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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اعدام  ۱۱۳زن در دوران
ریاست جمهوری حسن روحانی

روز عشق و منطق
رازهایهمدلی
رای قاضی دادگاه عالی لوس انجلس
برای توقف اصالحات دادستان کل

وام های کرونا

افزایشواکسیناسیون
و کاهش مبتالیان

 EDDو  PPPو SBA

 13میلیارددالربرایپیشگیریاز
آتشسوزیها

شخصی  -بیزینسی

گفتگویتلفنیجوبایدنرییسجمهور
آمریکابایکشهروندکالیفرنیا

424-385 -2981

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

مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی

بازنگریدردورهمحکومیتزندانیان
رقابت جمهوریخواهان برای
جایگزینی گوین نیوسام.
گزارش هیئت ملی نظارت بر
امنیت پرواز در مورد سقوط هلی
کوپتر کوبی برایانت

با اعدام یک زن  ۲۳ساله در دوشنبه گذشته هشتم فوریه که هویتش

است هر چند این زنان به دلیل خشونت خانوادگی و دفاع از خود

شایع است که او و سیاســت هایش اعتدال گرایانه است۱۱۳ ،

بیانیه ای که گلرخ ابراهیمی زندانی سیاسی منتشر کرد اعالم کرد که

خدامرادی است که  ۲۷دسامبر در زندان سنندج مرکز کردستان

بودند اجازه داشتند زندگی زناشویی و زندگی تیره بختانه خود را

هنوز نامعلوم اســت ،تعداد کل زنانی که در دوران روحانی که

نفر شــده اســت .اجرای اعدام اخیر این زن پس از اعدام زینب
به وقوع پیوست .بیشتر زنانی که اعدام شده اند به دلیل قتل نفس

و فرزندانشان چاره ای جز کشتن همسرانشان نداشته و ندارند .در

اگر این زنان که به شدت مورد اذیت و آزار خانوادگی قرار گرفته
ترک کنند  ،شاید هرگز مرتکب قتل نفس نمی شدند.

از مینی ژوپ تا حجاب اسالمی
برنده جایزه کتاب سال  2020از سوی انجمن نویسندگان شیکاگو در بخش غیر داستانی

به مناســبت سالگرد به قدرت رسیدن مالیان در ایران کتاب “ از مینی ژوپ تا حجاب اسالمی “
را بهترین یادآوری برای مقایسه ساده شرایط پیش و پس از انقالب یافتیم .

ژاکلین ســاپر ،برگرفته از نام ژاکلین کندی ،از یک پدر و مادر ایرانی و انگلیســی در تهران

متولد شــد .او در سن هجده سالگی شاهد ناآرامی های داخلی انقالب سال  1979ایران بوده و
در دوران جنگ ایران و عراق نیز در ایران زندگی می کند .ســاپر در یک داستان عمیقا صمیمی

و شــخصی ،دوران کودکی منحصر به فرد خود را در ایران پیش از انقالب و چگونگی آگاهی
یافتــن تدریجی از تناقض های زندگی و جامعــه  -عمدت ًا آیین ها و فرهنگ های مختلف -را

بازگو می کند.

در ســال  1979که ایران تحت حاکمیت روحانیــون درآمد ،او با فضایی غریب و خصمانه ای
روبرو شــد .وی از سبک زندگی آزاد خود چون نوع پوشش و حضور در دبیرستان بیرون آمد و
وارد فضایی گشت که در آن زبان تند ،پوشش حجاب و پنهان شدن در زیرزمین از ترس بمباران
هواپیماهای عراقی دیده می شد .وی پس از آنکه شاهد القائات سیاست های اسالمی رادیکال

در مدرسه بر روی دختر شش ساله اش بود ،به همراه همسر و فرزندانش در سال  1987به آمریکا

مهاجرتکرد .داستان ساپر روایت هولناک و عبرت آموز کشوری است که بر اثر استیالی تفکرات
افراطی از یک سرزمین مرفه و رو به رشد به یک جامعه بنیادگرای اسالمی تبدیل می گردد.
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رای قاضی دادگاه عالی لوس انجلس برای توقف اصالحات دادستان کل
امروز قاضی دادگاه عالی لوس انجلس کانتی بنابر درخواست اتحادیه دادستان
کانتی لوس انجلس از اصالحات شماری از مقررات ارائه شده از سوی جورج
گسکون دادستان کل لوس انجلس پیشگیری کرد و آن را متوقف نمود.
یکی از مقرراتی که در اصالح مقررات از ســوی جورج گسکون وعده داده
شده بود ،این است که دادســتانها نمیتوانند با جرائم جدید به دوران زندان
محکومانی که در گذشــته محاکمه شــده و دوران زندان خود را میگذرانند،
بیافزایند اتحادیه دادســتان های لوس انجلس کانتی در شکایت  ۴۷صفحهای
خود ،تصمیمهای اصالحی جورج گسکون را غیرقانونی خواندهاند.

افزایش واکسیناسیون و کاهش مبتالیان

فیلم تهران و هزار و دو ایراد بنیاسرائیلی
 ...بله  ،ماجرای فیلم «تهران»  ،دســت کمی از فیلمهایی که در شمارهی پیش به آن
اشاره شد ندارد .ماجرا از این قرار است که یک جاسوس اسرائیلی به نام «تامار» مامور
میشــود که به هر طریقی که شده خودش را به ایران برساند و در سیستم کامپیوتری
تاسیسات اتمی ایران موش دوانی یا اخالل ایجاد کند و آنها را از کار بیندازد.
در ادامه  ،باید اضافه کنم که به فکر اسرائیلیهای کارکشته نرسیده است که «تامار» را
مثل یک بچهی آدم  ،در هیبت یک توریســت و یا کارمند یک شرکت هواپیمایی و یا
راههای بیخطری که با عقل هم کمی جور در بیاید به ایران بفرستند .ولی به دلیلهایی
که هنوز هم کسی آنها را نفهمیده است « ،موساد» تصمیم میگیرد این جاسوس را در
فرودگاه مهرآباد تهران که در و دیوارش را دوربین کار گذاشتهاند ،با یک خانم ایرانی
به اسم ژیال معاوضه کند و ژیالی اصلی را به جای او به هند بفرستد و البته جاسوس
اسرائیلی خودش را با آرایش به شکل ژیالی ایرانی در میآورد و به خانه او در تهران
میرود.
باور کنید هر چه سعی کردم نفهمیدم ژیال برای چه کشوری کار میکند  ،چرا در ایران
نمانده که به تامار کمک کند ،چرا قید خانواده و عزیزان خود را زده و به هند رفته است
و حاال از اینها که بگذریم نفهمیدم که چرا نزدیکان و آشنایان ژیالی فراری ،هیچکدام
متوجه فرق این دو نمیشوند .بخصوص اینکه جاسوس اسرائیلی «تامار رابینیان» ،چون
زبان مادریاش عبری است ،تحت تاثیر لهجهی غلیظ اسرائیلی ،فارسی حرف زدنش
عجیب و غریب به نظر میرسد .حاال بگذریم که صدایش هم متفاوت است.
یکی دیگر از ایرادهای این فیلم این است که جاسوس اسرائیلی که خودش را ایرانی
جا زده اســت  ،کوچکترین شباهتی به دخترهای ایرانی این دوره ندارد .دماغش را به
دست جراح بیرحم متخصص زیبایی نسپرده ،از لبهای سرخ قلوهای روی صورتش
خبری نیست ،هزار و یک من سرخاب سفیداب به صورتش نمالیده و بخصوص  ،رنگ
سیاه موهایش را تغییر نداده و آن را «بوور» نکرده است (کش رفته شده از طنز هادی
خرسندی)
«نیوسلطان» ،هنرپیشــهای که نقش تامار را بازی میکند ،پارسال که این فیلم ساخته
شد  ۲۷،سال داشــت (حاال با یک حساب سرانگشتی میبایست  ۲۸ساله باشد) .بله
نیوسلطان از همان ابتدای کار به آرایش ،اعتقادی نداشت و با اینکه خداوند بخشایندهی
مهربان در دادن زیبایی به او کمی صرفهجویی کرده است ،برای بازی در فیلمهایش زیر
بار آرایش نمیرود .بهمین جهت است که شرکتهای تهیه و تولید لوازم آرایش دنیا
میخواهند سر به تن این هنرپیشهی تازه کار اسرائیلی نباشد.
«موســاد» قبل از فرســتادن «تامار» به ایران  ،پیشاپیش یک ایرانی را به خدمت خود
درآورده که مواظب او باشد ،و این مرد که زیر پوشش یک آژانس مسافرتی کار میکند
همیشه با یک اتوموبیل دارای مارک آژانس مسافرتی خود که شکل یک عقاب را دارد
که بالهایش را باز کرده و بخاطر تضاد رنگ  ،بسیار مشخص است ،در به در مراقب
،در هر خیابان و کوچه و گذر،
«تامار» اســت ،غافل از اینکه در تهــران
چندین و چند دوربین امنیتی کار گذاشته شده و این موضوع از چشم ماموران ایرانی و
کامپیوترهایی که بکار میبرند پنهان نمیماند.
دیگر اینکه جاسوس هائی که کمی عقل سلیم دارند ،معموال راهی را انتخاب میکنند
که سر و کارشان با پلیس نیفتد تا هویت آنها لو نرود و عجیب اینجاست که تامار بدون
اینکه از اسرائیل به او پیشنهاد و یا راهکاری داده باشند به میان دانشجویان ضد حکومت
و مخالف با حجاب! میرود و یک دقیقه هم فکر نمیکند که اگر دستگیر شود سر و
کارش با کرمالکاتبین است ،چونکه لهجه عبریاش اظهرمنالشمس است .بخصوص
قم ،مدت مدیدی اســت که روحانیون ،
که در حوزهی علمیهی
به فراگیری زبان عبری پرداختهاند و بخوبی میتوانند مو را از ماست تشخیص دهند.
متاسفانه این فیلم ،چهرهی زشــتی از مخالفان جمهوری اسالمی را عرضه میکند.
صحبت از آزادی سیاسی نیست .آنها فقط به حجاب اعتراض دارند و این دانشجویان
به اعتیاد و قاچاق مواد مخدر کشیده شدهاند.
بهر روی  ،اگر فکرمیکنید که دولت صهیونیســتی اسرائیل ،این فیلم را برای بیاعتبار
کردن جمهوری اسالمی ساخته است  ،به جدم قسم که اشتباه میفرمایید .این فیلم را
عدهای از فیلمسازان کم تجربه ،بعد از موفقیت چشمگیر چند سریال اسرائیلی ساختهاند
و آبرویی هم برای اسرائیل و موساد باقی نگذاشتهاند.

ایالت کالیفرنیا یکشــنبه را با  ۱۶۴نفر مرگ و میر و  ۷۶۹۸نفر مبتال و ۱۹۷۳۶۶
نفر واکســینه شده به پایان برد و دوشــنبه را با ثبت  ۴۴۱۵۳نفر مرگ و میر و
 ۳۳۹۵۰۱۷نفر مبتال و  ۴۶۵۰۶۳۷نفر واکسینه شده آغاز کرد .آمار  ۷روزه برای
هر یکصد هزار نفر ونچورا کانتی را در باالی جدول ،ریورساید چهارم ،لوس
آنجلس سیزدهم ،سن دیه گو هجدهم ،ارنج کانتی سی و دوم و سن برناردینو
سی و ششم است.
ناگفته نماند که کاهش آمار مبتالیان در لوس آنجلس کانتی که نتیجه واکسیناسیون
بوده ،این نگرانی را پیش آورده که ممکن است مردم مقررات را رعایت نکنند.

 13میلیارد دالر برای پیشگیری از آتش سوزی ها
شــرکتهای خدمات برق رسانی در کالیفرنیا  ۱۳میلیارد دالر برای کاستن از
خطر آتشسوزی هزینه خواهند کرد.
این برنامه را شرکتهای  ،PG&Eشرکت ادیسون در جنوب کالیفرنیا ،اداره برق
و گاز سن دیهگو و شــماری از شرکتهای کوچک برق و گاز در این برنامه
همکاری خواهند داشت.
شرکت  PG&Eبزرگترین اداره برق و گاز آمریکا ۵/۵ ،میلیون مشترک دارد و
در نظر دارد در ســال  ۲۰۲۲ ،۲۰۲۱برنامه پوشش و نوسازی امکانات را برای
پیشگیری از آتشسوزیها پیش خواهند گرفت .و به بازسازی در  ۷۰هزار مایل
مربع خواهد پرداخت.
ناگفته نماند که در سال ۲۰۱۷و  ۲۷۰۰۰ ،۲۰۱۸خانه در مناطقی که زیر پوشش
 PG&Eبود آسیب دیدند و میزان باالی خسارتها ،شرکت  PG&Eرا به سوی
ورشکســتگی برد و سرانجام با پرداخت  ۲۵/۵میلیارد دالر خسارت توافقی به
بازماندگان قربانیان و آسیبدیدگان به کار خود ادامه داد.

گفتگوی تلفنی جو بایدن رییس جمهور آمریکا با یک شهروند کالیفرنیا

کورش سلیمانی (زم) –آتالنتا
Kourosh454@gmail.com
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۲۰۲۰به سبب مشکالت اقتصادی دوران کرونا ،کارگاه تولیدی لباس را تعطیل
کاخ سفید ویدئوی  ۲/۵دقیقه ای گفتگوی جو بایدن رئیس جمهور
آمریکا را با یکی از شــهروندان کالیفرنیا به نام میشل وول کرت را روز شنبه نموده و نامهای برای مشکالت به جو بایدن نوشته است ،موضوع گفتگوی جو
بایدن در زمینه نیاز به تصویب بســته کمکهای مالی  ۱/۹تریلیون دالری او و
منتشر کرد.
این گفتگو که در قالب گفتگوهای هفتگی جو بایدن گنجانده شــده است این فرســتادن چکهای  ۱۴۰۰دالری قرار گرفته است .ناگفته نماند که گفتگوی با
بانوی  ۴۷ساله را که در روزویل کالیفرنیا زندگی میکند و در ماه جوالی سال شهروندان در دوران فرانکلین روزولت و رونالد ریگان نیز انجام میشده است.
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بازنگری در دوره محکومیت زندانیان

کمیته مشاوران در امور زندانها ،امروز به گوین نیوسام
پیشنهاد داد تا در مورد تعیین دوران محکومیت و زندان
بازنگری شود و به جز کسانی که به اعدام محکوم شدهاند
و یــا دوران زندان دايم تا پایان عمر را بدون بخشــش
میگذرانند ،تمامی کسانی که  ۱۵سال از محکومیت خود
را گذراندهاند ،تقاضای کم شدن دوران باقی مانده زندان
خود را بنماید.
در گزارش آمده اســت کسانی که به زندانهای باالتر به
سبب عضویت در گنگها محکوم شدهاند ۹۹ ،درصد را
رنگین پوستان کانتی لوس آنجلس تشکیل میدهند.
مایکل رامون ،رئیس کمیته مشاوران در گفتگو با خبرگزاری
آسوسیتدپرس ( )APگفته است :ما میتوانیم همزمان با
تامین امنیت جامعه ،از دوران زندان محکومان بکاهیم این
کمیته از قانونگذاران پیشین و کنونی مجلسهای کالیفرنیا
و حقوقدانان مستقل تشکیل شده است.

ادامه واکسیناسیون و
کاهش شمار مبتالیان
در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا روز دوشــنبه با  ۳۴۰نفر مرگ و میر و
 ۱۶۴۶۶نفر مبتال و  ۹۵۹۰۲نفر واکسینه شده به پایان برد
و سهشنبه را با ثبت مرگ و میر  ۴۴۵۱۶نفر مرگ و میر و
 ۳۴۱۱۶۴۹نفر مبتال و  ۴۷۴۶۵۳۹نفر واکسینه شده ،آغاز
کرد.
آمار مقایسهای  ۷روزه برای هر یکصد هزار نفر ،الپاین
کانتی را در باالی جدول ،ریورســاید را هشتم ،لوس
آنجلس کانتی را در رده  ،۱۲سن دیه گو  ،۱۷ارنج کانتی
را در رده  ۲۹و ســن برناردینو را در رده  ۳۲قرار داده
است.
ناگفته نماند که میزان واکسنهای باقیمانده ،برای نوبت
دوم کسانی است که واکسن نوبت اول را تزریق کردهاند
و کالیفرنیا نیازمند واکسن بیشتر است.
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رقابت جمهوریخواهان برای جایگزینی گوین نیوسام
گر چه درخواســت بــرای برکناری گوین نیوســام و

گردآوری  ۱/۵میلیون امضا برای مراحل قانونی قرار دادن
الیحه برکناری در انتخابات به پایان نرســیده است .لیکن

جان کاکس ســرمایهدار و بازرگان و نامزد پیشین حزب
جمهوریخواه برای فرمانداری کالیفرنیا با انتشار ویدئویی

رقابت انتخاباتی را علیه کوین فالکونر شــهردار پیشین
سن دیه گو و یکی از نامزدهای حزب جمهوریخواه برای

فرمانداری آغاز کــرد و در این ویدئو از باال رفتن هزینه

مســکن ســخن گفته و رقیب جمهوریخواه خود کوین
فالکونر را همانند گوین نیوسام ارزیابی کرده و آنها را دو

قلو خوانده است.

جان کاکس گفته است که در سال  ۲۰۲۲کالیفرنیا به یک
نوسازی نیاز دارد و خود را نامزد مناسب خوانده است.

گزارش هیئت ملی نظارت بر امنیت پرواز در مورد
سقوط هلی کوپتر کوبی برایانت

گزارش هیئت ملی نظارت بر امنیت پرواز در آمریکا ،اعالم سبب نداشتن دید کافی ،کنترل هلی کوپتر را از دست داده
کرده است که تصمیم خلبان هلیکوپتر کوبی برایانت ،سبب و سقوط کرده است و هلی کوپتر در لحظه سقوط بر دامنه
شده که هلیکوپتر در  ۲۶ژانویه  ۲۰۲۰سقوط کند و موجب تپهها ،در شرایط کنترل اتوماتیک نبوده و خلبان از راهنمای
پرواز با دید فردی استفاده کرده که برای هوای ابری ممنوع
مرگ کوبی برایانت و  ۸نفر همراهان او شود.
در گزارش اشاره شده اســت که آرا زوبایان ،خلبان هلی است.
کوپتر در هوای ابری و مه گرفته ،بر اســاس مقررات پرواز بر اساس گزارش برجهای ترافیک هوایی ،خلبان در ارتفاع
با اســتفاده از دید فردی ،تصمیم به ادامه پرواز گرفته و به  ۴۰۰۰فوتی پرواز می کرده است.
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تقاضای افزایش بودجه ترن
پرشتاب کالیفرنیا

دستگیری تولید کنندگان اجناس تقلبی

مسئوالن پروژه ترن پرشتاب کالیفرنیا اعالم کردند که برای مرســد تا بیکرز فیلد خواهد بود و اگر بخواهد تا لوس
ادامــه بخش مرکزی کالیفرنیا به  ۴/۱میلیارد دالر افزایش آنجلس امتداد داشــته باشــد ممکن است  ۱۰سال دیگر
به طول بیانجامد .آخرین بار کــه از اعتبار اوراق قرضه،
بودجه نیاز خواهد داشت.
این درخواست افزایش بودجه ،از محل اعتبار اوراق قرضه درخواست افزایش بودجه شده است سال  ۲۰۱۲بوده که
با فرض ادامه آن تا لوس آنجلس در در مجلس نمایندگان
تصویب شده در سال  ۲۰۰۸خواهد بود.
این بخش از پروژه ترن پرشــتاب که گوین نیوسام بر آن کالیفرنیا تصویب و پرداخت شده است.
پافشــاری میکند تنها در  ۱۷۱مایل گستره خود از شهر

اداره پلیس لوس انجلس اعالم کرد که در هفته گذشته با
یورش ناگهانی به یک انبار در دان تاون لوس آنجلس۳ ،
نفر دستگیر و به ارزش  ۷میلیون دالر ،اسلحه غیرقانونی و
اجناس تقلبی را ضبط کردهاند.
در این عملیات ،که ماموران در پی ضبط ســیگارهای
بخــارزای الکترونیکی بودهاند در یــورش به این انبار
 ۳اسلحه مونتاژ شــده بدون نشانی که به Ghost Gun

معروف اســت را یافتهاند .و  ۶۶۲۸۰۰کاله ،کفش ،تی
شــرت و بازیهای کامپیوتری تقلبی با استفاده از کپی
کردن از مارکهای معروف را یافتهاند که ارزش فروش
آن در خیابان  ۷۱۰۱۱۶۴دالر است.
اداره پلیس لوس انجلس هشــدار داد که اســتفاده از
سیگارهای بخارزای الکترونیکی تقلبی ،برای تندرستی
شما زیانبار است.

جو بایدن  ،رییس اداره کار کالیفرنیا
را به همکاری دعوت کرد

جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا ،رئیس اداره کار کالیفرنیا را
برای همکاری در وزارت کار آمریکا برگزید
با وجود تمام مشــکالت و انتقادهــا از  EDDدر کالیفرنیا،
جولی ســو ،رئیس اداره کار کالیفرنیا ،از سوی جو بایدن،
نامزد معاونت در وزارت کار آمریکا شد.
گر چه قانون گــذاران و اعضای حزب دموکرات کالیفرنیا
از نامزدی جولی ســو برای این مقام شادمان هستند ،ماری

والدرون ،رهبر اقلیــت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان
کالیفرنیا ،با انتقاد از این گزینش گفت :گر چه گزینش جولی
سو ،نیاز به تایید سنای آمریکا دارد ،اداره زیر نظر او دارای
کارنامه شکســت و ضعیف در رویارویی با مشــکالت در
زمانی اســت که مردم امریکا با مشکالت دست و پنجه نرم
میکنند.

کاهش مبتالیان در کالیفرنیا

پروژه ساخت خانه برای بی خانمان ها از سوی نیکوکاران

پروژه همیاری برای ساخت خانه برای بیخانمان ها بدون
ایالت کالیفرنیــا در خط افقی باالی  ۱۰هزار دالر مبتالی
کمک دولت هفته آینده با سکونت  ۲۰نفر از بیخانمان ها
روزانه ایالت کالیفرنیا هر روز با افزایش شمار افراد واکسینه
در ســاختمان  ۴طبقه نمونه که در لوس انجلس در شرق
شده در مسیر خط افقی رو به کاهش مبتالیان است.
خیابان ورنون بنا شده اســت ،به عنوان موقعیت بنیادهای
ایالت کالیفرنیا روز ســه شنبه را با  ۵۱۴نفر مرگ و میر و
نیکوکاری در همکاری با سرمایهگذاران برای ساخت ۱۸۰۰
 ۱۰۶۸۸نفر مبتال در برابر  ۱۶۸۰۹۱نفر واکســینه شده ،به
واحد مسکونی بدون بهره گرفتن از کمک دولتی ،گشایش
پایان برد و روز چهارشــنبه را با ثبت  ۴۵۰۰نفر مرگ و
خواهد یافت.
میر و  ۳۴۲۲۱۷۱نفر مبتال و  ۴۹۱۴۶۳۰نفر واکســینه شده
این همیاری که از ســوی رهبران کلیساها ،بیمارستانهای
آغاز کرد.
کایزر ،شرکت ســرمایهگذاری  SDC Capital Groupو
آمار مقایسهای  ۷روزه برای هر یکصد هزار نفر اینیوکانتی
شرکت خانهسازی  RMGسامان گرفته ،واحدهای مسکونی
را در باالی جدول ،ریورســاید هفتم و لوس آنجلس را ناگفته نماند که سن فرانسیسکو ،واکسیناسیون آموزگاران و یک اتاق خوابه را با ارزش نهایی کمتر از  ۲۰۰هزار دالر را
هشتم قرار داد و سن دیه گو در رده  ،۱۴سن برناردینو  ۲۴کارکنان مراکز تولید و فروش مواد غذایی را آغاز میکند .تولید خواهد کرد.
کایزر با پرداخت  ۱۰۰میلیــون دالر و دیگر نیکوکاران با
و ارنج در رده  ۲۹است.

مخالفت جوبایدن از
برکناری گوین نیوسام
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا ،به روشــنی مخالفت خود را با بازخوانی و
برکناری گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد و پشتیبانی خود را از فرماندار

دموکرات نشان داد.

دربیانیهایکهجینساکیمسئولرسانهایکاخسفیددرتوئیترمنتشرنموداشاره
کرد که افزون بر طیف گستردهای از تعهدهای مشترک با گوین نیوسام از مسائل

زیستمحیطیتاکنترلبیماریهمهگیرکرونا،رئیسجمهورآمریکا،بهروشنی
مخالف هر گونه کوششی برای بازخوانی و برکناری گوین نیوسام است.

ناگفته نماند که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در ماه می ،۲۰۲۰پشتیبانی خود
را از جو بایدن و کاماال هریس اعالم نمود و پس از انتخاب کاماال هریس به
عنوان معاون رئیس جمهور ،او الکس پدیا را به عنوان نخستین سناتور التین تبار

کالیفرنیابهسنایآمریکافرستاد.

گردآوری  ۱۵۰میلیون دالر و شرکت  RMGبا بودجه خود
بدون دریافت وام و هیچگونه فشاری بر مالیات دهندگان،
این پروژه را به پایان خواهند برد.
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پاورقی بخش دهم :

آندره میناسیان  ،ایرانی ارمنی آمریکایی است که مدتها برای ایرانشهر مطلب و مقاله از این سوی و آنسوی جهان بویژه در مورد رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ارسال می کند .اخیرا متوجه شدم که کتابی نوشته است با عنوان
«مقاومت یک اقلیت ایرانی در برابر رژیم آخوندی ایران» و از او خواهش کردم که ایرانشهر آن را ویراستاری و پاورقی کند .با بزرگواری پذیرفت و از شماره  244ایرانشهر شاهد آن بوده ایم اینک ادامه خاطرات او

زندگی پس از آزادی از زندان
پس از آزادی از زندان مشغول به انجام کارهای شرکت شدم و
به علت تنها بودنم بیشتر وقتم را در کارگاه ها سپری میکردم
و در تهــران هم دنبال ممنوع الخروجی و مطالبات شــرکت
دوندگی میکردم ،بیشتر افراد جدید شرکت نفت هیچ اطالعی
از پروژهای انجام شده نداشتند و پس از چندین ماه دوندگی
من به دو آهو بــه دو تصمیم گرفتم ایران را غیر قانونی ترک
کنم ،ضمن ٌا بازجو مرتب مرا به دادســتانی جهت توضیحات
احضار میکرد ،ک ٌ
ال سیزده بار از من بازجویی کرد که تمامی
یکســان و هیچ فرقی با هم نداشتند و این بیشتر او را کفری
میکرد ،در بازجویی آخر در حضور فرد دیگری انجام میشد و
او را نمی شناختم و آنها پرونده های شرکت ملی نفت ایران
اکتشاف و استخراج را بررسی میکردند و مرا سر میز دعوت
کردند ،نشستم و طوریکه با این فرد صحبت میکرد معلوم بود
که شخص مهمی است تا اینکه عنوان او را باز گو نمود معلوم
شــد که او یکی از معاونان وزیر نفت آقای تندگویان است،
وطرز رفتار و صحبت این فرد نشان میداد که او تحصیل کرده
خارج میباشد.
بازجوی من اسم مســتعارش دکتر حیدری و اسم اصلی اش
مهدی رهنما بود و او داشت در رابطه با دو پرونده بحث میکرد
و باو نشــان میداد که درچاه عمیق کمتراز چاه کم عمق «گِل
چاه» مصرف شده ،بر گشت رو به من کرد و گفت اینها هم مثل
شما خالفکارند آیا میتوانی در این باره توضیحی بدهی گفتم
با کمال میل ،و برای مسخره کردن او گفتم نمیدانم اطالعات
فنی شــما در چه حدی است ولی من برای روشن شدن این
مســئله توضیح خواهم داد ،و در ادامه گفتم در زمان حفاری
هر چه عمیق تر به زیر زمین نفوز کنید به رانشــهای لجنی
برخورد خواهید کرد و برای جلوگیری از این رانشها «گِل چاه»
مصرف میشود بنابراین هر چه رانش لجنی بیشتر مصرف «گِل
چاه» بیشتر و اختالف مصرف این دو چاه به همین دلیل است،
آن فرد لبخندی به لب داشت و سری هم تکان میداد و بازجو
از او سئوال کرد آیا این درست است در جواب گفت کام ٌ
ال،
بازجو با وقاحت کامل رو به من کرد وگفت آخر من از تو اقرار
خواهــم گرفت و دوباره ترا زندانی خواهم کرد و این آخرین
بازجویی من بود و دیگر به سراغم نیامد.
آقای دکتر حیدری ( مهدی رهنما ) شخصی بود متقلب و دزد
و دروغگو و زمان رژیم شاهنشاهی بعلت خالفکاریهاش او را
ممنــوع الحرفه کرده بودند که وکالت بود ،او نامه ندامت به
دفتر دربار می نویسد و بدین طریق مورد بخشش قرار میگیرد
که بتواند حرفه خود را ادامه دهد و حرفه دیگرش خرید ماشین
آالت سنگین از شرکت کوماتسو بود ،و در شرکت کوماتسو
با پسر حاج تزوال سوزاکی بنام پرویز که مسئول جمع آوری
مطالبات شرکت کوماتســو از بدهکاران دوست شده بود و
با هم زد و بند داشــتند و هدف هر دو یکــی بود دزدی و
کالهبرداری.
زمانیکه شرکت من برنده مناقصه جاده های دسترسی به چاه
های نفتی به طول ده کیلومتری شــد به علت نداشتن ماشین
آالت سنگین راه سازی به وساطت یکی از دوستان صمیمی با
پرویز تزوال و شریکش به نام قره داغی جهت استفاده از ماشین
آالت آنها آشــنا شدم  .قرارداد استفاده از ماشین آالت را با
آنها تنظیم وامضاء کردیم .پس از اتمام پروژه رسم ٌا با حضور
مهندسین دوست و همکار صورت مجلس فی ما بین را امضاء
و با آنها تسویه حساب کردم .پس از برنده شدن مناقصه جاده
دوم راههای دسترسی به چاه های نفتی بیست وسه کیلومتری
شرکت من ،کلیه ماشین آالت سنگین راه سازی مورد احتیاج
در کوهستان را از شرکتهای کوماتسو و وهابزاده وغیره از قبیل

بولدوزرها و لودر و کامیونهای کمپرسی و تانکر آب وغلطاک
و کمپرسورهای چهارچکشه و غیره خریداری ومشغول به کار
شدیم ولی آن دو خیلی امیدوار بودند که در این جاده سازی از
آنها استفاده کنم ولی به علت مشکالت فراوانی که قب ٌ
ال ایجاد
کرده بودند اســتفاده از آنها غیر ممکن بود ،و آن دو شروع به
مشکل سازی و اخاذی شــدند .البته موفق نشدند تا اینکه
کودتای آخوندی به وقوع پیوست و از طریق دکتر حیدری دزد
که در آن زمان از طرف دادستانی انقالب مسئولیت رسیدگی
به کار کرد شرکتهای مقاطه کاری برای شرکت ملی نفت ایران
را بعهده داشت ،آن دو به او متوسل شدند و مرا زندانی کردند.
از زندان که آزاد شدم برای آخرین بار دکتر حیدری به دفترم
تلفن کرد و پس از تهدید و تاکید گفت «چنانچه مبلغ ششصد
هــزار تومان به پرویز تزوال پرداخت نکنــم دوباره به زندان
خواهم برگشت» و باالجبار قبول کردم که در برابر بدهکاری
آنها به شرکت کوماتسو ماهیانه شصت هزار تومان برای ده ماه
بنام خودم سفته بدهم و روزیکه برای پرداخت سفته رفته بودم
رئبس حسابداری شرکت کوماتسو که مرا و همچنین همکار
قبلی اش پرویز تزوال را که از شرکت اخراج شده بود خوب
میشناخت برگشت به او گفت «خجالت نمیکشی و چطور می
توانی این پولهای حرام را خرج خود وخانواده ات کنی» در
جواب گفت تو نگران نباش .به وضوح نمایان بود که پســر
بچه پرویز تزوال عقب افتاده و نرمال نیست و برادرهایش هم
یکی پس از دیگری این حالت و رفتارغیرعادی را داشــتند،
روزی که به شرکت کوماتسو رفته بودم از دوستان پرسیدم این
خانواده تزوال مثل اینکه نرمال نیستند همکاران قبلی اش گفتند
این نتیجه داشتن پدری مبتال به سوزاک است.
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زمان جنگ ایران و عراق به دادســتانی انقالب مراجعه کردم
که با دکتر حیدری در بــاره ممنوع الخروجی خود صحبت
کنم تعجب کردم که به من گفتند او جهت ماموریت به اسپانیا
رفته ،پس از چندی در روزنامه ها با عکس او مقاله ای منتشر
کرده بودند که آقای دکتر حیدری جهت خرید اسلحه از اسپانیا
مبلغ چهل میلیون دالر دزدی و فرار کرده ولی کجا بودنش را
افشا نکرده بودند چون معلوم شد آقای رفسنجانی از حامیان
اوست ،سالها کجا بودن او را پیگیری میکردم یکی از دوستان
صمیمی در فرانسه به من خبر داد که این شخص در فرانسه
است و بعد از مدتی دوست دیگرم از انگلستان خبر داد که او
در لندن است تا اینکه در اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادویک
مقارن یکهزارو نهصدو نودوسه که بتهران رفته بودم وهنوز او
را جســتجو میکردم ولی به نتیجه ای نرسیده بودم  ،در یک
مهمانی خانگی با خانمی آشنا شدم که خود را «رهنما» معرفی
کرد و با او مشغول صحبت شدم در بین گفتگو عنوان کردم که
دوستی داشتم بنام مهدی رهنما و او گفت بله او برادر شوهرم
بود گفتم مگر او فوت کرده است گفت آری ،و در ادامه گفت
اواز خــارج که به تهران آمد پس از چندی فوت کرد باالخره
به آرزویم نرسیدم که با او روبرو شوم و تفی بصورت کثیف
اش بیاندازم که مرا محکوم به دست درازی به بیت المال کرده
وزندگی ام را ویران و دور از خانواده بسر بردم ،ولی باز هم
کم شدن یک دزد و کالهبردار از میان این همه دزد وابسته به
آخوندها غنیمت است.
زمانیکه من در زندان بودم و خبر زندانی شدنم به کارگاه رسید
چند تن از راننده های ماشــین آالت سنگین به غیر از راننده
های بولدوزر ها میخواستند ماشین آالت را دزدیده و از کارگاه
خارج نمایند و کارگران حالل خورده شرکت با خوابیدن بر
روی کف جاده و تشکیل مانع گوشتی بدین وسیله از خروج

آندره میناسیان
ماشــین آالت جلوگیری کردند .روزی که به کارگاه رفتم و
رئیس کارگاه این جریان را برایم تعریف کرد به حســابدار
کارگاه دستور دادم به کلیه پرسنل کارگاه انعام قابل توجهی را
که تعیین کرده بودم پرداخت نماید ،رانندهای خاطی را اخراج
نکردم و پس از چندی با نوشتن نامه ندامت و معذرت آنها را
بخشیدم و همان انعامی که به بقیه داده بودم نصیب آنها هم شد.
روزی دوستم به دفترم تلفن کرد وگفت ویالی دریا کنارم واقع
درخیابان نهم را مصادره و تبدیل به نمازخانه کرده اند و فوراٌ
تلفن ٌا با ویالیم تماس گرفتم از آن طرف خط جواب داد برادر
فالنی و پرسید شــما گفتم برادر مالک ویال و پرسیدم دلیل
مصادره ویال چیست گفت باید خودتان بیائید و گفتم شنیدم
ویال را تبدیل به نمازخانه کرده اید گفت آری ،به او گفتم آیا
میدانی ویال متعلق به یک ارمنی مســیحی است و چطور آنرا
نمازخانه کرده اید و در جواب گفت ما نمیدانســتیم و فورا”
آ ن را بــه خوابــگاه تبدیل خواهیم کــرد .روز بعد عازم
دریا کنار شدم زیر درخت سر کوچه ویال جلوی پایم تابلوی
نقاشی زیبائی که از پاریس فرانسه خریداری کرده بودم با تیغ
ســینه های زن را گردآ گــرد در آورده بودند و ازعصبانیت
کانوس تابلو را پاره پاره کردم .همان روز به دادستانی بابلسر
مراجعه کردم و دلیل مصادره ویال را جویا شدم و یک پرونده
جعلی را نشــان دادند که این ویال را تیمسار خسروانی به من
هدیــه کرده ،اعتراض کردم که من این ویال را شــخص ٌا از
شرکت آتیســاز خریداری کرده ام و شما اشتباه میکنید و در
جواب گفتند در آینده پس از تحقیق روشن خواهد شد که چه
کسی خریدار ویال بوده ،بعداٌ اظهار داشتند که در ویالی شما
مشروبات الکلی و ورق قمار و بازی شطرنج که به دستور آقای
خمینی ممنوعه میباشد پیدا کردیم و با تشخیص ما ویالی شما
یک عشرتکده بوده ،سپس مرا دستگیر کردند وبه همراه خانم
محترمی سوار ماشین کردند و ما را برای شالق زدن به محل
اقامتگاه پاسداران در بابلسر ببرند .این خانم در ماشین از زیر
روپوشش تمام وقت دست مرا گرفته و خواهش وتمن ٌا میکرد
من او را تنها نگذازم و باو میگفتم دســت من نیست شما را
همراهی کنم .به محل که رسیدیم این تازیها ما را از هم جدا
کــرده و هر کدام را به طرفی بردند ولی صدای گریه و فریاد
خانمها در آن محل طنین انداز بود که داشتند شالق میخوردند،
و مرا دو بارهر بار پانزده ضربه به پشتم شالق زدند و دفعه دوم
برای زجر بیشتر همانجا که قب ٌ
ال زده بودند شالق زدند ،آی این
بود عدل اســامی این تازیها و سپس با پشت زخمی به دریا
کنار برگشتیم و نمیتوانستم پیراهن به تن کنم به منزل دوستم
رفتیم و پسر عمه ام پس از تهیه دارو شروع به مدوای زخمهای
من کرد .کسی که حکم شالق زدن مرا داده بود جوانی بود بنام
حسینی یکی از نوچه های آخوند محلی وبدین ترتیب ویالها
را با حکمهای قالبی مصادره و مالکان آنرا به نحوی محکوم
میکردند که بتوانند لوازم داخل ویالها را غارت کنند .بارها به
دریا کنار رفتم تا این حسینی نام را گیر بیاورم ولی موفق نشدم،
دفعه آخر که سراغش را گرفتم یکی از افراد محلی دریا کنار
گفت که حسینی در جنگ ایران وعراق شهید شده ولی در حال
حاضر این آخوند محلی که اسمش را فراموش کرده ام پس
از چاپیدن دریا کنار و خزر شهر هم اکنون در تهران مشغول
دزدیدن وچاپیدن بیت المال است.

نشست پانزدهم ،این یکشنبه چهاردهم فوریه
بررسی سیاست های اقتصادی ،صنعتی و بازرگانی رضاشاه
لینک ورود رایگان:

zoom.us/j/93174325199

در شماره آینده
اتفاقات نهائی قبل از فرار از ایران

کتاب «ترکیه :پل آزادی»
“Turkey: Bridge to
“ Freedom

به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ،
توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم  ،خصوصا نسل
جوان بعد از آشوب  ،۱۹۷۹یا انقالب اسالمی
بدنیا آمدهاند.
سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی
خصوصا اقلیتها را در رژیم مالیان شرح میدهد .
سرگذشت خانوادهای است که برای فرار از

جمهوریاسالمی،مجبوربهترکوطنشدند.
برایخریدکتابمیتوانیدبا پرویزحکیمی

818 419 2266
شرکت کتاب و یا Amazon

تماس بگیرید.

5

6

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 254آدینه  5فوریه 2021

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 254 FEBRUARY ,5 , 2021

حکایات بازار بین الخبرین

این هفته برجام خواهی و فرجام خواهی داشتیم سنگین!
برجام خواهی :مســخره اشو در آوردن ،از  ۱۳۵۸و گروگانگیری دیپلمات های
سفارت امریکا توی تهرون تا االن همش در حال گروگانکشی و باجگیری بودن
این حضرات جمهوری اسالمیچی!
خب آخه مزه داده بهشون … کارتر رو کله پا کردن (البته چشمش کور و دنده
اش هم نرم که باعث ســقوط شاه شد و اومدن خمینی!!!) و ریگان رو رسوندن
به قدرت با اون گروگانگیری شــون … چهل ســاله تمومه که همش در حال
گروگانگیری و باجگیری هستن … هیشکی هم به تخم مبارکش نیست و آخوندا
و شــرکا هم هر غلطی دلشون خواسته کردن و همیشه هم کارشون رو با تبادل
گروگان راه انداختن … حاال هــم با تولید اورانیوم فلزی که برای بمب اتمی
استفاده میشه ،با کمال پررویی گروکشی سیاسی سر برجام راه انداختن تا امتیاز
بیشــتری از امریکا و اروپا بگیرن … البته اروپایی ها که اصال انگار نه انگار که
این حکومت اسالمی توی خاک اروپا انواع و اقسام کثافتکاری رو انجام میده،

بازم بهشون باج میدن … حاالم که از رفتن پرزیدنت ترامپ خوشحالن و همون
حس ســال  ۵۸رو دارن و واسه بایدن دارن شاخ و شونه میکشن … یارو وزیر
اطالعات اومده توی تلویزیون و میگه دارن مجبورمون میکنن بریم دنبال بمب
اتم! … معنی اجبار رو هم فهمیدیم! … بابا ،جون مادرتون این جمهوری اسالمی
مظلوم رو هل ندین سمت بمب اتم ساختن ،این بیچاره ها فقط می خوان برای
رآکتــور تحقیقاتی تهرون اورانیوم فلزی تولید کنن! فقط نمیفهمم چرا هر چی
سوخت برای راکتورهای ایران میسازن قابل استفاده در بمب و موشک هم هست
… شایدم ما خریم و نمی فهمیم!
فرجام خواهی :این هفته یه نمایش سیاســی – کمدی هــم در امریکا داریم،
استیضاح رییس جمهور سابق به جرم تحریک مردم به شورش علیه دولت (یعنی
ترامپ جزو دولت نیست و از جای دیگه اومده!) بعد از اتمام کارش توی کاخ
سفید … خالصه دوستان دموکرات که میترسن دوباره پرزیدنت ترامپ برگرده و
کاسه و کوزه شونو به هم بریزه ،پاشونو تو یه کفش کردن که محاکمه اش کنین

و دیگه نذارین برگرده به قدرت! … توی جلسه استیضاح بازم همون جفنگیاتی
که از  ۲۰۱۶میگفتن و هیچکدومشم ثابت نشد رو تکرار کردن :روسیه ترامپ
رو رییس جمهور کرده (این توهم توطئه نیست اصال!) ،ترامپ نژادپرسته ،جر
زده و نتیجه انتخابات رو قبول نکرده (این هم اصال اســمش خفه کردن آزادی
بیان نیست!) ،سواستفاده از قدرت کرده و کلی مزخرفات تکراری دیگه … اصال
انگار نه انگار که طرف نصفه ملت امریکا بهش رای دادن و آقایون دارن نیمی
از مردم امریکا رو استیضاح میکنن … همه شعارهایی که دموکرات ها و بایدن
برای رســیدگی به وضعیت اقتصادی و برخورد با همه گیری کرونا دادن (که
هیچکدومشم کار این حضرات نیست) فراموش شده و فقط دنبال عقده گشایی و
انتقامگیری کودکانه خودشون هستن و کال ملت رو بی خیال شدن با این فرجام
خواهی شون که درست مثه برجام خواهی شون پوچ و بی سرانجامه!

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
به قول عزیز نســین  ،طنز پرداز ترک ،در مراسم خواستگاری کفشی بپوشید که برای
پاتون تنگه.
حتما بهتون دختر رو میدن .چرا؟
از زور فشار پایین ،صورتتون گلگون میشه ،عین تربچه.
اینو به حساب خجالتی بودن شما میذارن.
تازه کلی ناز و تو دل برو هم میشین.
از زور سوزش ،مجبورین چشمان خود را بسته و سرتون رو بندازین پایین.
اینو به حساب شرم و حیای شما میذارن.
اصال درد مجال حرف زدن بهتون نمیده ،چه برسه به اینکه جوک و خاطره تعریف کنین
و حرفهای دری وری پشت هم ردیف کنین.
اینو هم به حساب شعور و آداب معاشرت شما میذارن.
چایی رو هم به زور کوفت میکنین ،چه برســه به میوه و شیرینی .فکرش هم شکنجه
آوره.
اینو هم به حساب مناعت طبع و شکم سیریتون میذارن.
درنهایت به هر دری میزنین که مراسم زودتر تموم شه و برگردین خونه.
اینو هم به حساب اعتماد به نفس و مشغله کاری باالی شما میذارن!
*********
درخانه بمانید!
درخانه بمانید( .ستاد ملی مقابله با کرونا)
در آشپزخانه بمانید(.ستاد ملی تغذیه سالم)
در اتاق خواب خانه بمانید(.ستاد ملی تشویق فرزند آوری)
در حمام خانه بمانید (.ستاد ملی مبارزه با شپش و سایر جانوران موذی)
در بالکن خانه بمانید(.ستاد تسهیل آنتن دهی تلفن سیار)
در آسانسور خانه بمانید( .ستاد ملی مقابله با اختالفات طبقاتی)
در حیاط خانه بمانید(.ستاد ملی کاهش اثرات زلزله)
در پشت بام خانه بمانید(.ستاد ملی مقابله با سیل زدگان)
در کف خانه بمانید (.ستاد ملی خانه دار کردن مردم)
*********
پادشاه تایلند با بیست تا از بیست ترین زنهاش ،رفته آلمان .هم ماه عسل باشه و
هم قرنطینه کرونا .دیگه طفلی نهایت صرفه جویی رو به خرج داده.
به نظر من نهایت مسئولیت پادشــاه در تایلند ،رفع و فتق امور حرامسرا و سایر امور
حوالی فتقه! وگرنه تو این شرایط کرونایی ،مملکت رو نمیذاشت رو اتوپایلوت خودش

بره عشق و حال .بهرحال ما ضمن تبریک به نوعروسان و شاه داماد عزیز ،چند تا توصیه
ایمنی داریم براشون:
اوال کرونا حاال حاال ها هست .بنابراین عزیزان در انجام مناسک زناشویی اصال عجلهنکنن .به سر بودا قسم وقت دارین .در صورت تخته گاز ،بالیی سر موتور و جلوبندیتون
میاد ،که روزی صد بار آرزوی کرونا کنید.
ثانیا بهتر بود سر راه یک تک پا هم میومدین ایران از حرمسرای هزار تختخوابی ناصریو سرسره و سایر امکانات بازدید میکردین .شاید چند تا ایده خوب میگرفتین .باالخره
این همه ایرانیها میان تایلند و انواع مکانهای شــما رو از فاصله خیلی نزدیک دید
میزنن .یک بار هم شما میومدین بازدید ما رو پس میدادین.
تازه تبلیغ چند همسری هم میشد.
*********
میگن کاخ باکینگهام  700تا اطاق داره.
ملکه انگلیس خطاب به حراست“ :این ذلیل مرده پرنس هری رو ندیدین؟”
حراست“ :بانوی من! ایشون ساعت  10تا  12کالس زبان پیشرفته داشتن.
با خانم معلمشون رفتن تو یکی از اطاقها.
ملکه ” :نگفت کدوم اطاق میره؟ “
حراست ” :نه بانوی من! “
ملکه ” :احمقا! اون زنه که معلم زبانش نیست .معلم زبانش کرونا گرفته امروز نمیاد!”
*********
آدم بدبین اگه جایی دسته گلی زیبا ببینه ،بالفاصله در اطراف دسته گل به دنبال تابوتی
مجلل میگرده!
*********
داروی کرونا از دید افراد گوناگون:
بار فروش :میوه بخورید.
داروخانهچی :قرص ویتامین دی بخورید.
آشکده سیدمهدی :مایعات گرم بخورید.
سلطان شکر :چایی شیرین بخورید.
ساقی زبل :الکل بخورید.
گدای سمج :دود اسفند بخورید.
چلوکبابی سلطان جادهها :گوشت خر بخورید.
دولت :فعال برنامهای برای توصیه خوردنی نداریم! ( اخبار رو از صدا و سیما پیگیری
کنید)

میگن خودروی رئیس جمهور آمریکا ،ششصد هزار دالر میارزه.
بابا محافظا حق دارن تمام مسیر دنبال ماشین سگ دو میزنن.
اگه یک خط بهش بیوفته ،صد هزار دالر ازش میوفته!
*********
اگه مامان ظرفها رو بشکونه ،میگه :قضا بال بود!
اگه بابا ظرفها رو بشکونه ،میگه :اینا اینجا چیکار میکردن؟
اگه بچه ظرفها رو بشکونه ،میگن :حیوون مگه کوری؟ مگه چالقی؟ سرت به ما تحتت
ضربه آزاد میزنه؟
*********
سلبریتی اونا(شکیرا) کارخونه عطر سازیشو تغییر کاربری داده مواد ضد عفونی کننده
تولید کنه مجانی بده به مردم!
سلبریتی ما (ب.ب ).برای داروی قالبی کرونا تبلیغ کرده پول گیرش بیاد عطر شکیرا
بخره!
*********
میگن آغا محمد خان قاجار ،از خیلی از جنگها جون سالم بدر برد ،ولی آخر سر ،جون
خودشو رو به طرز خیلی ضایعی از دست میده.
شب تو شوشای آذربایجان اردو زده بودن که یهویی هوس خربزه میکنه .ولی غالمان
همه خربزهها رو با اشتها خورده بودن ،فقط پوست مونده بود و مختصری تخم.
آغا هم حکم قتل غالمان رو صادر میکنه .ولی با التماس یکی از فرماندهان ،اجرا میوفته
روز بعد .اون شــب ،غالمان با کمک همین آقای فرمانده ،با چادر میرن تو چادر آغا و
شوخی شوخی میکشنش.
به نظر شما آغا باید چه میکرد؟
 -1جلوی شکم بی صاحبش رو میگرفت.
 -2شبونه افرادش تمام هایپرمارکتها رو میگشتن ،خربزه میاوردن .بلکه ویارش بخوابه.
 -3جای خربزه ،خیار کوفت میکرد.
 -4در ظاهر از حکم میگذشــت و به غالمان هرهر میخندید .ولی فردا به دارشــون
میکشــید .کلی تماشاچی عالقمند هم میومدن و یک جشن ملی شاد و مفرح برگزار
میشد.
 -5جلوی چادرش ،ایست و بازرسی میذاشت که هر خری عین گاو سرش رو نندازه
پایین بیاد تو !

از شبکه های اجتماعی:

بنیاد اسماعیل خویی برگزار می کند
گرامی داشت روز جهانی زن با
سخنرانی خانم ها:

پرتو نوری عال

(شاعر ،نویسنده،عضوکانونایرانودر
تبعید،کنشگرمسائلزنانوحقوقبشر)”:تالشزنان
ایرانیبرایرسیدنبهآزادیوبرابری“

دکتر نیره انصاری

(حقوقدان،متخصصحقوقبينالملل،كوشندهحقوق
بشر،نويسندهوعضوكانوننويسندگاندرتبعيد):

”كروناوخشونتخانگيوحقوقبينالملل“

زمان:ششممارس ،ساعتهشتشباروپا،

هفتشبلندن،
 2بعدازظهرواشنگتن
وساعتیازده صبحکالیفرنیا
در اتاق زوم در لینک زیر:

us02web.zoom.us/j/83570265892
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 12فوریه تا  18فوریه (  24بهمن تا  30بهمن )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  24بهمن  12فوریه

 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
يادنامه پروفسور امنون نتصر(همراه با سى دى) -موجود در شركت كتاب
كتاب انديشهها ،خاطرهها و نامهها (مجموع هاى از مقاالت پروفسور امنون نتصر) جلد درگذشت عماد خراسانى -شاعر و غزلسراى معاصر
ديوان عماد خراسانى در شركت كتاب موجوداست .
اول از انتشارات شركت كتاب

 1345خورشيدى (  1967ميالدى)
درگذشت فروغ فرخزاد  -شاعر معاصر
مجموعه اشعار زنده ياد فروغ فرخزاد بدون سانسور چاپ دوشنبه  27بهمن  15فوریه
خارج از ايران در شركت كتاب موجود است.
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
عزيمت محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى معاينات پزشكى و استراحت به اتريش
انتخاب دكتر مجتهدى به رياست دانشگاه ملى ايران
خاطرات دكتر مجتهدى (پروژه تاريخ شفاهى دانشگاه  1344خورشيدى (  1966ميالدى)
درگذشتاسماعيلاميرخيزى-نويسندهوازمجاهديننهضتمشروطيت
هاروارد به كوشش حبيب الجوردى) در شركت كتاب موجود است
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
 1375خورشيدى (  1997ميالدى)
پرويز راجى به سمت سفير ايران در بريتانياى كبير منصوب شد.
درگذشت مهدى مفتاح ،موسيقيدان ،مدرس و مؤلف
يادداشتها و خاطرات پرويز راجى با عنوان « خاطرات آخرين سفير شاه در لندن « چاپ
نخست در سال  1983بزودى در شركت كتاب
شنبه  25بهمن  13فوریه
 1325خورشيدى (  1947ميالدى)
زادروزغزالهعليزاده،نويسنده
 1332خورشيدى (  1954ميالدى)
آثار غزاله عليزاده در شركت كتاب
زادروز قشنگ كامكار ،نوازنده و مدرس سه تار
 1339خورشيدى (  1961ميالدى)
آثار گروه كامكارها در شركت كتاب موجودند
درگذشتمهوشخواننده
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
 1371خورشيدى (  1993ميالدى)
درگذشت فخرالدين مزارعى  -شاعر و استاد دانشگاه
درگذشت پرويز اوصياء ،شاعر ،بازيگر ،و خواننده
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
صدورفتواىروحاهللخمينىمبنىبرارتدادسلمانرشدىنويسندهكتابآياتشيطانى  1381خورشيدى (  2003ميالدى)
رضا ژيان ،بازيگر ،كارگردان و فيلمنامه نويس سينما ،تلويزيون و تئاتر ايرانى
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت ناصر آهنييان آهنگساز قديمى ،كه آهنگهاى زيادى خصوصا براى آغاسى و 1397خورشيدى (  2019ميالدى)
خانم سوسن و ...ساختند و همچنين برادر هنرمند فقيد افشين بودند بر اثر سكته مغزى فرنگیس حبیبی ،روزنامهنگار ایرانی ساکن فرانسه ،پس از یک دوره بیماری در هفتاد و
دوسالگیدرگذشت.
در ايران.
او در رشــته جامعهشناسی تحصیل کرده بود و سالها ریاست بخش فارسی رادیو
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
بینالمللیفرانسهرابرعهدهداشت.
اعتراضات جنبش سبزدرتهران و شهرستانها

یکشنبه  26بهمن  14فوریه

 1311خورشيدى (  1933ميالدى)
درگذشت حاج حسين آقا امين الضرب  -نماينده مجلس و رييس اتاق تجارت
 1335خورشيدى (  1957ميالدى)
ِ
ادبى/هنرى « عصر
زادروز شهريار مندنى پور ،شاعر ،منتقد ادبى ،و سردبير نشري هى
پنجشنبه « در تهران
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت سيدعلى نصر  -بنيانگذار تئاتر در ايران ،در سن 66سالگى
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
تيرباران:سرلشكرمنوچهرخسروداد،فرماندههوانيروز،سرلشكررضاناجى(سرلشكر)،
فرماندار نظامى اصفهان ،ارتشبد نعم تاهلل نصيرى ،سومين رئيس ساواك وسپهبد مهدى
رحيمى،فرماندارنظامىتهران
 1358خورشيدى (  1980ميالدى)
سميرامخملباف،كارگردانايرانى
 1368خورشيدى (  1990ميالدى)
زادروزنسيمخسروىهنرمندونويسندهدركرمانشاه
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشتپروفسورامنوننتصربراثربيمارىدربيمارستانىدرلوسآنجلس.پروفسور
نتصراستادممتازدانشگاهعبرىاورشليم،مبتكرمركزايرانشناسىدركشوراسرائيل،بنيا
نگذار بخش فارسى راديو اسرائيل ،دارنده مدارك متعدد از دانشگاههاى آمريكا ،مؤلف
كتب معتبر درباره ايران و يهوديان ايران و مورد احترام در جوامع علمى جهان بوده اند.
كتا بهاى پادياوند  3جلدى  -اين كتا بها كه به همت « بنياد جامعه دانشــوران « و با
سردبيري شادروان امنون نتصر به دو زبان فارسى و انگليسى در لو سآنجلس منتشر شده،
پژوهشهايى است در تاريخ و فرهنگ يهوديان ايرانى ،كه به محدودهى جغرافيايى
كنونىكشورايرانمنحصرنيست،وشاملتمامسرزمينهایياستكهدرقلمروفرهنگ
ايرانى بوده است – موجود در شركت كتاب

 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
اعدامخسروگلسرخىشاعرونويسندهماركسيست
تاليفات:اىسرزمينمن،بيشهبيداروخستهترازهميشه(مجموعهآثار)درشركتكتاب
موجوداست.
 1379خورشيدى (  2000ميالدى)
درگذشت نادرنادرپور شاعر برجسته معاصر در لس آنجلس
شركت كتاب مجموعه كامل اشعار نادرپور را دردو جلد در بيش از 1600صفحه منتشر
كرده است.

پنجشنبه  30بهمن  18فوریه

 1328خورشيدى (  1950ميالدى)
زاد روز محمد شيرى ،بازيگر سينما
نقش آفرينى در فيل مهاى ،حلقههاى ازدواج ( ،) 1388تالفى ( ،) 1386شبى درتهران
( ،) 1386ملودى ( ،) 1386دم صبح ( ،) 1384شمعى در باد ( ،) 1382باالتراز خطر (
،) 1375آخرين مهلت ( ،) 1368دخترم سحر ( ،) 1368سامان (  ) 1364وسريال ش
بهاىبرره.
برخى از اين آثار در شركت كتاب موجود است.
 1329خورشيدى (  1951ميالدى)
زادروز شهرام ناظرى -خواننده معاصر موسيقى سنتى در
كرمانشاه
مركزموسيقىوفيلمايرانوابستهبهشركتكتابمجموعه
كامل سیدیهاى اصل شهرام ناظرى را دراختيار دارد.
سه شنبه  28بهمن  16فوریه
 1338خورشيدى (  1960ميالدى)
سفرمحمدرضاشاهپهلوىبهپاكستان
 1281ميالدى (  1903ميالدى)
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
زادروز صادق هدايت  -نويسنده معاصر
كتا بهاى صادق هدايت چاپ پيش و پس از انقالب در درگذشت حسين خيرخواه  -بازيگر تئاتر در برلين
شركت كتاب موجود است.
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
ميالدى)
 1297ميالدى ( 1919
سپهبد اسكندر آزموده استاندار آذربايجان بركنار شد و ارتشبد جعفر شفقت قائممقام
زادروز اميرعباس هويدا نخست وزير در دوران پهلوى
كتابمعماىهويداچاپآمريكانوشتهدكترعباسميالنى ستاد بزرگ به استاندارى آذربايجان منصوب شد.
در شركت كتاب موجود است.
1367خورشيدى (  1989ميالدى)
 1300خورشيدى (  1922ميالدى)
فیروز شیروانلو (متولد شهریور  ،۱۳۱۷مشهد ) مترجم ،مؤلف و از مدیران فرهنگی
دكتر محمد مصدق از طرف مشيرالدوله ،والى آذربايجان شد.
دورهدرگذشت پهلویدومدرتهران.عضوکنفدراسیونمحصلینودانشجویانایرانی
 1324خورشيدى(  1945ميالدى)
نويسنده
زادروز شهرنوش پارسى پور،
خارج از کشور  ،متهم به نقش داشتن در ترور محمدرضاشاه پهلوی در کاخ مرمر (21
كتا بهاى شهرنوش پارسى پور چاپ خارج از ايران در شركت كتاب موجود است
فروردین  1344خورشیدی) .پس از آزادی از زندان ( روز  5آبان  ) 1345از کارهای
 1349خورشيدى(  1971ميالدى)
شاخص او میتوان به نقش .تأثیرگذارش در گسترش فعالیتهایکانون پرورش فکری
زادروز آرش حجازى ،نويسنده ،مترجم
كتا بهاى پائولو كوليو با ترجمه آرش حجازى در شركت كتاب موجود است.
کودکان و نوجوانان اشاره کرد
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشتمحمدجعفرمحجوب-نويسندهوپژوهشگرمعاصر
كتا بهاى ديوان ايرج ميرزا و صد خطابه(از انتشارات شركت كتاب) -ادبيات عاميانه درگذشت فاطمه مورموزنيا معروف به مهرى مهرنيا ،بازيگر با سابقه تلويزيون و تاتر و
ايران ،خاكستر هستى با مقدمه بزرگ علوى ،كليات عبيد زاكانى سى قصه از شاهنامه سينماى ايران در سن  82سالگى در بيمارستان باهر تهران .وى متولد  1306در آالشت
(آفرين فردوسى)داستا نهاى شاهنام هى فردوسى ( 16سى دى) داستانى از شاهنام هى
فردوسى :رستم و سهراب (  6سى دى)  ،حافظ (  4سى دى) ،مثنوى مولوى 2 ( .سى سوادكوه مازندران بود .وى در بيش از  40اثر سينمايى حضور داشته است .از جمله:
دى) در شركت كتاب موجود است
كاله قرمزى و پسرخاله ،شازده احتجاب ،ازدواج به سبك ايرانى ،اتوبوس ،روسرى
 1375خورشيدى (  1997ميالدى)
آبى ،مادر و....
درگذشت بزرگ علوى  -نويسنده معاصر

مهرداد بحری

CA DRE # 01035809

چهارشنبه  29بهمن  17فوریه

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

ZILLOW 5 STAR AGENT
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
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در کانون خبر:

 11نفر به جرم دریافت رشوه و فساد مالی محاکمه می شوند

جورج گسکون ،دادستان کل لوس آنجلس کانتی اعالم کرد
که شهردار پیشین شــهر می وود ( )Maywoodو  ۱۰نفر
دیگر را به جرم دریافت رشوه ،سو استفاده از قدرت و شغل
خــود در جا به جا کردن بودجه عمومی و دریافت کمک
مالی برای کارزارهای انتخاباتی محاکمه خواهد نمود.
رامون مدینا شهردار پیشین برای  ۳۴فقره جرم جنایی برای
دریافت رشوههای متعدد ،اختالس و دزدی و فساد متهم
است.
روبن مارتینز ،مدیر پیشین شهر و دیوید منگو ،مدیر پیشین

برنامهریزی شهری نیز با اتهامهای مشابه و فروش زمینهای
شــهری دوبرابر دریافت رشــوه برای ساخت خانههای
ارزان قیمت متهم هســتند .در یک مورد دیوید منگو متهم
به دریافــت و جابه جایی  ۱/۵میلیون دالر در همکاری با
کمپانی  Velardeاست .جورج گسکون ،دادستان کل لوس
آنجلس کانتی در پرونده این  ۱۱نفر اشــاره دارد که آنها
از شیوه قدیمی  Pay to Playیعنی دریافت پول در برابر
راهاندازی کارها استفاده کردهاند.

الیحه های جدید برای اصالح اداره
پرداخت حقوق بیکاری EDD

پس از انتشــار گزارش اداره حسابرسی کالیفرنیا در مورد
 EDDدر مــورد پرداخت حقوق بیکاری که در آن نه تنها
به آهسته بودن عملکرد ،بلکه میزان باالی تقلب اشاره شده
است.
قانونگذاران کالیفرنیا از هر دو حزب و در هر دو مجلس،
الیحههایی پیشنهاد کردند تا بتوانند به عملکرد  EDDشتاب
ببخشند و از سوی دیگر از تقلبها پیشگیری نمایند و شمار
الیحههای ارائه شده به  ۲۰الیحه رسیده است.

هفته گذشته در گزارش اداره حسابرسی کالیفرنیا به ۸۰۰
میلیون دالر درخواست حقوق بیکاری که از زندان به EDD
رســیده و پرداخت شده اشاره شده است و تنها راهی که
 EDDیافته متوقف کردن کارتهای بانکی  ۴۶۰هزار نفر از
سوی بانک است.
قانونگذاران تقاضا برای بودجــه  ۵۵میلیون دالری برای
روزآمد کردن سیستم  EDDو مقایسه اطالعات با اطالعات
دیگر آژانسهای دولت فدرال و ایالت است.

 10/2میلیارد دالر پول دریافت نشده
در صندوق امانت کالیفرنیا
بتی یی مسئول حسابداری و کنترل مالی ایالت کالیفرنیا اعالم دریافت نمایید .ناگفته نماند که این پول های دریافت نشده
کرد که  ۱۰/۲میلیارد دالر چک دریافت نشده در صندوق که در سال  ،۲۰۱۰به میزان  ۶/۳میلیارد دالر بوده ،اکنون به
این اداره است و از کالیفرنیاییها درخواست نمود با بهره  ۱۰/۲میلیارد دالر رسیده است.
گیری از تارنمــای این اداره و اطالعات فردی ،نام خود را
جستجو کنند تا اگر پولی به نام آنها در این اداره وجود دارد،
مراحل روند دریافت را بگذرانند و به پول خود برسند .که
برای آن تاریخ و مهلت وجود ندارد.
بنابر مقررات مالی ایالت کالیفرنیا اگر شما چکی از یک بانک
و یا شرکت در دست داشته باشید و آن را در تاریخ و مهلت
تعیین شــده ،نقد نکنید ،بانک یا آن شرکت ،پول شما را به
عنوان امانت به اداره حسابداری ایالت کالیفرنیا میفرستد
و چک شما باطل میشــود و آن را باید از ایالت کالیفرنیا

آیا ادم شیف  ،جایگزین دادستان کل کالیفرنیا خواهد شد؟

همزمان با فشار رسانههای دست راستی بر جو بایدن برای
تجدید نظر در مورد گزینش حاویر بســرا به عنوان وزیر
بهداشت و خدمات انسانی ،گوین نیوسام روزهای پایانی
تصمیمگیری برای جایگزینی دادستان کل کالیفرنیاست تا در
صورت تایید حاویر بسرا از سوی سنای آمریکا ،دادستانی
کل کالیفرنیا خالی نماند و از این میان کسانی که ممکن است
برای این ســمت برگزیده شوند ،ادم شیف نماینده کنگره
آمریکا از لوس آنجلس اســت که از سوی نانسی پلوسی

سخنگوی کنگره پشتیبانی میشود.
از دیگر کســانی که در لیســت گوین نیوسام قرار دارند،
راب بونتا ،نماینده مجلس کالیفرنیا ،دارل استیانبرگ شهردار
ساکرامنتو ،گودوین لیو قاضی دیوان عالی قضایی کالیفرنیا،
ریک زبور ،مدیر اداره برابری کالیفرنیا و دایانا بکتون دادستان
کل کوستا کنترا کانتی هستند.
این که ادم شیف که چشم به آینده در کنگره دوخته است آیا
حاضر است دادستان کل کالیفرنیا شود ،هنوز روشن نیست.

 1100نفر از گارد ملی برای کمک به
واکسیناسیون به کالیفرنیا می آیند

پنتاگون اعالم کرد که هفته آینده  ۱۱۰۰نفر از اعضای آمریکا منجر به فرســتادن  ۱۰۰۰۰نفر از گارد ملی در
گارد ملی آمریکا را به ایالت کالیفرنیا خواهد فرستاد تا

تیمهایی به ایالتهای پرجمعیت فرستاده میشوند که

این تصمیم در همکاری با برنامــه برپایی  ۱۰۰مرکز

تیم میتوانند روزانه  ۶۰۰۰واکسن تزریق نمایند .ناگفته

 ۱۰۰میلیون نفر در  ۱۰۰روز است.

خواهند شد متفاوت است.

در  ۵مرکز تزریق واکسن در کالیفرنیا یاری نمایند.

واکسیناسیون در آمریکا برای دستیابی به واکسیناسیون
این اعزام نیرو پس از درخواست  FEMAاز وزیر دفاع

هر تیم دارای  ۲۲۲عضو و  ۸۰نفر پرســتار اســت هر

نماند که شمار افراد گارد ملی که به  ۲۹ایالت فرستاده

شکایت کارکنان فروشگاه ها
برای اضافه کار پرداخت نشده
کارکنان فروشــگاههای خوراک و سبزی در شهرهای این شکایت ممکن اســت به جنبشی تبدیل شود و در
اوکلند و مونته بلو از قانونگذاران درخواســت نمودند کالیفرنیا در میان دیگر کارکنان فروشگاههای خوراک و
که به شکایت آنان برای پرداخت  ۵دالر افزوده بر حقوق سبزی ادامه یابد و فراگیر شود.
اقدام نمایند.
این  ۵دالر درخواستی به کارکنانی تعلق میگیرد که در
دوران کرونا در شــرایط دشوار برای تندرستی ،به جای
ساعت عادی  ۸ساعت کار بیشتر کار کردهاند تا همکاران
بیمار آنان و یا همکارانــی که از اعضای بیمار خانواده
نگهداری میکنند ،در خانه بمانند.
این شکایت از ســوی اتحادیه کارکنان فروشگاههای
خوراک و ســبزی کالیفرنیا زیر عنــوان Hero Pay
پرداخت به قهرمان انجام شده است.
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صفحه عشق ومنطق ایرانشهر در این روز عشق
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ولنتاین شما را به عشق و منطق دعوت می
کند .فقط در سایه منطق است که عشق
واقعی متجلی می شود و در سایه عشق
است که زندگی معنا پیدا می کند

رازهای همدلی

تعصب -عــادت های ناپســند در
قضاوت های عمومی انسانها

چرا اکثریت به اتفاق انســانها همه چیز را یا سیاه و یا
سفید می بینند و هرگز به فکرشاننمیرسد که خاکستری

می تواند بهترین رنگباشد چون ترکیبی از سیاه و سفید
را در خود دارد؟

 -۱مثال در مورد جنگ ها -اگر نادر به هند حمله کرده
اســت باعث افتخار اغلب ایرانی هاست ولی اگر تیمور

و چنگیز به ایران حملهکردهاند ،آنها ددمنش و وحشــی

بوده اند.

 -۲در مورد طرفداری از احزاب و سازمان های سیاسی

 :آنها یا بســیار خوب و یا بسیار بد هستند .هر حزب و
سازمان ســعی می کند که زشتترین چهره از دیگری را

گزارش دهد.

-۳در مورد دین و مذهب و ملیت

 -۴چرا نمی توانیم خوبی ها در هر چیزی را جســتجو

کنیم و سپس از بدی ها با چشم باز انتقاد سازنده کنیم؟

چرا این همه ناسزا  ،تهمت و برچسب در رفتار گروهی
انسانها وجود دارد؟ آیا این به علت صبور نبودن و عدم

اعتمادی است که قبل از تفکر صحیح در کودکی در ما

نهادینه شده است؟ آیا فقط آنچه را که نظریه «خودی»

کمپین عشق ورزی به حیوانات :در این روز عشق این سگ کوچولو همه ادم ها
رو به دوستی دعوت می کنه .اون برای مراقبت ،سرگرمی و آرامش دادن به آدم
ها هر کاری که بتونه با عشق و وفاداری انجام می ده .حداقل کاری که ادم ها
می تونن بکنن اینه که آزارش ندن و باهاش مهربون باشند.

اســت ،باید متعصبانه خوب دانست و به هر ان چه که

«غیر خودی»! است براســاس غریزه حیوانی یا لمبیک
سیستم عکس العمل منفی و تدافعی نشان داد؟

راه حل چه می تواند باشد؟ به نظر می رسد که آموزش

فکر کردن نقادانه در مورد همه چیز بدون در نظر گرفتن

تعلقات شخصی راه رابرای قبول واقعیت ها و دریافتن
حقیقت باز می گذارد.

آزاده

مطلب بعدی با تیتر جداگانه

بنابراین لزوما هرعقیدهای قابل احترام نیست.

درد اصلی که مایه ناتوانی و ناچاری
رازهای همدلی ۴
مردم جهان در طول تاریخ بوده است،
خودشیفتگی فردی یا قومی یا مذهبی
درد نادانی است.
هر نوع پرســتش به معنی کور کردن عقل و خرد است.
نژاد پرســتی و دین پرستی هر دو از یک خمیر مایه می

رازهای همدلی ۲

احتیاج به اعتماد اولیه باعث می شود
که کودک برای احساس به آسایش و
امنیت کــردن فقط به خودی ها تکیه
کند.
یادگیری های کودک از خودی ها که شــامل اعتقادات

او نیز هســتند تشــکیل دهنده هویت او می شوند .در

بزرگســالی هر انتقادی که در تعارض با هویت فردی
شــخص یعنی آموخته های او باشــد که فرهنگ او را

تشــکیل داده اند ،در او احســاس بی امنیتی و خطر را
ایجاد می کند .اگر فرد در بزرگسالی تمام اعتقادات خود

را حتی برای یک بار زیر سوال نبرد و تصمیم بگیرد که
بنا بر تجربه بسیار ابتدایی کودکی خود زندگی کند آنگاه
برای تمام عمر بر این باور پا خواهد فشرد که:

خودی خوب است حتی اگر باعث مختل شدن آسایش

رازهای همدلی ۶

آیند و آن سو استفاده قدرتی حیله گر از احساس خود
کم بینی و نیازهای یک فرد یا ملت می باشــد .شیادان

تاریخی با سو استفاده از این خود کم بینی ها و نیازهای

ســه نفر از داناترین افراد بشــر یعنی سقراط فیلسوف

نامدار از یونان ،گالیله ستاره شــناس شهیر از ایتالیا و
برونو ستاره شــناس نابغه از ایتالیا به علت بی سوادی
و نادانی مردم و حکومــت عصر خود به مرگ محکوم

بشر و با وعده به این امر که دین یا نژاد این بشر بهتر و شدند .حکم مرگ آنها توسط قدرت های حاکمه عصر

باال تر از بقیه دین ها و نژاد هاست و با وعده های پوچ خود که بر اســاس اعتقادات مذهبی بنا شده بود صادر
و تو خالی دروغین و با ســخنرانی های مکارانه هیجان
انگیز ،مردمان ســاده و از همه جا بی خبر را گول می

زنند .تمام این قدرتمندان بیماران روانی هســتند که به

روان نژندی خودشیفتگی مبتال هستند .آنها تشنه تحسین
و تایید مردم هســتند چون از درون خودشان احساس

خود کم بینی دارند .هر کس که به این خودشــیفتگان
انتقاد کند ،دشمن محسوب می شود چون آنها فقط تشنه

تحسین و تمجید هستند تا تمایل سیری نا پذیر خود کم
بینی خود را پر کنند .این خود کم بینی ها از تجربه های

تحقیر شــدن ها و احساس تحقیر شدن دوران کودکی

گردید .ســقراط به خدایان یونان ایمان نداشــت .او به
عدالت و کنترل انســان بر نفس خویش اعتقاد داشت .
سقراط مبنای رفتار درست را بر پایه اصول اخالقی می
دانست و در پرســش های پیاپی خود از مردم آنان را
به این نتیجه می رســانید که خود نمی دانند که چه می
گویند و در حقیقت نادانند .تمام هدف ســقراط این بود
که به مردم آتن بفهماند که اعتقاد آنها به خدایانشان بی
پایه است .در آن زمان در یونان سفسطه گران یا مغلطه
گرانی وجود داشتند که کارشــان این بود که در ازای

و رفاه او باشــد و حق او را ضایع کند و بیگانه بداست
فرد سرچشــمه می گیرد .یک فرد در کودکی عاجز از دریافت پولی کالن از والدیــن جوانان ,به این جوانان
حتی اگر آرزوی تندرستی و رفاه و آسایش او را داشته
دفاع از عزت نفس خود هســت و اگــر هر گفته ای یا آمــوزش می دادند که چطور با مغلطه گری ،سفســطه
باشد و هیچ قصدی جز انسانیت نداشته باشد.
تنبیهی او را به این باور برســاند که فرد خواســتنی و گری و استدالل های بی پایه در هر موردی حرف خود

رازهای همدلی ۳

از آزاده

آیا باید به همه عقاید احترام گذاشت؟
اگر یک عقیده به معنی باورمندی به یک رفتار باشد و آن

رفتار ناقض آزادیهای فردی یا اجتماعی دیگران باشد،

آنــگاه نمیتوان به آن عقیده احترام گذاشــت .مفاهیم
احترام به حریم شــخصی پایههای برابری انسانها از

دوست داشتنی نیســت ،او در مدت تمام عمر خود در

آرزوی تحسین شدن و برتری طلبی خواهد ماند .تربیت

صحیح در خانواده ها و مدارس و غیر قانونی کردن هر

اجتماعــی  ،مکان عمومی یا مکان خصوصی نامگذاری

مفاهیم صلح در شعرهای حافظ

وابسته به نیاز انسان به احساس امنیت و بنیانهای تشکیل

چون ندیدند حقیقت ،ره افسانه زدند

شده اســت ،را تضمین میکنند .این قراردادها هم خود
جامعه هستند که خود بحث مفصلی است.

در واقع ریشــه بحث ما به نیاز انسانها به زندگی کردن

در جوار هم بر میگردد .این نیاز موجب میشــود که
آزادیها را با مفاهیمی چون حریم شخصی و برابریهای
اجتماعی اولیه تعریف کنیم .این آزادیها خود در جوار

نوعی محدودیت تعریف شــده اند ،اما چارهای جز این
نیســت که همه بتوانند از زندگی درجوار هم احساس

رضایــت کنند و امنیت به حداکثر برســد .حال بدیهی

است که عقایدی که بخواهند این آزادیها را که حداکثر

ممکن هســتند ،عمال تهدید کنند ،قابل احترام نیستند.

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه//

غالم همت آنم که زیر چرخ کبود//
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است//
ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن//
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ//
که رستگاری جاوید در کم آزاریست

گرد زمین می چرخد چون در انجیل زمین مرکز اســت
نه خورشید.
در مورد گالیله کلیسا او را تهدید کرد که اگر ادعایش را
پس نگیرد او را زنده زنده در آتش می سوزانند .بنابراین
گالیله بزرگترین کشف علمی ستاره شناسی زمان خود
گ نجات یابد.
را منکر شد تا از مر 
ن برونو ســتاره شناس ایتالیایی بر اثر تحقیقاتش
همچنی 
ادعا کرد که دنیا بی انتها ســت .بار دیگر کلیسا انسانی
را محکوم به کفر گویی کرد و برونو را در میدان شــهر
زنده زنده در آتش سوزاندند.
خصلت انسانهای بزرگ این گونه است که بر اثر یک
عمر جســتجو برای پی بردن هر چه بیشتر به حقیقت به
این نتیجه می رسند که دنیای دانش دنیایی بیکران است
و هــر اندازه هم که بدانند باز هــم نادانند .در حقیقت
مردمانی که خود را دانا مــی دانند از نادان ترین مردم
روی زمین هستند چون هنوز به محدودیت دانسته های
خود و نا محدود بــودن علم و دانش پی نبرده اند .این
نوع مردم از متعصب ترین مردم روی زمین هستند چون
هیچگونه پویایی و جستجو برای یافتن حقیقت ندارند.
آموختن علم و دانش به مانند آبی روانی اســت که باید
همیشه و در همه حال در تغییر و تحول و جنبش باشد تا
مسیر پیشرفت را طی کند و اگر راکد و در سکون بماند
ســرانجامی جز گندیدگی نخواهد داشت .آبی می شود
که نه نوشیدنی است و نه گوارا  ,و نه جان مایه زندگی.

را به کرسی بنشانند و حقیقت را به

صورت زیرکانه وارونه جلوه دهند
و باعث گول زدن و گمراهی عامه

گونه نژاد پرســتی و یا برتری قومی یا مذهبی می تواند مردم شوند .آنها سقراط را خطری
جلوی فجایع جنگی را بگیرد.
بزرگ علیه خود می دانســتند چون

بهرهمندی از محیط پیرامونشــان که در اثر یک قرارداد رازهای همدلی ۵

خود را پس بگیرد و بگوید که این خورشیدســت که

سقراط سعی می کرد که با فلسفه و
منطق خود بی اخالقی این سفسطه
گــران را ثابت کنــد .مغلطه گران
حرفهای مردم را بر ضد سقراط بر
انگیختند و دادگاهی تشکیل دادند
که در آن دادگاه سقراط را به علت
بی ایمانی محکوم به مرگ به وسیله
نوشیدن جامی از زهر کردند .بعدها
سقراط از طرف مردم جهان به عنوان
مردی فیلسوف یعنی دوستدار دانش
شناخته شد ،ولی سقراط همیشه می
گفت که فقط تا آن درجه می داند ،
که بسیار نمی داند.
کلیســا گالیله را واداشت که حرف

با ایمیـــل لینک
ایرانشــهر بــه
دوستانتانیادآوری

کنید ایرانشـهر را
آنالین بخوانند

IranshahrNewsAgency.com/
Magazine

10

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 254آدینه  5فوریه 2021

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 254 FEBRUARY ,5 , 2021

در کانون خبر:

اریک گارستی از اجاره هتل ها
برای بی خانمانها سخن گفت

اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس اعالم کرد که اتاقها ،شمار بیشتری را از خیابانها گردآوری و در اتاق
کمک دولت فدرال ،اتاقهای بیشتری برای بیخانمانها هتلها جای دهد.
در هتلها اجاره شده است و این اجارهها اگر کمک مالی اریک گارستی شهردار لوس آنجلس گفت این  ۳هتل در
 ۳نقطه شهر هستند و ما همواره در جستجوی هتلهایی
بیشتر نرسد در سپتامبر پایان میپذیرد.
در حال حاضر ،با پروژه «کلید اتاق» ،در  ۳هتل ۱۲۰۰ ،هستیم که میخواهند در این پروژه همکاری نمایند.
تخت در اختیار بیخانمانها قرار گرفته اســت که تنها ناگفته نماند که شمار بیخانمانهای شهر لوس آنجلس
 ۹۰۰نفــر در آنها زندگی میکنند و شــهرداری لوس نزدیک به  ۱۵۰۰۰نفر برآورد شده است.
آنجلس تالش مینماید با جلــب بیخانمانها به این

کوین مک کارتی رهبر جمهوریخواهان و جشن
عروسی پسرش بدون رعایت مقررات

انتشار ویدئوهای ازدواج پســر کوین مک کارتی رهبر
اقلیت جمهوریخواه در کنگره و نماینده کالیفرنیا ،نام او
را به عنوان فردی که مقررات واکســن را رعایت نکرده
است ،در شبکههای اجتماعی به موضوع روز تبدیل کرد.
کوین مک کارتی که گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا را به
سبب شــرکت در جشن تولد دوستش در رستوران و در
فضای باز مورد انتقاد و تمسخر قرار داده بود ،در این دو
ویدئو به دورویی متهم شده است.

هر دو ویدئو نشان میدهد که چه در فضای باز و چه در
فضای بسته هیچکس ماسک نزده است و مقررات رعایت
نشده است ،تنها فردی که ماســک زده است ،آرایشگر
عروس است و کوین مک کارتی و پسرش و دیگر افراد
شرکت کننده ماسک ندارند و کوین مک کارتی و پسرش
و دیگر افراد شــرکت کننده ماسک ندارند و کوین مک
کارتی با میکروفون در حال سخن گفتن است.

درخواست برای برکناری گوین نیوسام اوج می گیرد
با افزایش نارضایتیهای ناشی از شرایط اقتصادی کرونا،
شمار کسانی که خواستار برکناری قانونی گوین نیوسام
فرماندارکالیفرنیاهستند،افزایشمییابد.
بازخوانی گوین نیوسام که با گردآوری امضا از سوی
جمهوریخواهان مخالف او ســازمان دهی شده است
اکنون به جلب  ۳۰درصد رای دهندگان کالیفرنیا رسیده
اســت در حالی که  ۴۵درصد رای دهندگان کالیفرنیا
مخالفبرکناریهستند.
آنچه مه است فراتر از آن که در انتخابات برکناری او به
نتیجه رسید و یا رد شود ،برگ تاریکی را در کارنامه این
دموکرات  ۵۳ساله خواهد گذاشت و از شانس او برای
نامزدی ریاست جمهوری از سوی دموکرات ها خواهد
کاست.
کارشناسان نظرسنجی میگویند هنگامی که محبوبیت
یک سیاســتمدار رو به کاهش رفت ،بازگرداندن آن به
اوج بسیار مشکل است.

شکایت کارکنان  Uberو  Lyftعلیه الیحه 22

پس از آن که دیوان عالی قضایی کالیفرنیا درخواســت
اتحادیه های کارگری مبنی بر غیرقانونی بودن الیحه ۲۲
را رد کرد ،امروز شماری از کارکنان  Uberو  Lyftاعالم
کردند که شکایت خود را به دادگاههای پایینتر خواهند
برد.
در شــکایت این گروه که همانند شکایت اتحادیههای
کارگری است اشاره خواهد داشت که الیحه  ۲۲به نقض
الیحه  AB5انجامیده است و از قانون گذاران قدرت قانون

گذاری را سلب میکند که مخالف قانون اساسی کالیفرنیا
می باشد.
این شکایت که به دادگاه عالی المیدا کانتی تسلیم خواهد
شد ،شــرکتهای  Uberو  Lyftو  Doordashو دیگر
شرکتهای الکترونیکی را هدف قرار میدهد که عالقهمند
نیستند کارکنان را استخدام نمایند و میخواهند آنان را به
صورت قراردادی مستقل ،بدون مزایای بیمه نگه دارند.

قانون «گزینه پایان زندگی» برای بیماران درمان ناپذیر

قانونگذاران کالیفرنیا پس از گذشت  ۵سال از الیحهای که
به پزشکان اجازه میدهد برای کسانی که دارای بیماری
درمانناپذیر و در حال مرگ هســتند ،به خواست بیمار،
داروی مرگآور تجویز نمایند الیحه جدیدی را به مجلس
ارائه کردند که این روند را آسانترمینماید و امکان مرگ
خود خواسته را برای بیماران درمانناپذیر آسانتر مینماید
و از دوران انتظار میکاهد.
با قانونی که در حال حاضر در کالیفرنیا وجود دارد ،نزدیک

به  ۲۰۰۰نفر از کالیفرنیاییها با بیماریهای درمانناپذیر از
الیحه «گزینه پایان زندگی» برای دریافت نسخه مرگآور
درخواســت نمودهاند و در و در  ۳/۵سال گذشته۱۲۸۳ ،
نفر با استفاده از داروی مرگآور تجویز شده و قانونی به
زندگــی پرمالل خود پایان دادهاند .این بیماران باید بنابر
تشخیص پزشکان کمتر از  ۶ماه از عمرشان مانده باشد و
باید درخواست در  ۲نامه به فاصله  ۱۵روز نوشته باشند.

یک جعبه دینامیت قدیمی  ،در میان ارثیه یک خانواده

یک جعبه دارای  ۲۲دینامیت کهنه در انبار خانهای در شهر و به پلیس شهر گلندورا تلفن میکند.
گلندورا ،نیروهای ویژه بمب یاب شریف دپارتمان کانتی برای خنثی کردن این دینامیتها ،ماموران ،میزان زیادی از
گازوئیل روی آن ریختند و سپس آنها را آتش زدند و خطری
لوس انجلس را به منطقه کشاند.
هنگام پاکسازی زیرزمین خانهای که برای نوادگان به ارث پیش نیامد.
مانده بود ،یکی از نوهها جعبه مقوایی را که در آن  ۲۲دینامیت پلیس برای کسانی که نمیدانند تاکید کرد که گازوئیل با
کهنه بوده و به سبب گذر زمان روی آنها را کپک پوشانده و بنزین تفاوت دارد.
به کریستال نیتروگلسریل تبدیل شده بودند ،مشاهده مینماید

مایک منشوری  -مشاور بیمه
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پیشنهاد اصالح مقررات پرواز هلی کوپترها

دکترجمشیدآصف
جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

پس از انتشار گزارش  NTSBدر مورد علت سقوط هلی کوپتر کوبی برایانت
و همراهان ،ســبب شده است که برد شرمن نماینده نورتریج در کنگره آمریکا
اعالم نماید که متممی به الیحه ایمنی پرواز که در کنگره اس ،خواهد افزود.
الیحه ایمنی پرواز که در کنگره است و از پشتیبانی همسر کوبی برایانت ،ونسا
برخوردار اســت ،برای بار دیگر ،در مورد افزودن ایمنی پرواز و آموزشهای

الزم و ضروری برای ارزیابی کمیته ارسال میشود.
این الیحه ،داشتن سیستم هشدار دهنده را در هلی کوپترهایی که  ۶نفر و بیشتر
مسافر دارند را روری مینماید که هلی کوپتر  76B-Sسیلکورسکی با وجود
خواست  NTSBدر سال  ۲۰۰۶به سبب اجباری نبودن ،دارای چنین سیستمی
نبوده است.

