ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:
قهرمان عرب در سینمای غرب

کورش سلیمانی (توماج) آتالنتا
صفحه ۲

نامزدهایانتخاباتبرایشهرداریلوس
انجلسموافقتکردندکهچادرهای
بیخانمانهابایدبرچیدهشود
بزرگراه  15را فرمانداران کالیفرنیا و
نوادا عریض خواهند کرد
یــک میلیــاردر کالیفرنیا ،پیشــنهاد
افزایش حداقل دستمزد را به ساعتی
 ۱۸دلار را به رای خواهد گذاشت
 ۱۶۰نفر از ماموران پلیس سن دیه گو
در معرض اخراج قرار میگیرند
نصب دستگاه های شناسایی پلاک
اتوموبیل ها درخیابان ملروز
یکی از افراد باند تقلب دردریافت
کمک فدرال به  10سال زندان
محکوم شد
فرو افتادن درخت  ۱۰۰۰۰۰پاندی
بر یک خانه  ۲طبقه شهر انسینو،
موجب مرگ مرد  ۶۴سالهای شد

سازمان عفو بینالملل برای نخستین بار یک وبسایت
فارسی زبان راهاندازی کرده است و میگوید هدف آن
افزایش دسترســی ایرانیان به اطلاعات در مورد سوء
رفتار مقامات جمهوری اســلامی ایران با ملت ایران
است .عفو بین الملل این کارزار را «حمله همه جانبه
به حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران » نام نهاده
است .این کارزار افشای بازداشت های خودسرانه،
ناپدید شدن اجباری ،شکنجه و اعدامهای غیرقانونی
را در بر دارد.
وبســایت جدیــد  fa.amnesty.orgکــه در روز
حقوق بشــر در  10دســامبر راهاندازی شد ،از جمله
شامل تحقیقات و تحلیلهای حقوقی در مورد نقض
«تکاندهنده» حقوق بشــر و همچنین توصیههایی به
جامعه بینالمللی برای مقابله با جمهوری اسلامی در
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ُدروغی شاخدار و پُتکی دیگر علیه ساواک
عرفان قانعی فرد [ برگرفته از توییتر قانعی فرد @]EQFard
برای وضعیت واعظ زاده از نظر انسانی بسیار متاسفم!
اما.۱دروغ گفتن ،حد و حسابی دارد .ایشان بویی از ساواک نبرده و
در عمرش ساواکی هم نبوده!
 .۲در لحظات آخر ،دروغی بافته شده که جلوی دیپورت گرفته شود
اماناشیانه
 .۳مطلقا ،کسی هم از افرادساواک ،وی را نمی شناسند! حتی یک
مقام ساواکی نازنین در کانادا
.۴در کلیپ اینجا ،میگویند این اقا مدعی شده که  ۶سال در ساواک
کارکرده! اما ساواک ،کارمند مقطعی نداشته که طول خدمتش فقط
 ۶سال باشد .در ساواک کسی در سن  ۴۲سالگی هم استخدام نمی
شد مگر منبع خاص.
با حساب ریاضی هم کم می آید ،چون کل عمر ساواک  ۸۰۰۰روز
نبوده [۲۱سال و  ۹ماه می شود  ۷۶۶۵روز]!
 .۵ادعا شده که ایشان  ۲۰هزار پرونده زیر دستش بوده  ،اگر زمان
خدمت ایشان که  6سال بوده را حساب کنید می شود سالی ۳۳۳۳
پرونده را می بایستی بازبینی کرده باشد ،یعنی با احتساب جمعه ها
و تعطیلات :روزی  ۱۳پرونده که بسیار مسخره است  ،کارمند اداره
ثبت احوال هم روزی  ۱۳شناسنامه صادر نمیکند!
 .۶یک منبع خبری ،پرونده ای در اختیار ندارد که بازبینی کند بلکه
فقط خبری از پیش تعیین شده را از روی منبع کانادایی نقل می کنند!
 .۷اما  ٪۹۵کسانی که میخواهند پناهنده شوند باید کیسی سیاسی
داشته باشند و حتی بسیارانی در کشور های مختلف مدتها شغلشان
نوشتن کیس بود و یکی از معتبر ترین کیس ها ،اشتغال در ساواک
بود که شــانس پذیرش پناهندگی بیشتر بود! این فرد ،اول ،کیس
ساواک داده که قبول نشده و بعد پناهندگی اجتماعی دادهکه باز هم
رد شده! موقع خروج هم ،این دروغ سرهم شده!
 .۸ایشان  ۱۸سال بعد از حضور جمهوری اسلامی در ایران تازه به
کانادا امده ،همه حرفهایش به مسئولان کانادا دروغ بوده و وقتی با
پناهنده های ساواک تطابق داده اند ،اصلا این بابا کمترین اطلاعی از
ساواک نداشته و فکر کرده دارد زرنگی میکند.
و با این کلک میتواند پناهندگی بگیرد.
باید بگویم که یک مقام نازنین ساواک در تورنتو است ،قرار است تا
فردا ،مصاحبه اش با مخلص را در اختیار یک شبکه تلویزیونی قرار
دهم ،از وی و چند ساواکی مشهور هم پرسیدم.
در مصاحبه هم ،حفظ ادب کردم اما
اینحرفها به هیچ عنوان نافی میهن پرســتی جنــاب واعظ زاده
نیست و موید این نیست که این مرد شریف کوچکترین همیاری

و همکاری در پروژه نمایش نوین لابی جمهوری اســلامی و حیاط
خلوت اختلاس گران و جنایتکاران دارد  .تنها یک خبر ،نُقل محفل
هیجانات پپسی کولایی در جامعه امروز ماست:
یک  -ساواکی!!!! « ۸۵سالهب جرم اعمال ضد حقوق بشری! توسط
حقوق بشر کانادایی تحویل بشردوستان حکومت ایران شده»!
بدون کمترین روشنگری و توضیح  :به زعم اعتراف پرونده ،واعظ
زاده از سال  ۱۹۶۴تا  ۱۹۷۰در سمت هایی بوده که توان دسترسی و
یا ماموریتی بر پرونده ها نداشته! .کل این دسترسی و عملیات یعنی
 ۶سال.
در ادعای مضحک مجموعه باصطلاح پلیسی کانادا ،واعظ زاده به
 ۲۰هزار ! پرونده رسیدگی کرده و از میان این رقم  ۸ ،هزار! نفر را بنا
بر روضه فرزندش ،به شکنجه و ناعدالتی سپرده.
 ۶سال =  ۲هزار و  ۱۹۰روز.
 ۰۰۰/۲۰تقسیم بر  = ۲۱۹۰روزانه حدود  ۱۰پرونده.
 ۱۰پرونده امنیتی ؛ کار  ۱نفر؟
در حوزه حساس امنیتی؛ فرضا در حوزه آب و فاضلاب؛ آیا یک نفر
توان رسیدگی به این حجم از پرونده در روز را داشته؟
یک مدعی بی سواد وکالت هم مدعی سناریوی قربانی جدید ،واعظ
زاده است و قربانی معامله نهفته در این پرونده و اهداف آ« شده!
سازنده این غوغا ،می داند ملت ایران ریاضیات بلد نیست!
التماستفکر
با بســیاری از افراد ســاواک ،افتخار هم صحبتی داشتم.....ضبط
کردم ،کتاب نوشتم و ...افراد شاخص ساواک در اروپا و آمریکا و
کانادا ،حی و حاضرند
این خبر ،چند درز امنیتی و اغراق بی ربط دارد.
دروغ ساختن هم کمی استعداد میخواهد.
یک شــخص باورمند به تروریسم اســلامی یا مارکسیسم اسلامی
دربلوای ۵۷این خبر را علیه او ساخته.
با افراد شاخص ساواک در کانادا و آمریکا و اروپا حرف زدم; ،کسی
وی را نمی شناسد حتی به احتمال ضعیف یک مخبر یا منبع هم نبوده!

وب سایت جدید سازمان عفو بین الملل به زبان فارسی
«حمله همه جانبه» به حقوق بشر در ایران را افشا کرد
بحران معافیت از مجازات است.
دیانا التاهاوی ،معاون مدیر منطقهای
خاورمیانه و شــمال آفریقا در عفو
بینالملــل ،گفت که ایــران و مردم
ایران «از یک بحران حقوق بشــری
ق رنج میبرند ،به طوری
بسیار عمی 
کــه صدها نفر در پــی محاکمههای
ناعادلانــه  -از جمله کســانی که در
کودکی دستگیر شــدهاند  -و هزاران
نفر کــه در انتظــار اعدام هســتند.
تحت آزار و اذیــت قرار می گیرند.
خانم التاهاوی اعلام کرد که ایرانیان که می خواهند به
صورت مسالمت آمیز موارد حقوقی نقض بشر را به
چالش بکشند ،به طور خودسرانه بازداشت می شوند.

ketab1@ketab.com
او همچنین گفت« :خانوادههای هزاران نفری که توسط

مقامات کشته یا به زور ناپدید شدهاند ،در انتظار آشکار
شدن حقیقت و اجرای عدالت هستند.

در روز جهانی حقوق بشر ،بیبیسی از ایران می خواهد
به اذیت و آزار کارکنان بخش فارسی بیبیسی پایان دهد

امروز به منظور بزرگداشت  10دسامبر،
روز جهانی حقوق بشــر ،بیبیسی از
ایران درخواست می کند تا به روند رو به
افزایش اذیت و آزار و تهدید فرامرزی
خبرنــگاران و کارکنان بخش فارســی
بیبیسی پایان دهد .درخواست توقف
آزار و اذیت روزنامهنگاران بیبیسی
فارســی در شرایطی مطرح میشود که
جایزه صلح نوبل «به خاطر تلاش برای
حراســت از آزادی بیان که پیششرط
دموکراســی و صلح پایدار اســت» به
ماریا رســا و دمیتری موراتــوف ،دو
روزنامهنگاری اعطا شده که با شرایطی
مخاطرهآمیزمواجهبودهاند.
برای بیش از یک دهــه ،ایران به اذیت
و آزار و ارعاب کارکنان بخش فارسی
بیبیسی و اعضای خانوادههایشان در
ایران پرداخته است .این اقدامات شامل تهدید روزنامهنگاران بیبیسی و خانوادههایشان در
لندن به مرگ ،مسدود کردن داراییها ،و همچنین اذیت و آزار آنلاین و حملات جنسیتی علیه
خبرنگاران زن بوده است .اعضای خانوادههای آنان در ایران به گونهای خودسرانه و بیقاعده

بازداشت شدهاند ،در شرایطی تحقیرآمیز نگه داشته شدهاند ،بازجویی شدهاند و به آنان دستور
داده شده که به خویشاوندانشان بگویند به کار برای بیبیسی خاتمه دهند .آنان همچنین به
خاطر اشتغال یک عضو خانوادهشان در بیبیسی با انواع دیگر تبعیض هم روبهرو بودهاند.

در یک ســال گذشته ،تهدیدها علیه کارکنان بخش فارسی بیبیسی و سایر روزنامهنگاران
فارسیزبان در خارج از ایران شدت گرفته است .کارکنان بخش فارسی بیبیسی در لندن به
مرگ و انواع دیگری از آسیبهای فرامرزی تهدید شدهاند تا جایی که به درخواست از پلیس
برای مداخله و حفاظت منجر شده است .روزنامهنگاران دیگر رسانهها و نیز کسان دیگری
که منتقد مقامهای ایران تلقی میشدند ،در کشورهای دیگری ربوده شدهاند ،به ایران انتقال
یافتهاند ،و زندانی و (دستکم در یک مورد) اعدام شدهاند.
لیلیان لندور ،رئیس سرویسهای بینالمللی اخبار بیبیسی و مدیر سرویس جهانی بیبیسی
میگوید:
«پس از تشــدید آزار و اذیت کارکنان بیبیسی در سال  ۲۰۱۷و اقدام قوه قضائیه ایران در
مســدود کردن کلیه داراییهای کارکنان بخش فارسی بیبیســی در ایران بود که بیبیسی
برای اولین بار برای حفاظت از روزنامهنگاران خود به ســازمان ملل شکایت کرد و همچنان
در چهارچوب ســازوکار ویژه سازمان ملل پیگیر آن است .مســدود کردن داراییها باعث
محرومیت کارکنان بیبیســی فارسی و خانوادههایشــان از دسترسی به اموالشان از جمله
ســلب اختیار فــروش یا اجاره املاک شــده
است .مســدود کردن داراییها به منزله تنبیه
مالی کارکنان بخش فارسی بیبیسی به خاطر

ادامه در صفحه 3

وام های کرونا

یاری بلاعوض از سوی دولت
هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها
یاری بلاعوض از سوی دولت برای کسانی که
تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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در کانون خبر:

نامزدهای انتخابات برای شهرداری لوس انجلس موافقت کردند
که چادرهای بیخانمان ها باید برچیده شود

در حالی که هزاران نفر به ســبب نداشتن محلی
برای زندگی ،به چادرنشینی در خیابانهای لوس
انجلس میپردازند ،اعتراض شــهروندان لوس
آنجلس سبب شــده است که شــهرداری لوس
آنجلس تــلاش برای گردآوری ایــن چادرها از
خیابانها کند و از ســوی دیگر در آغاز موضوع
بیخانمان های لوس انجلس ،موضوع ویژه برای
مانور نامزدهای انتخابات برای شهرداری شده بود
در نظرسنجیها ۹۴ ،درصد رای دهندگان لوس
آنجلس ،خواهان پایان دادن به مشکل بیخانمانی
هستند و  ۷۰درصد بیخانمان های لوس انجلس
از مشکل بیماری روانی و رفتاری رنج میبرد و
باید برای آن چارهاندیشی نمود گرچه هر یک از
نامزدهای شهرداری ،طرحی برای پایان دادن به
موضوع بیخانمانی دارند ،اما موافقت نمودهاند
که جمعآوری چادرهــای بیخانمان ها و ایجاد
سرپناه برای آنان موضوع مشترک باشد.

بزرگراه  15را فرمانداران کالیفرنیا و نوادا عریض خواهند کرد

قهرمان عرب در سینمای غرب

یکی از قهرمانان عربی که سینمای هالیوود با ساختن فیلمی در باره او مشکل داشت« ،عمر
مختار» مبارز مذهبی کشــور لیبی بود که مدتها با فاشیسم ایتالیا برای کسب استقلال و
آزادی لیبی مبارزه کرد و ســرانجام نیز جانش را فدای هدف مقدس خود کرد و مصطفی
عقاد یکی از فیلمسازان صاحب نام هالیوود بود که با ساختن فیلم پر سر و صدای «محمد
رســول خدا» یا ( )The Messageبا شــرکت آنتونی کویین و ایرین پاپاس ،به شهرت و
اعتباری رســیده بود .ولی سینمای غرب امکان ساختن یک فیلم که قهرمان آن یک عرب
مسلمان باشد به او نمیداد چونکه امکان موفقیت فیلمی را با چنین مشخصاتی کم میدید.
ولــی معمر قذافی رهبر لیبی برای معرفی و ســاختن فیلمی از یکی از قهرمانان ملی لیبی
ســنگ تمام گذاشــت و ســی و پنج میلیون دلار پول بیزبان را در اختیار مصطفی عقاد
فیلمساز سوریهای تبار گذاشت تا این فیلم را بدون هیچ نگرانی بسازد و مصطفی عقاد هم
با دست و دلبازی بسیاری هنرپیشگان معروف امریکایی و اروپایی و آسیایی را به خدمت
گرفت .ولی بدانید که از هنر پیشــگان ایتالیایی کسی در این فیلم شرکت نداشت چونکه
این فیلم چهره زشت و کریهی از فاشیسم و جنایات ایتالیایی دوره موسولینی نشان میداد
که شباهت زیادی به رفتار نازیهای آلمان با یهودیان و کولیها و دیگر اسیران جنگی در
زمان جنگ دوم جهانی داشت.
این فیلم بیننده را از بسیاری از جهات به یاد «لورنس عربستان» میاندازد ،ولی به پای آن
نمیرسد .ولی به هر حال یکی از فیلمهای دیدنی و گیرای جهان سینماست.
این فیلم در ایران به نام «شــیر صحرا» نشان داده شده و خصوصیات والای انسانی «عمر
مختار» موجب افتخار و سرفرازی هر مسلمان و عرب است .از جمله اینکه عمر مختار با
اســیران خوشرفتاری می کرد ،سربازان کم ســن و سال دشمن را به خاطر کم سن و سال
بودن آنها میبخشــید ،به عهد و پیمان خود وفادار و پایدار بود و به همین جهت بود که
وقتی به اســارت ایتالیاییها درآمد ،یکی از وکلای ایتالیایی که دید دولت ایتالیا سعی در
ترور شخصیت و بیاعتبار کردن عمر مختار را دارد ،خلاف جهت آب شنا کرد و وکالت او
را داوطلبانه به عهده گرفت ولی سرانجام عمر مختار در اردوگاه اسیران لیبیایی در جلوی
چشم هوادارانش اعدام شد تا سرنوشت او درس عبرتی برای دیگر آزادیخواهان باشد.
زندگینامه «عمر مختار»
همانطور که حس ششم تا به حال به شما گفته ،عمر مختار در کشور لیبی به دنیا آمد ،اونهم
در یک دهکده کوچکی به اســم «جنزور» در دور و برهای توبروک که چون من چیزی از
محل تولد او نمیدانم لاجرم چیز بیشتری در بارهاش نمینویسم.
این مرد (یعنی همان مختار) در سال  ۱۸۶۳بعد از  ۹ماه اقامت در شکم مادر ،زاده شد و در
مسجد محلی خودش به تحصیل علم دین پرداخت و هشت سال از کار هم در دانشگاهی
به نام «سنوسی» دانش آموخت .این دانشگاه مرکز جنبش «سنوسی» بود.
ســخن کوتاه ،در سن  ۵۰سالگی به مبارزه با ایتالیاییها که لیبی را مستعمره خود ساخته
بودند پرداخت و به علت اشنایی با موقعیت جغرافیایی خودش ،موفقیتهای بسیاری در
جنگ های پارتیزانی به دست آورد .به طوری که یواش یواش کفر موسولینی را درآورده
بود ،ولی ســرانجام در جنگی اسیر و زخمی شــد و بعد از یک محاکمه در یک اردوگاه
اسیران لیبیایی در سن هفتاد سالگی حلق آویز شد و آن زمان سال  ۱۹۳۱بود که  ۷۰سال
از عمر مختار میگذشت.
تصویر عمر مختار روی اسکناسهای ده دیناری لیبی به چاپ رسیده است.

فرمانداران کالیفرنیا و نوادا برای حل مشکل تراکم در بزرگراه  ۱۵در مرز دو
ایالت ،یک طرح مشترک  ۱۲میلیارد دلاری برای افزودن خط سوم به عرض
بزرگراه را نمودند.
در یک بیانیه مشترک ،گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا و استیو سیسولاک
فرماندار نوادا اعلام کردند که شــانه کناره بزرگراه  ،۱۵در محلی که مرز دو
ایالت است ،به گســتره  ۵مایل ،خط سوم را خواهند ساخت تا در هنگام

تراکم ترافیک اتوموبیلها در روزهای تعطیلات بزرگ ،مســافران در جاده
نمانند.
این بودجه  ۱۲میلیاردی از بودجه فدرال  ۲ایالت اســت و تا تا بستان سال
آینده ،پروژه ساخت این بزرگراه به سامان خواهد رسید و امیدوار هستند که
پاسخگوی تراکم ترافیک باشد.

یک میلیاردر کالیفرنیا ،پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد را
به ساعتی  ۱۸دلار را به رای خواهد گذاشت

سرهنگ معمر قذافی

ســرهنگ معمر قذافی را میتوان یکی از بیعرضهترین نظامیان دوران نامید چونکه همه
نظامیان جهان بعد از دو سه یا چهار پنج سال درجه میگیرند .ولی این مرد به مدت چهل
و سه سال آزگار است در همین درجه سرهنگی باقی مانده و ارتقا درجه پیدا نکرده است!
سرهنگ معمر قذافی گر چه این تازگیها عقلش کمی پاره سنگ برمیدارد ،اما در اولهای
کار اینجوری نبود ،وقتی در سال  ۱۹۶۸ملک ادریس پادشاه لیبی را با یک کودتا از سلطنت
خلع کرد ،بلایی که جمهوری اسلامی با خاندان پهلوی کرد ،سر او و خانوادهاش در نیارود
و حتــی برای تامین مخــارج زندگی ماهانه مبلغی پول برای او به خارج میفرســتاد و با
ایتالیاییها هم که این همه بلا سر لیبی آورده بودند ،بدرفتاری نکرد ،از آنها خواست که در
لیبی بمانند و به ساختن لیبی کمک کنند و حالا چرا آخر عمری این کارهای عجیب و غریب
را کرد ،موضوعی است که به من هیچ ربطی ندارد.

جوسندبرگ ،که یک کنشگر اجتماعی و سرمایهگذار میلیاردر است اعلام
نموده کــه هزینه گردآوری امضا بــرای قراردادن این درخواســت را در
برگههای رای در سال  ۲۰۲۲میپردازد تا رای دهندگان کالیفرنیا به آن رای
کورش سلیمانی (توماج) آتلانتا بدهند.
بر اساس این پیشنهاد که  2022 Living wage act ofنام ذاری شده است
 Kourosh454@gmail.comدر صورت تصویب افزایش از سال  ۲۰۲۲آغاز میشود و در سال ۲۰۲۶

به  ۱۸دلار در ســاعت میرسد .ناگفته نماند که هم اکنون حداقل دستمزد
 ۱۳دلار در ساعت برای مشاغل کوچک و  ۱۴دلار در ساعت برای مشاغل
بزرگ است و از آغاز ژانویه  ۲۰۲۲به  ۱۵دلار در ساعت خواهد رسید.
و شــماری از مشاغل به کارکنان خود همان  ۱۵تا  ۱۸دلار را میپردازد که
خود خواسته است و بنابر ضرورت بازار کار است.
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ادامه خبر « در روز جهانی حقوق بشر ،بیبیسی از ایران می خواهد »

فعالیتهای روزنامهنگاری است ،و البته اعضای خانوادههایشان هم مجازات شدهاند».
دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز گزارشگران ویژه این سازمان هم بارها درباره رفتار ایران با
کارکنان بیبیسی فارسی ابراز نگرانی کردهاند .به عنوان مثال ،در ماه مارس ،۲۰۲۰گروهی
از کارشناسان سازمان ملل یک بیانیه مشترک در محکومیت آزار کارکنان بیبیسی صادر
کردند و در آن ابراز نگرانی کردند که نشانههایی حاکی از این دیده میشود که:
« ...مقامهای ایران آمادهاند که با زیر پا گذاشتن موازین حقوق بینالملل ،از زور در خارج
از مرزهای کشورشان استفاده کنند .اذیت و آزار ،تجسس ،و تهدید روزنامهنگاران به مرگ
در داخل و خارج مرزهای ملی ،ناقض مفاد قوانین بینالمللی حقوق بشــر از جمله حق
برخورداری از امنیت جسمی ،حق حیات و حق آزادی بیان است».
کیلن گالاهر و جنیفر رابینســون  ،مشاوران حقوقی سرویس جهانی بیبیسی از مؤسسه
«داوتیاستریتچمبرز»میگویند:
«امروز روزی تاریخی اســت؛ چرا که جایــزه صلح نوبل به روزنامهنــگاران به خاطر
کارشان اعطا میشــود .موکلان ما در بخش فارسی بیبیسی صرف ًا به خاطر شغلشان به
مرگ و خشونت تهدید میشوند .ما طبق سوابق ایران میدانیم که ایران حاضر است برای
ســاکت کردن روزنامهنگاران به اقداماتی فرامرزی و مرگبار دست بزند .بسیاری از دیگر
روزنامهنگاران بیبیســی فارسی از اذیت و آزار ســازمانیافته ،شامل هدف قرار دادن
خانوادهها ،مسدود کردن داراییها و خشونت آنلاین رنج میبرند .ما از جامعه بینالمللی
میخواهیم با اقدامهایی فوری و قاطع ،ایران را مجبور به پاسخگویی کند و مطمئن شود که

روزنامهنگاریبیبیسیفارسیمیتوانندبدونترسبهفعالیتخبرنگاریخودبپردازند».
میشل استنیستریت ،دبیر کل اتحادیه ملی روزنامهنگاران (بریتانیا و ایرلند) میگوید:
ش سازمانیافته و ادامهدار مقامهای ایران برای ارعاب روزنامهنگاران بخش فارسی
«تلا 
بیبیسی و خانوادههایشان انزجارآور است و باید متوقف شود .نه تنها چنین تهدیدهای
شخصی شــرورانهای کامل ًا غیر قابل قبول است ،بلکه این کار حملهای مستقیم به آزادی
مطبوعات و رسانههاســت .روزنامهنگاری جرم نیست و روزنامهنگاران باید در فعالیت
خود آزاد باشند .امسال کمیته جایزه نوبل ماریا رسا و دمیتری موراتوف را بابت شهامتشان
برگزید و اعلام کرد که آنان نمایندگان تمام روزنامهنگارانی ،مانند کارکنان بیبیسی فارسی،
هستند که برای آزادی و دمکراسی تلاش میکنند».
بخش فارســی بیبیسی هر هفته نزدیک به  ۲۲میلیون مخاطب در سراسر جهان دارد که
حدود  ۱۳میلیون نفر از آنان در ایران زندگی میکنند .بیبیسی فارسی بخشی از سرویس
جهانی بیبیسی است که از طریق رادیو ،تلویزیون ،سایت و شبکههای اجتماعی اخبار را
به زبان انگلیسی و  ۴۱زبان دیگر ارائه میدهد.
بیبیســی هر هفته  ۴۸۹میلیون مخاطب را در سراسر جهان به برنامههای خود در سطح
بینالمللی جلب میکند؛ برنامههایی که از طریق رادیوی سرویس جهانی بیبیسی ،شبکه
تلویزیونی جهانی بیبیسی ،وبسایت  ،bbc.com/newsاستودیوهای بیبیسی و بازوی
خیریهاش «بیبیسی مدیا اکشن» ارائه میشود.

در کانون خبر:

 ۱۶۰نفر از ماموران پلیس سن دیه گو
در معرض اخراج قرار میگیرند

با رای  ۸-۱شــورای شــهر ســن دیه گو در هفته گذشــته ،به
درخواست اتحادیه پلیس ســن دیه گو رای منفی داد و اجبار
برای واکسیناسیون را تایید کرد.
از این روی ،هیچ گونه معذوریت مذهبی که شماری از ماموران
آن را بهانه واکسینه نشدن قرار داده بودند ،پذیرفته نیست و در
شمارش روز پنجشنبه گذشته تنها  ۶۵درصد از ماموران پلیس
سن دیه گو واکسینه شــدهاند و از میان  ۶۱۶ماموری که هنوز
اطلاعات مربوط به واکسینه بودن را ارائه نکردهاند ۱۶۰ ،نفر که
حاضر به واکسینه شدن و ارائه اطلاعات مربوط به واکسیناسیون
خود نیستند در معرض اخراج قرار میگیرند.

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا کتابی
برای کودکان با مشکل نارسا خوانی نوشت

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا که دچار بیماری  Dyslexiaیا
همان نارسا خوانی و یا پریش خوانی است و بیشتر زندگی را ،از
این ناتوانی رنج برده است با نگاه ژرفتر به فرزندانش که آنها
هم در خواندن کتاب دچار دشواری هستند ،به پژوهش در این
زمینه پرداخته و کتابی همراه با تصویر با بهره گرفتن از فرزندان
خود برای کودکان نوشته است این کتاب که Ben & Emma’s
 Big Hitنام دارد ،امروز منتشــر شده اســت و در کالیفرنیا و

نیویورک در این هفته بیشــتر معرفی خواهد شــد .تا کودکانی
که دچار این مشکل هستند ،ببینند که این موضوع مانع رشد و
موفقیت او نشده است .اعلام شده است که تمامی سود و درآمد
فروش این کتاب به سازمان همکاری بین المللی دیسلکسیا اهدا
خواهد شد.
دیسلکسیا در زبان فارســی ،خوانش پریشی ،نارسا خوانی و
دش خوانی نیز نامگذاری شده است.

عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»

با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید
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در کالیفرنیا 1/48میلیون دانش آموز،
نقش اساسی در بالا رفتن بهای خانهها بازی میکنند

ایــن دانش آموزان که در دوره ابتدایی و راهنمایی هســتند ،ســپس در
 ۲۴۰۰۰دبیرستان به آموزش ادامه میدهند که پدر و مادرها باور دارند،
تفاوت سطح آموزشی شــماری از این دبیرستان ها در آینده فرزندان و
گزینش دانشــگاه و پذیرش آنان موثر اســت و برای همین است که نقل
مکان می کنند و این موضوع در بالا رفتن بهای خانهها از خرید تا اجاره
موثر است.
پذیرش دانش آموزان در دانشگاههای بهتر ۶۰ ،درصد به نمرههای دانش

نصب دستگاه های شناسایی پلاک
اتوموبیل ها درخیابان ملروز
صاحبان فروشــگاهها و بوتیکهای خیابان مــل روز با هزینه کردن ۳۰
هزار دلار ،دستگاهی را در خیابان ملروز ،بین خیابانهای لاسینگا و لابریا
کار گذاشتهاند تا شماره اتوموبیلها مجرمانی را که دست به سرقت و یا
تیراندازی در این خیابان میزنند را ثبت کند.
این پروژه که  Melrose Actionنام گرفته اســت پس از افزایش شــمار
جرائم در این خیابان و پیرامون آن شــکل گرفته است .برای این پروژه،
پال کورتز ،عضو شورای شهر لوس آنجلس از این منطقه ۱۰ ،هزار دلار
از حساب خود پرداخت کرده است .ناگفته نماند که دزدی اتوموبیل در
منطقه  ۲۵درصد بوده است.
پلیس لوس انجلس برای منطقه ویلشیر گفته است که جرم در این منطقه
که از گذشته پایین آمده بود 2 ،درصد از سال  ،۲۰۱۹افزایش داشته و از
 ۲۰۲۰این روند رو به افزایش است.

آموزان بســتگی دارد که اکنون با حــذف  Satو  ACTاین نقش مهمتر
خواهد شــد .آموزگاران  ۱۰درصد نقش اساســی دارند و عضویت در
کلوبهای مختلف و تیمهای ورزشــی  ۲/۵درصد نقش بازی میکنند.
مقایســه آماری این دبیرستان ها و پذیرفته شدن دانش آموزان رتبهبندی
این دبیرستانها را رقم میزند.
شمار آموزگاران برای هر دانش آموز در کلاس نیز موثر است.

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 293آدینه  10دسامبر 2021

در کانون خبر:

یکی از افراد باند تقلب
دردریافت کمک فدرال به
 10سال زندان محکوم شد

تامارا دادیان ،مشاور املاک در انسینو به سبب مشارکت
در حلقه متقلبــان خانوادگی در دوران کرونا برای دزدی
 ۱۸میلیون دلاری از کمک مالی اضطراری ،به  ۱۰ســال
زندان محکوم شد.
او یکی زا افراد خانواده اســت که با ایجاد شــرکتهای
ساختگی و صوری با همکاری ریچارد عیوضیان برادر
شوهرش و همسر او ،خانه  ۳/۲۵میلیون دلاری در تارزانا
خریده و با خریــد اتوموبیلهای گــران قیمت و طلا و
جواهر یک زندگی اشرافی برای خود تدارک دیده بود.
ریچارد عیوضیــان که پس از متهم شــدن به  ۱۵۱فقره
تقلب ،از امریکا گریخته است در دادگاه غیابی به  ۱۷سال
زندان محکوم شده است و همسرش نیز به طور غیابی به
 ۶سال زندان محکوم شده است.

فرو افتادن درخت  ۱۰۰۰۰۰پاندی بر یک خانه  ۲طبقه
شهر انسینو ،موجب مرگ مرد  ۶۴سالهای شد

در ســاعت  ۱۱:۱۴شب گذشــته ،درخت ۱۰۰۰۰۰
پاندی با فرو افتادن بر یک خانه  ۲طبقه در بلاک ۵۰۰۰
خیابان ادســا در شهر انســینو ،موجب مرگ مرد ۶۴
سالهای شد و ماموران آتشنشانی  ۲زن و یک سگ را
از ساختمان بیرون کشیده و نجات دادند.
هنوز سبب افتادن این درخت بر روی ساختمان  ۲طبقه
روشن نیست و چون شرایط آب و هوا در شب گذشته

عادی بوده است ماموران آتش نشانی در مورد تخریب
ایــن خانه  ۳۲۰۰فوت مربعی به ســبب فــرو افتادن
درخت ،اشارهای نکردهاند.
ناگفته نماند که  ۲زن و یک سگ به سرپناههای موقت
صلیب سرخ منتقل شدهاند و برای بیرون کشیدن جسد
مرد یاد شده ،ناگزیر هستند درخت را تکه تکه کنندن و
او را از زیر آوار بیرون بکشید.
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طنز و خبر:

سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند :هرمز کجایی؟ کیهانو بستن!
بعد از انقلاب و توی این جمهوری اســلامی هر چیزو و هرجایی رو
که تونستن بستن یا حداقل جلوشو گرفتن حتی اگه پشتش باد می داده
 ...یه جورایی اســتراتژی درشو ببند بره رو اعمال کردن  ...اول خر
تو خری انقلاب در هر جایی رو که فکرشو بکنین گل گرفتن ،از سینما
و کافه و کاباره گرفته تا کلاس درس و دانشگاه و حتی سفارت خونه
های کشورهای خارجی  ...بعضی وقتا لای درو واز میکنن و یه گوشه
ای از چیزهایی رو که داشتیم و ازمون دزدیدن رو بهمون نشون میدن،
مثلا وفتی انتخاباته شما هیچ اثری از گشت ارشاد و گیر دادن به خانوما
و جوونــا نمیبینی ولی بعد از انتخابات و عبور خر مراد از پل خریت
ملت دوباره محکم درو میبندن و یه پلمپ هم روش!
این تفکر ببند و واز کن که همون شــل کن سفت کن سابقه ،اصولی
ترین سیاست نظامه که همیشه توی این چهل ساله باهاش خیلی درها
رو به روی مردم بسته و کاراشو باهاش پیش برده  ...حالام چند سالیه
که راه همه چیزو روی همه کس و همه جای دنیا میبنده مثل راه مذاکره
و گفتگوی مسالمت آمیز که با دلقک بازی های روزانه داره گه میزنه
توی همین وضع ناجور موجود و هی این بشکه کثافت رو بیشتر هم
میزنه  ...این اســتراتژی خطرناک ببند بره فقط از یه اندیشه عقده ای
لجباز بر میاد که می خواد تا ته فنا پای مواضع تخمیش وایسه ،اصن
اشاره مستقیمی به مقام ولایت نمی کنیما! ،اما از آقا خطرناکتر ،اونایین

که باهاش یا بی هاش میشینن پای بساط افیون و استراتژی های تخمی
– تخیلی براش میبافن  ...اینا همونایین که بهشون میگن چیزخل های
آتش به اختیار رو به ولایت پشت به مردم!
خفن ترین و تخیلی ترین ایده ها همیشه از حضرت همیشه رو هوا،
حسین شریعتمداری ،مدیر روزنامه کیهانه که واقعا معلوم نیست چه
کوفتی مصرف میکنــه که اینجوری نظر میده انگار بقیه توی این دنیا
نخودی هستن و ایشون و آقاشــون هر غلطی دلشون بخواد میتونن
بکنن  ...یه کاره ،ســرمقاله نوشته توی کیهان که اگه مذاکرات اتمی
شکست خورد و تحریما رو ور نداشتن ،مام تنگه هرمز رو میبندیم!
یکی نیست به این مرتیکه عملی متوهم بفهمونه که آخه بی شعور مگه
تنگه هرمزهم مثه دهن کثافت تو و اون آقاته که بی وقت وا بشه و دنیا
رو گند ورداره؟ نه اخوی ،اینجورام دنیا بی در و پیکر نیست که بخوای
تنگه هرمز رو ببندی و بقیه هم بشینن مثه بز اخوش نگاهت کنن!
آقای شریعتمداری ،دوره بستن کوچه و خیابون محل و خلیج و تنگه
دیگه گذشــته و اراذل و لات و لوتایی مثه تو رو هم میبندن به قاطر و
توی همون محل دور میچرخونن تا عبرت بقیه بشن .به جای نشستن
و چیزشعر بافتن پای منقل و بستن تنگه هرمز بهتره دهنتو با روزنامه
کیهانت با هم ببندین تا بیشــتر از این مردم و مملکت رو به بدبختی
بیشترنندازین!

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:
چیزنامه:
در گذشته سانسور پستان و اکنون سینه  ...وقتی
رئیس دست رد به «چیزم» زد !
لیلی گلستان در گفتگو با ایسنا گفته :برای ممیزی
یک کتابم برای عبارت «دســت رد بر سینهاش
زد »...اصلاحیه آمد که این را بردارید و به جای
«سینه» «چیز» دیگری بگذارید .بر این اساس،
متن اصلاح شده یک مجموعه داستان ایرانی را
که بعد از اصلاح و ممیزی در صف انتشار است،
در ادامه میخوانید:
نکته :نویسنده برای پیشگیری از هرگونه شائبه به
جای کلمه «سینه» از «چیز» استفاده کرده است!
 ...وقتی رئیس دســت رد به «چیزم» زد و با وام
موافقت نکرد ،راهی خونه شــدم .غم سنگینی
توی «چیزم» حس میکردم و احساس میکردم
دنیا به آخر رسیده.
تا غروب توی کوچهها گشت زدم و دست آخر،
شــب با بچهها رفتیم هیئت «چیز» زنی .یه کم
خالی شدم.
صبح وقتــی از خواب بیدار شــدم کمی خس

خس «چیز» داشــتم؛ فکر کنم «چیز پهلو» کردم
! یه پرنده لب پنجره نشسته و به من زل زده بود
انگار داشت میگفت :دوباره برو پیش رئیست و
«چیزتو» ســپر کن و بگو این وام حق منه......
بعد پــر زد و رفت «چیز کش» آفتاب ...قلبم به
تپش افتاده بود و حس میکردم امید توی قفسه
«چیزم» جریان پیدا کرده...
راه افتادم و با خــودم گفتم اولین جملهای که به
رئیس میگم باید این باشه:
آقــای رئیس ! برادر عزیز ! مــا خودمون «چیز
سوختهایم»  ،چرا ما رو تحویل نمیگیری ؟
برای این که دچار اســترس نشــم ،ســر راه یه
شربت «چیز» خریدم و با آب معدنی خوردم و
راه افتادم .به اداره که رســیدم رفتم دفتر رئیس.
«چیزمو» صاف کردم و گفتم :چند دقیقه با رئیس
کار دارم .میخــوام با ایشــون «چیز» به «چیز»
حرف بزنم ،مرد و مردونه.
داخل شدم .رئیس «چیز» دیوار وایستاده بود و
داشت خیابون رو نگاه می کرد .هنوز سلام نداده
بودم که گفت :اگه میخوای سنگ این جماعت

تازه به دوران رسیده رو به «چیزت» بزنی ،بهتره
برگردی پشت میزت !
«چیزمو» صاف کردم و گفتــم :نخیر قربان بنده
برای عرض دیروزی دوباره مزاحم شدم.
احســاس کردم رئیس زیاد حالش خوب نیست
و کمــی شــنگوله ! ته مانده شــربت «چیز» رو
درآوردم و دادم بهش و گفتم :مرهم «چیز درده»
از هر نوعش!
خوشش اومد ،لبخندی زد و گفت :تو هم کارمند
خوبی هستیها.
گفتم :ما «چیز چاک» شمائیم.
بعد هم دســتم رو گذاشتم روی «چیزم» به نشانه
احترام.
گفت :خب حالا چی میخوای ؟
رئیس که شــربت «چیز» رو خــورده بود و درد
«چیزش» بهتر شــده بود ،گفت« :چیزم» مالامال
درد است !
ای دریغا مرهمی...

از شبکه های اجتماعی:

روش جدید معاینه گروهی بیماران در ایران
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در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا میتواند پناهگاه خواستاران سقط جنین شود

213-573-9635

کالیفرنیا یکی از  ۶ایالتی است که بیمه مدیکل و بیمه های خصوصی هزینه
ســقط جنین را میپردازند در حالی که دیوان عالــی قضایی امریکا بنابر
درخواست بیش از  ۲۰ایالت آمریکا ،ممکن است به گونه ای سقط جنین
در ان ایالتها را غیرقانونی نماید و یا حتی تا مرحله محدودیت در آمریکا
نیز پیش برود و قانون  ۴۸ساله  Roe vs wadeرا لغو نماید .شورای آینده
سقط جنین در کالیفرنیا که از  ۴۰کلینیک سقط جنین و کنشگران اجتماعی
تشکیل شده است ۴۵ ،پیشنهاد را به عنوان راهکار برای فرماندار کالیفرنیا و

قانونگذاران فرستاده است تا در نظر بگیرند.
ســناتور تونی اتکینز که ریاست دوره ای سنای کالیفرنیا را به عهده دارد و
از دموکراتهای سن دیه گو است با حضور در این نشستها در همراهی
و همگامی با کنگشارن از پیشنهادهای آنها ،پشتیبانی نموده است .فرماندار
کالیفرنیا پیش از این اعلام کرده بود ،هر فردی که ایالت آنها ممنوعیت دارد
میتواند به کالیفرنیا بیاید و سقط جنین کند.

پیامک ها و تصاویر نژادپرستانه و
تحقیر دگرباشان جنسی از سوی پلیس شهر تورنس

رد و بدل شدن پیامک ها و تصاویر نژادپرستانه و تحقیر دگرباشان جنسی
از ســوی ماموران اداره پلیس شهر تورنس ،آینده صدها پرونده را به خطر
میاندازد.
در یکی از این پیامها تصویر مرد سیاهپوستی که به دار آویخته شده است
فرستاده شده و یا پیام ها پرسیده شده که اگر یک مرد سیاهپوست با دوست
دخترتان رابطه داشته باشد چه باید کرد؟ و پاسخ داده شده است که چراغ

عقب اتوموبیل او را بشکنید تا پلیس او را متوقف کند و به شکلیک کند.
این پیامک ها بین رئیس پلیس و ماموران مبادله شده است و تصاویر به دار
آویخته شــدن مرد سیاهپوست بر روی درخت کریسمس و دیگر تصاویر
حکایت از چیرگی نژادپرســتی در این اداره پلیس دارد ،در ماه آگوســت
همین سال یکی از ماموران پیشــین پلیس تورنس ،بر روی یک اتوموبیل
علامت نازها را نقش زده بود.
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در کانون خبر:

مامور پیشین پلیس شهر لامیسا در سن دیه گو کانتی
برای گزارش نادرست محاکمه می شود

متیو دگز مامور پیشین پلیس شهر لامیسا در سن دیه گو
کانتی ،در برابــر دادگاه اعلام کرد که در گزارش خود
دروغ نگفته و در رویدادی کــه در ماه می  ۲۰۲۰در
شهر لامیسا روی داده است ،مردی که در حال سیگار
کشیدن بوده ،افزون بر گره کردن مشت خود ،سنگی را
به سوی پلیس پرتاب کرده که به بازوی چپ متیو دگز
برخورد نموده اســت و در حالی که مانند بوکسورها
گارد گرفته بوده ،به پای او نیز ضربه زده است.

این رویداد  ۲روز پس از ماجرای قتل جورج فلوید
به دست پلیس مینیاپولایس روی داده است و در شهر
لامیسا نیز تظاهراتی در اعتراض به پلیس شکل گرفته
بوده و متیو دگــز در آن روزها به عنوان مامور پلیس
شمار زیادی را در ایستگاه مرکزی دستگیر کرده بود.
این مامور پیشــین پلیس به سبب گزارش نادرست و
دستگیر نمودن فردی بیگناه ،ممکن است با چند سال
زندان روبرو شود.

مگ ویتمن یکی از جمهوریخواهان
میلیاردراز سوی جو بایدن سفیر می شود

مگ ویتمن یکی از جمهوریخواهان میلیاردر که از جو
بایدن در برابر دانالد ترامپ برای ریاست جمهوری
پشتیبانی کرده بود ،از سوی جو بایدن به عنوان سفیر
آمریکا در کشور کنیا به مجلس سنا معرفی شد.
مگ ویتمن که روزگاری مدیر عامل موفق شــرکت
 Ebayبوده و به عنوان یک جمهوریخواه از کالیفرنیا،
خود را نامزد فرمانداری کالیفرنیا نموده بود.
مگ ویتمن در مخالفت با دانالد ترامپ در سال ۲۰۱۶
او را همانند آدولف هیتلر و موسولینی خوانده بود و
در سال  ۲۰۲۰در انتخابات ریاست جمهوری اشاره
کرده بود که مــن به عنوان یک جمهوریخواه قدیمی
که دوره زیادی از زندگی مدیر عامل بودهام میگویم
که ترامپ هیچگونه نمیداند که چگونه یک شرکت
را مدیریت کند و اقتصاد هم نمیداند ،اما جو بایدن
از ســوی دیگر میتواند اقتصاد را به سود کارکنان،
تقویت کند.

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 293 DECEMBER ,10 , 2021

دستگیری  180عضو گنگ Westside Verdugo
در سن برناردینو

رئیس پلیس سن برناردینو در یک کنفرانس مطبوعاتی
با دادستان کل کالیفرنیا ،باب بونتا اعلام کرد که  ۱۸۰نفر
از اعضای گنگهای خیابانی در جنوب کالیفرنیا که آنها
 Westside Verdugoخوانده میشــوند ،در عملیات
ویژهای دستگیر شــده و از آنها ماشینهای غیرقانونی
قمار ،مواد مخدر و شماری اسلحه به دست آمده است.
این گروه از گنگها که بیش از یک دهه اســت در ســن
برناردینو دست به خشونت میزنند در یک عملیات که
در آن  ۳۴گشــت خانگی بوده  ۳۱نفر را دستگیر و ۱۱

اسلحه نیز به دست آمده است.
در میان  ۱۸۰نفر دســتگیر شدگان ۱۲۹ ،نفر از مجرمان
پرونــدهدار بودهانــد ۵۲ ،نفر در دوره بخشــودگی و
محکومیت تعلیقی بودهاند در این عملیات  ۳۰قمارخانه
بسته شده و  ۱۰۰ماشین قمار نیز ضبط شده است.
در بخشی دیگر از عملیات  ۹۲اسلحه کمری ۱۹ ،اسلحه
مرگبار و  ۳۰۰هزار دلار پول نقد و صدها پاند مواد مخدر
ضبط شده است.

چرا بیمارستانهای جنوب کالیفرنیا
هزینه ها را چندین برابر محاسبه می کنند؟
نشــت اطلاعات کامپیوترهای بیمارستانهای جنوب
کالیفرنیا ،نشــان دهنده این اســت که چگونه برای هر
خدمتی با  ۵۷۵درصد افزایش ،صورتحساب نوشتهاند
و در مواردی دیگر تا  ۶۷۵درصد به آن افزودهاند و در
مجموع یک رسوایی  ۴تریلیون دلاری است.
برای نمونه ،تصویر یکی از این صورتحسابها نشان
میدهد که چگونه هزینه نخهای بخیه که  ۱۹/۳۰دلار
است چگونه آن را  ۱۴۹/۵۸دلار حساب کردهاند.
در مــوردی دیگر ،بــرای پاک کردن زخــم از مادهای
ضدباکتری اســتفاده میشــود که بهای آن  ۷۳/۵دلار
است را  ۴۹۶/۱۳به حساب نوشتهاند.
در مورد دیگری تیغ جراحی  ۹۸/۵۳دلاری را ۶۶۵/۰۸
دلار در صورت حســاب نوشــتهاند و یا بیمارســتان
 UCLAیک چکمه ویژه شکستگی را برای یک بیمار
به جای  ۸۰دلار ۸۰۹ ،دلار در حساب آورده است.

دو چکامه از محبوبه مهراردشیر ( حسینپور )
بمناسبت  21آذر  ،روز نجات آذربایجان از چنگال
ارتجاع_سرخ

اریک گارستی برای سفارت هند
مورد بررسی سنا قرار می گیرد

آذرآبادگان

وطن غرقه در خون آزادگان
به هنگامهء آذرآبادگان

همه دشمنان صف به صف در کمین

به سودای تاراج ایرانزمین

چه نام آوران دل به توفان زدند
برای وطن شعله بر جان زدند
سپهدار آن رزم شاه جوان

فر او شد فرا خانمان
که از ّ

بجنگ اندر آمد به توسن سوار

به سرباز خود گشت همراه و یار

که بیگانه را دست یازی مباد

بکوی وطن ترک و تازی مباد

چه مایه دلیران بخون خفته اند
بما درس آزادگی گفته اند

سرانجام آن شوم را چاره شد

دگر باره فخر مه آذر است

سخن از پدافند بر مادر است

ز خاک وطن دشمن آواره شد

که بیگانه اش خواست یغما برد
همی پیکر مام میهن ِد َرد
طمع برد بر ملک آذرگشسب

کند سروری در همه آب و خاک

ندانست این بازی مرگ اوست

چهل سال در چنگ نابخردان

به نیروی مردم  ،بفرمان شاه

که ناکس نگردد به زنهار  ،کس

به فرماندهی شاه گرد آفرین

تارک میهن است
که تبریز بر َ

همه دره خاکش ترا و منست
همان آذری مرد مغرور پاک

دگر باره ما ییم و جنگ ددان
بگیریم کشور ز پتیاره پس

کمندی بیافکند بر پای اسب

ز فرزندگان گرز بر ترگ اوست

بشد یکسره روزگارش تباه

برون کرد دشمن از ایرانزمین
به ناکس بمانیم گردنکشان

که از دود مانش نماند نشان

کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا روز ســه شنبه ۱۴
دسامبر پیش از آغاز تعطیلات سال نو ،رسیدگی به نامزدی
اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس را برای سفارت
آمریکا در هند آغاز نماید.
اریک گارستی شــهردار دموکرات لوس آنجلس در ماه
جون  ۲۰۲۱از ســوی جو بایــدن رئیس جمهور آمریکا
برای سفارت آمریکا در هند ،معرفی شد و سنای آمریکا،
نخســت در کمیته روابط خارجی و سپس در رای گیری
عمومی سنا باید نامزدی او را طرح و به رای بگذارد.
ســبب دیر کرد در رسیدگی به نامزدی اریک گارستی ،از

سوی تد کروز ســناتور جمهوریخواه تگزاس است که
رسیدگی به این موضوع را در گروی همکاری کاخ سفید
در شماری از موارد با سنای آمریکاست.
ســناتور باب مندز ،رییس کمیته رواببط خارجی سنای
آمریــکا هفته پیش اعلام کرد که اعضــای کمیته در حال
بررسی گزارشهای موجود علیه اریک گارستی در مورد
آزار جنســی مشاورش نســبت به کارکنان هستند که ماه
آینده در دادگاه طرح خواهد شد.

رئیس جدید اداره آموزش لوس انجلس انتخاب شد
هیئت مدیــره اداره آموزش لوس آنجلــس با رای همه
اعضا ،آلبرتو کاروالیو را به عنــوان رئیس اداره آموزش
لوس آنجلس انتخاب کرد.
آلبرتو کاروالیو که از سال  ۲۰۰۸اداره آموزش کانتی میامی
را در فلوریدا ریاست کرده و تجربه رهبری اداره آموزش
به سوی پیشرفت بیشــتر را دارد و در فلوریدا بزرگترین
اداره آموزشی این ایالت را رهبری کرده است و  ۵۷ساله
است با بزرگترین چالش بین ادارههای آموزش در کشور
آمریکا با  ۴۵۰۰۰۰دانش آموز روبرو خواهد شد.
ناگفته نماند که اداره آموزش لوس آنجلس که یک دوره
بزرگ از بیماری کرونا را داشــته و میلیاردها دلار کمک
دوران کرونــا را در بودجه دارد ،با هزینه کردن پولهای
ناشی از ارزش افزوده ایالت کالیفرنیا روبروست.
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هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 293آدینه  10دسامبر 2021

روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 10دسامبر تا  16دسامبر (  19آذر تا  25آذر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  19آذر  10دسامبر
 1327خورشيدى (  1948ميلادى)
تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر كه ايران يكى از تصويب كنندگان آن
است
 1349خورشيدى (  1970ميلادى)
افتتاح خط قطار تهران  -يزد

شنبه  20آذر  11دسامبر

 1310خورشيدى (  1931ميلادى)
زادروز على اكبر سعيدى سيرجانى ،اديب ،پژوهشگر و نويسنده
اكثر آثار زنده ياد سعيد سيرجانى به صورت كتاب و كتاب گويا در شركت
كتاب موجودند
 1325خورشيدى (  1946ميلادى)
نيروهاى نظامى ،شــهر ميانه را تصرف كردند .ژنرال غلام يحيى دانشيان
و ديگر فدائيان دموكرات عقب نشــينى كردند ،پيشه ورى و وزيران فرقه
دموكرات آذربايجان از مرز ايران گذشته و به دولت شوروى پناهنده شدند.
 1397خورشيدى (  2018ميلادى)
درگذشــت ایرج دانایی فرد بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و زننده نخستین
گل تیم ملی در مسابقات جام جهانی در شیراز در سن  ۶۷سالگی ( این گل
در مسابقات جام جهانی  ۱۹۷۸که در کانادا برگزار شد را ایرج دانایی فرد
به تیم ملی اسکاتلند زد .نتیجه آن بازی مساوی و با نتیجه یک بر یک پایان
پذیرفت).

یکشنبه  21آذر  12دسامبر

 1259خورشيدى (  1880ميلادى)
درگذشت عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه  -بانى وزارت علوم
 1304خورشيدى (  1925ميلادى)
زادروز احمد شاملو ،شاعر ،مترجم ،پژوهشگر
آثار مكتوب و صوتى زنده ياد احمد شــاملو
درشركت كتاب موجودند
 1314خورشيدى (  1935ميلادى)
زادروز رضا براهنى ،شاعر ،قصه نويس ،منتقد
و پژوهشگر
آثار رضا براهنى در شركت كتاب موجودند
 1325خورشيدى (  1946ميلادى)
روز نجــات آذربايجــان -در ايــن روز ارتش
شاهنشاهى ايران با توجه به خروج ارتش سرخ از ايران وارد آذربايجان شد
و در پى آن فرقه دموكرات و ارتش آن از هم پاشــيده ،برخى از سران و
هواداران به شوروى گريختند و برخى نيز دستگير و مجازات شدند.
 1388خورشيدى (  2009ميلادى)
محمد عاصمى ،روزنامه نگار ،نويسنده و بازيگر تئاتر در سن  84سالگى
به علت ابتلا به بيمارى سرطان مرى در بيمارستانى در نزديكى مونيخ در
آلمان درگذشت .عاصمى اشعار خود را در جوانى با نام مستعار «شرنگ»
در نشريات چپ به چاپ میرساند و پس از شهريور  1320با تئاتر سعدى
همكارى داشت .او از سال  1342نشريه كاوه را به زبان فارسى در مونيخ
انتشــار میداد و بسيارى از نويســندگان بزرگ ايران دراين كار او را يارى
میدادند كه از آن جملهاند:
سيدمحمدعلى جمالزاده ،دكتر پرويز ناتل خانلرى،على دشتى ،عباس
زرياب خويى ،بزرگ علوى ،احسان طبرى ،محمود تفضلى ،علینقى
منزوى ،سعيدى سيرجانى و...
 1399خورشيدى (  2020ميلادى)
درگذشــت عبدالرضا انصاری  ،دولتمرد دوران محمدرضاشاه پهلوی در
فرانسه ( زاده  ۱۳۰۴خورشیدی) ،کارنامه مشاغل دولتی  :خزانه داری کل
کشور  ،معاونت وزارت دارایی ،وزارت کار  ،ریاست سازمان آب و برق
خوزستان ،استانداری خوزســتان ،وزارت کشور ،قائم مقام والاحضرت
اشــرف پهلوی و مدیریت عامل ســازمان شاهنشاهی ،قائم مقام ریاست
برگزاری جشن های  ۲۵۰۰ساله جشن های شاهنشاهی ایران

دوشنبه  22آذر  13دسامبر

 1325خورشيدى (  1946ميلادى)
درگذشــت عماد عصار  -روزنامه نگار و ناشر
مجلههاى «يو يو» و « آشــفته « و نويسنده کتاب
« باشرفها»
 1330خورشيدى (  1951ميلادى)
زادروز عليرضا اسپهبد  -نقاش
 1332خورشيدى (  1953ميلادى)
تشــكيل دادگاه زمان جنگ و ايراد آخرين دفاع
ابوالقاسم بختيار به علت قيام عليه امنيت كشور
 1336خورشيدى (  1957ميلادى)

وقوع زلزله شديد در غرب ايران
 1348خورشيدى (  1969ميلادى)
درگذشت سناتور سيف افشار (سيف السلطنه) استاندار و سناتور
 1350خورشيدى (  1971ميلادى)
درگذشت ذبيح بهروز  -پژوهشگر تقويم ايران باستان و كارشناس فرهنگ
و زبا نهاى ايران باستان
 1351خورشيدى (  1972ميلادى)
زادروز شاهكار بينش پژوه ،ترانه سرا ،خواننده و آهنگساز

سه شنبه  23آذر  14دسامبر

 1336خورشيدى (  1957ميلادى)
تأسيس فروشگاه بزرگ فردوسى در تهران توسط يك شركت آلمانى
 1383خورشيدى (  2004ميلادى)
درگذشــت غلامحسين غريب ،شاعر ،نويسنده و موســيقيدان -بنيادگذار
انجمن خروس جنگى و بنيان گذار كنسرواتوار موسيقى ايران -يار نزديك
ج و مرتضى حنانه
نيما يوشي 
 1391خورشيدى (  2012ميلادى)
درگذشت جاهد جهانشاهى ،نويســنده ،مترجم و منتقد تاتر بر اثر ايست
قلبى در تهران (دركه)
 1393خورشیدی ( 2014میلادی)
درگذشت انوشیروان ارجمند ،بازیگر  73ساله سینما و تلویزیون ایران به
دلیل ایست قلبی در بیمارستان پارســیان در تهران .وی متولد مهر 1320
در زاهــدان بود .وی در ســریالهای «امام علــی»« ،مختارنامه»« ،روزی
روزگاری» ،و «پشت کوههای بلند» و همچنین در فیلمهای «دوپل»« ،قاعده
بازی»« ،صبحانهای برای دو نفر» ،و «محیا» ایفای نقش کرده بود.
 1397خورشیدی ( 2018میلادی)
درگذشت ناصر رستگارنژاد شاعر و موسیقی دان در شمال کالیفرنیا (سن
فرانسیسکو)

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
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
CA DRE # 01035809
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چهارشنبه  24آذر  15دسامبر

 1339خورشيدى (  1960ميلادى)
باند جديد فرودگاه مهرآباد تهران آماده بهره بردارى شد.
 1387خورشيدى (  2008ميلادى)
درگذشت رضا ارحام صدر كمدين پرآوازه تاتر
در سن  85سالگى در شهر اصفهان .وى متولد
 1302از محله با قلعه بخش  4اصفهان بود .وى
فعاليت هنرى خود را از ســال  1326و بازى در
تاتر آغاز كرد .از فيلمهاي او میتوان به « شب
نشــيني در جهنم «« ،علی واکسي»« ،ستاره ای
چشمک زد» « ،جعفر خان از فرنگ برگشته « و
غيره نام برد .
آثار تصويرى زنده ياد ارحام صدر در شــركت
كتاب موجودند

پنجشنبه  25آذر  16دسامبر

 1324خورشيدى (  1945ميلادى)
زادروز عبدالكريم سروش
اكثركتا بهاى عبدالكريم سروش در شركت كتاب موجودند
 1342خورشيدى (  1963ميلادى)
حزب ايران نوين موجوديت خود را اعلام كرد
 1351خورشيدى (  1972ميلادى)
كارخانه ذوب آهن ايران ،توليد فولاد خود را آغاز كرد
 1360خورشيدى (  1981ميلادى)
درگذشت نصرالله زرين پنجه  -نوازنده و موسيقيدان
 1382خورشيدى (  2003ميلادى)
درگذشت دكتر مصطفى هروى حقوقدان ،نويسنده ،و مولوى شناس
کتاب « مولوي متفکري که از نو بايد شناخت « از انتشارات شرکت کتاب
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بیداری

بیداری تنها نشریه ضد خرافات بزبان فارسی
در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک
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۷نفر ازاعضای آنتیفا به جرم حمله
به هواداران دانالد ترامپ محاکمه می شوند

 7نفر از کسانی که در جریان تظاهرات هواداران دانالد ترامپ در ژانویه
در سن دیه گو خود را آنتی فاشیست خواندهاند به سبب درگیری و حمله
به هواداران ترامپ ،در برابر دادگاه عالی قرار گرفتند و تفهیم اتهام شدند.
هواداران ترامپ به عنوان میهنپرســتان تظاهرات میکردند و مخالفان
خود را ضدفاشیست می خواندهاند و از سوی ماموران پلیس و شریف
دپارتمان دستگیر شده بودند.

دادستان این  ۷نفر را به  ۸فقره جرم متهم کرده و میگوید درگیری آنها،
جنبه دفاع از خود نداشته است.
کنشگران عدالت اجتماعی میگویند این محاکمهها نه در راستای امنیت
جامعه ،بلکه با جهت گیری به ســود راست افراطی است و به محاکمه
چپ میانجامد.
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