می شود و آرمیتا را به عنوان پدر، 
بزرگ می کنــد. آنها از رابطه صمیمانه و محبت 
آمیزی با آرمیتا لذت می برند و به او می باورانند 
که مادرش آذر در کودکی مرده است. به نظر می 
رسد رازهای گذشته برای همیشه دفن می شوند 
تا اینکه پدر بیولوژیک آرمیتا، بهمن، از ایتالیا به 
تهران برمی گردد  تا ادعای پدری کند و تهدید می 

کند که تمام دنیای آنها را از هم خواهد پاشاند.
این پروژه توســط گروه دلیلــی )وحید دلیلی(  
تامین مالی و تهیه شــده است و مجید پوتکی، 
پریا مردانیان و هادی افتخــارزاده نیز بازیگران 
آن هستند. همکاری با SMP توسط رونالد دی 
نیف از SMP، وحید دلیلی تهیه کننده فیلم و تهیه 

کننده و کارگردان حسینی مذاکره و توافق شد.
 Son Of Man در حال حاضر برای جشنواره ها 

ارسال می شود.
 سپیده حسینی کارگردان این فیلم اظهار داشت: 

خیلی خوشــحالم که این فیلم مهم در بازارهای 
جهانی عرضه می شــود. با استفاده از داستان و 
تجربه زندگی دوســتم و گنجانــدن رویدادهای 
واقعی که ما در Son Of Man بازسازی کردیم، 
قصد دارم آگاهی در این مورد را که بســیار مورد 
نیاز است را افزایش دهم و جهان را تشویق کنم تا 
با وضعیت اسفناک جامعه تراجنسیتی در سراسر 
جهان مقابله کند و آشکارا آن را به بحث بگذارد. 
بســیار مهم است که زبان و درد مشترک بشریت 
را به اشــتراک بگذاریم و جهان را وادار کنیم که 
از دیدگاه تراجنســیتی دفاع کند. شاید اگر همه 
ما دســت به دست هم دهیم، کل جهان بتواند به 

ایجاد تغییر کمک کند.«
 دومینیک مورفی - دو نیف، مدیر بخش خالقیت 

SMP اضافه کرد: » باید در هر گوشه جهان برای 
حقوق دگرباشــان جنسی مبارزه  شود. این فیلم 
اثری باورنکردنی اســت که تبعیض هایی را که 
افراد ترنس جندر در معــرض آن قرار می گیرند 
روشــن می کند. ما هنــوز در دنیایی زندگی می 
کنیم که در آن افراد تراجنســیتی توسط اعضای 
جامعه ما به دلیل اینکه متفاوت هستند به حاشیه 
رانده می شوند. عدم درک و حمایت از آنان در 
جامعه امروزین غیرقابل قبول اســت و به همین 
 Son Of Man دلیل اســت که فیلم هایی مانند
بسیار حیاتی هستند. این فیلم تجربه تراجنسیتی 
را در کنار فیلمبرداری زیبا و بازی های قدرتمند 

برجسته تر می کند.

ketab1@ketab.com

یک فراخــوان عمومــی برای پشــتیبانی همه 
شهرهای ایران از اصفهان و کشاورزان آن برای 
روز آدینه) جمعــه(  ۵ آذرماه برابر با ۲۶ نوامبر 
کلید خورده است. برای جلوگیری از سرکوب 
حکومت، هیچ سازمانی مسئولیت این فراخوان 
را به عهده نگرفته اســت و هیچ جای مشخصی 
در شــهرها ذکر نگردیده فقط اعالم شده است 
که گردهم آیی ها در جایی باشــد که سابقه گرد 
هم آیی وجود داشته اســت. برای نمونه برای 

شهر تهران، میدان بهارستان در نظر گرفته شده 
است. ساعت گرد هم آیی ساعت  ۳ بعدازظهر 
برای تمام شــهرهای ایران اعالم گردیده است. 
همبســتگی شــهرهای ایران با اصفهان، نشانه 
همبســتگی ملی ایرانیان با یکدیگر و نشانه آن 
است که ســقوط جمهوری اســالمی منجر به 
تجزیه ایران نمی شود بلکه در راستای اتحاد ملی 

و تمامیت ارضی ایران است. 

فراخوان برای جمعه ۵ آذرماه، 
همه ی  شهرهای ایران در پشتیبانی از اصفهان

https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112828


۲IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 290  NOVEMBER  ,19 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  290  - آدینه   19  نوامبر  2021

تصویر هفته:                                              کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا                            

سلطنت الیزابت اول ملکه انگلیس و 
هم زمان با آن شرح حال سالطین سلسله صفویه )۲( 

به دستور شــاه عباس حکومت بعد از او به نوه اش رسید که او اسم صفی 
را برای خودش انتخاب کرد و کســی هم اعتراضی نکرد و او به اســم شاه 
صفی معروف شد و مدت ۱۳ ســال حکومت کرد و طبق روال معمول از 
اینکه مبادا شاهزادگان دیگر فکر سلطنت به سرشون بیفته تمامی شاهزاده ها 
و شاهدخت ها را کشت و حتی دستور قتل امام قلی خان یکی از سرداران 
الیق پدرش را داد تا مبادا فکر حکومت به سرش بزنه و اینها که هیچ، دستور 
داد فرزندان امام قلی خان را هم گردن زدند تا مبادا، روزی روزگاری به فکر 

انتقام بیفتند. 
خالصه اینکه شاه یک شاه عوضی و بی بته و بیخودی و بیرحم و بی صفتی 
بود که هر چه ازش بگم کم گفته ام و عاقبت هم در سال ۱۶۶۷ از دنیا رفت. 

 شاه عباس دوم
وی پسر شاه صفی بود و در سن ده سالگی به تخت نشست. مطالب قابل 
عرضی برای نوشتن در باره او نیست مگر اینکه از سیاست چیزی حالیش 
نمی شد و در ســال  ۱۶۹۷ در سن ۳۵ سالگی برای همیشه چشم هایش را 

روی هم گذاشت. 
شاه سلیمان 

فرزند دوم پسر ارشد شاه عباس بود. ۲۷ سال هم سلطنت کرد. در واقع از 
هم پاشیدن سلسله صفوی از زمان این حضرت اشرف شروع شد. عیاش 
و خوشگذران بود و وقتی که هلندی ها جزیره قشم را تصرف کردند، این 
بابا ککش هم نگزید. ولی به خاطر اعتقادات مذهبی به تعمیر اماکن مذهبی 

خیلی رغبت نشون می داد. 
و باالخره شاه سلطان حسین صفوی

گل سرسبد سالطین سلسله صفوی که از نظر کودنی و پخمگی و بی بخاری 
بی نظیر بود و باالخره سلسله ســالطین صفوی هم به برکت وجود همین 
جناب مستطاب از هم پاشیده شــد ولی او در هوسرانی و زنبارگی دست 
کمی از پدرانش نداشــت و این را هم بدانید که به گواهی »رستم التواریخ« 
این پادشاه مذهبی سالی سه روز حکومت نظامی برقرار می کرد و فقط زنان 
خوشگل و خوش برو رو و تو دل برو و بلورین غبغب وظیفه داشتند که سر 
دکان ها بنشینند و آن پادشاه واالمقام با چهار هزار و پانصد کنیز و خدمتکار 
تشــریف می آوردند و به اندازه دو کرور معامله می فرمودند و هر دختری 
که فخرالملوک می پســندیدند روانه حرمسرا می شد و اگر زن شوهرداری 
توی گلوی جناب پادشاه گیر می کرد، صیغه طالق با شوهر جاری می شد و 
پادشاه آن زن را با قانون شرع انور تصرف می فرمود. به پایان آمد این دفتر 

حکایت همچنان باقیست.

  در کانون خبر:

کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

هزینه پرداخت اتاق هتل ها برای بی خانمان ها
 تا پایان ماه مارچ ۲۰۲۲ تمدید شد

در دوران کرونا، برای پیشــگیری از مرگ و میر بی خانمان ها، FEMA، به 
ایالت کالیفرنیا اعالم کرد که تا پایان ســال جاری هزینه اتاق های هتل های 
اجاره ای برای بی خانمان ها را به مسئوالن شهری بازپرداخت خواهد نمود. 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز اعالم نمود که این پرداخت هزینه ها را 

تا پایان ماه مارچ ادامه خواهد داد. 
برای نمونه شهر لوس آنجلس، ۱۴۰۰ اتاق را در هتل ها اجاره نموده است 

و شماری از بی خانمان ها را در آنها سکونت داده است. 
ناگفته نماند که با آغاز طرح گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا برای بی خانمان ها 
به نام Project Room key، ۹۰۰۰ نفر از لوس آنجلس کانتی به اتاق های 
هتل ها رفته اند و ۲۰۰۰ نفر نیز در مرحله انتقال به مسکن همیشگی هستند. 
گوین نیوســام روز گذشــته اعالم کرد که هدف نخســت او مسکن برای 
بی خانمان های ۶۵ سال به باال و بی خانمان های دارای بیماری روانی است. 

ایالت کالیفرنیا به مرکزی برای سقط جنین بدل می شود

با افزایش شمار ایالت هایی که مقررات و قوانین مخالف سقط جنین افزایش 
می یابد، قانون گذاران و گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با یاری گروه هایی 
از کارشناسان پزشکی در زمینه زنان و زایمان، آماده افزایش کلینیک هایی 
می شوند که بتوانند در صورت نیاز امکان سقط جنین را برای کسانی که از 

ایالت های ممنوعه می آیند فراهم نمایند. 

قانون گذاران در نظر دارند پس از ژانویه ۲۰۲۲، رســیدگی و بحث در این 
مورد را آغاز نمایند. 

دکتر جنت جیکوبسون مدیر کلینیک های زنان در ارنج کانتی و سن برناردینو 
کانتی می گوید پس از به اجرا درآمدن قانون ممنوعیت در ایالت تگزاس، 

شمار مراجعان او از هر ۴ نفر، ۳ نفرشان از ایالت دیگر آمده اند. 
شاه سلطان حسین  

شاه عباس کبیر
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زیان ۳۳ میلیارد دالری ایالت کالیفرنیا از مقررات مالیاتی دانالد ترامپ

اگر مقررات مالیاتی دانالد ترامپ تغییر نکند، ایالت کالیفرنیا در ســال 
۲۰۲۲، ۳۳ میلیارد دالر زیان خواهد کرد. 

در طرح ۱/۸۵ تریلیون دالری جو بایدن که نانســی پلوسی سخنگوی 
کنگره امریکا امیدوار است این هفته در مجلس نمایندگان تصویب شود، 
می تواند بخشــی از این زیان را جبران نماید. دموکرات های کالیفرنیا،  
نیویورک و نیوجرســی خواهان تغییر مالیات به پیــش از دوره ترامپ 

هستند. 

پیش از مقررات جمهوریخواهــان و دانالد ترامپ، در تمامی ایالت ها 
می توانســتند مالیات دهندگان، مالیات سهم ایالت را از مالیات فدرال 
کســر نمایند، اما از هنگامی که حد کاهش از تعرفه مالیاتی به ۱۰۰۰۰ 
دالر رسیده است این زیان متوجه ایالت کالیفرنیا شده است و اکنون در 

۱۲ میلیارد دالر است. 
ناگفته نماند که پیش از ترامــپ، میزان حد کاهش فدرال ۱۸۴۰۰ دالر 

بوده است. 

بهای بنزین در کالیفرنیا بار دیگر به باالترین رکورد در سطح آمریکا رسید

بنابر گــزارش AAA، بهای هر گالن بنزین از ۴/۶۷۶ دالر باالتر رفت و 
در روز گذشته در برخی از نقاط کالیفرنیا، بهای هر گالن بنزین در لوس 

آنجلس از ۵ دالر نیز باالتر رفته است.
در آستانه تعطیالت روز شکرگزاری، کســانی که با اتوموبیل در درون 
ایالت کالیفرنیا در سفر خواهند بود و یا به ایالت های دیگر سفر خواهند 

کرد با پرداخت هزینه باالی بنزین روبرو خواهند شد.

بهای بنزین در سطح آمریکا در میانگین ۳/۴۱۵ دالر بود و در سال گذشته 
در همین زمان بهای میانگین در ۲/۱۲۶ دالر بوده است. 

بهای بنزین ایالت کالیفرنیا همواره نزدیــک به ۲ دالر باالتر از میانگین 
دیگر ایالت  ها بوده است. 

بنزین معمولی ۵/۸۹ بنزین ویژه ۵/۹۹ و بنزین ســوپر ۶/۲۹ ثبت شده 
است. 

  ACT و SAT پایان پیش شرط آزمون
UC برای ورود به دانشگاه های

 دانشگاه های UC، به داشتن نمره 
بــاال در آزمون SAT و ACT و یا 
هر آزمون استاندارد دیگری برای 
پیش شرط ورود به دانشگاه پایان 

داد. 
بــرای  کــه   UC دانشــگاه های 
 SAT سال های سال نتیجه آزمون
و ACT را مــورد بهره برداری در 
ارزیابی دانشــجویان برای ورود 
قرار داده بودند، در ۳ سال بررسی 
و تحقیق که در سال گذشته همراه 
بوده با اســتفاده نکردن موقت از 

SAT و ACT را به اجرا بگذارند، 
ســرانجام به نتیجه رســیدند که 
هیچگونه آزمون اســتانداردی را 
برای جایگزینی ندارند و ورود به 
دانشگاه های UC بدون هر آزمونی 

خواهد بود. 
شماری از اعضای هیئت آکادمیک 
دانشگاه بر این باور بودند که نتیجه 
آموزش  اداره  اســتاندارد  آزمون 
کالیفرنیــا را مالک قــرار دهند که 
نتوانســت مورد پذیرش همگان 

قرار بگیرد. 

http://mazganilaw.com/


4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 290  NOVEMBER  ,19 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  290  - آدینه   19  نوامبر  2021

  مقاله:                                                                      نوشته نیلوفر غالمی - منبع سامانه جامعه باز 

راستی آزمایی ادعای معصومه ابتکار:
 »فواید اشغال سفارت آمریکا خیلی بیشتر از هزینه اش بوده«

راستی آزمایی ادعای معصومه ابتکار: »فواید اشغال سفارت آمریکا خیلی بیشتر 
از هزینه اش بوده«.

نیلوفر غالمی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز
»معصومه ابتکار«، از دانشجویان حاضر در »اشغال سفارت آمریکا در ایران« در 
سمینار »استکبارستیزی در نظم نوین جهانی«، گفت: »تسخیر سفارت آمریکا 
هزینه داشته، ولی فوایدش خیلی بیشتر بوده است. اصاًل دیوار باال رفتن مطرح 

نبود و آنچه مطرح بود اینکه به قول امام هیمنه آمریکا شکست«.
آیا چنین ادعایی درست است؟

اشــغال ســفارت ایاالت متحده آمریکا در روز ســیزدهم آبــان ۱۳۵۸ و 
»گروگان گرفتن ۶۶ شهروند آمریکایی«، یکی از مهم ترین رویدادهای پس از 
انقالب ۱۳۵۷ است که موجب انزوای ایران در جهان و به بار آمدن هزینه های 

بی شماری برای ایرانیان شد.

»دانشــجویان پیرو خط امام« با گروگان گرفتن کارمندان ســفارت، بحرانی 
بین المللی را رقم زدند و به تالفی این حرکت »جیمی کارتر«، رئیس جمهور 
وقت آمریکا، با صدور بیانیه ای ورود محصوالت نفتی ایران به آمریکا را ممنوع 
اعالم کرد و دو روز بعد با صدور حکم دولتی دستور توقیف کلیه دارایی های 

ایران در این کشور و نزد مؤسسات مالی آمریکایی در اروپا 
را صادر کرد. این نقطه آغاز تحریم هایی بود که به دلیل رفتار 
مخرب و سیاســت خارجی مبتنی بر تروریسم جمهوری 
اسالمی، چهاردهه است همچنان به انواع مختلف ادامه دارد 

و تاوان آن را هم مردم ایران می پردازند.

یکی دیگر از هزینه های مالی که اشغال سفارت بر مردم ایران 
تحمیــل کرد، »غرامت بیش از ۴ میلیون دالری« بود که در 
سال ۲۰۱۵ به تصویب کنگره آمریکا رسید. به این ترتیب، 
هر قربانی که هنوز در قید حیات بود بابت هر روز اسارت 
حدود ۱۰ هزار دالر غرامت دریافت کرد و اعضای خانواده 
بازماندگان این افراد هم تا ســقف ۶۰۰ هزار دالر غرامت 

دریافت کردند.

معصومــه )نیلوفر( ابتــکار از چهره های معــروف میان 
دانشجویانی بود که در اشغال سفارت آمریکا نقش کلیدی 
داشتند. او به خاطر تسلطش به زبان انگلیسی کار ترجمه و 
گفتگو با رسانه های خارجی را انجام می داد و همان فردی 
است که رسانه های خارجی از او به عنوان »خواهر مری« یاد 

می کنند.

ابتکار ۸ سال در دو دولت »محمد خاتمی«، رئیس »سازمان 
محیط زیست ایران« شد و دوباره با آغاز ریاست جمهوری 
»حسن روحانی« در سال ۱۳۹۲، ریاست سازمان را به عهده 
گرفت اما با شــروع دور دوم ریاست جمهوری روحانی، 
از ســازمان محیط زیست رفت و به عنوان »معاون امور زنان و خانواده رئیس 

جمهور« به کارش ادامه داد.

همسر ابتکار »سید محمد هاشــمی اصفهانی« نیز از طراحان اشغال سفارت 
آمریکا و دانشجوی وقت »دانشگاه امیرکبیر« )پلی تکنیک( بود. وی مدتی در 
دهه ۶۰ مسئول بخش »سیاست خارجی معاونت اطالعات« نخست وزیری بود 
و با تأسیس »وزارت اطالعات« به این وزارتخانه پیوست و سپس در ابتدای 
دهه ۷۰ از سمت های دولتی کناره گیری کرد و از مدیران نفتی شد. او همچنین 
از متهمان پرونده »واردات بنزین خارجی به کشور« و غرق در فساد اقتصادی 

و رانت است.

به گواه آمارهای رسمی، حکمرانی جمهوری اسالمی باالترین میزان فساد را 
داراست. به بیان بهتر، مسئوالن جمهوری اسالمی از وضعیت موجود بیشترین 

بهره را می برند.

بنابراین ادعای معصومه ابتکار مبنی بر اینکه »فواید اشغال سفارت آمریکا خیلی 
بیشتر از هزینه اش بوده« سراسر نادرست است.

https://akattorneyatlaw.com/
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 ادامه خبر »آبان و زوال ُاختاپوس والیت فقیه« از صفحه اول

ایران دارد و دستگاه ولی فقیه که ره آوردی جز فقر، بدبختی، درماندگی، اجنبی 
دوستی، ننگ و انزوا برای ایران و ایرانی در پی نداشته است.

خامنه ای رهبر عوامفریب، منفور، بی شــهامت، غیر مســئول؛ به شــدت دچار 
بیماری  و شیدائی خودشیفتگی افراطی است و مانند ذهنیت ُمالی شیعه،  به طور 
سادیســم وار عالقمند به تمجید و ســتایش و مقبولیت است. مشابه بسیاری از 
خلفای اسالمی در طی تاریخ خالفت های اسالمی، اهل نمایش و اطوار است. به 
عبارت دیگر، نبوغ خاصی در نمایش و معرکه گیری و سماجت نشان دادن دارد. 
با گفتن » جان ناقابلی دارم، جسم علیلی دارم، بنده صاحب نظر نیستم« و...طبعا 
نمی شــود جامعه ملتهب و معترض و همه چیز برباد رفته نسل جوان را آرام نگه 
داشت. چهره او یادآور امیرالمومنین های جعلی، فاسد و خونخوار خلفای عباسی 
و اموی و عثمانی و ...  است؛ غرق در توهمات و عصبیت ایدئولوژیک  و بشدت 

خودبزرگ بین و خود مهم پندار.
توهم های این ولی فقیه بربر و پرگو، ایران را به آشــوب و ویرانی کشانده و مانع 
اصلی استقرار دموکراسی در ایران اســت. رفتار جاه طلبانه خامنه ای و دستگاه 
فاشیستی والیت فقیه در طی ۴۰ سال دیکتاتوری و اختناق، موجب سلب اعتماد 
مردم زجر کشــیده ایران شده و ادامه حضور خامنه ای بر قدرت پس از ۳۰ سال، 

برای ایران و ایرانی تهدید است.
در تاریخ جهان ما، فاشیسم با مرگ موسولینی و هیتلر نمرد، بلکه هنوز آثارش در 
ذهن آشفته و بیمار رهبرانی هرزه زبان ، فحاش و خون آشام مانند خامنه ای و بشار 
اسد باقی است و استبداد نظامی- امنیتی والیت فقیه یادآور فاشیسم است آن هم 

از نوع مذهبی.
خامنه ای شــیفته پوتین سرهنگ سابق ک.گ. ب ) KGB(.  روسیه ، یا چاوز در 
ونزوئال  ، کره شــمالی ،  و جماعت های تروریســتی جهاد اسالمی و حماس و 
حزب اهلل لبنان،  هیچ گونه حرمتی برای حقوق مدنی، آزادی، پارلمان، مطبوعات، 
قلم، زنان، انسانیت، قانون، حقوق بشر، نسل جوان و ایران قائل نیست و به کسی 
هم پاسخگو نیست و این ۳۰ سال حکمرانی جبارانه، معتبرترین و گویاترین سند 

برای اثبات بی کفایتی و بی صالحیتی او در مملکت داری است.
خامنه ای چند روز پیش در آغاز اعتراضات همین روزها،  مثل خروشچف ، مشت 
گره کرد، تهدید فرمود، الف زد و رجز خواند. در باالی منبر به شــاه فقید ایران و 
خانواده او اهانت کرد. در واقع امر، از اسم پهلوی  وحشت دارد. اما امروزه اسرار 
شبکه فراملیتی ترور در زمستان بی بهار ۱۳۵۷ »در دامگه حادثه« افشا شده است. 

و نسل جوان دانست که آن تقدس دروغین، یک فریب بزرگ بود و هیچ!
خامنه ای با اعتقادات توحش آمیز و جنون ترور، فرمان ســالخی و قتل مردمان 
بی دفاع معترض را می دهد و همان مردمان ایران را اوباش و اشــرار می خواند. 
کابوس و وحشت این ُمالی شیعه ، سقوط بیت والیت فقیه است و قدرت دستگاه 

جبار آخوندی...
امروز بیشــتر از پیش، خامنه ای مانند هیتلر سیاست خشــم و هراس را در پیش 
گرفته. مســیر پول پوت  ) polpot( و موســولینی را می رود. مانند عمرالبشیر و 
صدام حســین و قذافی، تا لحظه آخر هم تمایلی به ترک صحنه قدرت ندارد. به 
طور مضحک و بیمارگونه، خود را، »ربانی، مقدس، دارای وظیفه دینی- شرعی 
و ماموریت الهی یا رســالت خداوندی » می داند.   تو گویی ، بشر دوپا می تواند 
با آفریدگارش، سخن بگوید . اما ُمالها هنوز با جعل و فریب بزرگ، امام 12 دل 

خوش هستند....
خامنه ای مثل موســولینی تصور دارد که همیشه حق با اوست اما دیگر سخنانش 
مایه استهزا و ریشخند جامعه آگاه و هوشمند بویژه نسل جوان ایران است. دیگر، 
جامعه گوشــهایش را به موعظه های پوچ و دروغین،  تهوع آور و بی معنی علی 

خامنه ای بسته است. اعتراض های امروز ایران، نشان از این واقعیت دارد.  
خامنه ای در ۳۰ ســال پیش، پس از مرگ خمینی با رای و رضایت و اجازه مردم 
ایران، اختیار حکومت یک رژیم فاشیســت مذهبی را در دست نگرفت، بلکه با 
حیله و تزویر و شیادی آخوندی در دستگاه جبار خالفت اسالمی،  قدرت را در 

چنگ گرفت. و صحنه گردان بدنام ماجرا هم خود قربانی همان غصب شــد و به 
سبک روسی با مواد شیمیایی، خفه اش کردند ] رفسنجانی[.

 از نــگاه تاریک مذهبی و منحــط ایدئولوژیک خامنــه ای و ُمالیان هم فکر او، 
»حکومت مردم« ] دمکراســی[ بی معناست و باید از گرده مردم بی خبر و نادان و 
غرقه در خرافات و موهومات به اسم دین و اسالم تا لحظه آخر، سواری گرفت. 
اعتبار و آبرو میان جامعه ایران و جهان هم برای ُمالی شیعه، هرگز ارزشی نداشته 
و ندارد. از دید حکومت فاشیستی » جامعه، فاقد ارزش است«... در دوران های 
صفویه و قاجاریه هم ُمالیان شیعه دست بوس شاهان خونخوار و بی کفایت بودند.
چه خمینی و چه خامنه ای سمبل توحش و خباثت آخوندی و فاشیسم اسالمی، 

اسالم رادیکال ، جهادگر تروریستی و شیعه افراطی هستند.
امروزه خامنه ای، ایران را به  پرتگاه نابودی و سقوط کامل کشانده و مردمان ایران 
به اعتراض برخاســته اند چون در میان فقر، محنت و نکبت و غم  بیشــتر از این 
توان فرمان بردن از فاشیسم والیت فقیه و ایدئولوژی واعظی آن را ندارند. طالب 
دموکراســی اند و آزادی و دیگر یک مالی علیل، وقیح، خشک مغز، خودکامه، 
هرزه زبان و سفیه نمی تواند بر هرم قدرت ملک و مملکت باقی بماند. و به حکم 

تاریخ، سرانجامش - دیر یا زود-  نابودی است.
خامنه ای، ُمالی  جبار امروز ایران، با شیوه وحشیانه - همان تروریسم اسالمی - به 
سرکوب می اندیشد. روزگارانی در همان ایران، چنگیز مغول یا شاهان صفویه یا 
قاجاریه،  بیشتر از خامنه ای،  مردم ایران را به خاک و خون کشانیدند. اما با همان 

جنایات بی شمار، ره به جایی نبردند.
خامنه ای نمی داند که ارتش نازی و مامورین  گشــتاپو هم توان مقابله با مردم را 
نداشتند. ابزارهای سرکوب نظام دیکتاتوری و حکومت فاشیستی ولی فقیه منفور 

ایران هم عاقبت شکست می خورد. 
خامنه ای در ۳۰ سال حکومت استبدادی و والیت مطلق، هرگز نیاموخت که حفظ 
چنــگال قدرت با خون، ره به جایی نمی برد. میلوســویچ هم بین صرب ها کمر 
به قتل عام بست. اســتالین  هم می خواست با خونریزی اراده خود را به مردمان  

تحمیل کند. عاقبت آنها چه شد؟ سرنوشت خامنه ای هم بهتر از آنها نیست.
هدف خامنه ای در ســخنرانی اخیرش، ایجاد رعب و وحشت و منم زدن است. 
ابزارهای ســرکوب مالیان، یعنی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی  )IRGC( و 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی )واجا( و یا نیروی انتظامی،  را به جان مردم 
ایران انداخته،  اما این آدمک های مجنون هم با تانک و سرنیزه،  استعداد نمایش 
قدرت در مقابل خواست و اراده مردمان معترض یک جامعه را ندارند.  می شود 

مدتی ساکت کرد.. اما آتش خشم، زبانه خواهد کشید...
موسولینی در ۲۲ جون ۱۹۳۹ به سربازانش گفت » رحم نکنید و با خشونت رفتار 
کنید!«. در ۸۰ سال بعد هم خامنه ای همان سخنان را به زبان میراند و شیفته قتلگاه 
و قربانگاه هیتلری ساختن است. خامنه ای مثل فرانکو اگر ۱۳۰۰ نفر را هم در یک 

روز بکشد، غصه ای ندارد.  
طبعا مردم برآشفته، عصبانی و ناراضی ایران هم با دست خالی، این بار می خواهند 
به زبان خود خامنه ای، او را حالی کنند و به آن زبان نفهم، بفهمانند. قبل از خامنه 
ای، مردم فیلیپین و اندونزی هم از شر مارکوس و سوهارتو با دست خالی خالص 

شدند. 
خامنه ای مانند هیتلر بدون داشــتن چیزی در چنته، بلوف قدرت میزند. اما مثل 
هیتلر هم جاذبه شخصیتی ندارد. اگر اعتماد به نفسی می داشت ، طبعا در وبسایت 

خود
القابی تقلبی و جعلی مانند رهبر مســلمانان جهان، ولی امر مسلمین جهان، رهبر 
انقــالب ۵۷، حضرت آیت اهلل العظمی مدظله العالی،  نایب بر حق امام زمان و...

برای خود قائل نمی شد. البته تقدس تا سر حد امکان، جزو اصول فاشیسم هیتلری 
و نازیسم بوده است. 

اما مردمان ایران با شعار » رهبر  بی کفایت، نمی خواهیم« ، مقابل ۳۰ سال دروغ، 
جهــل، حماقت و هراس و بی کفایتی و بی صالحیتی خامنه ای برخاســته اند و 

امروز هم »نبرد من خامنه ای« مانند »نبرد من هیتلر« مبارزه ای برای حفظ قدرت 
اختاپوس مذهبی در ایران و دســتگاه والیت فقیه شیعه است. کمترین ربطی به 
مصالح و منافع ایران و ایرانی ، نداشته و ندارد.  هدف فاشیسم هیتلری و یا مذهبی 

هم حفظ قدرت نظام دیکتاتوری است.
اما هیتلر آنقدر هوش داشــت که به ترمیم اقتصاد آلمان بیندیشد ولی خامنه ای ، 
دارایی و ثروت و ســامان ایران را صرف بلندپروازیهای ابلهانه و ســفیهانه هالل 
شیعی کرد و همیشه هم  وقیحانه از حراج و نابودی ثروت ایران در جهت تروریسم  

و یا هالل شیعی و ضدیت با آمریکا و اسرائیل خرسند به نظر میرسد....
ایامی، مردم آلمان دیگر هیچ تمایلی به همراهی با »رایش ســوم« را نداشــتند و 
عاقبت هم روزی فرا رســید که دیگر صدای یکنواخت و مشهور پیشوای عصبی 
و خون آشــام از رادیو آلمان پخش نشد. در ایتالیا ، آلمان و اسپانیا هم زمانی آمد 
که صدها هزار نفر عکسهای قاب گرفته دیکتاتورهای فاشیست برکنار شده را از 
دیوارها برداشتند و به سطل  زباله انداختند و یا مردمان روسیه هم عکسهای استالین 
را سوزاندند.   سرنوشت خامنه ای هم  چنین است و چه بسا متهم مشهور به خلق 
جنایت سینما رکس آبادان عاقبت خود در آتشی که شعله کشیده، خواهد سوخت.
قطعــا روزگارانی، یکی از هنرمندان ایرانی مشــابه چارلی چاپلین که »دیکتاتور 
بزرگ« را به نمایش گذاشــت،  پایان ولی فقیه فاشیست را به روی صحنه خواهد 
برد. الجرم مردم ایران هم آن روز را خواهند دید. همه حکومت ها، مهمان تاریخ 
اند. امروزه هم، مشــت های گره کرده مردمان معترض ایران و این اعتراض های 
در حال جوشش و غلیان،  نشانه آن است که مردم نمی خواهند که ایران به جنگ 
داخلی و تجزیه برسد اما مالیان خون آشام و تبهکار و مروج ویروس خرافات و 

موهومات، خواهان آنند.
خامنه ای و دستگاه جبار و فاســد اختاپوس مذهبی مالیان در ایران،  با استفاده 
از ســرکوب شدید و خونریزی و خلق جنایت،  نمی خواهند به سادگی دست از 
قدرت بکشــند و شــیفته و زبون قدرت و ثروت، نمایش جلو دوربین و افزایش 
تنش و خلق بحران هستند. ایران را مستعمره و مصادره خویش می دانند و مردمان 
ایــران را هم رعایا و بردگان خویش. بــا زور و فریب ، خرافات و موهومات می 
خواهنــد مردمان ایران را به فرمانبرداری و اطاعت محض در مرداب ســکوت و 
خفقان وادادند و فاشیست ها هم بر این باور بودند که طبقه حاکم برتراند و همگان 

باید اطاعت کنند.
اما دیگر چهره اختاپوس مذهبی در ایران ترک برداشت و مایه تهدید و خطر واقعی 
ایران و زیســتن ایرانیان، ادامه والیت فقیه و حکومت جعلی اسالم ناب محمدی 

مالیان شیعه است.
مالیانی که ضد فرهنگ و هنر و تاریخ و تمدن ایران و ایرانی بوده و هستند و دیگر 
ســخن امپراتوری متوهمانه مالیان، توحش است تا تمدن. اما روز پایان ساختار 
اختاپوس مذهبی ُمالیان شیعه و این والیت فقیه و نماینده امام جعلی دوازدهم،  
مانند فروپاشی دیوار برلین و شــوروی ، قطعًأ » پیروزی بشریت« در قرن 21 نام 
خواهد گرفت و ایران هم  به کشــوری دموکراتیــک و آزاد از چنگال خرافات و 
موهومات و  زنجیر توهم و تعصب مبدل می شود و قطعا آن روز،  جهان به احترام 

مردمان شیفته آزادی و دموکراسی  در ایران، خواهد ایستاد. 
در آینده ایران، چه مشــابه نروژ باشــد چه کانادا، قطعا دموکراسی، قوام و دوام 
خواهد گرفت. زوال والیت فقیه،  ضرورت و جبر تاریخ است و مالیان هم ، ایران 
را تاراج می کنند و به ورطه کامل نابودی می کشــانند. گرچه امروزه روز،  حال 

ایران خوش نیست و ایران در حال پاره شدن، گسست، انحطاط و نابودی است.
حتی اگر چند روزی هم این جنبش اعتراض های مردمی موقتا ساکت شود، این 
خوشه های خشم و شــعله های اعتراض، خاموش شدنی و قابل کنترل نیست . 
خاموشــی و نابودی کامل آن، اوج ساده نگری و خوش خیالی است. آخراالمر،  
جامعه صبور و زجر کشــیده و داغ دیده ایران راه ســنگالخ و طوالنی رسیدن به 

آزادی را افتان و خیزان خواهد پیمود. 
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طنز و خبر:

از شبکه های اجتماعی:

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:

سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند: سوتیال گوزیسم!

چند وقتیه که نسل جدیدی از سیاستمدارها در دنیا ظهور کردن که اگه کنترل 
نشن ممکنه کار دنیا به جاهای باریک بکشه یا خود این سیاستمدارا کارشون 

به جاهای گشاد بکشه!
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود ... دوتا دوســت به هم رســیدن ... یه 
ایرانــی، یه امریکایی ... ایرانیه: ببیــن داداش، انقدر راه نرین و از رییس 
جمهور اســالمی ما ایراد نگیرین که اسگوله، بی ســواده و چیزشعر زیاد 
میگه ... امریکاییه: مگه دروغ گفتیم؟ یارو چهارکالم حرف نمیتونه بزنه، 
خدایگان ســوتیه ابی رییسی تون! یارو یه جمله که هیچی، یه کلمه حرف 
درســت نمیزنه! به لوکوموتیو میگه لوکوموتیــر، به بانکای مملکت میگه 
آقایون بانکا و ... هزارتای سوتیه دیگه! ... ایرانیه: برو بابا شماهام با اون 
رییس جمهور کج و کوله تون ... یادمون نرفته دایم تو دیدارای سیاســی 

تو چرت بوده و اسم اطرافیانش رو یا یادش میره یا اشتباهی میگه ... اسم 
فرمانده ارتشی رو که داری بهش مدال میدی رو یادت نره خب ... یا مثال 
به پاپ نگو شما شبیه یه بازیکن فوتبال امریکایی افریقایی تبار هستین ... 
خــب احترام نذار تو که نمیتونی ... امریکاییه: رییس جمهور ما الاقل اگه 
سوتی میده دیگه متهم به جنایت علیه بشریت و اعدام هزاران آدم بی گناه 
نیســت ... ایرانیه: ببین داداش، ابی ما اگه آدمکشــه بهتر از اینه که وسط 
مهمونی خاندان سلطنتی انگلیس بگوزه و آبرو مملکتو ببره! ... امریکاییه: 
برو بابا خدا روزیتو یه جا دیگــه حواله کنه، رییس جمهوری که از پایین 

بگوزه بهتر از اونیه که از باال هم میگوزه و هم میرینه به مملکتش!
ایرانشهروند: اینکه حق با کدوم این دو نفره اصال مهم نیست، مهم اینه که 
هر چه سریعتر باید فکری به حال سیاستمدارای پیرو سوتیال گوزیسم بکنیم 
چون ممکنه یه روزی یه جایی و یه طوری بگوزن یا ســوتی بدن که دیگه 
نشه جمعش کردن و کال به قول حضرت امام )ره( همه با هم به گا می رویم!

ضرب المثل های آخوندی:
یه دیوثی می گفت سیاست ما عین دیانت ماست و برعکس ... بدون اینکه بدونی 
کــی اینو گفته، میتونی حــدس بزنی که طرف حتما آخوند بــوده چون فقط این 
جانوران هستن که از راه دیانت و فرو کردنش تو ماتحت ملت، سیاستاشونو جلو 
میبرن! حاال که فهمیدیم دین و سیاست و آخوند چجوری سالهاست که به ماتحت 

مبارک ما فرو رفتن، با فرهنگ و ادبیات آخوندی بیشتر آشنا بشیم ... 
آخوند به آخوند میگه روت سیاه، والیت فقیه میگه صل علی!   

هرچه آخوند زشت تره، بازیش هم بیشتره.

آخوند را بردند به جهنم، گفت هیزمش تره.
آخوند به آخوند نمی رسه، آدم به آدم می رسه.

هرچه آخوند کمتر، زندگی راحت تر.
درجهنم آخوندایی پیدا می شه، که از ترس اونا آدم به افعی پناه می بره.
آخونده آنقدر آش و الش بود که مرده شور هم به حالش گریه می کرد.

یک آخوند نمونه خروار آخونده.
آخوند به آخوند، لعنت به خدا.

به آخوند که رو بدی، صابخونه میشه.
آخوند کج به منزل می رسه.

آخوندی که با مادر خود زنا کنه، بادیگران چه ها کنه؟
از یک دست که بدی، آخوند از دست دیگرت هم ور میداره.

پسر نوح با آخوندها بنشست، خاندان نبوتش گم شد.
آخوند همه را به کیش خود پنداره.

خوشبخت آن که آخوند آمد، االغ رفت.
هرکه آخوندش بیش، زجرش بیشتر.

عاقبت گذرآخوند به آشپز خونه می افته.
همیشه آخوند، یک بار هم بی آخوند.

قلب بینوایان، غارتگه آخونداست.
آخوند رژیم، برادر شغاله.

آخونده ازدر تو نمی رفت، بقچه ای هم به پشتش بسته بود.
آخونده را به ده را نمی دادند، سراغ خونه کدخدا می گرفت.

عاقبت آخوندزاده آخوند شود، گرچه با آدمی بزرگ شود.
هرچند در دیگ بازه، حیای آخوند چه شده؟

یک سوزن به خودبزن ویک جوال دوز به آخوند.
آدم آخوند دیده، از ریسمون سیاه و سفید هم می ترسه.

*********
زندگی زیرزمینی ایرانی:

توی تهران همه چیز زیرزمینی شده!!!
اول موزیک زیرزمینی شد!!

بعدش فیلم سازی اعتراضی زیرزمینی شد!!!
بعدش جشن ها و پارتی های خصوصی زیرزمینی شد!!!

اخیرا هم یک ســری رستوران های زنجیره ای در تهران بصورت زیرزمینی برای 

مشتریان مخصوص و آشنا فعال شده که همه نوع غذا همراه با همه نوع نوشیدنی، 
از جمله : شامپاین، ودکا، کنیاک، آبجو سرو میشود...!!!!

و از اون جالبتر اینکه گارسن ها دختران زیبا و بدون حجابند!!!
اینطور که داره پیش میره به زودی همه چیز تو ایران زیرزمینی میشــه و کال مردم 

کوچ میکنند زیر زمین!!!
روی زمین فقط  مسجدها، حسینیه ها، مرده شور خونه ها باقی میمونن!!

مردم برای زندگی میرن زیر زمین و برای مردن میان روی زمین...
معلوم نیست باید به این طنز و تراژدی تلخ گریست یا خندید...

دنیا دارن می رن فضا، ما داریم می ریم زیر زمین....!!«
*********

 به دکتره میگم اگه عمل شه مفید میشه؟ میگه ایشاال; خب من این سوال رو از مادرم 
با مدرک دیپلم تجربی هم بپرسم همین پاسخ رو میده!

*********
دختره واسه ســگش مربی گرفته هفته ایی سه شب میبرتش کالس بعد بابای من 

پشیمونه که چرا منو فرستاده مدرسه!
*********

ســوار کارپینو شدم راننده گفت چرا سیگار می کشی حاجی؟ بهت یه کتاب بدم؟ 
کتاب دینامیک مریام رو بهش نشون دادم گفت داداچی آتیش داری؟

*********
مامانم میگه داره سنت میره باال, اگه ازدواج نکنی میری سیگاری میشی. بنده خدا 

نمیدونم من ۱۰ ساله سیگار می کشم !
*********

  یه درصدی از پســرا هنوز فکر میکنن اگه یه دختر از کنارشون رد بشه و یه تیکه 
نندازن بهش امتیاز اون مرحله رو از دست میدن!

*********
دوستم می گفت چندتا مهمون چینی داشتیم براشون یه خونه گرفتیم. بعد چند روز 
رفتیم خونشون دیدیم نون بربری خریدن با میخ زدن به دیوار; گفتیم واسه چی نونو 

زدید به دیوار؟ گفتن آخه تو نونوایی هم نونا رو همینجوری آویزون کرده بودن!
*********

اونقدر بابام ســر بیخودی بازکردن در یخچال باهام بحث کرد که یخچاله داغ کرد 
گفت بیا عموجان هر چنبار دلت خواست باز و بسته کن من سعیمو می کنم نسوزم!

*********
دختر میز کناری در رستوران ایرانی به پسر همراهش; بیا آدم باش و منو بگیر! پسر; 

آدم نیستم! صراحت اولی و صداقت دومی مثال زدنی بود انصافا!
*********

 به دختر عینکی همکالسیم میگم چشات چنده؟ میگه قیمت نداره. خدایا منو هضم 
کن.

*********
امروز آنالین تســت خشونت میدادم سوال پایان رو که زدم یه روان شناس ظاهر 

شد رو صفحه گفت اکنون آروم موس رو بذار کنار یه نفس عمیق بکش!



۷ IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 290  NOVEMBER  ,19 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  290  - آدینه   19  نوامبر  2021 

213-573-9635

 در کانون خبر:

افزایش مبتالیان کرونا در سفرهای روز شکرگزاری

در آستانه سفرهای روز شکرگزاری، فرودگاه LAX تالش می نماید برای 
پیشگیری از گسترش بیماری کرونا، مقررات دوران کرونا را در درون سالن 
و صف انتظار به اجرا خواهد گذاشــت و مســافران در هنگام ایستادن در 
بیرون فرودگاه در کنار پیاده رو، شایســته است پوشیدن ماسک را رعایت 
کنند زیرا به سبب انبوه مسافران، فاصله اجتماعی امکان ناپذیر خواهد بود. 
برآورد شده است که شمار مســافران در فرودگاه های کالیفرنیا، به ۲ برابر 

سال ۲۰۲۰ برسد و در فرودگاه LAX در حدود یک میلیون مسافر را پذیرا 
باشند. 

سفر مسافران بین المللی که برای سوار شدن به هواپیما با رعایت مقررات 
واکسینه بودن و آزمایش منفی همراه بوده است اما سفر از ایالت های دیگر 
به کالیفرنیا، همراه با افزایش شمار واکسینه نشده ها بوده و می تواند به انتقال 

بیماری و افزایش آن بیانجامد. 

حق داشتن مسکن برای بی خانمان ها و وظیفه مسئوالن 

دارل استاینبرگ شهردار ســاکرامنتو بار دیگر سرپناه برای بی خانمان ها را 
وظیفه مسئوالن شهری، کانتی ها و ایالت کالیفرنیا خواند و درخواست برای 
سامان بخشیدن در این راستا را نه به مفهوم خانه سازی برای بی خانمان ها، 
بلکه برنامه ریزی در این راه که داشتن سرپناه برای بی خانمان ها حق است 

و برای مسئوالن یک وظیفه دانست
دارل اســتاینبرگ که از سال ۲۰۱۹ برنامه داشتن سرپناه برای بی خانمان ها 

را پیگیــری کرده و در دورانی کــه در مجلس نمایندگان کالیفرنیا به عنوان 
قانونگذار بوده، در راســتای برنامه های خدمات برای نیازهای بهداشت 
روانی بی خانمان ها گام برداشــته اســت یکی از تالش های او، همگام با 
گوین نیوسام، گام برداشتن در مسیری است که شهر نیویورک در آمریکا و 
اسکاتلند در اروپا آن را به عنوان نقشه راه برای حل مشکل بی خانمانی به 

اجرا گذاشته اند. 

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
19 نوامبر تا  25 نوامبر ) 28 آبان تا 4 آذر (

چاپ سوم این مجموعه با تجدید 
نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن 
به  را  آقای شان صداقتی آن  به 
رایگان از ایشــان دریافت کنید 

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت 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

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی

 در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013

 bidari2@hotmail.com

پیام بنی کریمی

آدینه ۲۸ آبان     ۱۹ نوامبر

۱۳۲۸ خورشیدی ) ۱۹۴۹ میالدی(
زادروز حسن ستار هنرمند آوازه خوان مقیم لس انجلس - کالیفرنیا 

۱۳۴۱ خورشیدی ) ۱۹۶۲ میالدی(
زادروز اردشیر کامکار، نوازنده کمانچه

۱۳۷۷ خورشیدی ) ۱۹۹۸ میالدی(
قتل دکتر مجید شریف، نویسنده، مترجم، و فعال سیاسی )از سری قتلهای زنجیره ای(

۱۳۸۵ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(
درگذشت تیمسار سرلشکر منصور مزین، در سن ۱۰۶ سالگی در شمال کالیفرنیا.

وی از بانیان ارتش جدید و آخرین رجل از دوران قاجار بود که با ســه پادشاه ازنزدیک کار 
کرده بود.

۱۳۹۸ خورشیدی ) ۲۰۱۹ میالدی(
ســالگرد درگذشت پروفسور فضل اهلل رضا در سن ۱۰۴ سالگی ) متولد اول ژانویه ۲۰۱۵( در 
اتاوا کانادا. پروفسور رضا استاد دانشگاه و رییس دانشگاه های آریامهر) شریف فعلی( و دانشگاه 

تهران در دوران پهلوی دوم بوده است. 
۱۳۹۸ خورشیدی ) ۲۰۱۹ میالدی(

سالگرد درگذشت الن شائولی نویسنده ایرانی ساکن فرانسه در پاریس-  عنوان کتاب او که از 
فرانســه به فارسی توسط نازی عظیما ترجمه شد موسیقی دانان کلیمی و تاریخ یهودیان ایران 

است و شرکت کتاب آن را در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد

شنبه ۲۹ آبان     ۲۰ نوامبر

۱۳۱۴ خورشیدی ) ۱۹۳۵ میالدی(
درگذشــت حسن پیرنیا )مشیرالدوله( - سیاستمدار، عالم و 

ادیب
کتاب تاریخ ایران باستان، تالیف مشیرالدوله درشرکت کتاب 

موجود است
۱۳۱۹ خورشیدی ) ۱۹۴۰ میالدی(

زادروز محمدعلی سپانلو، شاعر و پژوهشگر
آثار محمدعلی سپانلو در شرکت کتاب موجود است

۱۳۳۶ خورشیدی ) ۱۹۵۷ میالدی(
زادروز شهرام صولتی، خوانند هی موسیقی پاپ

۱۳۵۶ خورشیدی ) ۱۹۷۸ میالدی(
زادروز مریم حیدرزاده، نویسنده، شاعر و ترانه سرا

۱۳۸۴ خورشیدی ) ۲۰۰۵ میالدی(
درگذشت منوچهر آتشی شاعر، بر اثر جراحی کلیه وبیماری قلبی در بیمارستان سینا در تهران. 
مجموعه شعرهای او آهنگ دیگر، آواز خاک، دیدار در فلق، وصف گل سوری، گندم و گیالس، 

زیباتر از شکل قدیم جهان، چه تلخ است این سیب، حادثه در بامداد ،...
کتاب مجموعه آثار منوچهر آتشی در شرکت کتاب موجود است

۱۳۹۷خورشیدی ) ۲۰۱۸میالدی(
درگذشــت انور خامه ای آخرین بازمانده گروه ۵۳ نفر ) متولد ۲۹ اسفند ۱۲۹۵( در سن ۱۰۲ 
سالگی. از سوی مادر نسب به فتحلعیشاه قاجار و از جانب پدر نسب به مال احمد فاضل نراقی 
از مجتهدین عهد قاجاریه داشــت . یحیی کاشانی پدر خامه ای از فعاالن انقالب مشروطیت و 

سردبیر روزنامه های حبل المتین و مجلس بود. 

یکشنبه ۳۰ آذر     ۲۱ نوامبر

۱۳۴۴ خورشیدی ) ۱۹۶۵ میالدی(
درگذشت روح اهلل خالقی - موسیقیدان

آثار روح اهلل خالقی در شرکت کتاب موجود است
 ۱۳۹۴ خورشیدی )۲۰۱۵ میالدی

درگذشــت رضا سجادی اولین گوینده و دوبلور صدا و سیما در سن ۹۵ سالگی. او حدود ۷۵ 
سال فعالیت هنری را در کارنامه هنری خود دارد. وی متولد ۱۲۹۹ در شهر مشهد بود.

دوشنبه ۱ آذر     ۲۲ نوامبر

۱۳۰۶ خورشیدی ) ۱۹۲۷ میالدی(
زادروز بیژن جاللی، شاعر

۱۳۳۴ خورشیدی ) ۱۹۵۵ میالدی(
دستگیری سیدمجتبی نواب صفوی و کلیه اعضای فداییان اسالم

۱۳۳۶ خورشیدی ) ۱۹۵۷ میالدی(
زادروز ایرج بسطامی، خواننده موسیقی سنتی

آثار ایرج بسطامی در شرکت کتاب موجود است
۱۳۳۸ خورشیدی ) ۱۹۵۹ میالدی(

انجام مراسم نامزدی محمدرضا شاه پهلوی و فرح دیبا
۱۳۵۴ خورشیدی ) ۱۹۷۵ میالدی(

صدور نفت ایران روزانه ۵۵۰ هزار بشکه افزایش یافت
۱۳۷۷ خورشیدی ) ۱۹۹۸ میالدی(

ترور پروانه فروهر )اسکندری( و داریوش فروهر، فعاالن سیاسی توسط مأموران وزارت رژیم 
اسالمی

کتاب قتل فروهرها به همت حزب مرز پرگهر ازانتشارات شرکت کتاب
۱۳۹۸ خورشیدی ) ۲۰۱۹ میالدی(

سالگرد درگذشت فرشاد سنجری آهنگساز و موسیقی دان در شهر وین پایتخت اتریش از رهبران 
ارکستر سمفونیک تهران بر اثر آتش سوزی در آپارتمان مسکونی) متولد ۱۹۴۸ میالدی( فرزند  

حشمت سنجری آهنگساز و موسیقی دان

سه شنبه ۲ آذر     ۲۳ نوامبر

۱۳۰۲ خورشیدی ) ۱۹۲۳ میالدی(

زادروز جالل آل احمد، قصه نویس
آثار جالل آل احمد در شرکت کتاب موجود است

۱۳۰۵ خورشیدی ) ۱۹۲۶ میالدی(
درگذشت درویش خان از بنیانگذاران موسیقی نوین ایران بر اثر حادثه رانندگی

۱۳۰۷ خورشیدی ) ۱۹۲۸ میالدی(
زادروز ویگن دردریان، خواننده موسیقی پاپ و بازیگر

آثار ویگن در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجودند
۱۳۱۲ خورشیدی ) ۱۹۳۳ میالدی(

زادروز علی شریعتی، نویسنده و متفکر مذهبی .
۱۳۰۵ خورشیدی ) ۱۹۲۶ میالدی(

درگذشت غالمحسین درویش )درویش خان(، استاد تار و 
سه تار

۱۳۳۵ خورشیدی ) ۱۹۵۶ میالدی(
انتشار نخستین شماره مجله »نمایش«
۱۳۳۶ خورشیدی ) ۱۹۵۷ میالدی(

تشکیل نیروی مقاومت ملی در شیراز
۱۳۶۴ خورشیدی ) ۱۹۸۵ میالدی(

درگذشت غالمحسین ساعدی، قصه و نمایشنامه نویس در 
پاریس

آثار غالمحسین ساعدی در شرکت کتاب موجود است
۱۳۹۹ خورشیدی ) ۲۰۲۰ میالدی(

درگذشت چنگیز جلیلوند ) زاده ۶ آبان ۱۳۱۴( دوبلور، مدیر 
دوبالژ و هنرپیشه سینما

چهارشنبه ۳ آذر     ۲4 نوامبر

۱۳۳۵ خورشیدی ) ۱۹۵۶ میالدی(
دریافــت وام ۱۷ میلیــون دالری از آمریکا، از طریق بانک 

صادرات ایران
۱۳۴۳ خورشیدی ) ۱۹۶۴ میالدی(

زادروز کیهان کلهر، نوازنده کمانچه و آهنگساز
آثار کیهان کلهر در مرکز موســیقی و فیلم ایران وابسته به 

شرکت کتاب موجودند
۱۳۸۵ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(

درگذشت مصطفی مصبا ح زاده، پدر روزنامه نگاری نوین 
ایران، مؤسس روزنامه کیهان، سناتور، مؤسس مدرسه عالی 
علوم ارتباطات، پایه گذار دانشــکده روزنامه نگاری، بنیان 
گذار روزنامه کیهان لندن، در سن ۹۷ سالگی در کالیفرنیای 

جنوبی در امریکا.

پنجشنبه 4 آذر     ۲5 نوامبر

۱۳۱۴ خورشیدی ) ۱۹۳۵ میالدی(
زادروز آذر حکمت شعار )دهقان(، از پیشکسوتان بازیگری 

در تأتر و سینما
۱۳۴۵ خورشیدی ) ۱۹۶۶ میالدی(

درگذشت جبار باغچه بان، پدر فرهنگ کر و اللها
۱۳۵۲ خورشیدی ) ۱۹۷۳ میالدی(

امیرعباس هویدا، نخست وزیر، بزر گترین رقم بودجه تاریخ 
ایران )تا آن زمان( را به مجلس داد.) ۱۰۸۹ میلیارد ریال(

۱۳۵۶ خورشیدی ) ۱۹۷۷ میالدی(
درگذشــت منوچهر اقبال، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل 

شرکت ملی نفت ایران
۱۳۵۷ خورشیدی ) ۱۹۷۸ میالدی(

زخمی شــدن حدود ۱۸۰ تن از افراد پلیس آلمان و ۲۰۰ تن از دانشجویان ایرانی درآلمان، در 
تظاهرات دانشجویان کنفدراسیون

۱۳۶۰ خورشیدی ) ۱۹۸۱ میالدی(
درگذشت اسماعیل شاهرودی » آینده« شاعر معاصر 

۱۳۸۴ خورشیدی ) ۲۰۰۵ میالدی(
درگذشــت مرتضی ممیز پدر گرافیــک ایران - در 
سن ۶۹ ســالگی به علت ابتال به بیماری سرطان در 

بیمارستان آبان تهران.
۱۳۸۵ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(

درگذشت بابک بیات، آهنگساز معروف ایران، در سن 
۶۰ سالگی به دلیل نارسایی کبدی در تهران.

۱۳۹۸ خورشیدی ) ۲۰۱۹ میالدی(
ســالگرد درگذشــت گوهر ورتانیان ) متولد ۱۹۲۶ 
میالدی ارمنســتان مهاجرت به ایران ۱۹۳۰ میالدی( 
جاسوس پرآوازه شوروی که طی جنگ جهانی دوم 
در ایران فعال بود، . گفته می شــود او و همسرش از 

ترور استالین، چرچیل و روزولت طی کنفرانس سال ۴۳ میالدی در تهران جلوگیری کرده اند

https://baranrugservices.com/
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پرداخت ، ۱/۳ میلیون دالر خسارت توافقی به فرزند ۸ ساله مرد کشته شده به دست پلیس

 فرزند ۸ ساله مرد سیاهپوستی که به دست پلیس کشته شده است، ۱/۳ 
میلیون دالر خسارت توافقی دریافت خواهد کرد. این مرد که کنت راس 
جونیور نام دارد و در ســال ۲۰۱۸ که در پارکی در گاردینا پس از تبادل 
آتش بین او و پلیس، کشــته شــد و مرگ به دست پلیس، سبب شد که 

موضوع اصالح مقررات پلیس و کاستن از بودجه مطرح شد. 
از او یک کودک به جا مانده که اکنون یک پســر ۸ ســاله است و در یک 

توافق حقوقی با وکیل کودک، ۱/۳ میلیون دالر پرداخت خواهد شــد 

و چون در زیر سن قانونی اســت، نگهداری از پول را مادر او به عهده 

خواهد داشت. 

وکالت پرونده کنت راس را آرش ضابتیان به عهده داشته است. که این 

توافق را با شورای شهر گاردینا انجام داده است.
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