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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رضا دردی زاده وکیل تسخیری است یا جنایتکار اقتصادی

کورش سلیمانی (زم)

جدول در صفحه 8
قرعهکشیبرایپرداختپاداش
بهواکسینهشدگانانجامشد

ایالت کالیفرنیا با کاهش ۳۰درصد در
مرگ و میر پیش میرود
بازگشایی  ۱۵جون و حل مشکل
اجار ه نشینها در لوس آنجلس

بررسیپرداختپاداشبهکارکنان
بخش بهداشت و درمان رد شد
شمارشمعکوسبرایبازگشاییدر
کالیفرنیاآغازشد
قانونگذاران کالیفرنیا ،سقط جنین
را ارزانتر و آسانتر مینمایند.
آیاجورجگسکونبهموضوعقتل
بهدستپلیسرسیدگیخواهدکرد؟
قاضی دادگاه و تداخل منافع
در موضوع برکناری گوین نیوسام

رضا دردی زاده

جمشید شارمهد
به گزارش رادیو فردا غزاله شارمهد دختر جمشید شارمهد که
در آمریکا زندگی میکند ضمن انتقاد از نظام قضایی در ایران
نوشته است« :رضا ُدردیزاده ،وکیل معتمد رژیم ...،از خانواده
من  ۲۵۰هزار دالر پول خواســته است ،وگرنه برای کمک به
پدرم تالشی نخواهد کرد».
نــام رضــا دردیزاده در برخی از گزارشها بــه عنوان وکیل
تسخیری علی یونسی ،دانشجوی نخبه زندانی ،نیز آمده است.
بر اساس تبصرهای که در دوران ریاست صادق الریجانی به ماده
 ۴۸قانون آیین دادرســی کیفری افزوده شد ،متهمان «جرائم
امنیتی» یا «جرائم سازمانیافته» ،در مرحله تحقیقات مقدماتی
باید وکیل خود را تنهــا از میان وکالی مورد تأیید رئیس قوه
انتخاب کنند.
این مصوبه انتقادهای گســترده جامعه حقوقدانان و نهادهای
مدافع حقوق بشر را برانگیخت.
و اما تعریف وکیل تسخیری :
حتی در اصل  ۳۵قانون اساسی جعلی جمهوری اسالمی می
خوانیم که در ایران برای دسترســی یکسان عامه به دادرسی
عادالنه  :در اصل  ۳۵قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است
« :در هم ٔه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل
انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشــته باشند ،باید برای
آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود»
وکیل تســخیری یک وکیــل مدافع (یا در مــواردی هیئت
وکالی مدافع) اســت برای دفاع از کسانی که از عهدهٔ دفاع از

خــود یا گرفتن وکیل خصوصــی در امور کیفری بر نمیآیند.
وکیل تســخیری همچنیــن میتواند از منافــع ملی ،حقوق
بازداشتشــدگان تبعهٔ یک کشور در کشــور دیگر و در موارد
خاص از حقوق اساسی و منافع یک کشور دفاع کند.
شــرایط دادگاه ویرایش در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق
دارنــد که از وکیل اســتفاده کنند و اگر متهــم توانایی مالی
برای انتخاب و معرفی وکیل نداشــته باشد ،میتواند از دادگاه
درخواســت کند تا بــرای او وکیلی تعیین نمایــد .اگر دادگاه
تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده
از بودجهٔ دادگستری برای متهم وکیل تعیین میکند ،البته در
جرائمی که مجازات آنها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا
سنگسار یا حبس ابد است ،چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی
نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید
حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد .البته
در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل
برای خودش امتناع کند.
وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب میشود
از ســوی متهم قابل تغییر نیســت مگر در مواردی که وکیل
تســخیری یا همســر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه
باشند یا رابطهٔ خویشاوندی میان وکیل یا یکی از اصحاب پرونده
وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بیطرفی و امانت
وکیل را دچار شائبه نماید (موارد مذکور صریحاً در قانون قضایی
شمارش شدهاست).

ملت ایران همچنان تاوان حماقت ها و
جنایت های خمینی را پس از  ۴۲سال میدهد

خبرگزاری ها گزارش دادند دو خلبان ارتش ایران به
دلیل نقص فنی در هواپیمای فانتوم اف ۵جان باخته
اند .نقص فنی در صندلی پران این هواپیما رخ داده
است .زمانی که هواپیما روی زمین و زیر سوله بوده
این نقص قمی اتفاق افتاده و هر پو خلبان به شدت
به هوا پرتاب شده و به سقف سوله اصابت کرده اند و
متاسفانه جان باخته اند .احتماال از این نوع اتفاقات در
 42سال گذشته بسیار رخ داده است و باید انگشت
اتهام به سوی چه کسی و چه کسانی دراز شود؟

در وهله نخست خمینی ایله به عنوان رهبر انقالب سکانداری به خامنه ای رسید به جای این که تالش
اسالمیکهمسئولاصلیرابهگردندارد کهمیگفت کند روابط خود با امریکا و جهان غرب را بهتر کند ،
آمریکا نمی تواند غلطی بکند و با تایید گروگانگیری همچنان به مانند سلف خود  ،بر طبل ضد آمریکایی
و نگهداری 444روزه دیپلمات های آمریکایی توسط
بودن رژیم کوفت و کوفت که سبب شد تحریم ها نیز
دانشجویان پیرو خط امام سبب شد که آمریکا ایران
هر روز بیشتر و بیشتر شود و شد آنچه که نباید می
را تحریم کند و از انتقال فناوری نظامی به ارتش ایران
جلوگیری کند .در نتیجه کلیه مهمات و سالح های شــد .صدمه این بالهت ها و ندانم کاری ها و گردن
خریداری شده از آمریکا به یکباره بدون پشتیبان کلفتی ها را در تمامی این ســالها فقط ملت ایران
فنی به امان خدا سپرده شدند .پس از خمینی که پرداخته است وبس.

وام های کرونا
 EDDو  PPPو SBA

شخصی  -بیزینسی

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

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

قرعهکشی برای پرداخت پاداش به
واکسینه شدگان انجام شد
در حالی که گوین نیوسام در برابر تصویری که برای مسابقههای تلویزیونی آماده
میشود ،این نمایش سیاسی – اجتماعی را اجرا کرد.
گوین نیوسام ،هفته گذشته اعالم کرد که  ۱۱۶/۵میلیون دالر جایزه برای واکسینه
شدگان در نظر دارد که تحلیلگران میگویند این جایزه ،بیش از آن که برای ایجاد
انگیزه در واکسینه شدن باشد ،رای دهندگان کالیفرنیا را به سوی گوین نیوسام برای
پیشگیری از برکناری جلب میکند.
زیرا تمامی این تالش برای واکسینه کردن مردم میتواند در نهایت به واکسینه شدن
 ۷۵درصد مردم بیانجامد.
در قرعهکشی امروز ۱۵ ،جایزه  ۵۰هزار دالری به واکسینه شدگان خواهد رسید.
مرحله دوم قرعهکشی در  ۱۵جون برای  ۱۰جایزه  ۵۰هزار دالری خواهد بود و ۲
میلیون نفر اول که تا  ۲۷می واکسینه شدهاند ،یک کارت  ۵۰دالری دریافت میکنند.

حمله به نیروگاه اتمی اوسیراک بغداد

در ژوئن  ۱۹۸۱نیروگاه اتمی اوسیراک در حومه بغداد هدف بمباران یک اسکادران
از جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفت و بکلی نابود گردید و ایرانیها
و اسرائیلیها هم زمان نفس راحتی کشیدند و به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر
ادامه دادند.
تصمیمگیری برای این طرح مشــکلتر از اجرای آن بنظر می رســید چونکه
اسرائیلیها بدون صالح و مشورت با امریکاییها دست به کاری نمیزدند و نگرانی
مناخم بگین ،نخســت وزیر اسرائیل از آن بود که اگر دولت رونالد ریگان با طرح
حمله مخالفت کند ،آنگاه چه میبایست کرد.
بعد از مدتی محاوره و منازعه و محافشه! بین نظامیها و سیاستمداران اسرائیل،
تصمیم بر آن گرفته شد که دولت امریکا را بیخبر نگاه دارند و گناه این کار را به
گردن ایران بیندازند و بازی کی بود؟ کی بود؟ من نبودم را برای همه اجرا کنند.
الزم به یادآوریست (شــاید هم الزم به یادآوری نباشه) که نیروی هوایی ایران
چهار ماه قبل از حمله اسرائیل به این نیروگاه حمله کرده بود ولی موفق به انهدام
آن نشــده بود و این بهانه خوبی برای اسرائیلیها بود که این عملیات را به روی
خودشان نیاورند.
حمله به نیروگاه روز یکشــنبه هفتم ژوئن  ۱۹۸۱چندی بعد از ساعت پنج بعد از
ظهر به وقت محلی صورت گرفت و دلیــل آن تعطیل بودن این نیروگاه ،محض
گل روی مهندسهای مسیحی فرانسوی بود و دیگر اینکه هدف اسرائیل آن بود
نفری
نرسد .البته 50چند
غیرنظامی90ها
که تلفات جانی به
ان 40 70 40
دلیل70
کشته شدند 3که 40 40
10
25
75
100
دستپاچگی و اشتباههای سربازان مدافع نیروگاه بود.
البته گر چه جهانیان این عمل را محکوم کردند ولی بعدا ً فهمیدند که چه بالیی از
سرشان گذشته ،چونکه اگر عراق صاحب بمب میشد ،امریکا فارغالبال دو بار به
آن لشکرکشی نمیکرد و در ایران هم جام شوکران زودتر نوشیده میشد.
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به هر روی مقامهای اسرائیلی تالش بسیاری برای مخفی نگاه داشتن این عملیات
داشــتند ولی کسی که آنها را لو داد ،ملک حسین پادشاه اردن بود که از کشتی
تفریحی خود شاهد پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل بسوی عراق بود و وقتی که
خبر انهدام نیروگاه را شنید ،حس ششم او به او گفت که باید کار اسرائیل باشد.
بعد از پایان موفقیتآمیز عملیات خلبانهای اسکادران هوایی اسرائیل به صبح
روز بعد به پایگاه خود برگشتند و وقتی فرمانده عملیات وارد ستاد عملیاتی خود
میشد .یک سرباز دربان بعد از یک سالم محکم نظامی به او گفت :شنیدهاید که
اسرائیل نیروگاه اتمی عراق را منهدم کرده؟
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الکس ویانوئهوا ،رئیس شریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس ،بدون توجه به
انتقادها ،طرح ضربتی خود را برای واکســینه کردن بيخانمانهای منطقه
"T:11.5
ونیس بیچ به اجرا گذاشت.
این طرح که در کنار دیگر مشــکالت رو به افزایش بیخانمانها در لوس
آنجلس کانتی میتواند به حل مشــکل انکار در واکسینه شدن از سوی
بیخانمانها تلقی شود ،از سوی نماینده شورای شهر لوس آنجلس از منطقه
ونیس و اداره پلیس لوس آنجلس با عصبانیت و خشــم روبرو شد و آن را
به گونهای دخالت در اموری که به شریف دپارتمان مربوط نیست ،ارزیابی

ISO 12647-7 Digital Control Strip 2009
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کردهاند.
الکس ویانوئهوا در پاســخ به انتقاد عضو شورای شهر و اداره پلیس لوس
آنجلس گفت :فضــای عمومی ،مال همه مردم اســت و همه در برابر آن
مســئولیت دارند و این منطقه خصوصی نیست و نمیتواند به سبب ضعف
و شکست هیئت ناظران لوس آنجلس کانتی ،شورای شهر لوس آنجلس و
شهردار لوس آنجلس در حل مشکل بیخانمانها ،به مشکل عمومی منطقه
بیافزاید.

"T:10.5

کورش سلیمانی (زم) آتالنتا
Kourosh454@gmail.com
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واکسیناسیون بی خانمان ها در ونیس لوس انجلس
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در کانون خبر:

بازگشایی  ۱۵جون و حل مشکل
اجار ه نشینها در لوس آنجلس

گر چه با دســتور موقت و ویژه اریک گارســتی در
مارچ  ۲۰۲۰دســتور تخلیه خانهها و آپارتمانها برای

اجارهنشینهایی که قادر به پرداخت اجاره بها نیستند را

متوقف کرد لیکن با بازگشایی کالیفرنیا در  ۱۵جون این
امکان که همه بیکار شدگان به سرکار خود بازگردند،

نیست و به این ترتیب با پایان یافتن کمک دولت فدرال

به بیکاران در ماه سپتامبر ،ساکنان شهر لوس آنجلس

با مشکل مالی برای پرداخت اجاره روبرو خواهند بود
که اگر آنها را از خانهها بیرون کنند ،مشکل بیخانمانی

افزایش مییابد و خانههای خالی اجارهای ،به مالکان

آنها ،مشــکل ناتوانــی برای پرداخت وام مســکن را

تحمیل خواهد نمود.
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اطالعیه

آخرین مجموعه اشعار « منوچهرکوهن » با عنوان « سرزمین من  ...بانوی
من » در  240صفحه و شــامل  6بخش اشعارملی  ...میهنی ،اجتماعی،
عاشقانه ها ،دلتنگی ها ،و اشعارقومی  -خانوادگی که دربرگیرنده آخرین
سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی
براشعا ِر شاعرمیباشد ،درلوس آنجلس به چاپ رسید است .اشعاری ازاین
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک ،یوتیوب،
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی ،توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان
همچون استاد « فریدون فرح اندوز» و زنده یاد « سعید قائم مقامی»
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.
برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون ،سایت شرکت کتاب ،گالری
«عشق» و
کتابفروشی های (کتاب سرا و کلبه کتاب) در وست وود لوس آنجلس
مراجعه ،و یا با تلفن

818-406-2626

ناگفته نماند که لوس آنجلس دارای  ۷۵اجارهنشــین

تماس حاصل فرمائید.

است که توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند.

بررسی پرداخت پاداش به کارکنان بخش بهداشت و درمان رد شد
خانه نمایندگان از بررسی پرداخت  ۱۰۰۰۰دالر پاداش
به کارکنان بخش بهداشــت و درمــان به عنوان پاداش
قهرمانان در سال  ۲۰۲۲خودداری کرد.
علــت اصلی مخالفت با این الیحه کــه  ۷میلیارد دالر
هزینه آن بود ،پرداخت از سوی بیمارستانها و کلینیکها
بود و قانون گذاران بر این باور بودند که بیمارستانها و
مراکز درمانی در دوران کرونا ،هزینههای درمان بیماران
را از بیمهها و کمکهای دولت کالیفرنیا داشــتهاند و از
سوی دیگر بخشی از قانونگذاران نیز میگویند گرچه

قهرمانی و از جان گذشــتگی کارکنان و فداکاری آنان
قابل تقدیر است لیکن نمیتوان هزینه دیگری بر دوش
بیمارستانها و کلینیکها گذاشت و از همه مهمتر این
که آیا این پاداش باید به کارکنان تمام وقت یا پاره وقت
پرداخت شود و چه تصمیمی در مورد کارکنان کمکی
که از ایالتهای دیگر آمدهاند باید گرفته شود.
ناگفتــه نمانــد پرداخت حقــوق اضافه بــه کارکنان
فروشگاههای مواد خوراکی ،مشــابهی را بین کارکنان
بهداشت نیز ایجاد نماید.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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در کانون خبر:

شمارش معکوس برای بازگشایی در کالیفرنیا آغاز شد

ایالت کالیفرنیا  ۱۴روز گذشــته را بــا میانگین کاهش ۵/۸
درصد مرگ و میر و کاهش  ۲۱/۸درصد در شــمار مبتالیان
و دستیابی به  ۵۵/۳درصد واکسینه شده ،هفته را آغاز کرد.
آمار  ۷روز گذشــته بــرای هر یکصد هــزار نفر جمعیت

 Plumasکانتی را در باالی جدول ،سن برناردینو کانتی را
 ،۳۱سن دیه گو کانتی را  ،۳۵لوس آنجلس کانتی را  ،۳۹سن
فرانسیسکو کانتی را  ،۴۲ریورساید کانتی  ۴۵و ارنج کانتی را
در رده  ۴۸قرار داد.

قانونگذاران کالیفرنیا ،سقط جنین
را ارزانتر و آسانتر مینمایند.

در حالــی که ایالت های دیگر در امریکا در روند محدودیت
بیشتر برای سقط جنین گام برمیدارند ،قانون گذاران کالیفرنیا
در مجلــس نمایندگان ،الیحهای را بررســی میکنند که در
صورت تصویب به حذف هزینه سهم بیمار خواهد انجامید
و یا آن را در هزینههای سالیانه پیش پرداخت منظور خواهد
کرد.
این الیحه که تصویب خود را در سنای کالیفرنیا گذارنده است
تنها به تصویب مجلس نمایندگان و امضای فرماندار کالیفرنیا
نیاز دارد ناگفته نماند که بیشتر کلینیکهای تنظیم خانواده زیر

پوشش این الیحه خواهند بود.
ناگفته نماند که در سال جاری تاکنون  ۵۵۹الیحه محدودسازی
سقط جنین در  ۴۷ایالت آمریکا مطرح شده که  ۸۲الیحه به
تصویب ایالت ها رسیده است.
از سال  ۱۹۷۳که قانون ســقط جنین در دیوان عالی قضایی
آمریکا حق داشــتن ســقط جنین را به زنان زیر قانون Roe
 Vs Wadeبه تصویب رسیده ،همواره از سوی سیاستمداران
مذهبی و جمهوریخواه مورد حمله قرار گرفته است.

کنه الیم در کرانه های ساحلی کالیفرنیا

در حالی که گرمای هوا در کالیفرنیا از یک سو و از سوی دیگر
بیش از یک سال در خانه ماندن ،میلیونها نفر را راهی کرانههای
ساحلی در کالیفرنیا کرده است ،دانشمندان نسبت به نمونههای
کنه در ساحل که موجب بیماری الیم میشود ،هشدار دادند .در
کرانههای ساحلی سن فرانسیسکو  ۳۰۰۰نمونه از کنه الیم که
پاهای سیاه دارند دیده شده است.
این کنهها که از خون تغذیه میکنند و با نیش زدن موش ،آهو

و انسان به زندگی خود ادامه میدهند ،در مناطق باغهای انگور
شراب سازیهای شمال کالیفرنیا بیشتر دیده شدهاند.
در سال در حدود  ۴۷۶هزار نفر در آمریکا بنابر آمار اداره کنترل
بیماریها و پیشــگیری ( )CDCبا نیش ایــن کنه گزیده و به
بیماری الیم دچار می شــوند .نشانههای بیماری تب ،سردرد،
سفتی گردن ،شبیه سرماخوردگی و آسیبهای پوستی است.

آیا جورج گسکون به موضوع قتل
به دست پلیس رسیدگی خواهد کرد؟
جورج گســکون ،دادستان کل لوس آنجلس کانتی ،که اکنون شش
ماه از انتخاب او میگذرد ،رسیدگی به موضوع قتل از سوی ماموران
پلیس را آغاز میکند.
او هنگامی که برای انتخابات در برابر جکی لی سی ،دادستان پیشین
مبارزه میکرد به پرونده قتل  ۴نفر از سوی پلیس اشاره کرده بود که
یکی از آنها به کشته شــدن یک بیخانمان در سال  ۲۰۱۵به دست
پلیس در دوران ریاست چارلی بک رئیس پلیس پیشین لوسآنجلس
است.
جورج گســکون پس از انتخاب شــدن ،یک دادســتان ویژه برای
رســیدگی به این پروندهها را استخدام کرد .در این پروندهها پلیس
اقدام به تیراندازی به سوی افراد غیر مسلح نموده که منجر به مرگ
آنها شده است.
در ایالت کالیفرنیا دوران رســیدگی و شکایت از پرونده قتل  ۶سال
است و با توجه به این که این قتلها در آپریل و ماه می در  ۲۰۱۵انجام
شده ،دوران  ۶سال آن به پایان رسیده است.

قاضی دادگاه و تداخل منافع
در موضوع برکناری گوین نیوسام

قاضی دادگاه عالی ساکرامنتو که در ماه نوامبر ،دستور داد که
دوران گرداوری امضا برای برکناری گوین نیوسام تمدید شود
تا مخالفان بتوانند امضای کافی گرداوری نمایند و دلیل آن را
محدودیتهای دوران کرونا اعالم کرده بودند ،اکنون به سبب
این که در سال  ۲۰۱۰در دفتر وکالتی کار میکرده که وکالت
مخالفان گوین نیوسام را به عهده دارد ،متهم به تداخل منافع در
تصمیم گیری شده است .زیرا این قاضی یعنی جیمز آرگولس
با بردلی بن بروک در یک دفتر وکالت بر روی دســت کم ۲

پرونده مشترک کار کردهاند.
کارشناســان حقوقی بر این باور هستند که همواره قاضیها
مورد این گونه اتهامهای اخالق حرفه ای هســتند و تاثیری
در حکم صادر شــده نخواهد داشت و برخی از کارشناسان
حقوقــی میگویند این قاضی باید به این پرونده رســیدگی
نمیکرد و آن را به قاضی دیگر محول میکرد زیرا از گذشته
شغلی خود در همکاری با بن بروکس آگاه بوده است.

 ۲نفر به اتهام تیراندازی و
مرگ کودک  ۶ساله آیدن لئوز دستگیر شدند

این کــودک که در تیراندازی به اتوموبیل مادرش در  ۲۱ماه
می در بزرگراه  ۵۵در ارنج کانتی مجروح شد و در بیمارستان
جان سپرد ،روز شنبه به خاک سپرده شد و مارکوس اریض
 ۲۴ســاله و واین لی  ۲۳ساله از سوی پلیس راه کالیفرنیا در
ارنج کانتی در بامداد یکشــنبه در خانه خود در کوستامیسا
دســتگیر شــدند و در برابر یک میلیون دالر وثیقه به زندان
ســپرده شدند و امروز نیز برای تفهیم اتهام در دادگاه حاضر

شدند.
ناگفته نماند که پس از فرار متهمان ،خانواده کودک جایزهای
برای یافتن قاتلها بر روی فیسبوک گذاشتند که به سرعت
از سوی نیکوکاران به جای  ۵۰هزار دالر تعیین شده به میزان
 ۵۰۰هزار دالر گردآوری شد .هنوز اعالم نشده است که آیا
دستگیری  ۲متهم به سبب جایزه بوده است یا خیر
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مقاله:

آقای روحانی ,آقای ظریف ,ما به یهودیان بدهکاریم ,نه آن ها به ما!
نوشته ی سید جواد طباطبائی
شنیدم که در چند جا گفته اید که یهود نسبت به ما بدهکار است .یعنی ما ایرانی
ها منجی یهود در بابل بودیم .ما آن ها را نجات دادیم و آن ها همیشه مدیون
ایران وایرانی هستند الزم است که قبل از ورود به بحث بدهی یهودیان ,بپرسم
که از کی تا حاال شما ایرانی شده اید؟ و از چه وقت ,طرفدار کورش شدید,
که ما نفهمیدیم؟ شما که حتی یک خیابان را نتوانستید به نام کورش کبیر ببینید,
شما که اجازه نمی دهید در روز کورش کبیر بر سر آرامگاهش جمع شویم و
با آرمان هایش تجدید پیمان کنیم ,غلط می کنید که میراث خوار او می شوید!
اصوال اگر یهودیان هر شنبه در کنیسه هایشان برای کورش دعا نمی کردند ,ما
و شما نمی دانستیم که کورشی وجود داشته و به یهودیان کمک کرده است!
شما کدام یهودی را نجات دادید؟ قرن ها است که یهودیان به دست مسلمانان
هلل داد ,که
بی شعوری مثل شما کشته شده اند .هنوز فاجعه ی معروف به واقعه ا 
یهودیان مشهد را به زور شمشیر مسلمان کردید ,از خاطر محو نشده است .بعد
از انقالب هم که برای مصادره اموالشان ,هزار تهمت به آن ها بستید ,و فراریشان
دادید و اما در مورد بدهی ما به یهودیان ,ابتدا از بدهی هرانسانی به یهودیان می
نویسم .یهودیان تا بحال بیش از صد و هشتاد جایزه نوبل دریافت کرده اند,
که نشانی مهمی برای خدمت به بشریت است .از طرف دیگر در زمینه پزشکی
یهودیان این خدمات را به بشریت کرده اند :ﻣﺨﺘﺮﻉ ﺳﻮﺯﻥ ﺳﺭﻧﮓ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﻦ ﺭﻭﺑﻦ،
یهودی ,یعنی اگر حتی یک بار از سرنگ برای تزریق دارو استفاده کرده باشید,
به یهودیان بدهکارید .ﮐﺎﺷﻒ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﻓﻠﺞ ﺍﻃﻔﺎﻝ ،ﯾﻮﻧﺎﺱ ﺳﺎﻟﮏ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ ,یعنی
همه ی بچه هایی که به فلج اطفال دچار نشده اند به یهودیان بدهکارند .ﮐﺎﺷﻒ
ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﻮﻥ ،ﮔﺮﺗﺮﻭﺩ ﺍﻟﯿﻮﻥ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ ،ﮐﺎﺷﻒ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﯾﺮﻗﺎﻥ (ﺯﺭﺩﯼ)
ﺑﺮﻭﺥ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮﮒ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ ،ﮐﺎﺷﻒ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺮﺽ ﺳﻔﻠﯿﺲ ،ﭘﻞ ﺍﻟﺮﯾﺦ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ،
ﮐﺎﺷﻒ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺍﻟﯿﻪ ﻣﺘﭽﯿﻨﮑﻮﻑ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ ،ﮐﺎﺷﻒ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻏﺪﺩ
ﺗﺮﺷﺤﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ،ﺁﻧﺮﻭ ﺷﻠﯽ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﺍﭘﯽ ،ﺁﺭﻭﻥ ﺑﮏ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ,
ﮐﺎﺷﻒ ﻗﺮﺹ ﺿﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،ﺟﻮﺭﺝ ﭘﯿﻨﺎﮐﻮﺱ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ ,ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺸﺮ ،ﺝ .

مقاله از :آزاده

ﻭﺍﻟﺪ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﭽﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﮐﻮﻫﻦ،
ﯾﻬﻮﺩﯼ ,ﺩﯾﺎﻟﯿﺰ کلیه ﻫﺎ ،ﻭﯾﻠﯿﻢ ﮐﻠﻮﻓﮑﺎﻡ ،ﯾﻬﻮﺩﯼ ،این ها تنها
بخش کوچکی از بدهکاری بشریت به یهودیان است .در
زمینه صنعت و اختراعاتی که زندگی انسان را دگرگون
کرده اند ,آن قدر بدهکاریم که توان نوشتن همه ی آن
ها را ندارم شخصا برای بسیاری از مسائل به یهودیان
بدهکارم .از جمله برای شناخت خودم به فروید ,برای بیان
شادمانه مشکالت به چارلی چاپلین ,مل بروکس ,وودی
آلن ,برای ارتباطم با جهان به مارک زوکر برگ و همچنین
به بسیاری از یهودیان دیگری که نقش تعیین کننده در
زندگیم داشته اند .از جمله پزشکی که در کودکی معالج
من بود .آقای روحانی ,شما که در دوران جنگ ایران و
عراق ،مسئولیتهای متعددی ،از جمله عضویت در شورای
عالی دفاع (از سال  ۱۳۶۱تا  ،)۱۳۶۷عضویت در شورای
عالی پشتیبانی جنگ و رئیس کمیسیون اجرائی آن (از سال
 ۱۳۶۵تا  ،)۱۳۶۷معاونت فرماندهی جنگ (از سال  ۱۳۶۲تا
 ،)۱۳۶۴ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتماالنبیاء (از سال
 ۱۳۶۴تا ۱۳۶۶و فرماندهی پدافند هوایی کل کشور را داشتید ,حتما به خوبی به
یاد دارید که»تنها» کشوری که در جنگ عراق با ما ,به ما کمک کرد ,اسرائیل
بود! هم با نابود کردن پایگاه اتمی عراق ,که اگر صدام حسین دیوانه به بمب
اتمی دسترسی پیدا می کرد ,حتما برای نابودی ایران از آن استفاده می کرد .و نیز
تنها کشوری بود که به ما اسلحه می داد .و وقتی یکی از هواپیماهایی که برای
ما اسلحه می آورد ,سقوط کرد ,و مردم ساخت اسرائیل را روی آن ها دیدند ,به
دروغ گفتید که آن ها ساخت ایسلند بوده است ...آقای روحانی ,آقای ظریف,
آیا واقعا فکر می کنید که یهودیان ایرانی به ما مدیونند؟ می توانید بگویید که این
دین برای چیست؟ آن ها ایرانیانی مفید و خدمتگزار سرزمین مادریشان بودند و
هستند .اغلب آن ها پزشک ,ماما ,مهندس و بازاریانی سالم و درستکارند .شما که

اموالشان را بدون هیچ وجاهت قانونی ضبط کردید ,به یهودیان بدهکارید .تنها
یک قلمش ,اموال زنده یاد حبیب ایلقانیان بود.
آیا ساختمان عظیم پالسکو و ساختمان آلومینیم که اولین برج های ایران بودند.
کارخانجات پالســکو مالمین ،پالستیک شمال ،لوله شمال و کارخانه یخچال
جنرال الکتریک و پروفیل آلومینیوم آن طلب فرضی شما را صاف نکرده است؟
آقایان روحانی و ظریف ,یهودیان هیچ بدهی به ما ندارند .ولی شما به ما بدهکارید.
شما که از فردای شمارش آرا ,رنگ عوض کردید ,به مردم ایران بدهکارید .شما

که به همراه دوستانتان سرمایه های این سرزمین را نابود کردند ,به ما بدهکارید.
شما که وظایفی را که در پیشگاه ملت به آن قسم خوردید ,انجام نمی دهید ,به
ما بدهکارید .اگر نمی توانید بدهی هایتان را بپردازید ,هرچه زودتر جایتان را به
کسانی بدهید که در برابر ملت احساس مسوولیت می کنند.

تمرکز قدرت در حکومت موجب اصلی ایجاد فسادست.

آرزوی مسلمانا ن متعصب برای تسلط دوباره حکومت اسالم شمشیری به ایران  ۴۲سال پیش تحقق پیدا کرد .مملکتی
که قانونش از خود قرآن بر گرفته شده است ،پس از گذشت  ۴۲سال به پایه ای از فساد رسیده است که خود متعصبین
مذهبی هم مجبور شده اند که اقرار کنند که فساد گسترده ای در کشور به وجود آمده است .ولی چون تعصبات شدید
مذهبی و عقیدتی بسیار زیاد است  ،افرادی که نظریه پرداز این حکومتند و مانند رائفی پور فکر می کنند به خودشان این
اجازه را نمی دهند که منشا این فساد را در قانون اسالمی جاری در مملکت ببینند .آنها علت فساد را در نحوه عمل اجرا
کنندگان همین قوانین شرعی می بینند ،در حالیکه اجرا کنندکان فقط قانون شیعه اثنی عشری را دارند پیاده می کنند و
اگر دست آنها برای هر خالفکاری باز است ،نقص و عیب و ایراد از قوانین کهنه و پوسیده  ۱۴۰۰سال پیش اسالم است.
متعصبین مذهبی وحشت دارند که واقعیت را بپذیرند ،زیرا دین اسالم را پایه هویت خود می دانند .آنها می ترسند که اگر
اسالم برود ،هویت اسالمی آنها و در نتیجه آنها نابود شوند و فراموش می کنند که هویت اصلی ایرانیان در  ۱۴۰۰سال
پیش اسالم نبوده است  .هر کجا که حکومت دیکتاتوری دینی و یا غیر دینی وجود داشته است و یا وجود دارد ،زور،

وحشت و ترس اعمال می شود و حکومت عامل اصلی و قطعی فساد می شود .تمرکز قدرت در راس هر حکومتی آن را
به فساد می کشاند .فقط در کشورهایی که تعادل در نظارت بر روی قوای سه گانه وجود دارد می توان حکومت خالی
از وحشــت و ترور و زور و خفقان و با فساد بسیار بسیار کمتر را تجربه کرد .واقعیت را باید قبول کرد که این احکام
شرعی اسالم هستند که جاری در مملکت ایران هستند و اجرای آنها تعداد مردم مستضعف را به بیشترین تعداد رسانده
است .مستضعفین فهمیده اند که هیچگونه انسانیت و رستگاری در این حکومت وجود ندارد .مستضعفین فهمیده اند که
برای  ۴۲سال آنها را با وعده های پوچ و تو خالی سر کار گذاشته اند .مستضعفین دیگر به وعده های تو خالی حکومت
گوش نمی کنند و این را خود حکومت بسیار خوب درک کرده است  .انتخصابات (یعنی انتخابات نه بلکه انتصابات) هم
نمی تواند هیچ کاری برای این همه فساد بکند چون آش همان آش است و کاسه همان کاسه ولی مستضعفین باالخره
این کاسه پر از آش مسموم را به زمین می زنند و می شکنند .فواره چون بلند شود ،سرنگون شود.
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حکایات بازار بین الخبرین

نوبت رییس

حاج آقا ابراهیم رییســی که احتماال با اقلیت قاطع آرا رییس جدید جمهوری
اسالمی خواهد شد ،برگ زرین دیگری بر تاریخ سیاه این رژیم خواهد بود ...
همه برای یک نفر و یک نفر برای خودش! این حکایت حاج ابراهیم رییسیه که
از چهار سال پیش تالش کرد تا رییس جمهور بشه  ...از حضور تبلیغاتی جلف
و مسخره اش با امیر تتلو تا سکوت مرگبار در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در

دو کالم حرف حساب:
زوگزوانگ

ج نه کیش است نه مات
وضعیتی در بازی شطرنج وجود دارد که بازیکن شطرن 
و نــه پات و نه آچمز .بازیکن حق حرکت دارد اما آرزو میکند ای کاش اين
حق را هم نداشت؛ حق حرکات بسیار دارد اما فایدهای ندارد چون هر حرکتی
بکند با حرکت بعدیِ حریف مات میشود به این حالت اصطالح ًا «زوگزوانگ»
یا حرکت اکراهی گفته میشود.
ل سال امروز به وضعیتی در صحنه شطرنج سیاست بینالملل
ایران پس از چه 
رسیده ،که نه کیش است ،نه مات شده و نه در شرایط پات قرار دارد.
اکنون در برجام حضــور دارد اما عم ً
ال هیچ حرکتی صورت نمیگیرد و هیچ
ســودی از آن نمیبرد .بیحرکت اســت اما حق حرکت دارد و میتواند این
وضعیت را ادامه دهد یا از آن خارج شود ولی نتیجه هر دو انتخاب برایش هیچ
است.
میتواند  FATFرا تصویب کند و به شبکه بینالمللی حساب و کتابهای پولیِ
بپیوندد و دروازهی پولشویی را ببندد اما مبتال به مصیبتهای دیگر میشود.
میتواند در همین حالتی که االن قرار دارد بماند و نابودی و اضمحالل کشور
و مردم را با چشــم باز و با توسل به سرکوب نظاره کند و یا الجرم دست به
حرکتی بزند!
ت فشار است ،اقتصادش
نمیتواند حرکت هم نکند چون در داخل به شدت تح 
ی است.
فروپاشیده است و در آستانهی فروپاشی محتوم اجتماع 
بالیای طبیعی و بعض ًا خودساخته و ویرانی بخش عظیمی از شهرها و زمینهای
حاصلخیز کشاورزی و نارضایتی عمومیِ مردم از خدمات ناقص و بی ِ
هدف
دولت و هــزاران معضل و مصیبت دیگر که مانند تار عنکبوت گرداگرد این
حکومت را فراگرفته ،دارد تتمهی مشروعیتش را هم از بین میبرد و هر لحظه
امکان دارد با شورش کور گرسنگان مواجه شود.
حکومت میتواند دست به یک حرکت انتحاری بزند ،مانند خروج از برجام و
دوباره فعالیت هســتهایاش را از سربگیرد یا یک موشک شلیک کند به طرف
اسراییل اما با کدام پشتوانه؟ با کدام اقتصاد؟
با این وضعیت فروش نفت ،یعنی نفت در برابر غذا و دارو و در شرایط بغرنج و
رنجآور اقتصاد داخلی ،که هر روز مردم گرسنهتر و متالشیتر از پیش میشوند.
نظام در بررسی و تصویب الیحه بودجه کشور دچار سرگیجه شده است ،دچار
توهم است چون نمیداند اص ً
ال آیا میتواند نفتی صادر کند یا نه؟ به چه مقدار
و چگونه؟ به کدام کشور متقاضی؟
آیا اساس ًا مشتریای برایش مانده؟
و اگر هم صادر کرد به چه قیمتی و اصأل چهگونه پول آ ن را دریافت کند؟

از شبکه های اجتماعی:

ســال  1367و کلی دروغ و دغل مبارزه با فساد و اینا ،هیچکدوم مردم رو قانع
نکرد که بیان و رییس سابق آستان قدس رضوی که درضمن داماد علم الهدی
هم هســت رو انتخاب کنن و حاجی جلوی حسن کیلیدساز کم اورد و به گا
رفت .رییس رییسی که دید اینجوری شد ،رییس جمهور محبوبش رو فرستاد قوه
غذاییه تا توی آب نمک بخوابونش و درضمن خوار الریجانی رو هم غیرمستقیم
بگاد که گایید  ...حاال آقا ،رییسی رو از آب نمک در اورده و داره چربش میکنه
کــه فروش کنه توی فالن ملت و مملکت حتی اگه به جر خوردن نظام منتهی

با این فشار سهمگین تحریمی از سوی ایاالت متحده و اینکه اساس ًا با این رشد
تورمی افسارگســیخته و کمبودها از آنسو با نارساییها و اعتراضات جسته و
گریخته داخلی چه کند؟
اینکه طی مدت یک سال گذشته چه در تورم نقط ه ب ه نقطه چه در تورم ساالنه
ت درصد کاسته شده چهگونه میتواند حقوق
ارزش پول ملی بیش از دویســ 
کارمندان را افزایش دهد؟!
اگر هم بخواهد افزایش دهد با کدام منابع؟
مشکل نظام جمهوری اسالمی از آ ن جایی آغاز شد که سیاست استراتژیک خود
را بر خالف همهی کشورهای دنیا ب ه جای آرایش بر مبنای ملی ،بر مبنای سست
و غیرعقالنیِ منافع ایدئولوژیک خود تبیین و تعیین کرده است.
حســاب و کتاب جمهوریاسالمی در مواجهه با جهان خارج نیز نه هیچگاه بر
اساس ملی و سنجش سود و زیان آنی مصالح کشور و رفاه مردم کشورش بوده
و نه بر اساس مشی آیندهنگرانه ،بلکه همواره این بوده که در رابطه با فالن کشور
آیا میتواند به گسترش منافع ایدئولوژیک خود دست یابد یا خیر؟!
وگر نه ،کیســت که نداند فیالمثل رابطه با دیکتاتوری بدنام ب ه نام بشار اسد و
توپارشده تنها موجب زیان ملی و در خطر افتادن منافع
ایض ًا با این سوریهی ل 
اســتراتژیک و زوال اقتصاد کشور و در نهایت به متالشی شدن بنیان حکومت
خویش میشود که هماینک در آستانه آن قرار گرفته است.
اینکه دل بســته است به حمایت دو اختاپوس و راهزن بینالمللی «روسیه و
چین» این دو کشور بر خالف تصور ما مبنای سیاست خارجیشان همواره غایت
ِ
نخست تدابیر سیاسیشان
انتفاع ملی و تأمین مناف ع کشورشان بوده و اولویت
بهرهکشی از کشورهای بحرانزده با حداکثر توان است و اگر گاهی در سطوح
کالن بینالمللی دست به حرکتهایی میزنند نه با هدف حمایت از ما بلکه با
ِ
تجاری خود و
هدف ایجاد توازن قوا و حفظ هژمونی قدرت و صیانت از بازار
تامین آن در برابر توان باالی اقتدار آمریکا و اروپاست
ِ
بازی تماما
گری کاسپاروف معتقد است زوگزوانگ وحشتناکترین وضعیت در
فکری شطرنج است که یک بازیکن ابله در نهایت بدسلیقگی میتواند خودش
را در آن وضعیت غیرقابل بازگشت گرفتار کند این وضعیت مرگبار از هر صد
هزار دفعه تنها یک بار اتفاق میافتد و از دردناکترین انواع خودکشــیهای
شطرنجی است.
توضیح :کلمه  Zugzwangاز زبان آلمانی گرفته شــده اســت و به مفهوم
( compulsion to moveبه معنی اجبار به حرکت) اســت و این واژه وارد
سیاست هم شده است (موقعیت یک کشور یا گروه در مقابل دشمن) .زوگزوانگ
از جمله حرکاتی هست که با هر حرکتی مات میشوید.

بشــه  ...توی مناظره اخیر کاندیداها ،تنها یه کالم حرف حساب شنیدیم اونم
مهرعلیزاده بود که به رییســی گفت :چطوری می خوای با شش کالس سواد
مملکتو بچرخونی؟ اما این دوستمون نگفت که مدرک دکترای خودش و دیگران
چقدر ارزش داره و اصله یا تقلبی؟  ...خالصه همه دست به دست هم دادن تا
کاندیدای نورچشــمی آقا رییس چمهور بشه  ...خدا آخر و عاقبت رییسی رو
بخیر کنه چون تا به حال هر کی رییس جمهور اسالمی شده بعد یه مدت ،ولی
فقیه زده خوار و مادرشو به صلوات داده ،کی نوبت رییسی میشه خدا میدونه!

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:

سیاست های غلط به اینا میگن:
ثیاثت  ,صیاصت ,ثیاثط  ,صیاصط  ,سیاسط ....
*********
ﺣﻮﺻﻠﻢ ﺳﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ۱۱۸
ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺩﯾﺴﻮﻥ ﺭﻭ ﻟﻄﻒﮐﻨﯿد
ﺍﻭﻧﻢ ﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩ
ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺯﻧﮕﯿﺪﯾﻢ
ﯾﮑﯽ ﻭﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺗﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
*********
واقعا شانس آوردیم همه بیماریها رو خارجی ها کشف میکنن
و اسم خودشــونو میذارن روش وگرنه مثال بجای پارکینسون
باید میگفتیم مرض کامبیز یا درد حاج مرتضی وبرادران به غیر
مجتبی!!!
*********
االن پشه اومد بهم گفت:
سالم ،نیشت بزنم؟
گفتم نه عزیزم مرسی…
گفت خواهش میکنم و رفت
پشه ها چه با ادب شدن!
*********
به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش
حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد . . .
*********
مـن اگه یه نفر دیگه بودمو  ،خودمو می دیدم
عاشقش می شدم بی شک
ولی شماها انگار نـــه انگار !
خجالت نمی کشید واقع ًا !؟

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 267آدینه  11جون 2021

در کانون خبر:

آتشسوزی در دان تان ،به نابودی
یک ساختمان با عمر  ۱۰۰سال انجامید

در ســاعت  ۱:۵۰پس از نیمه شــب ،آتش سوزی در
یک ســاختمان در بالک  ۲۰۰در شرق خیابان سوم که
در آن  ۵دفتر و فروشــگاه قرار دارد و طبقههای دوم و
سوم نیز انبار فروش است به سبب آغاز آتشسوزی در
یکی از فروشــگاهها که به فروش لوازم و فرآوردههای
تنباکو و سیگار میپردازد ،آغاز شد و پس از آن با انفجار
قوطیهای گاز فشرده همراه شد و آتشسوزی افزایش
یافت و به طبقههای باال نیز سرایت کرد.
 ۱۵۰نفر از ماموران آتشنشــانی لوس انجلس به محل
رفتند و تا  ۷:۳۰بامداد شمار آنها به نزدیک به  ۷۵رسید
و آتشسوزی مهار شد.
در این آتشسوزی به کسی آسیب نرسید و مواد آتشزا

و مواد شیمیایی سبب شد که مهار آتشسوزی به درازا
بیانجامد.

اعتراض آمریکاییان آسیایی تبار
علیه خانهسازی برای بیخانمانها

اعتراض آمریکاییان آسیایی تبار و مهاجران آسیایی تبار علیه
خانهسازی برای بیخانمانها در شهر ارکدیا در لوسآنجلس
کانتی که از روز شــنبه اغاز شده اســت ،سبب میشود که
شورای شهر به بازاندیشی بپردازد.
شــهر آرکدیا که در کناره بزرگراه  ۲۱۰قــرار دارد۵۹۰۰۰ ،
نفر جمعیت دارد و شــهری اســت که طبقه متوسط و مرفه
آسیاییتبار  ۶۲درصد ترکیب جمعیتی آن را تشکیل میدهند.
بیشتر آسیاییتبارها در این شهر چینی هستند و شمار باالیی نیز

در شهر کناری آن یعنی تمپل سیتی زندگی میکنند .تظاهرات
اعتراضی در برابر خانه و محل زندگی عضو شورای شهر در
بخش گران قیمت شهر سامان داده شده بود ،محلی که قرار
است خانههای کوچک برای بیخانمانها ساخته شود .و در
فوریه برای  ۱۰۰نفر در شورای شهر ساخت این خانهها مورد
بررسی قرار گرفته بود .گر چه علت اعراض موضوع امنیت
شهر است لیکن به نظر میرسد که این خانهها ،سبب خواهد
شد که قیمت خانههای لوکس در منطقه پایین بیاید.
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دستگیری  800نفر از سوی  FBIدر دنیا
در کنفرانس مطبوعاتی در سن دیه گو ،رندی گروسمن قوطیهای تونماهی بــا آرم بتمن به مقصد بلژیک و
( )Randy Grossmanکفیل دادســتان کل آمریکا بستههای دیپلماتیک در ماهیهای یخچالی به مقصد
از عملیات بیســابقه  FBIدر ضربه زدن به مجرمان و اسپانیا پرده برداشت.
دستگیری و اعالم جرم علیه  ۱۷هدف مهم در زمینههای
ارتباطی در سن دیه گو سخن گفت.
این عملیات که  Trojan Shieldنامگذاری شده است،
در همکاری ماموران  ،FBIدادستانهای فدرال در سن
دیه گو شکل گرفته که با طراحی مخفیانه و پوششی به
خلق یک ســرویس تلفنی و رمزگذاری شده در حلقه
بسته به نام  AnØMو سپس توزیع تلفنهای سفارش
داده شده در مراکز ســندیکایی مجرمان و جاسازی
آن انجام شده و ماموران توانستند به پیامهایی دست
یابند که از محمولههای کوکائین بســتهبندی شده در

تقلب  600000دالری دریافت حقوق بیکاری تقلبی

مجرمی که به ســبب یافته شدن ،اســلحه در اتوموبیلش
بازداشت شــده بود ،به پرونده  ۶۰۰هزار دالری دریافت
حقوق بیکاری تقلبی و ساختگی نیز متهم است.
در ماه فوریه ادرین سایکس ( ۲۴ )Adrian Sykesساله در
ساکرامنتو برای همراه داشتن  ۲اسلحه کمری و یک اسلحه
اتوماتیک در یک گشــتزنی در ترافیک بازداشت شد و با
وثیقه آزاد شــد ،لیکن ماموران در جستجوی خانه او به ۶
کارت اعتباری صادر شــده از سوی  EDDدست یافتن که

 ۶۰۰هزار دالر حق بیمه بیکاری با درخواست تقلبی از سوی
او و دوست دختر  ۲۶سالهاش بریتنی موچیسون بوده است
که  ۳۵بار بــا نامهای مختلف و اطالعات دیگران تقاضای
حقوقی بیکاری نموده بودند.
اکنون این  ۲نفر ،از سوی دادستان به  ۶فقره جرم جنایی برای
داشتن اسلحه ،یک فقره برای داشتن مواد مخدر و یک فقره
داشتن فشنگ محاکمه خواهند شد و برای پرونده  ۶۰۰هزار
دالر حقوق بیکاری باید در دادگاه دیگری محاکمه شوند.

دختر بچه  7ساله گواتماالیی
پشت دیوار مرز مکزیک

ماموران مرزبانی آمریکا در مرز آمریکا و مکزیک با دوربینهایی مرزی عبور کرده تا به خانوادهاش برسد .ماموران برای یافتن
که در کنار دیوار مرزی مستقر است در صفحه نمایشگر خود ،خانواده او ،هیچ نشانی در اختیار نداشتند.
دختربچه  ۷ســالهای را دیدند که با موهای دم اسبی خود ،در این دختر بچه گفته است که پسر عموی  ۱۱ساله او هنوز در
خاک مکزیک و در اختیار آن افراد اســت و قصد دارد به این
حال دویدن در کناره دیوار است.
ماموران پس از آن که این دختر بچه را برای بازجویی و تشکیل سوی مرز بیاید.
پرونده به دختر آوردند ،دریافتند که او یک کودک گواتماالیی ماموران مرزی این موضوع را به آگاهی کنسولگری مکزیک و
است که پدر و مادرش در آمریکا هستند و او را افراد ناشناسی کنسولگری گواتماال اطالع دادهاند.
در مــرز رها کردهاند و او در موازات رودخانه تیوانا از دیوار
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جدول:

داستان آنهایی که رفتند «از
ایران» و آنهایی که ماندند «در
ایران»
آنهايی که «از ایران» رفته اند همانطور که دارند يک غذای ســر
دستی درست میکنند تا تنهايی بخورند ،فکر میکنند آنهايی که
ماندهند االن دارند دور هم قورمه سبزی با برنج زعفرانی میخورند
و جمعشان جمع است و میگويند و میخندند.
آنهايی که مانده اند «در ایران» همانطور که دارند يک غذای ســر
دستی درست میکنند فکر میکنند آنهايی که رفتهند االن دارند با
دوستان جديدشان گل میگويند و گل میشنوند و از آن غذاهايی
میخورند که توی کتابهای آشپزی عکسش هست.
آنهايی که رفتهند فکــر میکنند آنهايی که ماندهند همهش با هم
بيرونند .کافیشــاپ ،لواســان ،بام تهران و درکه میروند .خريد
میروند با هم کيف دنيا را میکنند و آنها را که آن گوشه دنيا تک
افتادهند فراموش کردهند.
آنهايی که ماندهند فکر میکننــد آنهايی که رفتهند همهش بار و
ديسکو میروند و خيلی بهشان خوش میگذرد و آنها را که توی
اين جهنم گير افتادهند فراموش کردهند.
آنهايی که رفتهند میفهمند که هيچ کدام از آن مشــروبها باب
طبعشان نيست و دلشــان میخواهد يک چای دم کرده حسابی
بخورند.
آنهايی که ماندهند دلشان میخواهد يکبار هم که شده بروند يک
مغازه ای که از سر تا تهش مشروب باشد که بتوانند هر چيزی را
میخواهند انتخاب کنند.
آنهايی که رفتهند ،پای اينترنت دنبال شبکه سه و فوتبال با گزارش
عادل يا ســريالهای ايرانی و اخبارهايی با کالم پارســی و ايرانی
هستند.
آنهايی که ماندهند در حســرت دیدن کانالهــای ماهواره بدون
پارازيت کالفه میشوند و دائم پشت ديش هستند.

افقی:
ی سنتی کوبا -از مناطق گردشگری روستای
  - 1نوشیدن 
فارسیاندراستانگلستان
 - 2معادل فارسی دیتا  -آواز خواب  -انس گرفته
 - 3فلزی سفید و نقرهای  -یكی  -قراردادی که بر اساس آن
اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم میکنند
 - 4سیاه شاعران!  -انفرادی  -واحد برقی!  -سرود زرتشتی
 - 5چاشنی معطر غذا  -ارفاق و مساعده  -آهسته
 - 6زمزمه کردن  -آگهی تبلیغاتی  -فرو رفتن ظرف

 - 7پرتوی نور  -بیابان و دره  -بسیار
 - 8فرزند فرزند  -یکی از صیفی جات  -ایستادن
 - 9امروزی  -افزار  -رهبر حزب
 - 10درجه کوتاهی و بلندی صدا  -رقص سنتی برزیلی -
پاسبانقدیم
 - 11ارابه و چهار چرخه  -اسب اصیل  -مقدار مجاز دارو
 - 12گیاه سرشوی  -عددی ترتیبی  -قومی در زمان
هخامنشیان-سازمانجاسوسیآمریکا
 - 13هدیه  -پاره و بخش  -سرزمین افراسیاب
 - 14نمایندگی  -زادبوم  -از طبقات ساختمان
 - 15آماده رفتن  -موجب سرافکندگی

آنهايی که رفته اند میخواهند برگردند.
آنهايی که ماندهند میخواهند بروند.
آنهايی که رفتهند به کشورشان با حسرت فکر میکنند.
آنهايی که ماندهند از آن طرف ،دنیایی رویایی میسازند.
اما هم آنهايی که رفته انــد و هم آنهايی که ماندهند در يک چيز
مشترکند:
آنهايی که رفته اند احساس تنهايی میکنند.
آنهايی که ماندهند هم احساس تنهايی میکنند.

عمودی:

آنها که میروند وطنفروش نیستند.
آنهايی که میمانند عقب مانده نیستند.
آنهايی که میروند ،نمیروند آن طرف که مشروب بخورند.
آنهايی که میمانند ،نماندهند که دینشان را حفظ کنند.
آنهايی که میروند ،یک ماه مانده به رفتنشان غمگین میشوند .یک
هفتــه مانده میگریند و یک روز مانده به این فکر میکنند که ای
کاش وطن جایی برای ماندن بود.
و آنهايی که میمانند ،میمانند تا شاید وطن را جایی برای ماندن
کنند.
«نشریه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف( آریامهر) “

 - 1از آثار تاریخی شهر شیراز که در دوره صفویه و در زمان
حکومت شاه عباس اول احداث شدهاست -دوربین نجومی
 - 2برای معطر کردن شیرینی و بستنی به کار می رود -
متصدینمایشگاه-مرکزبنگالدش
 - 3کادو  -کاری بهعهده گرفتن  -وضعیت دشوار
 - 4ناگهان خودمانی  -ابزار نجاری  -بلند و واضح  -میان
برنامهتلویزیونی
 - 5نوشتههای اصلی -شهری در هندوستان  -مرطوب
 - 6رها  -نخهای سست پشمین یا پنبه  -نزدیک بین
 - 7درستکار و امانتدار  -روشهای نیکو  -شخصی که در
پزشکیزایمانتبحردارد

در کانون خبر:

درخواست مسئوالن ایالتهای نیویورک
و کالیفرنیا و  12ایالت دیگر از EPA

مســئوالن ایالتهای نیویورک  ،کالیفرنیا و  12ایالت دیگر
از آژانس محافظــت از محیط زیســت ( )EPAدر دولت
فدرال درخواســت کردند که اجازه داده شود ایالت کالیفرنیا
استانداردهای ویژه خود را برای آلودگی هوا که ناشی از دود
اتوموبیلهاست به کار بگیرد.
در دوران دانالد ترامپ EPA ،تصمیم گرفت که اســتاندارد
آلودگــی هوا را در ایالتها یکســان و همانند کند که مورد
مخالفت کالیفرنیا و شماری از ایالتها قرار گرفت.
گر چه دولت جو بایدن اعالم کرد که این دستور دانالد ترامپ

را لغو میکند ،لیکن این درخواســت که از سوی  ۱۳ایالت و
شهر واشنگتن به دولت بایدن فرستاده شده از  EPAمیخواهد
که اســتاندارد ایالت کالیفرنیا را که  ۳۶درصد اتوموبیلها را
دارد ،بار دیگر به اجرا بگذارد ،مقرراتی که از سوی ترامپ در
سال  ۲۰۱۹لغو شده است.
راب بونتا ،دادســتان کل کالیفرنیا نیز اعــام کرد با این که
کالیفرنیا سالهاست که در مسیر استاندارد باال گام برمیداشته،
لیکن هنوز آلودگی هوا به نقطه صفر نرسیده است.

ک شدن  -رئیس  -ظاهرنمایی
 - 8هال 
 - 9فالنی  -دختر مازنی  -بخش مرکزی اتم
 - 10علت و سبب -پایتخت سیاسی کانادا  -ریاضیدان نابغه و
برجستهآمریکاییبانامجان
 - 11تابلویی از روی فاکس لیختنستاین هنرمند برجست ه پاپ
آرت  -همسنگی و هموزنی  -کت بافتنی جلوباز
 - 12انبار غله  -درس نخوانده  -شهری در استان فارس -
گمان و خیال
 - 13خسته و رنجور  -تفرجگاه تهران  -رهاورد زمستان
 - 14پوشش سطحی چیزی  -صدای ماكیان  -از پادشاهان
سلسلهماد
 - 15یکی از میدانهای مهم شهر تهران  -ادیب و محقق
ایرانی

پشتیبانی یک میلیون دالری بزرگترین اتحادیه
کارکنان از گوین نیوسام

بزرگتریناتحادیهکارکناندرکالیفرنیا،درنشستخودتصمیمگرفتکه
یکمیلیوندالردرپشتیبانیازگویننیوسامفرماندارکالیفرنیاهزینهکندو
علیه کارزار برکناری گوین نیوسام وارد صحنه شود.
 1000 SEIUکه  ۹۶۰۰۰نفر عضو دارد ،این بودجه را تصویب کرد که
باید به شورای SEIUدر ایالت کالیفرنیا برود که در کالیفرنیا بر ۱۷اتحادیه
نظارت دارد.
شماری از رهبران اتحادیه بر این باور هستند که حتی بدون پشتیبانی آنها

نیز ،گوین نیوسام در انتخابات پیروز خواهد شد و بهتر است شکافی بین
اعضایاتحادیهنیافتد.
در رای گیــری این اتحادیه  ۴۴نفر موافــق این طرح و  ۹نفر مخالف
پرداخت یک میلیون دالر بودهاند .موافقان نیز در برابر مخالفان میگویند،
جمهوریخواهان که بر ضد اتحادیههای کارکنان هستند ،تالش دارند
گوین نیوسام را برکنار کنند و ما نباید چنین اجازهای بدهیم.
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مقاله از :آزاده

آیا یوتیوب می تواند جای کتاب را در دنیای علم بگیرد؟

حجم معلومات و روش تفکر علمی را که می توان از خواندن کتابهای علمی توسط دانشمندان بزرگ و تایید شده جهانی
دریافت کرد را نمی توان به طور موثر و کامل در کانال های یوتیوب و یا از هر کانال دیگر دریافت کرد .تفکر و تحقیق
و مطالعه علمی کتب معتبر کار دشواری نیست ولی برای مردمی که به تنبلی در تفکر دچار شده اند و فقط می خواهند
بدون تفکر هر حرف بی پایه و اساسی را دنبال کنند ،کاری بس دشوار به نظر می رسد و آنها دچار اعتیاد در پرسه زدن
در یوتیوب می شوند .مغز انسان قیف نیست که هر چه را که دلشان خواست از یوتیوب تویش بریزند .مغز انسان باید
بیاموزد که اندیشه ورزی کند .اندیشه ورزی احتیاج به مطالعه کتابهای بزرگترین دانشمندان علوم مختلف طبیعی دارد .تا

روش اندیشیدن را فرا نگیریم مغز ما مانند همان قیف عمل می کند .باید پایه های نظریات علمی را بشناسی تا بتوانیم سره
را از نا سره تشخیص بدهیم .نجات ما از دست افراد یاوه گو که از زمین و زمان به هم می بافند و تحویل من و شما می
دهند ،وقتی عملی می شود که بتوانیم حرف ها و ادعاهایی را که از منظر استاندارد های علمی ثابت نشده اند ،را تشخیص
بدهیم .آنهایی که فقط پر از ادعا هستند ،و نتوانسته اند هیچگونه تحصیالت تخصصی داشته باشند ،هیچگونه صالحیتی
برای اظهار عقیده در سطح سخنرانی در مسایل پیچیده تخصصی را ندارند.

تمرکز قدرت در حکومت موجب اصلی ایجاد فسادست
آرزوی مسلمانا ن متعصب برای تسلط دوباره حکومت اسالم شمشیری به ایران  ۴۲سال پیش تحقق پیدا کرد .مملکتی
که قانونش از خود قرآن بر گرفته شده است ،پس از گذشت  ۴۲سال به پایه ای از فساد رسیده است که خود متعصبین
مذهبی هم مجبور شده اند که اقرار کنند که فساد گسترده ای در کشور به وجود آمده است .ولی چون تعصبات شدید
مذهبی و عقیدتی بسیار شدید است  ،افرادی که نظریه پرداز این حکومتند و مانند رائفی پور فکر می کنند به خودشان این
اجازه را نمی دهند که منشا این فساد را در قانون اسالمی جاری در مملکت ببینند .آنها علت فساد را در نحوه عمل اجرا
کنندگان همین قوانین شرعی می بینند ،در حالیکه اجرا کنندکان فقط قانون شیعه اثنی عشری را دارند پیاده می کنند و
اگر دست آنها برای هر خالفکاری باز است ،نقص و عیب و ایراد از قوانین کهنه و پوسیده  ۱۴۰۰سال پیش اسالم است.
متعصبین مذهبی وحشت دارند که واقعیت را بپذیرند ،زیرا دین اسالم را پایه هویت خود می دانند .آنها می ترسند که اگر
اسالم برود ،هویت اسالمی آنها و در نتیجه آنها نابود شوند و فراموش می کنند که هویت اصلی ایرانیان در  ۱۴۰۰سال
پیش اسالم نبوده است  .هر کجا که حکومت دیکتاتوری دینی و یا غیر دینی وجود داشته است و یا وجود دارد ،زور،

وحشت و ترس اعمال می شود و حکومت عامل اصلی و قطعی فساد می شود .تمرکز قدرت در راس هر حکومتی آن را
به فساد می کشاند .فقط در کشورهایی که تعادل در نظارت بر روی قوای سه گانه وجود دارد می توان حکومت خالی
از وحشت و ترور و زور و خفقان و با فساد بسیار بسیار کمتر را تجربه کرد .واقعیت را باید قبول کرد که این احکام
شرعی اسالم هستند که جاری در مملکت ایران هستند و اجرای آنها تعداد مردم مستضعف را به بیشترین تعداد رسانده
است .مستضعفین فهمیده اند که هیچگونه انسانیت و رستگاری در این حکومت وجود ندارد .مستضعفین فهمیده اند که
برای  ۴۲سال آنها را با وعده های پوچ و تو خالی سر کار گذاشته اند .مستضعفین دیگر به وعده های تو خالی حکومت
گوش نمی کنند و این را خود حکومت بسیار خوب درک کرده است  .انتخصابات (یعنی انتخابات نه بلکه انتصابات) هم
نمی تواند هیچ کاری برای این همه فساد بکند چون آش همان آش است و کاسه همان کاسه ولی مستضعفین باالخره
این کاسه پر از آش مسموم را به زمین می زنند و می شکنند .فواره چون بلند شود ،سرنگون شود.

برای تحریم معرکهء انتخابات پیش ر ِوی فرقه تبهکار  ،بتعداد روزهای ســیاه این چهل و سه سالهء طاعونی  ،دلیل
داریم  ...و حتما یکی از دالیل قوی و از زاویهء «قهرمانشهری ایرانی و غرور ملی » در انکار و انزجار از عمل حقارت
بار شرکت در انتخابات  ،همانا یاد آوری ارزش شناسنامهء ایرانی است  .شناسنامه هایی که رضا شاه بزرگ بدست
ایرانیان داد و آنان هویت و شناسه اجتماعی بخشید و از رعیت گمنام به ملت نامور فرا کشاند  ،نباید بیش از این به
لوث مهرهای تحکیم کنندهء اشغالگران میهن آلوده شود و ضحاکیان را بر اسارت کاوه های ایران  ،اعتبار و انسجام
بخشــد  ...این یک پارادوکس دردناک و حیرت انگیز است که انسان برای تداوم حیات استثمارگران خود  ،فاعلیت
داشته باشد !
با پاک نگه داشتن شناسنامه های خود در معرکهء  28خرداد ،1400سراشیب سقوط فرقه تبهکار را هرچه تند تر کنیم
 :باشد که این آخرین بساط فریب و تحقیر ملت ایران بدست حکومت مادون انسانی برآمده از شورش 57باشد .
Mahboobeh Hosseinpour
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 ۱۱جون تا  ۱۷جون (  ۲۱خرداد تا  ۲۷خرداد )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  ۲۱خرداد  11جون
 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
زادروز مفتون امینی ،شاعر
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
زادروز فریدون شهبازیان ،آهنگساز
آثار فریدون شهبازیان در شرکت کتاب موجود است
 1324خورشیدی (1945میالدی)
زادروز سیاوش قمیشــی (دزفول) ترانهسرا ،خواننده و
آهنگساز ایرانی مقیم لوسآنجلس ،قمیشی تاکنون بیش
از  ۱۸آلبوم موسیقی منتشر کردهاست .او دارای مدرک
کارشناسی ارشد موسیقی در رشته جاز کالسیک است
 1341خورشیدی (1962میالدی)
زادروز حسین بهروزینیا نوازنده ایرانی بربط
 1353خورشیدی()1974
درگذشت دکتر محمد خزائلی ،بنیانگذار انجمن حمایت از نابینایان و مدرس
 1390خورشیدی ( 2011میالدی)
درگذشت هدی رضازاده صابر (متولد  ۲۶اسفند  )۱۳۳۸روزنامهنگار ،مترجم ،فعال
ملی مذهبی ،عضو جنبش مســلمانان مبارز ،زندانی سیاسی و از گردانندگان مجله
توقیف شده «ایران فردا» بود.
وی که در  ۱۲خــرداد  ۱۳۹۰در حالی که در اوین زندانی بود در اعتراض به مرگ
مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزتاهلل سحابی اعتصاب غذای
خود را به همراه امیر خسرو دلیر ثانی دیگر زندانی سیاسی ملی-مذهبی ،آغاز کرده
بود در  ۲۱خرداد پس از انتقال از زندان به بیمارســتان مدرس بر اثر نارسایی قلبی
درگذشت .منابع نزدیک به مخالفان حکومت ایران ،علت مرگ هدی صابر را ضرب
و شتم از سوی ماموران امنیتی زندان اوین ،عنوان کردهاند.

درگذشــت محمدعلی کشــاورز ،بازیگر ســینما ،تئاتر و تلویزیون ایران ،در سن
نودسالگی

چهارشنبه  26خرداد  16جون

1346خورشیدی ( 1967میالدی)
زادروز كسرا عنقایی ،شاعر
 1377خورشیدی (1998میالدی)
درگذشت مهندس جعفر شریف امامی ،رجل سیاسی
کتاب خاطرات مهندس جعفر شریف امامی ،پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد
از انتشارات ایران بوکز در شرکت کتاب موجود است
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
محمدرضا شجریان از صدا و سیما خواست تا
از پخش آثارش خودداری کند؛ وی این عمل را
در اعتراض به نتیجه انتخابات دوره دهم ریاست
جمهوری انجام داد؛ او قبال نیز نسبت به پخش
غیرقانونی آثارش از صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران ،اعالم نارضایتی کرده بود.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت مهتاب نوروزی ،مشهورترین سوزن
دوز بلوچستان ایران در سن  78سالگی.

پنجشنبه  27خرداد  17جون

 1353خورشیدی ( 1974میالدی)
درگذشت عباس مسعودی ،بنیانگذار و مدیر مؤسسهی اطالعات و نماینده مجلس
شورای ملی (شش دوره) ،و نمایندهی مجلس سنا.
عباس مسعودی )۱۲۷۴-۱۳۵۳( ،روزنامهنگار و فعال سیاسی دوران محمدرضا شاه
پهلوی بود و روزنامه اطالعات را پایهگذاری کرد.
شنبه  22خرداد  12جون
او ابتدا در روزنامه کوشش به مدیریت شکراهلل صفوی با مرحوم ذبیحاهلل منصوری
همکار بود .با خروج از روزنامه کوشش ابتدا چند چاپخانه کوچک را تاسیس نمود
 1313خورشیدی (1934میالدی)
و وقتی به خوبی با کار خود آشنا شد ،روزنامه اطالعات را راه اندازی کرد.
تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقالل كشور
بعدها اطالعات پرتیراژ ترین روزنامه کشور ایران شد و باعث شد تا عباس مسعودی
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت لوریك میناسیان بازیگر ارمنی ســینما و تلویزیون در ایران -وی متولد با مقامات بزرگ کشور از نزدیک آشنا شود .و از این طریق به مجلس شورای ملی
راه یافت .پس از وقایع شــهریور بیست ،مسعودی یکبار توسط افراد ناشناس مورد
سال 1322در شهر تبریز و بازیگر فیلم ها و سریال های متعدد بود.
ســوءقصد قرار گرفت و تا سر حد مرگ پیش رفت .با ورود رقیب جدیدی به نام
1388خورشیدی ( 2009میالدی)
اعتراضــات خیابانی مردم ایران در واکنش به اعــام نتایج دهمین دوره انتخابات روزنامه کیهان ،مسعودی مجالت اطالعات هفتگی ،اطالعات ماهانه ،اطالعات بانوان
ریاست جمهوری ایران که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده از سوی وزارت و مجله االخا را به زبان عربی انتشار داد.
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
کشور جمهوری اسالمی ایران معرفی شد.
درگذشت استاد محمود تاجبخش ،از پیش كسوتان موسیقی سنتی ایران و نوازنده
ویولون و سه تار (تولد  1304خورشیدی)
یکشنبه  23خرداد  13جون
 1393خورشیدی ( 2014میالدی)
درگذشت شهال توکلی همسر غالمرضا تختی قهرمان سنگین وزن کشتی جهان (
 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
زادروز  5آذر )1325
انتشار نشریهی ایران مصور
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
درگذشت امیر عشیری ،نویسنده ایرانی که روز پنجشنبه  ۲۷خرداد در  ۹۲سالگی در
گشایش خانه مطبوعات ایران
ی در دهههای سی تا پنجاه
سکوت خبری درگذشت ،شهرت خود را با نوشتن پاورق 
خورشیدی به دست آورد .او که سال  ۱۳۰۳در تهران به دنیا آمده بود ،پاورقینویسی
دوشنبه  24خرداد  14جون
را با مجله «آسیای جوان» آغاز کرد و نخستین نوشتهاش را در  ،۱۳۲۸وقتی  ۲۵ساله
بود به چاپ رساند.
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
زادروز سبا خویی فعال حقوق بشر و مجری شبکه تلویزیونی تلویزیون «من و تو»

سه شنبه  25خرداد  15جون
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
زادروز رضا بیک ایمانوردی ،بازیگر و ورزشکار
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
کشته شدن سهراب اعرابی و حداقل شش نفر دیگر از
معترضین به دست نیروی بســیج و نیروی انتظامی در
جریان اعتراضات مردمی.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت حسن کسایی ،نوازنده نی در سن  84سالگی در اصفهان .وی متولد سوم
مهرماه  1307بود.
 1399خورشیدی ( 2020میالدی)

مهرداد بحری

CA DRE # 01035809

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
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2021  ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﻢ ژﻭﺋﻦ1400 ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ

Iranian Lawyers Association’s Communiqué regarding Raisi’s Direct Role in Crimes
against Humanity in Iran

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﺋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

[The Original Persian version follows the English text.]

 ﺩﺭ ﺣﺎﻝ،" ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ "ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺋﻴﺴﯽ،  ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺗﯽ،ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﻳﺮﺍﻥ
، ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺘﻘﻦ. ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،  ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ2021 ﺟﺎﺭی ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺠﺪﻫﻢ ژﻭﺋﻦ
.ﺭﺋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻘﺮﻩ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ

The longtime prosecutor and present Chief Justice of Iran, Seyyed Ebrahim Rais-o-Sadati, a.k.a.
“Ebrahim Raisi”, is currently considered the front runner in Iran’s rigged president election
scheduled for June 18, 2021. We write to inform you that Raisi has been accused of a range of
well-documented crimes against humanity.

 ﺭژﻳﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻭﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ،1980 ﺩﺭ ﺩﻫﻪ
 ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ1988  ﺍﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﺩﻫﻪ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ.ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ
 ﺣﻤﺎﻡ ﺧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍی ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ.ﻭ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺩﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺎﺑﻮﺩی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
."ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺮگ" ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ

In 1980’s, the newly established Islamic regime of Iran undertook a brutal and systematic
persecution of individual dissidents and opposition political groups. The climax of this bloody
decade occurred in 1988 when several thousand political prisoners were slaughtered and
subjected to a collective purge. The bloodbath was orchestrated and implemented by a fourperson committee, dubbed as the “Death Squad” by Iranians.

 ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺮگ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺁﻳﺖ ﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ،ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﻫﺒﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ.ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺕ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺣﻜﻢ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ،ﺣﺎﻝ ﺳﭙﺮی ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺑﻪ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩ،ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
!ﻁﻮﺭ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ

Appointed by the then Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khomeini, the Death Squad was
literally mandated to exterminate all political prisoners who had previously been subject to
unfair legal proceedings, and were serving their prison sentences. Despite serving their
sentences, the prisoners were merely asked whether they still held their political opinions for
which they had previously been charged and tried, and if they answered affirmatively, were
summarily executed on an extrajudicial basis!

 ﺑﺪﻭﻥ، ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﻭ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ،  ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺮگ ﺑﻮﺩ، ﺭﺋﻴﺴﯽ،ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ
 ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺭژﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ
.ﺍﺫﻋﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

On the basis of extensive evidence, Raisi who was a member of the four-person committee, or
the Death Squad, has openly and audaciously acknowledged his role in such extrajudicial
proceedings, without ever having betrayed any semblance of remorse for having assumed an
indispensable role in the regime’s crimes against humanity.

 ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻭی ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﯽ
 ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ. ﺗﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ،ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ
ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎی ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻡ
.ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺭﺋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﺠﻴﻊ ﺍﺵ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ

Given Raisi’s display of impunity, a majority of Iranians would rather he be prosecuted by an
international criminal court, than be fraudulently declared the victor in Iran’s presidential
election. As such, the Iranian Lawyers Association demands that the international community
heed the concerns of Iranians and consider the most appropriate means to hold Raisi to account
for his heinous crimes.

،ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ
1400 ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ
ISO 12647-7 Digital Control Strip 2009

With due respect,
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and is not incorporated due to the repression and persecution in Iran.
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الیحه افزایش مالیات برای اسلحه کمری و فشنگ در کالیفرنیا تصویب نشد

این الیحه که از سوی مارک لوین نماینده دموکرات سن رافائل کالیفرنیا به مجلس
ارائه شده بود ۱۰ ،درصد افزایش مالیات برای اسلحه کمری و  ۱۱درصد افزایش
مالیات برای تفنگ و فشنگ میتوانست به همراه داشته باشد که درآمدی نزدیک
به  ۱۱۸میلیون دالر در ســال برای ایالت کالیفرنیا داشــت به موجب این الیحه،
مالیات یاد شده از فروشندگان دریافت میشد و ارتباطی به خریداران نداشت.

جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823

در جنوب کالیفرنیا

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

دکترجمشیدآصف

در خانه نمایندگان کالیفرنیا که  ۸۰عضو دارد برای تصویب به  ۵۹رای نیاز داشتند
که تنها  ۵۴رای مثبت به همراه داشت و با اختالف  ۵رای الیحه شکست خورد.
شــماری از دموکراتها که از مناطق فروش اسلحه میآیند حاضر به رای دادن
نشدند.
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