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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زن ،زندگی ،آزادی

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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ما ایرانیان خارج از ایران عزم ،جزم کرده ایم

در صفحات دیگر:

نه به آخوندستیزی

کورش سلیمانی (زم) صفحه ۲
چند روش مبارزه
داریوش فاخری صفحه 5

بیداری نسل Z

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC

(دیجیتالی)

صفحه 7

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi
RIA, RIA,
MBA MBA

سخنی با عالیجناب رئیسی
صفحه 7

ﻣﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در دوران
داﻧﯿﻢدوران
را در
ﻣﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ

ﺳﺨﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ

Think about Income for Life

آمار انتخابات
نوارصداینمایندگانالتینتبارشورای
شهرلوسانجلسوتمسخرسیاهپوستان
هکرهای وابسته به روسیه ،وبسایت
 LAXرا دوشنبه مختل کردند
 ۱۰اکتبر روز جهانی مراقبت و بهداشت
روانی و راه های درخواست کمک
کارگران قراردادی نفت ایران با
پیوستن به اعتراضات ،خواستار
اعتصابات «کمرشکن» شدند

نوار صدای نمایندگان التین تبار
شورای شهر لوس انجلس
و تمسخر سیاهپوستان

کنسولگری
Think about Income for
مــا ایرانیان خــارج از جغرافیای ایــران  ،از آغاز این علیه آن کشــور و در برابر سفارتخانه ها و Life

انقــاب ( انقالب زنان ایران  -مهســا امینی ) به بعد
نمی گذاریم آب خوش از گلوی هیچ مسئول حکومت
ضد بشری اسالمی در خارج از کشور پایین برود.
 -۱هر مسئول جمهوری اســامی که بخواهد به هر
کشــوری ســفر کند ،اگر ما پیش از ترک او از ایران
متوجه ســفر او شویم در وهله نخست با افشاگری در
مورد او و سیاســتهای ایران ستیز  ،انسان ستیز و زن
ســتیز حکومت اســامی تالش می کنیم به او ویزا
داده نشود ولی اگر به هر دلیلی موفق شد ویزا بگیرد
 -۲در جلوی محل استقرار او در خارج از کشور و یا
با توجه به شغل و مقام او در برابر اداره کشور میزبان
دست به تظاهرات افشاگرانه می زنیم
 -۳در دادگاههای کشــور میزبان علیه او و جمهوری
اسالمی شکایت می کنیم
 - ۴اگر کشور میزبان ،اجازه تظاهرات را به ما ندهد ما

هایش به تظاهرات می پردازیم.
Over 40
 -۵مــا از این پس کشــورهایی را که در مجامع بین
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
Years
المللی  ،از محکوم کردن سیاســتهای ضد حقوق بشرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
Over
ﺑﺮای درآﻣﺪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ 40of
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
جمهوری اســامی ایران ســرباز می زنند را مسئول
Experience
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
رﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
سیاستهای ســرکوب رژیم والیت فقیه شناسایی می
Years of
ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
کنیــم و سیاســتهای تنبیهی در مورد ان کشــور راﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains
Experience
امروز و در آینده آزادی ایــران به اجرا در می آوریمﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
و در برابر ســفارتخانه ها و کنسولگری های اشان به
WWW.BHFPINVEST.COM
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains
تظاهرات می پردازیم.
310-205-9000
ما ایرانیان خارج از کشــور عزم جزم کرده ایم که به
یاری هم میهنان داخل کشــور بشتابیم و وطن را از WWW.BHFPINVEST.COM
وجود ناپاکان حکومت اسالمی نجات دهیم تا آزادی
کردیت مالیاتی برای حفظ کارمندان
و دموکراسی و حکومتی سکوالر در ایران مستقر شود
در دوران کرونا
و در این عزم جای هیچگونه مماشاتی وجود ندارد.
Employee Retention Credit
بیژن خلیلی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای درآﻣﺪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ

310-205-9000

Up to $10,000.00 per employer for 2020
and 26,000 per employee for 2021

ایران ستیزی و یهود ستیزی
خانم کتی یانگ یاروسالوسکی

ســام یبری ایرانی آمریکایی یکی از دو شخصیتی است
که از منطقه  5لس آنجلس که شامل ناحیه وست وود
نیز می باشد برای ریاست انجمن شهر رقبای دیگر را در
انتخابات مقدماتی شکست داد و قرار است با خانم کتی
یانگ یاروسالوسکی در انتخابات عمومی ماه نوامبر رویارو
شود .خانم یاروسالوسکی درکمپین انتخاباتی خود یک
اگهی را پخش کرد که جامعه ایرانی و ایرانیان یهودی و
هم چنین یهودیان را به واکنش وادار کرد .در نامه ای که
فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی منتشر کرد این رویه
خانم یاروسالوکسی که پوست تیره آقای سام یبری را شــما از کتی یانگ یاروسالوســکی برای شورای شهر
ل
بهانه ای برای تبلیغات منفی علیه او استفاده کرده و هم لس آنجلس حمایت کرده ایــد .اما لطفاً به این ایمی 
چنین نحوه تبلیغات او را به شدت مورد انتقاد قرار داده که مستقیماً توسط کمپین ایشان ارسال و پخش شده
است .ایرانشهر در پی انتشــار نامه فدراسیون ،نامه ای است نگاه کنید .این نوع تبلیغات شرم آور و محکوم است.
تنظیم کرد و برای کلیه پشتیبانان خانم یارسالوسکی کتی یانگ یاروسالوسکی رنگ پوست سام یبری نامزد
که شامل  32تشکیالت از جمله لس آنجلس تایمزبود ،ایرانی-آمریکایی را برجسته کرده و آن را در کنار یک

424-385-2981

ارســال کرد و از آنها خواست پشتیبانی خود را به دلیل
ایران ســتیزی و یهود ستیزی خانم یاروسالوسکی از او تصویر شخصی است که نماینده «منافع مالکان « است
پس بگیرند.
و از پول نقد برای روشن کردن سیگار برگ استفاده می
متن ترجمه نامه ایرانشهر به شرح زیر است که همراه با
کند .این یادآور تصاویر یهودستیزانه ای است که توسط
پوستر آگهی خانم یاروسالوسکی و برای مقایسه یکی از
پوسترهای تبلیغاتی نازی ها علیه یهودیان و هم چنین نازی ها اســتفاده می شد .ما به عنوان یهودیان ایرانی
نامه فدراسیون یهودیان آمریکایی برای آنان ارسال شد .آمریکایــی و هم چنین جامعه بزرگتر ایرانی آمریکایی
معتقدیم که نژادپرستی و یهودی ستیزی جایی در تاالر
پشته از پول نقد قرار داده است .در این تبلیغ سام یبری

شــهرداری ما ندارند و از شما میخواهیم فورا تأییدیه
خود را پس بگیرید.
بیژن خلیلی
مدیر مسئول ایرانشهر
 13اکتبر 2022
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در کانون خبر:

دوآ لیپا ستاره موسیقی پاپ :ما اعتراضات شما را می بینیم،
صدای شما را می شنویم و با شما اعالم همبستگی می کنیم

دوآ لیپا ســتاره  27ســاله موســیقی پاپ در پی اعتراضات اخیر در ایران ،در پست
اینستاگرام خود نوشت « :با ادامه اعتراضات خود ،مردم دنیا را نظاره گر نگه دارید»
وی در این پســت اذعان کرد« :تصاویر زنان ایرانی کــه در خیابانها با کوتاه کردن
موهای خود و سوزاندن روسری هایشان اعتراض میکنند ،قویترین و الهامبخشترین
چیزی است که تابحال دیدهام».
دوآ لیپا خطاب به دختران و زنان ایرانی می نویســد :ما اعتراضات شما را می بینیم،
صدای شما را می شنویم و با شما اعالم همبستگی می کنیم .در اواخر سپتامبر ،این
ستاره موسیقی پاپ نیز در برنامه الیو خود به بحث درباره مهسا امینی و اعتراضات
اخیر پرداخت.
دوآ لیپا در پست دیگری با نوشتن #مهسا_امینی با زنان ایرانی اظهار همدری کرد
و نوشت:

نه به آخوندستیزی

در ایران چه می گذرد!
یک دختر کرد  22ساله بنام مهسا امینی توسط پلیس اخالق ایران کشته می شود.
پلیس ادعا می کند که حجاب او نامناسب است و بطرز وحشتناکی او را در یک ون
می اندازد و آن دختر به کما می رود و می میرد.
دوا لیپا در پایان این پســت می نویسد با شنیدن این خبر که غیرقابل باور و بسیار
ظالمانه است ،قلبم بدرد آمد.
لیپا یکی از هنرمندانی است که حمایت خود را از اعتراضات زنان ایرانی اعالم کرده است.

یکی از خلق و خوهای عجیب و غریب ایرانیهای محترم اینست که اگر دیگر هنرمندانی از جمله جاستین بیبر ،یونگ بلود ،ریکی مارتین و هالسی و شکیرا
روزی روزگاری به آخوندی کوچکترین بیاحترامی میکردی .بالفاصله نیز با اعتراضات مردم ایران همدردی کرده اند.

ســگرمهها را در هم میکشیدند و با زبان بیزبانی شما را از غلط کردن

خود پشیمان مینمودند .ولی حاال در روی پاشنه دیگری میچرخد و اگر ترجمه :گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
منبع :

از آخوندی تعریفی و یا تمجیدی بکنید ،خون شما را به شیشه میکشند.

بــاز هم یادآوری کنم که علمای دین از هــر دین و مذهب و مرامی در
ابتدای کار تحت تاثیر افراد خانواده به دین گرایش پیدا میکنند و برخی
از آنها وســطهای کار متوجه میشــوند که «یک عمر سر تابوتی نوحه
خواندهاند که مرده در آن نبوده است» (کش رفته شده از گفتههای رضا
فاضلی) ولی چون در عهد شباب (یعنی در روزگار جوانی) علم و حرفهای
نیاموختهاند ،نمیتوانند قید درآمدی که از راه دین عایدشــان می شود،
ندیده بگیرند و عالوه بر آن عکسالعمل نزدیکان و هم مسلکان آنها هم
شرایط را برایشان مشکل مینماید .پس بنابر این چارهای نبوده جز اینکه
قید دین را نزنند ،ولی به نکتههای مثبت دین خود توجه کنند و تصویر
مثبتی از آن جلوه دهند.
شعارهای خطرناک
اگر غلط نکنم! (حاال اگر اشتباه کردم که هیچی ،چشمم کور ،دندهام نرم،
غلط میکنم)
در تظاهراتی که لس آنجلس در حمایت از خیزش اخیر هم میهنان برپا
شده بود« ،توپ ،تانک ،فشفشه ،آخوند باید کشته شه!) بلکه ننوشته بودند
که آخوند باید «گم» بشه ،بلکه «کشته» شه.
عرض شود به حضور شما که امکان دارد که نویسنده شعار کسی باشد که
نزدیکانش توسط خلخالی یا هم قطارانش کشته شده باشند و حاال قصد
انتقام دارد .و یا اینکه از روی جوانی ،ناآگاهی ،نادانی ،پختگی و بیتجربی
و یا اینکه حماقت محض این کار را کرده باشد.
و یا اینکه از مزدوران جان بر کف جمهوری اســامی و مجری طرحهای
اطاق فکری رژیم اســت و در میان تظاهر کنندگان بُر خورده اســت تا
اربابانــش بدانند که هم چنان به خدمت خود ادامه میدهد و جیره اش
قطع نشود.
جالب اینجاســت که این شعار در ایران شنیده نمیشود و حاال چرا این
شعار خطرناک است؟
اگر کمی صبر پیشه بفرمایید و دندان روی جگر .بگذارید عرض میکنم.
این شــعار باعث میشود که آخوندهایی که طرفدار رژیم نیستند و حتا
مخالف آنند .از این تهدید بترسند و عافیت خود را در پشتیبانی از رژیم
بدانند.
دوم اینکه این شعار باعث میشود که نزدیکان و دوستان آخوندها که با
جمهوری اسالمی در ستیز هستند به فکر حمایت از جان افراد خانواده
و نزدیکان بکنند که به ضرر خیزش یا جنبش یا انقالب تمام میشود.
سوم اینکه کشورهای خارجی در صورتی از تغییر رژیم حمایت خواهند
کرد که اینکار تا آنجا که ممکن اســت بدون خشونت با ادامه اعتراض و
اعتصابها و سرانجام با درماندگی رژیم .اوضاع به خوشی و خوبی پایان
یابد .حاال اگر کار به جنگ و خونریزی بکشــد و تجربه تونس و مصر و
لیبی و عراق و افغانســتان و سوریه ،تکرار شود و سیل مهاجرهای ایرانی
به کشــورهای خارجی سرازیر گردد ،آنوقت است که دولتهای اروپایی
و امریکایی عالج واقعه را قبل از وقوع خواهند کرد و رژیم را ســرپا نگاه
خواهند داشت و بقولی از میان «بد» و «بدتر» ،همان بد را انتخاب خواهند
کرد .باور بفرمایید.
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com
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دعوت به مناظره یک استاد یهودی-صهیونیست دانشگاه نیویورک
از  9گروه حقوقی دانشگاه برکلی
جفری لکس ،اســتاد دانشگاه نیویورک و
بنیانگذار گروه حمایت از صهیونیست ها با
ارسال نامه ای به  9گروه حقوقی دانشگاه
برکلــی ،از آنها برای بحــث و تبادل نظر
دعوت به عمل آورد.
جفری لکس در این نامه نوشته است:
انجمــن دانشــجویان مســلمان حقوق
دانشگاه برکلی؛
انجمن دانشــجویان حقوق خاورمیانه و
شمال آفریقا دانشگاه برکلی ؛
انجمن دانشجویان حقوق آمریکا آسیا و
اقیانوسیه دانشگاه برکلی ؛
انجمن کوئیر دانشگاه برکلی ;
پروژه دفاع از جامعه و زنان رشته حقوق
دانشگاه برکلی
دانشجویان حقوق برکلی آفریقایی تبار،
من پروفسور جفری لکس از نظر قومی و مذهبی یک یهودی صیونیست (صهیونیست)
 ،وکیل متخصص دارای اسکالرشیپ برای قوانین تبعیض با بیش از  20سال سابقه
تدریس در دوره های مختلف حقوق در دانشــگاه شــهر نیویورک و بنیانگذار گروه
حمایت از صیونیست (صهیونیست)  ،دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای برابری
در دانشگاه نیویورک می باشم.
ً
من شخصاً در این دانشگاه تبعیض را تجربه کردهام ،جایی که گروهی ظاهرا مترقی،
قوانینی را ایجاد کرده اند تا همبستگی یهودیان باورمند و صیونیست (صهیونیست) را
از بین ببرند ،بطوری که در این راستا ،جلساتی را در شبهای جمعه برگزار می کنند.
من با افتخار از همه گروههایی که به حاشیه رانده شده اند ،دفاع میکنم .به عنوان
مثال ،من حامی مادام العمر جامعه «ال جی بی تی کیو» و حقوق زنان هستم.
امیدوارم دعوت من را بپذیرید و مشتاقانه منتظر یک مناظره بسیار متشکل ،متفکر،
من محاکمه قتل وحشتناک جورج فلوید را به طور گسترده پوشش دادم و با جامعه مؤدبانه و مدنی هستم.
سیاهپوستان عزاداری کردم.
جفری لکس
از این رو ،خطاب به افراد و گروه هایی که در ابتدای این نامه اشاره شده است ،به ویژه استاد دانشگاه نیویورک و بنیانگذار و بنیانگذارS.A.F.E.CUNY
به پسرعموهای مسلمانم ،قاطعانه تأکید می کنم که غیرنظامیان فلسطینی ،قربانی
هستند و سزاوار داشتن زندگی بهتری می باشند.
ترجمه از گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
من به هیچ وجه «ضد فلســطین یا اسالم هراس» نیســتم .احساس و درک من از منبع خبر:
https://jewishjournal.com/commentary/opinion/352059/letterصهیونیسم این نیست .درواقع ،دیدگاه های متعصبانه با تجربه و عمل من به عنوان
to-the-nine-berkeley-law-groups-from-a-cuny-professor/
یک صیونیست (صهیونیست) در تضاد است.
در اینجا به اطالع می رسانم که برای به تصویب رساندن آیین نامه ای که طبق آن
سخنرانان صهیونیست را از ارائه سخنرانی هایشان به سازمان های مربوطه محروم می
کند ،شکایت نمی کنم .بلکه می خواهم در مورد چنین آییننامهای که طبق قوانین
آمریکا غیرقانونی و تبعیضآمیز است ،صحبت کنم.
من از مخاطبینی که در ابتدای این نامه به آنها اشاره کرده ام ،دعوت می کنم که در
این مناظره های پرشور شرکت کنند و فقط دو مورد را رعایت فرمایند :اول اینکه به
دلیل قومیت و اعتقادات مذهبی از من دوری نجویید و ایمیلم را نادیده نگیرید .دوم
اینکه تمامی بحث ها مسالمت آمیز ،مدنی و محترمانه برگزار گردد.
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کارگران قراردادی نفت ایران با پیوستن به اعتراضات،
خواستار اعتصابات «کمرشکن» شدند

ی و پاالیشگاههای نفت ایران از دوشنبه  10اکتبر در بســتگی دارد ،از جمله اینکه چه افرادی به اعتصابات می پیوندند ،چگونه کارگران
کارگران قراردادی پتروشــیم 
حالی دست به اعتصاب زدند که اعتراضات پس از قتل مهسا امینی ،برای چهارمین سازماندهی میشوند و موارد دیگر.
هفته در سراسر کشور ادامه دارد .از روز گذشته کارگران پتروشیمی بوشهر  ،کنگان در بحبوحه این اعتراضات در بخش های دیگری نیز اعتصاباتی از جمله در بازارهای
و پاالیشگاه آبادان در حمایت از اعتراضات مردمی دست به اعتصاب زدند و سندیکای تهران و دانشگاه های سراسر کشور گزارش شده است.
کارگری مجتمع کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپه نیز از سایر اصناف و مشاغل اعتراضات گسترده در سراسر ایران روز سه شنبه نیز ادامه یافت در حالی که سرکوب
خواســت تا به اعتصابات سراســری بپیوندند .این اتحادیه گفت « :رهایی از ظلم و معترضین در شهرهای کردنشــین ازجمله سنندج از طرف نیروهای امنیتی رژیم
جمهوری اسالمی ،تشدید یافته است.
استثمار ،و تبعیض و نابرابری با اتحاد و همبستگی امکان پذیر است».
شورای ســاماندهی کارگران در روز گذشته خطاب به کارگران نفت و پتروشیمی بنا به گزارش هه نگاو در روز ســه شــنبه ،از زمان آغاز اعتراضــات تعداد  32نفر
سراسر کشور تاکید کرد «اکنون زمان اعتراض گسترده و آماده شدن برای اعتصابات غیرنظامی کرد کشــته شده اند .تلفات بیشتری در شهرهای دیگر نیز گزارش شده
است ،اگرچه تعداد دقیق آن مشخص نیست.
سراسری و کمرشکن است».
این شورا از دولت جمهوری اسالمی خواست که همه معترضان دستگیر شده را آزاد فعاالن سراســر ایران خواستار تظاهرات گسترده در حمایت از سنندج در روزهای
چهارشنبه و پنجشنبه از جمله تظاهرات در تهران شدند.
کند و از حمله به معترضان دست بردارد.
بنابه تصاویر دریافت شده از تاسیسات پتروشیمی درعسلویه ،کارگران را نشان می بر اســاس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی ،معترضان دوشنبه شب به
دهد که شعار« مرگ بر دیکتاتور»سر می دهند .فیلمهای دیگر نیز نشان میدهد که سمت دفتر امام جمعه فوالدشهر در نزدیکی اصفهان کوکتل مولوتف پرتاب کردند.
کارگران در خارج از تأسیسات  ،از جمله در آبادان ،تجمع کرده اند.
ترجمه از گروه خبرگزاری ایرانشهر
اعتصابات کارگران نفت در انقالب اسالمی سال  1357نقش بسیار موثری در سقوط منبع خبر :جورالیزم پست –  11اکتبر
شاه داشت .اگر اعتصاب کارگران نفت برای مدت طوالنی نیز ادامه یابد ،میتواند به
ثبات رژیم کنونی آسیب جدی وارد کند ،اگرچه این امر به تعدادی از مسائل دیگرنیز
https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article719396-

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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نوار صدای نمایندگان التین تبار
شورای شهر لوس انجلس
و تمسخر سیاهپوستان
نوری مارتینز ،رئیس شورای شهر لوس آنجلس بامداد دوشنبه از ریاست شورا استعفا
داد و تا پایان دورهاش به عنوان یک عضو باقی خواهد ماند .این استعفا ،یک ماه پیش
از انتخابات  ۸نوامبر است .این استعفا در پی انتشار فایل صوتی گفتگوی او با  ۲عضو
دیگر شورای شهر و یکی از رهبران کارگران روی داده که همگی التین تبار هستند
و .خانم نوری مارتینز ،یکی از اعضای شــورای شهر مایک بونین را که سفید پوست
اســت و یک فرزند خانواده سیاهپوست دارد را مسخره میکند و فرزند او را میمون
کوچک میخواند.
کوین دلئون عضو دیگر شورای شهر نیز در این گفتگو این فرزند خوانده را به کیف
لویی ویتان تشبیه میکند و او را چهارمین سیاهپوست شورای شهر میخواند .او نیز
از مردم پوزش خواســت گیل سدبیو  ،Cedilloیکی دیگر از التین تبارهای شورای
شهر با این که سخنی به زبان نیاورده ،از جامعه پوزش خواست.

هکرهای وابسته به روسیه ،وبسایت
 LAXرا دوشنبه مختل کردند
روابط عمومی فرودگاه بینالمللی  LAXبا اعالم این موضوع اشاره نمود که از ساعت
 ۹بامداد ،وبســایت را به حال عادی باز گردانده اســت .این بخش از وبسایت ،بخش
دسترسی عمومی است و ارتباطی به وبسایت فنی پروازها ندارد.
گروه هکرهای  ،Kill netفرودگاه  LAXو فروگاه  Harts Fieldشهر آتالنتا را نیز
از کار انداخته بودند.
 Kill netدر ویدئویی که در گذشته منتشر نموده ،وابستگی خود را به روسیه اعالم
نموده بود در ماه مارچ نیز پس از حمله روسیه به اوکراین ،وبسایتهای فرودگاههای
پر از رفت و آمد آمریکا را نشانه رفته بود.

 ۱۰اکتبر روز جهانی مراقبت و بهداشت روانی
و راه های درخواست کمک
 ۱۰اکتبر روز جهانی مراقبت و بهداشــت روانی اســت و گرچه ایــن روزها در زیر
اپلیکیشــنهای  Face Book، Instagramو  Twitterپیام شــما تنها نیستید
خطاب به کســانی که دچار مشکالت روانی مانند افســردگی ظاهر میشود ایالت
کالیفرنیا بار دیگر شــماری از راههای کمک به افرادی را که مشــکل روانی دارند را
اعالم میکند.
 – ۱تلفن  ۲۱۱یاری رسان کسانی است که خواستار کمک و یا مداوای روانی هستند.
 Cup 7 – ۲کــه در آن شــماری از داوطلبــان ،هفت روز هفتــه و در تمامی ۲۴
ساعت پاسخگوی کسانی هســتند که درخواست کمک مینمایند  .عضویت دراین
گروه رایگان است.
 Mental Health America – ۳یکی دیگر از راههای درخواست کمک می باشد
و کافی است به شماره  741741درخواست کمک را پیامک کنید.
 Los Angeles County Dept of Mental Health – ۴نیز با شماره رایگان
 800 854 7771در خدمت است.
 National Alliance of Mental Illness – ۵که افزون بر وبســایت شماری
از تلفنهای رایگان دارد که در مناطق گوناگون میتوان به آنها دسترسی داشت و یا
پیامک فرستاد.
213
797
0494
گلندل
در
ناگفته نماند که شمار باالیی از سایتهای سازمان هایی مانند ACES Connection
در پومونا  909 399 0305و  African American Mental Health Resourcesرا نیــز میتــوان در
در سن فرناندو ولی  818 994 6747گوگل یافت.
سن گابریل ولی 626 577 6697

اخبار انتخابات
213-573-9635

کمتر یک ماه به انتخابات روز  ۸نوامبر مانده است و یکی از الیحههای پیشنهادی که
ممکن است نگاه کمتری را جذب کرده باشد  28 Propositionاست که در صورت
تصویب ،یک میلیارد دالر برای آموزش هنر در مدارس  12-Kرا تامین میکند.
این الیحه ،مالیات را باال نمیبرد و تنها از ایالت کالیفرنیا میخواهد که یک درصد از

کل بودجه مدارس را برای این موضوع در نظر بگیرد.
آموزش هنر در برگیرنده کالس های نقاشــی ،طراحی گرافیک ،موسیقی ،نمایش،
عکاســی و رقص است و در کالیفرنیا از هر  ۵مدرسه دولتی ،تنها یک مدرسه مربی
آموزش هنری دارد و باید افزایش یابد.
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مقاله:

چند روش مبارزه

داریوش فاخری

چله نشینی سیاســی ایران خواب نیاورد و ادامه و گسترش خیزش اخیر الجرم به
انقالب و ســرنگونی رژیم ضحاک منتهی خواهد شد .چرا که هیچ حکومتی که

پایه و بنیان خود را بر اساس شکست و تراژدی دیگران بگذارد هرگز
پایدار نخواهد بود .

با نکه بســیاری از دولتها و رســانه ها ی غرب چشم دوختند و دل نسوختند ,زن و
مردان ایران تسلیم نشدند و حرکت را زنده نگه داشتند

حرف من اینست
ســعی باید بر این باشد که همسایه را به سمت خانه خود بکشیم و با نمودار کردن
یکسانی نگرش ها  ،باورها  ،ایدئولوژی ها موجب آگاهی عمومی شویم .
چهره ترسیمی ایران و ایرانی که رژیم اسالمی به غلط برای جهانیان تصویر کرده را
پاک کنیم و چهره واقعی ایرانی اصیل را روبرویشان بگذاریم .
نشان بدهیم که روح آزاده و آزادگی ایرانی  ,آرزوهای ما در جهت انسانیت و انسانگرایی
 ,و آینده ای که برای فرزندمان و جهانیان میخواهیم تفاوتی با ایده الهای آنان ندارند.
ببینند که همخوانی یکپارچه فرزندان دور از مادر ایران در اقصا نقاط جهان  ,بر صفحه
کاغذ نت موسیقی زیبای « زن  ,زندگی  ,آزادی» و «برای»  ,بازگوی عالیق ملی /
انسانی همه جهانیان است .
پرده پر نقش و نگار و زیبای ایرانیان سرمایه دار  ,دانشجو ,خانه دار  ,جوان و نو جوان
و پیر و دگر باش و کرد ,ترک  ,یهودی ,بهایی ,سنی و لر و عرب ,و بلوچ و زرتشتی
ایرانی در یک مبارزه جانانه و خالق برای نجات و رهایی و آزادی به اهتزاز در آمده
را نظاره گر باشند .

ما در طی این بخش انقالبی با دو گروه شنونده رو بروییم .
گروه خارج از و گروه داخل ایران که لزوما دارای خصوصیات و هنجارهای اجتماعی
متفاوتی هستند.
بنابراین استراتژی و تاکتیکهای آگاهی رسان و نحوه مقاومت در برابر رژیم را باید با
نحوه نگرش و پذیرش این دو گروه هماهنگ نمود.

شرکت در تظاهرات

برای پنچر کردن الستیک وسایل نقلیه

سر تا پا سپید بپوشیم

 ۰ما میبایست تفاوت ایده و نظر خودمان را به تصور بکشیم تا به سهولت قابل درک
داوود در برابر گولیات
شود .این شیوه در هونگ کنک با رنگ قرمز و استفاده از چتر و در فرانسه با جلیقه
در ایران و در برابر گولیات یا ضحاک زمانه و همپالکی هایش باید از استراتژی داوود های زرد بشدت کار ساز بود.
چون دشــمن ما در ایران با رنگ ســیاه ملبس است که در ضمن سیاهی  ,مرگ و
استفاده کرد.
فلسفه خشونتبار خودرا نیز تداعی میکند و گسترش میدهد ,پیشناد من این است
که ما در تظاهرات مان
استفاده از تیر کمون با ساچمه های نوک تیز

کوچکند و قابل حمل و پنهان کردن و استفاده سریع و موثر
با قابلیت استفاده از آپارتمانها  ,پشت بام  ,و سنگرهای موقتی

جلوه موج عظیم سپیدی که گویای تمامی حرف وتضاد فکری ما با دشمن در یک
کشمکش بدی با نیکی و رویارویی نور با تاریکیست .

* تمامی ســازمانهای زنان دنیا در این نهضــت ذینفع اند .از آنها بخواهیم اعالمیه
بدهند و از ایشان بخواهیم که در تضاهرتی که اعالم میکنیم و به آنها خبر میدهیم
شرکت کنند .
* از سازمانهای حقوق بشر
اتحادیه های کارگری
گروه های مدافع حقوق
سیاستمداران پیشین و حال شهرها  ,ایالتها  ,و فدرال
سازمان ملل متحد
نهادهای مذهبی بدون جبهه گیری مذهبی
انجمنهای برادر و خواهری و باشگاه های دانشگاهها  ،و غیره
هنرمندان
منتقدان و گویندگان رادیویی طیفهای مختلف سیاسی و اجتماعی
رسانه های چپ و راست
اینفلوئنسرها
نسل های جوان تر توسط فرزندانمان
همسایگان و همکاران کاری مان
هنر و هنرمندان ,برگزارکنندگان کنسرتها
نیز همین درخواست را بکنیم
*در رســانه های هنری و زنان فضای تبلیغاتی بخریــم و در بیلبوردهای خیابانی
پیامهایمان را آگهی کنیم .
*دولتها را برای منع صدور ویزا و مســدود کردن حســابهای بانکی ژورنالیستها و
خبرنگاران طرفدار رژیم البی کنیم
*گروهکهای کوچک (ایرانی نژاد و محلی) را استخدام کرده و برای سازماندهی این
فعالیتها استفاده کنیم .
و باالتر از همه

تکرار و تکرار
کنیم .

ما دل نگرانان دگران
هدف
 ۰دختران و زنان ما رو سری های خود را به آتش میکشند .در مقابل ما باید به دنیا نپرسیم چند دقیقه مانده به فصل ظهر
شایسته
بلکه
تحمیلی
روسری
مستوجب
نه
آنان
که
بفهمانیم
عامل تغییر باشیم و نقش حمایتی خود را بازی کنیم .
اختالل در حرکت سریع نیروهای بسیجی موتور سوار در تعقیب تظاهرکنندگان
« برای»
اختالل در حمل و نقل نیروهای بسیجی برای سرکوب در محل تجمعات
تاجی
غنچه های گل مان ,
الهه گان زیبایی
از گل
روشهای دیگر برای رویارویی
بر سرشان هستند .
رشک بهشتی ها
در پی قطع وسایل ارتباطات  ,استفاده از بدنه اتوبوسها برای اسپری کردن پیامها به پیشنهاد من است که زنان ما با تاجی از گل بر سرشان و لباسهای سپید به تظاهرات برهان خوبی
بیایند .
اطراف شهر ممکن و موثر است
یگانه جواهرهای وطن
 ۰در مقابل نوحه خوانی آنان  ,سرود « برای « و « ای ایران « را هم ندا شویم .
اتوبوسها
سپر
بر
«
آزادی
,
زندگی
الصاق بر چسب سپر « زن ,
که بیرق بیداری ایران را در دست دارند
ایجاد گروه های کوچکتر برای پخش اعالمیه های محتوی نوجوانان و زنان به قتل  ۰در پایان گردهمایی مان ,
رسیده بصورت ناگهانی ( فِلَش ماب) در مراکز خرید
جانانه
کبوترها یا بالونهای سپید
آتش زدن پوسترها و بیلبوردهای رژیم
زاینده گان اعتماد و امید و
گســترش هر چه بیشتر فعالیتها در سراسر شهر برای پراکنده کردن و تقلیل شمار
بسیجی ها برای مقابله
را در آســمان رها کنیم تا به مهســاها ,نیکاها  ,حدیث ها ,نداها و دیگر جگر گوشه رویای نا آلوده عشقند و
.
بخوانند
برایشان
را
ما
آواز
و
بپیوندند
هایمان
آنها
در
سنگین
اشیاء
پرتاب
با
شاهراهها
ایجاد اختالل در
حد آرزوی من و ما را
تبدیل و اســتفاده محل کشتن مهسا به میدان یا خیابان مهسا  -تکرار این عمل  ۰دیگران را از ارتکاب به فحاشی و خشونت بر حذر داریم .
 ۰در کشورهای غربی مرگ رهبران و دولت خود را فریاد نمیزنند .خواستار بر کناری در آینه امروز شکل میبخشند
برای حیث  ,نیکا  ,سارینا و دیگر عزیزان پر پر شده عدم پرداخت قبض برق و غیره
آننــد .ما نیز نمیخواهیم که در غایت ,جای دیکتاتــوری را با دیکتاتور وطن فروش که
دیگری عوض کنیم .پس چه بهتر که از لغت «ســرنگونی» بجای «مرگ» استفاده در گنگی شب
طرفداران رژیم
کنیم .
از گلوشان
اطمینان دادن که پس از سرنگونی رژیم با همه با عدالت برخورد خواهد شد  ۰جلسه «شب بیداری» در کنار شمع و آتش در مناطق پر رفت و آمد برگزار کنیم  .نجوا و زمزمه نه
نه توسط انتقام گرفتن بی دلیل
 ۰انسان ذاتا خوب آفریده شده و مردمان خوب در دنیا فراوانند .تاریخ حرکتهای اخیر که
مردمی در جهان نشــان میدهد که آنها نیز درد دردمندان جهان را احساس کرده و
رژیم
طرفدار
های
رسانه
در
اخطار به و بایکوت تبلیغ کنندگان
خروش انگیخته-آوای همچو تندرشان
فرصت دادن به پلیس و بســیجی ها و شــرکتهای طرفدار رژیم برای متحد شدن  .میخواهند احساس تعلق و همدردی کنند .
نغمهٔهزار آوای بهشتی
نزدن طعنه و سنگ  ,مطلع و روشن کردن آنان .
را جاری میکند
آنان
به
اخطار
و
رژیم
طرفدار
شرکتهای
هک کردن  ,شناسایی  ,اعالم نام افراد و
آشنایی از طریق ن َفسی
هک کردن و اختالل در کامپوترهای شرکتهای طرفدار رژیم و اخطار به آنان
که از َد ِم عشق بیاید بیگانه را آشنا میکند
شرقیان آفتابی
هک کردن  ,شناسایی  ,اعالم نام قضات و اخطار به آنان
سرکوب
وسایل
واردکننده
هک کردن و اختالل در کامپوترهای شرکتهای
خوبی صفتان
.
کنند
عمل
ما
با
و
کنند
باور
که
کنیم
کاری
گالریها
کنسرتها,
بایکوت
و
در
شرکت
درخواست همراهی هنرمندان خاموش و عدم
از
درآوریم
حرکت
به
را
آنها
و
کنیم
قسمت
را
دلمان
حرفهای
خودشان
زبان
با
ی آنان
شراب زندگی لبریز
تصویر
و
کنیم
استفاده
ایران
تظاهرات
در
جوانان
نو
و
زنان
علیه
جنایات
پوسترهای
از
رژیم
بیلبوردهای
و
پوسترها
زدن
آتش
با رگهای سبز حیات امید
.
کنیم
پخش
آنان
بین
محلی
زبان
به
هایی
اعالمیه
با
را
کوچکتر
پوست شیر بر تن و
به آنان بگویم :
بچه ها تصویر تروریست و خرابکار ندارند
* ایران سرزمین زندگی است  ،آن را به سرزمین مرگ زنان و کودکان تبدیل کرده عسل شیرین در دهان
استفاده از سراسر دیوارها  ,خصوصا اطراف مدارس متوسطه برای افشا گری و دعوت اند
سلحشورانی که
* نایستید و نظاره گر نباشد
به فراخوانی
پخش اعالمیه توسط دانش آموزان در مدارس متوسطه برای افشا گری و دعوت * ما برای «زن و زندگی و آزادی» رویایی جهانی داریم ,بیایید با هم آن را به واقعیت فرشته نیستند
اما
تبدیل کنیم
به فراخوانی
روان فرشته دارند
پخش اعالمیه توســط دانش آموزان در مدارس متوسطه برای نرفتن به مدرسه * ما اینجا و در این برهه تاریخ جهان ،در کنار زنان و آزادی ایستاده ایم
* ما همچنان به سوی آزادی و برابری حرکت می کنیم ،به ما بپیوندید
در یک روز معین
تنها
بانوان نجیب شب
فریاد « به دنبال من « ،
پرنیان صبح
.
ما را به پیروزی میرساند
نظاره گران خارج از ایران
که من و ما
داغداری
ضجه
هر
و
شکنجه
زیر
فریاد
هر
برای
کشــنده,
و
خونبار
گلوله
هر
برای
۰
در برابرشان
در عوض  ,در عصر رســانه های بی نهایت  ,جنبش یکپارچه  ,قلبهای انســان های کنار قبر یک پروانه و گل نشکفته
زانو میزنیم
جهان را نشــانه گرفت و با آنها حرف زد و حرف دلش را با دل مخاطب مناسب در
و سر خم میکنیم
میان گذاشت .
یک پیام بفرستیم .یک فریاد بکشیم .
قصه دردمان که انسانیست را با آنها گفت و
قصه باورپذیر و واقعی شــیر دختران ایرانی ,این بهانه و بانیان آخر قصه رستاخیزی * رسانههای اجتماعی را با پیامهای داخل ایران و پیشنهاد تکثیر آنها بمباران کنیم .
من و ما در مصاف با گرگان درنده رژیم سفاک ایران  ,شنوندگان غیر ایرانی را مدافع * به سردبیران نشریات چاپی  ،تلویزیون و رادیو نامه بفرستیم و در برابر سکوتشان
شأن شایسته آنان کرد.
 ,آهی نکشیم و پایی .

داریوش فاخری
 ۱۱اکتبر ۲۰۲۲
 ۱۹مهرماه ۱۴۰۱

یک هفته پس از تظاهرات ایرانیان آمریکایی در برابر ساختمان  CNNدر لس آنجلس به تاریخ  5شنبه ششم اکتبر ،امروز  5شنبه  13اکتبر این مقاله در  CNNمنتشر شد .با سپاس از خبرگزاری CNN

پوشش خبری خیزش سراسری مردم ایران
در شبکه سی ان ان:

چگونه اعتراضات به یک خیزش ملی تبدیل شد
نزدیک به یک ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در برخی از شهرهای ایران با شعله ور شدن آتش درآسمان ،صدای تیراندازی و صحنههای
خونین ضبط شده در فیلمهای ویدئویی ارسالی ،نشانههایی از مناطق جنگی در این کشور است.
یکی از تظاهرکنندگان در حالی که صورتش با روسری مشکی و عینک تیره پوشانده شده بود ،در پیام ویدئویی به سی ان ان از شهر سنندج،
شهر کردنشین ایران ،می گوید« :دیشب نیروهای امنیتی به سمت خانه ها شلیک می کردند .آنها از گلوله های نظامی و جنگی استفاده می
کردند .من تا به حال ،چنین صداهایی را نشنیده بودم .مردم واقعاً می ترسیدند».
ویدئو دیگری که ظاهرا از پشت بام گرفته شده است ،درگیری بین معترضان جوان با نیروهای امنیتی کام ً
ال مسلح را نشان می دهد که در سطح
ی کردند ،در حالی که آنها سوار بر موتورسیکلت به سمت مردم معترض تیراندازی
خیابان ،معترضان به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب م 
می کنند.
فعاالن و كنشــگران در ســنندج که مقامات را متهم به برخورد بی رویه می کنند ،می گویند ،تعداد زیادی از نیروهای سپاه پاسداران عالوه بر
پلیس محلی در این سرکوب شرکت کرده اند.
به گزارش گروه حقوق بشر کردستان «هه نگاو» مستقر در اسلو ،پس از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی جمعیت معترضان ،یک کودک 7
ساله در آغوش مادرش جان باخت.
در حالی که نمیتوان بهطور مستقل آمار تلفات این درگیریها را تایید کرد،اما تصاویر وحشتناکی که در فضای مجازی منتشر شده و اظهارات
شاهدان عینی که به شبکه  CNNو همچنین گروههای حقوق بشر ارسال شده است ،نشان از کشتار خونین در این شهر را می دهد.
ویدیو ارســالی دیگری نشــان میدهد که راننده ای با شلیک گلوله ای به صورتش جان باخته ،در حالی که وی برای همراهی با معترضین تنها
بوق می زده است.
در شهر سنندج نیروهای امنیتی با گلوله به سوی مردمی که بوق می زنند ،شلیک می کنند .یکی دیگر از معترضان در یک پیام ویدئویی به
 CNNگفت :آنها به پیر و جوان شلیک می کنند و به هیچ کس رحم نمی کنند .مجروحان به بیمارستان نمی روند زیرا اگر به آنجا بروند پلیس
لباس شخصی آنها را دستگیر می کند .او می گوید « :ما برای آزادی در ایران تظاهرات می کنیم .برای زندانیان ،برای مردم ایران که خواهان
رفتن رژیم جمهوری اسالمی هستند .همه می خواهند این رژیم هر چه زودتر سرنگون شود»
فراتر از «اعتراض به اصالحات»
ی گردد و به نظر میرسد
علیرغم ادعاهای مکرر دولت مبنی بر وجود آرامش در شهرها ،این چنین صحنه های دلخراشی در سراسر کشور تکرار م 
غرب کشور با اکثریت کردها بیشترین بار سرکوب را متحمل میشود.
پس از مرگ مهسا امینی تاکنون ،معترضان در شهرهای مختلف با نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسالمی مبارزه می کنند.
کنشگران و کارشناسان بسیاری ،این اعتراضات را به عنوان « یک خیزش ملی و یکی از بزرگترین چالش های رژیم جمهوری اسالمی» از زمان
تأسیس آن توصیف می کنند.
رهام الوندی ،دانشیار تاریخ در دانشکده اقتصاد لندن ،به  CNNگفت« :این اعتراض برای اصالحات نیست .این قیام و خیزشی است که خواستار
ال متفاوت با آنچه قب ً
پایان رژیم جمهوری اسالمی می باشد و این چیزی کام ً
ال دیدهایم ،است».
در ماه گذشته ،معترضان ایران مراکز مهم اقتصادی و سیاسی رژیم را هدف قرار داده اند .فیلم های ارسالی نشان می داد که مردم در مرکز تهران
نیز به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کنند و آنها از حمله تظاهرکنندگان فرار می کردند .حتی در شهرهای محافظهکاری مانند مشهد

و قم  -قلب پایگاه قدرت این رژیم – نیز معترضان به خیابان ها آمده و بر علیه این رژیم شعار می دادند.
برخی از پاالیشگاه های گاز و نفت ایران نیز به معترضان پیوسته اند .شورای کارگران پیمانکاری نفت این کشور گفته است که بزودی اعتصاب
و توقف تولید نفت را اعالم خواهد کرد.
صنعت نفت شــاهرگ حیاتی اقتصاد ایران است که تحت فشار تحریم های ایاالت متحده که توسط دولت ترامپ در سال  2018اعمال شد و
توسط دولت بایدن تداوم یافت ،در وضعیت وخیمی قرار دارد.
ویدئوی ارسالی نشان می دهد که تجمعاتی که در پاالیشگاه ها به عنوان اعتراض به دستمزدها آغاز شده بود ،به اعتراضات ضد رژیم تبدیل شده
است و این کارگران شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر داده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران را مورد هدف قرار می دادند.
در مناطق کردنشین ،که گمان میرود اعتراضات سازمانیافتهتر از سایر نقاط این کشور باشد ،بسیاری از کسبه ،مغازههای خود را بستهاند .در
بازار تهران ،تعدادی از فروشگاهها در روزهای اخیر تعطیل کرده اند ،اگرچه برخی از کسبه میگویند که این کار را برای محافظت از مغازههای
خود در برابر اعتراضات و ســرکوبهای پس از آن انجام دادهاند .ولی هنوز اعتصاب عمومی که فعاالن و کنشگران ایرانی خواستار آن شده اند،
محقق نشده است.
اعتصابات کارگری در ایران بار معنایی تاریخی دارد .در سال  ،1979پاالیشگاه های نفت و گاز نقش مهمی در جنبش مردمی ایران ایفا کرد
بطوری که باعث سقوط محمدرضاشاه پهلوی شد و راه را برای انقالب جمهوری اسالمی هموار کرد.
نوک کوه یخ
کارشناسان می گویند که اقدام اعتراضی گسترده تری از سوی کارگران و بازاریان می تواند تشدید کننده این اعتراضات باشد.
الوندی می گوید« :اگر یک اعتصاب سراسری در کشور برگزار شود ،واقعاً دولت چه می تواند بکند .این امر دولت را کام ً
ال فلج می کند و ناتوانی
دولت را در برابر این جنبش نشان می دهد».
در همین حال ،سرکوب در بخشهای مختلف ایران ،به ویژه در شمال و شمال غرب با اکثریت کرد که قب ً
ال ادعاهایی مبنی بر بدرفتاری این رژیم
با اقلیتهای قومی داشتند ،به شدت ادامه یافته است.
هه نگاو ،گروه حقوق بشر کرد ،بر این باور است گزارشاتی که از خشونت علیه معترضان در این منطقه ارسال می شود« ،فقط قطرهای از اقیانوس
است» و تنها اطالعات جزئی درمورد سرکوب معترضین توسط نیروهای امنیتی در دست می باشد.
به گفته فعاالن و ناظر اینترنت نت بالکس  ،رژیم جمهوری اسالمی در تالشی آشکار برای سرکوب این اعتراضات ،به طور پراکنده اینترنت را در
سراسر ایران قطع کرده و در شهرهای کردنشین عالوه بر اینترنت حتی خطوط تلفن آنها نیز قطع شده است.
به گزارش نت بالکز ،از ســاعت  9:30صبح روز چهارشــنبه  12اکتبر در ایران ( 2بامداد به وقت شرقی) یک «اختالل بزرگ» در دسترسی به
اینترنت رخ داده است.
فعاالن کرد می گویند که رژیم جمهوری اسالمی شبکه تلفن ثابت این منطقه را نیز بسته است و خونریزی که در فیلم ها مشاهده می شود
تنها «نوک کوه یخ» می باشد.
رامیار حسنی از هه نگاو گفت« :رژیم ایران و دستگاه امنیتی ،هیچ محدودیتی نمیشناسند و تنها هدفشان خاموش کردن اعتراضات به هر نحوی
است».
جزئیات آنچه در داخل ایران اتفاق میافتد همچنان نادرست است ،اما تصاویر رسانههای اجتماعی حاکی از آن است که سرکوب توسط نیروهای
ی دسته جمعی و کشته شدن تعداد زیادی از معترضین شده است .با این حال ،دستگاه سرکوبگر
امنیتی جمهوری اسالمی منجر به دستگیر 
دولتی ایران نتوانسته است ناآرامی ها را فرو نشاند یا روحیه معترضان را که بسیاری از آنها را زنان جوان و دانش آموزان تشکیل می دهند را
کاهش دهد.
ترجمه از گروه خبری ایرانشهر
منبع  :سایت خبری سی ان ان
https://www.cnn.com/13/10/2022/middleeast/iran-protests-national-uprising-cmd-intl/index.html
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بیداری نسل Z

(دیجیتالی)

در رخدادهای اخیر یکی از سرنوشتسازترین گسلهای اجتماعی فعال شد:
گسل «سنت و مدرنیته» .سرنوشت ایران را تا اینجا همین گسل (یا نزاع) رقم زده و
در آینده نیز تعیینکنندهترین عامل خواهد بود .لرزههای این گسل باعث شد «گسل
شناختی» دیگری فعال شود که چشمها را خیره کرده:
نسل
ِ
«نسل ِزد( »)zبیدار شد.
در روزهای اخیر عموماً از رفتار و عملکرد نوجوانان متحیر شدهاند.
«نســل زد» یا «زی» اســت که شــامل نیمۀ دوم دهههفتادیها و کل
این همان
ِ
دهههشتادیها میشود.
سال  99نشریۀ «صبح صادق» مطلبی دربارۀ «نسل زد» درج کرده و گفته بود یکی
یـسیاســی در «نسل زد» نهفته است .بد نیست به
از بزرگترین تهدیدهای امنیت 
«نسل زد» (زومرها) و فرایند «جامعهپذیری» و «سیاسیشدن»شان نگاهی بیندازیم.
«نســل زد» پدیدهای جهانی است و بر بستر تحوالت و پیشرفتهای فناورانۀ جهان
تعریف شده است ،اما تحلیل دربارۀ آن باید در دو سطح باشد« :جهانی» و «بومی».
بخشی از ویژگیهای «زومرها» جهانی است ،اما عوامل بومی روی آنها اثر میگذارد.
اساس تفاوت دهه قبل (ایگرگیها) و زومرها این است که فناوریهای مجازی «وارد
زندگی ما شد» ،در حالی که زومرها «وارد دنیای فناوری» شدند.
به زبانی استعاری ،یعنی «فجازی» در دنیای ما به دنیا آمد ،در حالی که زومرها در
«فجازی» به دنیا آمدند.
گوشی هوشمند «وارد زندگی ما شد» ،اما زومرها از ابتدا در گوشی هوشمند متولد نسل ایگرگ یا به دست نمیآورد یا در سن باالتر (پس از سن بلوغ) به دست میآورد.
شدند .اما مسئله فراگیرتر است...
از دیگر سو به دلیل پایین آمدن رشد جمعیت این نسل ،رقابت دروننسلی میانشان
زومرها باالترین حد «عزتنفس» را دارند .آنها کمتر از همۀ انسانهای پیشینشان کاهش یافته و مالیمتر شده و در عوض با فرصتهایی که خانواده در اختیارشان قرار
«خواهــش و التماس کردهاند» و یا اص ً
ال کتــک نخوردهاند یا به ندرت تنبیه بدنی میدهد ،با ابعاد روحی و جسمی خود به خوبی آشنا میشوند .تمرکز این نسل دیگر
شدهاند .زومرها کمتر از گذشتگانشان تحقیر شدهاند.
روی رقابت با دیگران نیست ،بلکه بیشتر درگیر کشف و پرورش خویشند( .امیدوارم
در سن خردسالی در «اجتماع خانواده» به «عضوی کامل با حق رأی» تبدیل شدهاند این انگارۀ قدیمی و عارفانه از افکار ما ایرانیها بیرون رود که فکر میکنیم ریاضت و
و بیشــترین ابزارهای ابراز وجود را نیز داشتهاند .به همین دلیل ،جامعهپذیری آنها محرومیت باعث بزرگی میشود).
بسیار زودتر از نسلهای پیشین رخ داده و شخصیت
ِ
اجتماعی آنها زودتر و مستقلتر این نســل با ســطح باالی مراقبت خانوادگی ،بیشتر از نســلهای پیشین مشاورۀ
از پیشینیان شکل گرفته .داشتن ابزارهای ارتباطی گسترده به آنها اجازه داده در برابر روانشناســی و روانپزشکی گرفته و خویش را بیشتر کاویده و با خود ارتباط برقرار
اقتدارگرایی خانوادگی مقاومت کنند و پشتوانه و گریزهای روانی بیرون از خانه بیابند .کرده .همین مشاورهها ،بهرهمندی از «تربیت جنسی» و نیز بهرهگیری از ارتباطات
ِ
مجازی ،باعث «شرمزدایی» گسترده در آنها شده.
به دلیل اینکه زومرها عموماً تکفرزند هستند یا فقط یک خواهر و برادر دارند« ،حریم نســل زد ارتباط بسیار کمتنشتری با جســم و امیال خود دارد و عوارض عاطفی
خصوصی» بسیار بزرگی دارند .این نسل بزرگترین حریم خصوصی را در تاریخ همۀ کمتری دارد.
ِ
نســلهای ایرانی داشته .حریم خصوصی بنیاد استقالل شخصیتی است؛ چیزی که زومرها از آنجا که درون شبکههای اجتماعی به دنیا آمدهاند ،توان ارتباطگیری باالیی

دارند؛ با سرعت گروهسازی میکنند و همبستگی در آنها روانتر و مکانیکیتر صورت
میگیــرد .آنها باالترین میزان ارتباطات ،و در نتیجه باالترین مهارتهای ارتباطی را
دارند .به همین دلیل الگوریتمهای اجتماعی پیچیدهتری در ذهنشان وجود دارد و
حل مسئلۀ باالتری
همزمان به دلیل بهرهمندی گســترده از ابزارها از کودکی ،توان ِ
هم دارند.
همۀ اینها باعث میشــود توجه آنها زودتر به جامعه معطوف شود ،زیرا داشتههای
فردیشان زودتر تأمین شده و در نقطۀ مناسبی از هرم مازلو ایستادهاند .این وضعیت
ل و تمرکز بر وجوه روحی و شخصیتی همراه
وقتی با ســطح بسیار باالی اســتقال 
میشود ،باعث میشود زومرها خیلی زود سیاسی شوند .یک عامل بسیار مهمتر هم
این است که این نسل کمترین سلطهپذیری را دارد .آنها خیلی زود با هر نوع اقتداری
درگیر میشود و بسیار کمتر تمایل به اطاعت دارند .فرمانبری برای آنها امری بدیهی
نیســت و کمتر از همۀ انسانهای پیشین از عصر یخ تاکنون «سلطهپذیر»ند .حال
نســل تابندندان «هوشمند» مانند نئاندرتالها
بازنده کســی است که در برابر این
ِ
رفتار کند.

سخــنی با عالیـجنـاب رئیــسی
سالم
من نمی خواستم در چنین شرایط حساسی مزاحم وقت گرانبهای شما شوم  .ولی به
عنوان یک ایرانی ناگزیر شدم قلم را بر کاغذ بلغزانم و تا دیر نشده چند جمله ای را
برای حضرتعالی بنویسم
دیروز شما جوانان معترض را به مگس تشبیه کردید  .البته اشاره نکردید که صدای
وزوزآنها اگر گوش پر از پنبه نمایندگان ملت را کر نکرده باشــد و اســب کرخت
سیاســت را از خواب بیدار نکرده باشــد  ،به گوش جهانیان رســیده است و آنها با
همسرایی آهنگ «برایه» و «بریدن گیس »و «تراشیدن مو »به صورت نمادین اعالم
می دارند که وزوز این مگسهای تازه از تخم بیرون آمده پر شور و جوان را شنیده اند
عالیجناب رییســی ؛ نمی دانید که اینها دیگر مگس نیستند بلکه به قول افالطون
در کتاب خرمگس آتن (دفاعیات ســقراط ) مانند او چون خرمگسهایی شده اند که
خودتان در طی سالها در مدارس و دانشگاههایتان پروراندید
اگر به علوم انسانی و تحقیقات میدانی علوم اجتماعی در دانشگاه اهمیت بیشتری می
دادید و می دادند و آن را نفی نمی کردید و نمی کردند  ،خیلی زودتر متوجه می
شدید که آنها همان به اصطالح «خرمگسهای
اجتماعی »هستند که که نظریات غالب بر کشور و شرایطِ امور را به چالش می کشند
و پرسشهای نو می کنند بهطوری که گاه برانگیزاننده و یا به طریق اولی بسیارآزار
دهنده است

( .به نقل از ویکی پدیا)
اینها همان مگســهایی هستند که از  ۴۳سال پیش از همان خس و خاشاک بیرون
آمدند و با واژه های نکن  ،نخند  ،نیاموز  ،نشنو ،نبین  ،نخور  ،نرو  ،ننویس  ،نپرس ،
نخوان  ،نیندیش ،نگو  ،نپوش  ،نرقص  ،نسرای  ،نزن  ،نساز  ،ننواز  ،نبوس  ،هزاران
نه دیگر
تغذیه شدند و رشد کردند و این بار تبدیل به خرمگس شدند  .همان خرمگسهایی
که با پرسش و با به چالش کشیدن سیاستی که متاسفانه با دیانت گره خورده  ،می
خواهند به قول افالطون اسب کرخت سیاست کشور را به حرکت در آورند
این خرمگســها را خود شما و امثال شــما پروراندید تا االن به جان تارو پود فرش
سیاست نخ نما شده تان بیفتند  .فرش سیاست پر از رنگهای تزویر و دروغ و پنهان
کاری و دورویی که بر دار قالی دیانت بافتید و مقدسات این مردم را هم با خود نابود
ساختید
این «نهضت خرمگسان »را خودتان با افکار و اعمال خودتان پروراندید  .درست مثل
ویروس هوشمند تاجدار که کشورهای قدرتمند جهان به عنوان سالح بیولوژیک آن
را طراحی کردند و تمام دنیا از جمله خودشــان را به زانو درآورد  .این نهضت حتی
اگر به سامان نرسد  ،دنیا را زیر و زبر خواهد ساخت  .بال هر خرمگس را که ببرید ،
درست مثل ققنوس ،پرنده افسانه ای شاهنامه  ،از آن صدها بلکه هزاران خرمگس
دیگر زاییده خواهند شد

آری ،این نهضت« ،نهضت خرمگسان
»اســت و غذایشان کلمات گهربار
امثال شــما عالیجنابانی است
که نمــی دانند گاه ســکوت
شرط خردمندی است .شما
هستید که هر روز با بریدن بال
خرمگســی  ،هزاران خرمگس
دیگر را تولید می کنید  .به قول
حضرت امام «بترســید از یوم اهلل
» .که آن روز انبوه خرمگســان در
میدان آن کاری را خواهند کرد که
.................
حتی از نوشتنش هم وحشت
می کنم  .دیگر بس اســت .
نقطه
ارادتمند
اینونیموس

چکیــده کتاب  /در باره نویســنده
کتــاب« یهودیان ایــران» یکی از
زیباترین و پیچیده ترین داســتان
های ناگفته زمان ما را به تصویر می
کشــد .جامعه غرب اغلب یهودیان
در ایران را جامعه ای اســیر و تحت
ســتم تصور می کنند که در داخل
کشــور خود بیگانه انــد و در عین
حــال از ترک آن نیز محروم شــده
اند .کتاب «یهودیان ایران» مجموعه
مصوری از ایران قرن بیســت و یک
اســت که نمای منحصربهفردی از
جامعه یهودیان دراین کشور را ارائه
ی دهد و معموالً برای دنیای غرب
م
ناشناخته است .حسن سربخشیان،
عکاس خبری ،دو ســال را در میان
جوامع یهودی ایــران زندگی کرده
و در دورهمی هــای خانوادگی آنها
شــرکت کــرده اســت .او با کمک
همکار روزنامه نگار خود بنام پروانه
وحیدمنش  -نحوه زندگی یهودیان را
مستند کرده است .فراتر از رویارویی
های شناخته شده منطقه ای ،عکس
هایی که سربخشیان گرفته ،زندگی
واقعی جامعه یهودیــان ایرانی را به
تصویر کشیده اســت به طوری که
آنها از نظــر تابعیت ،ایرانی و از نظر
مذهبی  ،یهودی هستند .این مسأله
نشــان از وفاداری آنها به کشورشان
است حتی اگر کشورشان با سرزمین
اجدادی آنها از نظر سیاسی در تضاد
باشد .کتاب «یهودیان ایران» با بیش
از یکصد عکس تمام رنگی ،همراه با
حاشیه نویسی بسیار و با مقدمه ای
که توسط مورخ « لیور بی استرنفلد»
نوشته شــده است ،دیدگاه غربی ها
را نسبت به این جامعه مذهبی زیر
سوال می برد.
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همبستگی جوانان ایرانی-آمریکایی با خیزش ملی مردم ایران
در سراسر ایاالت متحده ،بسیاری از جوانان ایرانی-
آمریکایــی برای حمایت از خیزش مــردم ایران به
شــبکه های اجتماعی روی آورده اند و برخی دیگر
در حال سازماندهی تظاهراتی در جهت تغییر رژیم
جمهوری اسالمی می باشند.
مانا شوشــتری در کنفرانســی که از سوی روابط
عمومی همبســتگی ایرانیان-آمریکایی در دانشگاه
لس آنجلس کالیفرنیا برگزار شده بود ،شرکت کرده
و می گوید « :با شنیدن خبر و مشاهده فیلم مهسا
امینی بسیار شوکه شدم!»
او با اشــاره به اعتراضات اخیر در ایران که با مرگ
امینی جرقه زده شــد ،می گوید در پی اعتراضات،
تاکنون دهها نفر از جمله چندین نوجوان توســط
نیروهای امنیتی کشــته شده اند.او اضافه می کند
که این تصاویر نشان دهنده وحشیگری محض رژیم
جمهوری اســامی و شــجاعت معترضان در ایران
است.
رکسانا عامری 27 ،ساله اهل لس آنجلس ،می گوید:
«در طــول عمرم هرگز فکر نمی کــردم که بتوانم
انقالب دیگری را ببینم».
در «تهرانجلس» ،جامعه ای متشکل از مهاجران ایرانی مقیم لس آنجلس از جنوب
کالیفرنیا گرفته تا وست وود و اورنج کانتی که بزرگترین جامعه خارج از ایران محسوب
می شود ،نشانه هایی از همبستگی ایرانیان آمریکایی با مردم ایران مشاهده می شود
برخی از کســبه محلی پرچم سه رنگ ایران قبل از انقالب سال  1979را به اهتزاز
درآورده اند که بر روی آن یک شیرخورشید نقش بسته است ،نمادی که نشان دهنده
مخالفت با رژیم مذهبی ایران به جای واژه «اهلل» است.
عامری اضافه می کند« :در حالی که من عالقه بسیاری به فرهنگی که در آنجا بزرگ
شده ام دارم ،ولی شجاعت محض دختران جوان ایران برای من الهام بخش است که
به معنای واقعی برای آزادی های اساسی خود می جنگند و هر روز جان خود را به
خطر می اندازند».
دلبر حمزه پور 23 ،ســاله ،دانشجوی ایرانی و کارمند رستوران ایرانی به نام «خلیج
فارس» ،که در پاییز امســال برای بازدید بســتگانش به ایران رفته بود می گوید در
برخی از اعتراضات اخیر شرکت کرده درحالی که هرگز نتوانسته است بدلیل قطعی
اینترنت به واتس اپ وصل شود .او برخورد نیروهای امنیتی با مردم را «وحشتناک»
خواند و این اعتراضات را «انقالب جدید»دیگری در ایران عنوان کرد.
آرمان کارشناس 24 ،ساله ،دانشجوی دانشگاه برکلی کالیفرنیا که نگران دوستانش
در ایران است ،می گوید« :شش روز پیش برای یکی از دوستانم به ایران پیام فرستادم
ولی دیروز جواب گرفتم .اگر اتفاقی افتاده باشد ،ما چند روز بعد در جریان قرار می
گیریم» .
دانشجویان در سراســر ایاالت متحده از جمله در دانشگاه های کارولینای جنوبی،
مریلند ،اوهایو و میشیگان نیز با خیزش مردم در ایران اعالم همبستگی کرده اند.
ثمین عیانی فرد 28 ،ســاله ،دانشجوی دانشــگاه ایالتی میشیگان و رئیس انجمن
دانشجویان ایرانی این دانشگاه ،می گوید :این گروه طی چند هفته اخیر پست های
بسیاری در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و تظاهرات متعددی را در حمایت از
حقوق بشر در ایران سازماندهی کرده است.
این گروه دانشجویان ایرانی تأکید می کند« :هرگونه اقدام کنشگرانه بسیار مهم است
زیرا باعث افزایش آگاهی افراد به ویژه آنهایی که با سرکوب رژیم جمهوری اسالمی
ایران آشنا نیستند ،می شود».
در ادامه عامری میگوید« :از این که چگونه دوســتان غیرایرانی من در شبکههای
اجتماعی به طور کلی در برابر این موضوع ســکوت کردند ،شوکه می شوم .زیرا من
انتظار دارم  ،آنها کمی بیشتر در مورد این چنین جنبش عظیم حقوق زنان صحبت
کنند .».به همین دلیل اســت که من عالوه بر شــرکت در تظاهرات و سازماندهی
رویدادها در لس آنجلس ،از اینســتاگرام برای مشارکت دوستان در حمایت از این
هدف استفاده می کنم» .
عامری در ادامه اظهار می کند « :فکر میکنم اگر کســی هستید که میترسید در
مورد اعتراضات ایران پست بگذارید ،شما هیچ کاری انجام نمی دهید .زیرا حتی اگر
یک مطلب را در مورد اعتراضات پست کنید ،بسیار تأثیرگذار است».
الهام یعقوبیان ،نویســنده و فعال ایرانی آمریکایی مستقر در لس آنجلس ،به همراه
فراهانی پور مالک رستوران «خلیج فارس» که در سازماندهی تظاهرات دانشجویی
طرفدار دموکراســی در ایران در سال 1999نقش موثری داشته است ،می گوید :از
واکنش مقامات و مسئولین ایاالت متحده برای حمایت از ایرانیان معترض نسبت به
رژیم جمهوری اســامی ،ناامید است .او می گوید« :مقامات آمریکا که خود را فعال

حقوق زن می نامنــد و وانمود می کنند برای حقوق زنان می جنگند ،هیچ یک از
آنها زبان باز نمی کنند و حمایت خود را از اعتراضات مردم ایران نشان نمی دهند».
این درحالی است که چندین مقام آمریکایی ،از جمله رئیس جمهور بایدن ،حمایت
خود را از اعتراضات ابراز کرده اند.
بیژن خلیلی ،یک فعال قدیمی ایرانی-آمریکایی که در پی انقالب  1979زندانی شده
بود ،اظهار می کند :از اینکه این اعتراضات از شکاف در جامعه ایرانی و دیاسپورا فراتر
رفته است ،بسیار شگفت زده شده است.
وی تأکید می کند« :این خیزش سراســری مردم ایران ،یک قیام سکوالر است که
توسط هیچ مذهب یا ایدئولوژی هدایت نمیشود».
امــا برخــی از جوانان کرد آمریکایی بــر این باورند که از گفتمــان پیرامون مرگ
مهساامینی کنار گذاشته شده اند.
الزم به توضیح است که مهساامینی در استان کردستان در شمال غربی ایران زندگی
میکرد ،جایی که جوامع کردی مدتها به حاشــیه رانده شده اند ،کردها عالوه بر
ایران ،در کشورهای عراق ،ترکیه و سوریه متمرکز شده اند که تمامی آنها با تبعیض
روبرو می باشند.
کردهای ایران مدتهاست به دنبال منطقهای خودمختار در داخل ایران بودهاند که
اغلب از زور برای سرکوب ناسیونالیســم و اعتراضات کردها استفاده شده است .در
جریان خیزش مردمی ایران ،رژیم جمهوری اســامی به پایگاه های احزاب کرد در
تبعید ،در آن سوی مرز ایران در منطقه خودمختار کردستان عراق دو بار حمله کرد.
کردستان عراق یکی از متحدان کلیدی ایاالت متحده در مبارزه با داعش بود ،اگرچه
دولت ایاالت متحده رسما از تشکیل کردستان عراق مستقل حمایت نکرده است.
مازی مصطفی 17 ،ساله ،یک نوجوان کرد آمریکایی که در کالیفرنیا زندگی میکند،
می گوید :احساس میکند هویت کردی او با تمرکز بر هویت ایرانی توسط رسانهها و
فعاالن کم رنگ شده است و آنچه ما با آن مواجه هستیم به اصطالح فقط «ایرانی»
متفاوت است .بنابراین من فکر میکنم در دوران جوانی باید مطمئن شویم چه کسی
هستیم و برای چه چیزی میجنگیم و چرا تاریخ خود را یاد می گیریم».
مصطفی پرچم کردستان را در تظاهرات مرکز شهر لس آنجلس به اهتزاز درمی آورد
که توجه هزاران نفر را به خود جلب کرده است .در این مراسم ترکیبی از پرچم ایران
و کردستان به اهتزاز درآمده بود.
عامری همچنین در رویدادی که در روز ســه شــنبه گذشــته در مدرسه دخترانه
مارلبــورو در مرکز لس آنجلس به نمایندگی بنیاد زنان ایرانی-آمریکایی ،یک گروه
ملی توانمندسازی زنان دراورنج کانتی ،برگزار شده ،نیز شرکت کرده است.
او اذعان می کند« :زنان ایرانی ،نترس ترین و شجاع ترین زنانی هستند که تا به حال
دیده ام ولی ما در واکنش به شــجاعت آنها ،اگر حرف نزنیم و اقدامی نکنیم ،بسیار
محافظه کارانه عمل کرده ایم که این اص ً
ال شایسته نیست»
ترجمه :گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
منبع خبر :سایت خبری واشنگتن پست

https://www.washingtonpost.com/nation/13/10/2022/young-iranian-americans-areorganizing-wake-iran-protests/

تقویم عبری  )2023-2022( 5783شرکت کتاب منتشر شد
این تقویم شامل مشخصات زیر است
شیوه شادروان کهن صدق در انتشار این تقویم رعایت شده است
دارای سه تقویم عبری  -میالدی  -خورشیدی
ساعتهای شرعی برای انجام فرایض دینی یهودی
کلیه رویدادهای مذهبی یهودی با جزییات الزم
کلیه رویدادهای مهم ایرانی
رویدادهای سیاسی ،اجتماعی ،تاریخی اسرائیل
نام و مشخصات سازمانهای ایرانی یهودی در کالیفرنیا و نیویورک
نام درگذشتگان ایرانی یهودی با تاریخ عبری درگذشت برای

یادآوری نام آنها در نیایش روزانه
بیژن خلیلی
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در کانون خبر:

ماندن در تهران
بزرگترین لذت زندگی
حســاب توییتر موسســه فیلم بریتانیا ویدیویی از مانی حقیقی ،بازیگر و کارگردان
منتشر کرده که در آن به زبان انگلیسی با کسانی که قرار است فیلم تفریق او را در
جشــنواره فیلم لندن ببیند صحبت کرده است و با اشاره به ممنوع الخروج شدن و
ضبط پاسپورتش گفته :در این لحظه تاریخی ماندن در تهران بزرگترین لذت زندگی
اوست.
بد نیست بدانید مادر مانی حقیقی  ،لیلی گلستان از مترجمان سرشناس و پدر او نیز
نعمت حقیقی  ،فیلمبردار پرآوازه ی ایرانی است! همچنین او نوه ابراهیم گلستان ،
کارگردان ،نویسنده و مترجم ایرانی است .خواهر او صنم حقیقی  ،وکیل حوزه نفت
و گاز و همچنین کارمند اوپک است.

رده بندی شهر های آمریکا از نظر امنیت اعالم شد
مؤسســه  Wallet Hubکه یک مؤسسه پژوهشی مستقل است گزارش خود را در
رتبه بندی شهرهای آمریکا به عنوان امنترین تا ناامنترین منتشر کرد.
در این بررسی ۴۲ ،عامل اصلی مورد بررسی قرار گرفته و شهرها بر اساس امتیاز خود
در  ۳بخش امنیت خانه و محله ،خطرهای طبیعی و امنیت مالی تقسیم شدهاند.
برای نمونه شهر کلمبیا در مریلند با  ۸۵/۹۹امتیاز در باالی جدول است .گرچه این
شهر از نظر امنیت محله و خانه رتبه نخست را دارد در مورد خطرهای طبیعی رتبه ۶۳
و امنیت مالی در رده  ۹۲است .شهر فری مانت کالیفرنیا در رتبه  ۱۷است و ۷۹/۹۸
امتیاز دارد و گرچه در مورد خانه محله در رتبه  ۱۰و امنیت مالی در رتبه  ۵است اما
در مورد خطرهای طبیعی در رده  ۱۵۷قرار گرفته است.
اروایــن کالیفرنیا در رده  ۲۶اســت و  ۷۹/۲۵امتیاز دارد که از نظر امنیت محلی در
آمریکا در رده  ۶و خطرهای طبیعی  ۱۵۰و امنیت مالی در رده  ۶۱است

ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند
اهمیت آن دو چندان می شود.
در مورد سازمان اطالعات و امنیت کشور ،ایران (ساواک) دیدگاههای مختلفی وجود داشته
و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد.
مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در دستگاههای
اطالعاتی مهم دنیا شــامل  CIAآمریکا MI6 ،انگلســتان ،موساد اســرائیل گذرانده و نیز
تحصیالت خود را در دانشــکده ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به
پایان رسانده است.
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل  70ساله تجربه و
بیش از  22ســال خدمت در ساواک است .توانســته است اطالعات مفید و جامعی در مورد
عملکرد ســاواک بویژه در باره اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی
را در اختیار نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد .او بر بســیاری از ناگفتهها ،نادیدهها،
ناشنیدهها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.

برگزاری پنل بحث و گفتگو با عنوان« نقش جنسیت و زنان در
اعتراضات کنونی ایران» در دانشگاه UCLA
مطالعات ایرانی دانشگاه یوســی ال ای ( )UCLAدر نظر
دارد پنل بحث و گفتگویی با عنوان « نقش جنسیت و زنان
در اعتراضات کنونی ایران» برگزار کند .این جلســه در روز
یکشنبه  30اکتبر  2022ساعت  11:30صبح به وقت غرب
آمریکا(پسفیک تایم)از طریق زوم به زبان فارسی برگزار می
شود.
عناوین و پرســش های این بحث و گفتگو بشرح ذیل می
باشد.

« ناشر»

 -1وقتی اعتراضات تبدیل به انقالب می شود:
آیا ما شاهد یک حرکت انقالبی گسترده هستیم؟ وضعیت
موجود سیاسی در چه مقطعی تغییر خواهد کرد؟
 -2صدا و چهره:
صدای چه کســانی شنیده می شــود؟ چگونه این جنبش
تنوع قومی ،جنسیتی و طبقاتی در ایران را در بر می گیرد؟
پراکندگی ایرانیان چگونه پذیرفته می شود و نقش جهانی
در این جنبش چیست؟
نتایج احتمالی:
چه امیدهایی برای کشور و مردم ایران وجود دارد؟
• چگونه این رویدادها می تواند ایران را به جلو ســوق دهد
و آیا دموکراسی پایداری در آینده کشور شکل می گیرد؟ تاثیر جهانی آن چیست؟
مشخصات بحث کنندگان:
 -1محمدعلی کدیور ،استادیار جامعهشناسی و مطالعات بینالملل از کالج بوستون که
آثار او با کاوش در علل و پیامدهای جنبش های اعتراضی به جامعه شناسی سیاسی
و تطبیقی-تاریخی کمک کرده است .او نویسنده کتابی با عنوان «سیاست مردمی و
راه به سوی دموکراسی پایدار»است.
 -2مهرانگیز کار فارغ التحصیل رشــته حقوق از دانشگاه تهران ،وکیل حقوق بشر،
نویسنده ،سخنران و کنشگر معروف بین المللی که مدافع حقوق زنان وحقوق بشر در
ایران و جهان اسالم می باشد .او نویسنده کتاب «عبور از خط قرمز» است.

310.477 7477
منتشـر شـد
 -3زینب پیغمبرزاده محقق ،مدرس و کنشگر فمینیستی دگرباش و مدرس در ایران
آکادمی و یکی از بنیانگذاران و عضو هیئت مدیره اسپکتروم(ســازمان فمینیستی)،
دگرباش مستقر در فرانسه و محقق جامعه شناسی در دانشگاه هادرسفیلد انگلستان
است.
 -4فاطمه شمس متخصص ادبیات فارسی در حال حاضر به عنوان استادیار ادبیات
نوین فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به فعالیت است .کار او بر تقاطع ادبیات،
سیاست و جامعه متمرکز است .او نویســنده کتاب «انقالبی در قافیه :هماختیاری
شاعرانه در حکومت جمهوری اسالمی» است.
الزم به ذکر است که برای شرکت در این رویداد ،ثبت نام الزامی است.

در کوچه پس کوچه های غربت ( 2جلدی)

روایت ماندگاری ( 2جلدی)

در پشت جلد کتاب می خوانید ... :هرچند غربت امروز با غربت ده سال پیش زمین تا آسمان
فرق کرده است .هرچندغربت آنقدر پریده رنگ به نظر می رسد که شاید روزی با سازش و
حل شدن اشتباه شود ،هرچند که من غریبه ،پس از یک سفر چند روزه ،در نهایت شگفتی
حس می کنم دلم برای خانه ام در لس آنجلس تنگ شده است نه برای خانه ام در تهران،
ولی با سماجت یقه غربت را رها نمی کنم .انگار می ترسم خود را گم کنم ،می ترسم بخشی
از وجودم را از دست بدهم ،می ترسم بی هویت شوم ،به همین دلیل درحالی که امروز با
تمام کوچه پس کوچه های شهر لس آنجلس آشنا هستم و در مقابل کوچه دوران کودکی یا
نوجوانی خود را به سختی به یاد
می آورم .باز هم اینجا را غربت
و آنجا را خانه می نامم و دل را
به این باور می سپارم که از خانه
دورم...

ردپای ملت ها واقوام را می توان در گورســتان هایی که سده ها پس از حضورشان در خطه ای
کشف می شود ،پیدا کرد و به شناختی هرچند ناکامل از آنان دست یافت .سال ها بعد ،هنگامی
که رهگذری کنجکاو پایش به شهر فرشتگان برسد و به دیدار هر یک از گورستان های این شهر
برود ،خواهد فهمید که در اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست و یکم ،مهاجرانی در این شهر
زندگی می کردند که در میان شان شمار زیادی هنرمند ،فرهنگی ،دانشگاهی ،نخبه ،کوشنده
سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر جالی وطن کرده یا از زندان جمهوری اسالمی گریخته بودند که
شمع وجود تنی چند از آنان زود خاموش شد .سنگ نوشته های آرامگاه ابدی هر یک از اینان در
گورستان های لس آنجلس ،برلین ،پاریس ،لندن و شهرهای دیگر راویان کوچ بزرگ تاریخی اند و
چندان زیاد که شمارش همگی کار
آسانی نخواهد بود .نام هر یک از
این بزرگان در خاک غربت خفته،
به یاد آن رهگذر می آورد که بر
ســر این قوم مهاجر چه رفت و
روایت ماندگاری شان چه بود.

هما سرشار

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

هما سرشار

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب
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 7اکتبر تا  13اکتبر (  15مهر تا  21مهر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
جمعه  22مهر  14اکتبر
 1316خورشيدى (  1937ميالدى)
نخستين ســنگ بناى كارخانه ذوب آهن در پشت كوه بیبى شهربانو
نصب شد
 1317خورشيدى (  1938ميالدى)
زادروز شهبانو فرح پهلوى
 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
تحصن دكتر محمــد مصدق و تنى
چند از هم فكرانش برابر كاخ شاه
 1342خورشيدى ( )1963
صدور حكم اعدام طيب حا ج رضايى
و اسماعيل رضايى
 1398خورشيدى ( )2019
درگذشــت حسین دهلوی موسیق دان در ســن  ۹۲سالگی در تهران(
متولد )۱۳۰۶

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز
تا پایان  ،پشتیبانی می کند

چهارشنبه  27مهر  19اکتبر

 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
رضاشاه پهلوى به تبعيدگاه خود ،جزيره موريس ،وارد شد
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
تيرباران گروه اول افسران تودهاى از جمله مرتضى كيوان – روزنامهنگار
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
امضاى طرح همكارى استفاده از اصل چهار ترومن
 1371خورشيدى (  1992ميالدى)
درگذشت حبيب اهلل بديعى ،آهنگساز
و نوازنده ويولون
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشــت علينقــى منــزوى،
كتابشــناس نامــى و از اســتادان
شنبه  23مهر  15اکتبر
اسالمشناسى علمى درايران معاصر ،در
منزل خود در كوى سعادت آباد تهران.
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
وى هنگام مرگ  89سال داشت .او در
تأسيس كانون بانوان ايران
سال  1301خورشيدى در خانوادهاى
 1339خورشيدى (  1960ميالدى)
روحانى در شهر سامرا در عراق به دنيا
جواهرات سلطنتى به عنوان پشــتوانه اسكناس به خزانه بانك مركزى
آمد .او بزرگترين پســراز چهار پسر شيخآقا بزرگ تهرانى ،عالم و مؤلف
ايران تحويل داده شد
نامى شيعه بود.
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
قرائت متن «ما نويســندهايم» با امضاي  134نويســنده ايرانی ،توسط آقا بزرگ تهرانى صاحب كتاب الذريعه الى تصانيف الشيعه است ،كه از بزر
آتورميلر ،در انجمن قلم آمريکا و پخش اين خبر در سراســر جهان ،که گترين فرهنگهاى جامع آثار شيعيان به شمار میرود.
يکی از انگيزههای شتاب جمهوری اسالمی در کشتار نويسندگان ايرانی
پنجشنبه  28مهر  20اکتبر
شد .

یکشنبه  24مهر  16اکتبر

مهرداد بحری

انتشار روزنامه « مساوات « به مديريت سيدمحمدرضا شيرازي
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
استعفاى مهدوى كنى از نخست وزيرى

CA DRE # 01035809

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

 1248خورشيدى (  1869ميالدى)
زادروز ستارخان  -سردار ملى جنبش مشروطيت

 1287خورشيدى (  1908ميالدى)
تشكيل نخستين گروه سوسيال دمكرات در تبريز
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
تصويب قانون عفو زندانيان سياسى
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
قطع مناسبات سياسى ايران با انگليس
 1368خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت مرتضى حنانه  -موسيقيدان و
آهنگساز
 1384خورشيدى (  ) 2005ميالدى
درگذشت هادى حقوقى  -روزنامه نگار
و ناشر نشريه خواندنيها در لوس آنجلس

دوشنبه  25مهر  17اکتبر
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
قتل فرخى يزدى شاعر و روزنامهنگار آزاديخواه در زندان قصر ( توسط «
آمپول هوا «ی پزشک احمدی )
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
صدور فرمان تشــكيل كتابخانه پهلوى براى تمركز كليه كتب خطى و
اسناد تاريخى

سه شنبه  26مهر  18اکتبر
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)

 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
زادروز منوچهر كهن  -شاعر و زندگينامه نويس
 1383خورشيدى (  1993ميالدى)
درگذشت یداهلل شیراندامی هنرپیشه سینما و تئاتر در لس آنجلس (زاده
 ۱۳۱۴در شهرستان مرو استان خراسان) در لس آنجلس ،کالیفرنیا.
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت مهرانگيز دولتشاهى ،نماينده مجلس شوراى ملى (در دوران
پهلوى) و ازفعاالن جنبش زنان ،پس از مدت ها بيمارى در پاريس

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus
Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com
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بنگاه خبری ایرانشهروند

در این توفان جنایت و خشونت جمهوری اسالمی ،می توان طنز نوشت آیا؟

سرمقاله ایرانشهروند :برای ایرانیان خارج از کشور!

در ماه های منتهی به پیروزی انقالب دزدیده شــده اسالمی  ،57فعالین و البی های
ایرانی خارج از کشــور نقش مهمی در برداشتن حمایت کشورهای غربی از حکومت
پهلوی و شناســاندن خمینی به عنوان رهبر انقالبیون به دولت ها و ملت های غربی
داشتند .دانشجویان و بسیاری از به اصطالح روشن فکرهای چپی و اسالمی مقیم اروپا
و امریکا دست در دست هم برای سیاه نمایی حکومت پهلوی و معرفی خمینی (لعنت
اهلل علیه) به عنوان ناجی ملت ایران تالش کردند و با پیروزی انقالب مجعول شان مزد
این کوشش را گرفته و نگون بختی ملت ایران را رقم زدند تا امروز ...
 ...اما امروز ما باید بیش از آنان بکوشــیم تا در کشورهایی که کار و زندگی میکنیم،
صدای مردم مظلوم ایران شنیده شود و جنایت های جمهوری اسالمی نمایان! آنان
که دســتی بر آتش دارند و با دولت های متبوع شان در ارتباط هستند یا می توانند
از نمایندگان مجلس شــان بخواهند تا از خیزش و انقالب ملت ایران حمایت کنند،
به شدت پیگیر باشند و به قول قدیمی ها ،سیاسیون کشورهایشان را کالفه کنند ...
ما ایرانیان خارج از کشــور که اهل سیاست نیستیم چه کنیم؟  ...از هر راهی که می
توانیم یاد انقالب ملی ایران را زنده نگه داریم و روزانه نام مهسا امینی و زن ،زندگی،
آزادی را به دیگران نمایش دهیم حتی با پوشیدن یک تی شرت ساده مزین به پرچم
و شــعارهای انقالب ملی ایران  ...به همسایه ها ،همکاران و دوستان غیر ایرانی مان،
انقالب ملی ایران را معرفی و درباره اش گفتگو کنیم  ...در فعالیت ها و فراخوان های
ضد جمهوری اسالمی در جهت پشتیبانی از ملت مان شرکت کنیم حتی در حد شلوغ
کردن جمعیت  ...و خودتان فکر کنید که چه می توان کرد تا این انقالب را به سراسر
جهان معرفی و پشتیبانی آنان را جلب کرد ...
در پایان بخشی از مقاله «ما ایرانیان خارج از ایران عزم ،جزم کرده ایم» به قلم جناب
آقای بیژن خلیلی ،مدیریت خبرگزاری ایرانشهر را با هم بازخوانی میکنیم که به زیبایی
آنچه ما ایرانیان خارج از کشور باید انجام دهیم را شرح داده است:
ما ایرانیان خارج از جغرافیای ایران  ،از آغاز این انقالب ( انقالب زنان ایران  -مهســا
امینی ) به بعد نمی گذاریم آب خوش از گلوی هیچ مســئول حکومت ضد بشــری
اسالمی در خارج از کشور پایین برود.
 -۱هر مســئول جمهوری اسالمی که بخواهد به هر کشوری سفر کند ،اگر ما پیش
از ترک او از ایران متوجه ســفر او شویم در وهله نخســت با افشاگری در مورد او و
سیاستهای ایران ستیز  ،انسان ستیز و زن ستیز حکومت اسالمی تالش می کنیم به رژیم والیت فقیه شناسایی می کنیم و سیاستهای تنبیهی در مورد ان کشور را امروز
و در آینده آزادی ایران به اجرا در می آوریم و در برابر ســفارتخانه ها و کنســولگری
او ویزا داده نشود ولی اگر به هر دلیلی موفق شد ویزا بگیرد ...
 -۲در جلوی محل استقرار او در خارج از کشور و یا با توجه به شغل و مقام او در برابر هایشان به تظاهرات می پردازیم.
ما ایرانیان خارج از کشــور عزم جزم کرده ایم که به یاری هم میهنان داخل کشــور
اداره کشور میزبان دست به تظاهرات افشاگرانه می زنیم ...
بشتابیم و وطن را از وجود ناپاکان حکومت اسالمی نجات دهیم تا آزادی ،دموکراسی
 -۳در دادگاههای کشور میزبان علیه او و جمهوری اسالمی شکایت می کنیم ...
 - ۴اگر کشور میزبان ،اجازه تظاهرات را به ما ندهد ما علیه آن کشور و در برابرسفارتخانه و حکومتی سکوالر در ایران مستقر شود و در این عزم جای هیچگونه مماشاتی وجود
ندارد.
ها و کنسولگری هایش به تظاهرات می پردازیم.
زن زندگی آزادی
 -۵ما از این پس کشورهایی را که در مجامع بین المللی  ،از محکوم کردن سیاستهای
پاینده باد ایران
ضد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران سرباز می زنند را مسئول سیاستهای سرکوب

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

تخریب مجسمه خمینی در نیشابور

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

نه به یهودستیزی

336

از کانال یک

 6بعدازظهر
روزهای دوشنبه

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفتهنامهخبری ،فرهنگی،سیاسیایرانشهر-شماره- 336آدینه  14اکتبر 2022
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

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 336 OCTOBER ,14 , 2022

جنیفر نیوسام ،همسر فرماندار علیه هاروی واینستین
در دادگاه شهادت خواهد داد

جنیفر نیوســام ،همســر فرماندار کالیفرنیا علیه هاروی واینستین تولید کننده اما خود او پیشقدم شده تا با اعالم نام خود علیه هاروی واینستین شهادت بدهد.
معروف فیلم هالیوود ،در دادگاه شهادت خواهد داد.
جنیفر نیوسام که در ان دوران یک هنرپیشه و فیلمساز جوان بوده در سال ۲۰۱۷
هاروی واینســتین که در هفته آینده برای  ۱۱مورد ،تجاوز به زنان در سالهای مقالهای در هافینگتون پست منتشر کرد و از دوران بحرانی پس از تجاوز هاروی
 ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۳محاکمه خواهد شد.
واینستین سخن گفت.
گرچه از جنیفر سیبل نیوسام در پرونده به عنوان  4#Jane Doeنام برده میشود،

SOLAR ENERGY

نصب سوالر  -مسکونی و تجاری
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا
 26در صد کردیت مالیاتی
بدون پیش پرداخت  -مشاوره و برآورد رایگان
بازرسی رایگان از پشت بام و

مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران

424 - 385 - 2981

