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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که 
می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که 
این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این 
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

هما سرشار  و شرقی غمگین
 کورش سلیمانی)زم( آتالنتا                        

صفحه ۲

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

ketab1@ketab.com

وام های کرونا 
یاری بلاعوض از سوی دولت 

هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها 
یاری بلاعوض از سوی دولت برای کسانی که 

تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

296296

دکتر صدرالدین الهی ، روزنامه نگار پیش کسوت چهارشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱ در شمال کالیفرنیا درگذشت.
شماره ۲۹۷ ایرانشهر ویژه نامه ای در رسای این شخصیت مهم و بزرگ فرهنگی ایران زمین خواهد بود.  

تشدید تنش در روابط اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران  

در پی  تشــدید تنــش در روابط اســرائیل و جمهوری 
اسلامی ایران این اطلاعیه و اخطار به شهروندان اسرائیلی 

صادر شده است.   
این اطلاعیه ) به زبان عبری و فارسی ( به دفتر خبرگزاری 
ایرانشهر تسلیم شده است ، منبع صدور اطلاعیه ناشناس 
است ولی به نظر می رسد از سوی دولت اسرائیل صادر 
شده باشد. بر اساس اطلاعات خصوصی خانواده های 
ایرانی تباران اســرائیلی که در اختیار ایرانشهر قرار داده 
شــده در هفته های اخیر چندین ایرانی تبار از ســوی 
پلیس امنیتی اســرائیل دســتگیر و مورد بازجویی قرار 

گرفته اند. 
דחוף וחשוב מאוד........  

לקהילה הפרסית בישראל 
ידוע  שהרבה אנשים מקהילה הפרסית בישראל בקשר 
עם האזרחים של איראן דרך מדיות החברתיות  ואפילו 

נפגשים איתם בחול,  בדרך כלל בתמימות 
בין  קשה  מאבק  הזמן   כל  מתנהלת  יודעים  שאתם  כפי 
 , התחומים   בכל  באיראן  האיסלאמי  והשלטון  ישראל 
ישנם  הזה  המאבק  ,ובתוך  סייבר  מלחמת  ועד  מצבאי 
קשר  ליצור  הזמן  כל  שמנסים  באיראן  המודיעין  אנשי 

ולנצל את הישראלים למטרת ריגול והעברת מידע

לכן אסור בשום צורה ! ליצור קשר דרך מדיות חברתיות  
או להפגש עם אזרחי איראן בתקופה הרגישה   הזאת  וגם 
צריך להזכיר שהדבר הוא נגד החוק  הישראל וכל מגע עם 
גורם עוין או אזרח ממדינת אויב זה עברה פלילי ובטחוני 
ממדרגה ראשוני וצפויית  לעובר על  החוק עד 20 שנות 

מאסר!
»اطلاعیه برای ایرانی تباران اسرائیل«

 بسیاری از ایرانی تباران اسراییل روزانه از طریق  شبکه 
های اجتماعی با شــهروندان ایرانی در ارتباط هستند و 

حتی برای دیدار با آنان به خارج از کشور هم میروند   
لازم به تذکر است که در این نقطه حساس در روابط بین 
دو کشور که در همه زمینه ها و از جمله نزاع های سایبری 
بین دو کشــور نزاع برقرار است  بسیاری از عوامل رژیم 
در جمهوری اسلامی ایران  در تلاش روزانه برای کسب 
اطلاعات از شهروندان اسراییل هستند  و در این راه سعی 
میکنند روابطی را با ایرانی تباران اســرائیل برقرار کنند ، 
لازم به یادآوری اســت  که  هرگونــه تماس  با این افراد 
برای امنیت اسراییل بسیار خطرناک است و جدا از این، 
مطابق قوانین اســرائیل هرگونه تماس با عامل بیگانه ی 
کشور  دشمن جرم و مطابق قانون تا بیست سال حبس 

به دنبال دارد.

بنزین خونین مستند ساخته شده توسط رضا آزادي فعال سیاسی و فرهنگی 
مقیم هلند، جایزه بهترین مستند در فستیوال فیلم بروکسل کاپیتال بلژیک در 

سال ۲۰۲۱ را از آن خود کرد.
این فیلم در مورد وقایع آبان ماه ۱۳۹۸ ) نوامبر ۲۰۱۹( در ایران است. مراسم 
گالا در مارچ ۲۰۲۲ در بروکسل انجام خواهد شد. در عین حال خبرگزاری 

ها خبر دادند که این فیلم  به مرحله نیمه نهایي جشــنواره بین المللی عصر 
طلایی هالیوود راه یافت.  

در گفتگویی که ایرانشــهر با آقای آزادی انجام داد، ایشان اظهار داشت که » 
بسیار خوشحالم که با این مستند توانستم صداي خانواده هاي داغدار باشم.« 

بنزین خونین

 فردی که قصد کشتن جوبایدن 
را داشت دستگیرشد

دولت فدرال ، اصلاح قانون مدیکل 
در کالیفرنیا را پذیرفت

آخرین چک های کمکی دولت 
آمریکا و کالیفرنیا در راه است

بازگشت فرزندان و نوادگان رانده 
شده از سانتا مونیکا

20 شهر کالیفرنیا در بالای جدول 
حقوق و درآمد طبقه متوسط 

لایحه باز یافت و جداسازی زباله ها

افزایش حداقل دستمزد به ساعتی 
15 دلار از ژانویه 2022

از روز نخست ژانویه 2022 تنها با 
درخواست مشتری به او سس 

کچاپ خواهند داد

فردی که ایمیل تهدید کننده
 برای سناتور میچ مک کانل
 فرستاده محاکمه خواهد شد

https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112828
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تصویر هفته:                                                   کورش سلیمانی)زم( آتلانتا                            

هما سرشار  و شرقی غمگین

»رادیــو فردا« که گمان کنم در اروپا به فعالیــت خود ادامه می دهد، در یک 
برنامه مستند سه ساعته که با زمان و سرمایه و کار بسیار و خون دل و عرق 
جبین تهیه شــده اســت. بار دیگر خاطره فریدون فرخزاد را برای ما زنده 

می کند.

در دقیقــه پنجاه )حالا یکی دو دقیقه اینور، اونور( همین طوری بدون هیچ 
هشدار و اخطار قبلی خانم هما سرشار در جمع کسانی که بعد از کشته شدن 
فریدون فرخزاد در مراســمی که در لس آنجلس تشکیل داده بودند پشت 
میکروفن قرار می گیرد و با دلی پر خون و لحنی آرام و گاهی هم با توپ و 
تشر با بیانی شیوا و صدایی رسا و جمله های زیبا، در نهایت صدق و صفا، 
بــدون کوچکترین رنگ و ریا و یا خبط و خطا خطاب به همه از جمله من 
و شــما و بویژه آنهایی که فرخزاد را به دزدی پول جمع آوری شــده برای 
کودکان اسیر ایرانی در جنگ عراق متهم کرده بودند و حالا لباس سیاه بر تن 

کرده و برایش عزا گرفته بودند، می گوید:

»حیرت انگیز اســت پذیرفتن این امر که من و تو اجازه داریم هر کس را تا 
زنده است هر قدر که می توانیم و تا آنجا که از دستمان برمی آید آزار دهیم، 
خوار کنیم به انتقادش بنشینیم، مورد ایرادش قرار دهیم. رفتارش را مسخره 
کنیم  به او انگ و برچسب روا و ناروا بزنیم و داوری کنیم و داوری کنیم و 
داوری کنیم! و بسا بدتر از آن هنگامی است که آن دیگری به ناگهان از میان 

ما می رود، یکباره همه چیز دگرگون می شود و صفحه برمی گردد.

دوســت من، هموطن من، عزیز من، مامور تفتیش عقاید دیگران مباش و 
آنان را به جرم آنکه جلو می آیند، حرف می زنند. شهامت به خرج می دهند، 
می گویند و می نویسند و حرف می زنند، می خوانند و بازی می کنند و لاجرم 

اندیشه می ورزند مستوجب عقوبتی سنگین ندان.

این برای خودت می گویم، برای پشــیمانی بعدت می گویم و گرنه کسی که 
جلو می آید و وارد گود و میدان و صحنه می شود و خویشتن را در معرض 
دید همگان قرار می دهد، از همان گام نخست، خود، تیر خلاص را به سوی 

خویش رها کرده است.«

بعد از شنیدن این سخنان، بی اختیار با خودم گفتم. »هما سرشار شیر مادرت 
حلالت! )البته من وقتی با خودم حرف می زنم لزومی به گذاشتن کلمه های 

خانم و یا آقا جلوی اسم دیگران نمی بینم!(

بله گفتم هما سرشار، شــیر مادرت حلالت، بعد اضافه کردم که حرف دل 
بســیاری را زده ای و البته برای خودت مخالف ها و دشــمن های بســیاری 

تراشیده ای.

باری تصویری که ملاحظه می فرمایید، حدود بیست و پنج سال پیش کشیده 
شده و در توضیح آن باید بنویسم که دگراندیشی و روشنگری هما سرشار، 
موافق ها مخالف های بسیاری برای او تراشیده و بسیاری به گرما و روشنایی 
مشعل دست او توجه کردند و عده ای هم دود مشعل را مد نظر قرار داده و 

از چپ و راست دو هزار و پانصد و پنجاه هفت ایراد گرفتند.

توضیح اینکه من مجبور بــودم در مورد این تصویر توضیح بدهم چونکه 
اگر تصویری می کشم مطلبی می نویسم، شعری می سرایم، حرفی می زنم 
مجبورم که در مورد آن به تفصیل توضیح بدهم وگرنه کسی نمی فهمد منظور 

من چه بوده است!

سخن کوتاه

خانم سرشار حدود دو سال پیش برای سخنرانی در روز زن به دعوت بنیاد 
خویی برای بار دوم به آتلانتا آمد و در سالن سخنرانی به استقبالش رفتم و 
بعد از سالها من را شناخت و گفت: از بیست و پنج سال پیش تا حالا هیچ 
فرقی نکرده ای! من هم سرخ شدم و با دستپاچگی پرسیدم: منظورت چیه 
که فرقی نکردم؟ از نظر ریخت و قیافه شکل و شمایل ظاهری می گویی. یا 

رشد فکری و عقلانی؟

هما سرشار بعد از شنیدن حرف با صدای بلند خندید و با اینکه مدت زیادی 
از دیدار دوباره ما می گذرد، من هنوز هم که هنوز است نفهمیده ام که منظور 

او از حرف اش چه بوده است!

  در کانون خبر:

کورش سلیمانی)زم( آتلانتا
Kourosh454@gmail.com

بازگشت فرزندان و نوادگان رانده شده از سانتا مونیکا

پس از گذشت بیش از نیم قرن، شهر سانتامونیکا در اجرای طرح خانه های 
ارزان قیمت، از کســانی که برای ساخت بزرگراه ۱۰ به زور خانه هایشان را 

ترک کرده بود، درخواست نمود که بازگردند. 
این ترک اجباری که در سال های پایانی دهه ۱۹5۰ در سانتامونیکا روی داده، 

بیشتر شامل کسانی بوده که در منطقه های سیاهپوستان زندگی می کرده اند. 
این درخواست برای بازگشت به منطقه که در سال ۲۰۲۰ پس از کشته شدن 

جورج فلوید به دست پلیس، از امضای گوین نیوسام گذشته است، بخشی 
از برنامه ای است که در امریکا در مناطقی که این رویداد پس از جنگ جهانی 

دوم شکل گرفته است، اجرایی می شود. 
نمونه دیگر آن باز گرداند زمین های کرانه ساحلی بروس بیچ در من هتن بیچ 

به نوادگان سیاهپوست مالک زمین است. 

20 شهر کالیفرنیا در بالای جدول حقوق و درآمد طبقه متوسط 

آخرین پژوهش برای رابطه تحصیلات و حقوق دســتمزد در آمریکا برای 
یک دوره 5 ساله یعنی ۲۰۱۹ – ۲۰۱5 منتشر شد و ۲۰ شهر پردرآمد برای 
افراد در شمال کالیفرنیا قرار دارد بر اساس این پژوهش، فردی با تحصیلات 
بالا در یک شهر در مقایسه با فردی دیگر با همان تحصیلات در شهر دیگر 

درآمدهای متفاوتی دارند. 
در این بررسی آماری و پژوهشی هیلز برو )Hillsborough( در رده نخست 
اســت و درآمد یک خانواده متوسط ســالیانه بالای ۲5۰ هزار دلار است که 

۲۹۷/۸ درصد بالاتر از درآمد خانوار متوسط در آمریکاست. 
در این پژوهش به ترتیب Los altos Hills در رده دوم،   Los Altosسوم 

Pleasanton در رده ۲۰ قرار دارد. 
در شــهر Pleasanton که در رده ۲۰ است میانگین درآمد خانواده متوسط 
ســالانه ۱5۶۴۰۰ دلار اســت کــه ۱۴۸/۹ درصد بالاتر از ســطح درآمد در 

آمریکاست.

لایحه باز یافت و جداسازی زباله ها

با آغاز ســال ۲۰۲۲، اجــرای لایحه SB 1383 در زمینه بازیافت و شــیوه 
جداســازی های زباله هــای خانگی از یکدیگر به طور جــدی در کالیفرنیا 

پیگیری خواهد شد. 
بر اساس این لایحه، کســانی که جداسازی را رعایت نکنند از سال ۲۰۲۴ 
جریمــه خواهند شــد و در ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ افــزون بر آموزش 
جداســازی، نظارت محلی برای رعایت این جداســازی زباله ها پیگیری 

خواهد شد. 

این موضوع جداسازی زباله ها در راستای مسائل زیست محیطی و گرمایش 
زمین کمک خواهد نمود. 

هر کانتی این موضوع را به شیوه خودش همراهی و همیاری خواهد نمود 
زباله دان های سبز با درپوش های متفاوت رنگی برای جداساختن زباله های 
گیاهی، خوراک و زباله های بازیافتنی مانند بطری ها و قوطی های نوشابه باید 

از یکدیگر جدا شوند. 
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  در کانون خبر:

آخرین چک های کمکی دولت آمریکا و کالیفرنیا در راه است
اگر دور ســوم کمک مالی دولتی آمریــکا را دریافت 
نکرده اید، از امروز تا پایان ســال صندوق های پست 

خود را نگاه کنید. 
IRS که فرستادن چک های کمک مالی را از ماه مارچ 
آغاز نموده اســت، چنانچه کسی مالیات خود را دیر 
ارائه نموده اســت، هنــوز می تواند کمــک دولتی را 

دریافت نماید. 
از ســوی دیگر ۹ میلیون نفر کالیفرنیایی که در حدود 
۲5 درصد کالیفرنیایی ها هســتند هنوز بر اســاس کد 
پستی خود، ممکن است ۶۰۰ دلار برای هر خانواده و 
در صورتی که فرزند زیر سن قانونی دارد ۱۱۰۰ دلار 
دریافت کنند که به کد پســتی 720L927 تقسیم شده 
و تــا ۱۱ ژانویه می تواند چــک آنها از ایالت کالیفرنیا 
به خانه هایشان برســد. ناگفته نماند که فرستادن این 
چک ها از ماه آگوست آغاز شده و قرار بر این بوده تا 

پیش پایان سال به کالیفرنیایی ها برسد.

دولت فدرال ، اصلاح قانون مدیکل در کالیفرنیا را پذیرفت

دولت فدرال آمریکا، در آخرین روزهای پایان ســال 
۲۰۲۱، اصلاح و بازنگری به مقررات اجرایی مدیکل 
در کالیفرنیا را پذیرفت تا بتواند به مشکلات بی خانمانی 
افراد ناتوان جسمانی و روانی رسیدگی بیشتر نماید و از 

بودجه مدیکل استفاده نماید. 
گرچه بودجــه فدرال برای ایالت در زمینه مدیکل تنها 
باید برای تندرســتی و درمان افــراد کم درآمد و بدون 
درآمد هزینه شود، اما چون بسیاری از بی خانمان های 

از مشکلات ناتوانی جسمانی و روانی نیز رنج می برند، 
هزینه کردن در زمینه سرپناه می تواند به عنوان گونه ای 

از درمان آنها نیز تلقی شود. 
ناگفته نماند که نظام درمانی مدیکل در کالیفرنیا، بیش 
از یک سوم جمعیت کالیفرنیا را زیر پوشش خود دارد 
و افراد بالای 5۰ سال و زیر ۲5 سال را پوشش می دهد 
و همین افراد از کمک های مالی و خوراک در کالیفرنیا 

نیز بهره مند می شوند. 

 فردی که قصد کشتن جوبایدن را داشت ، دستگیرشد

یکی از ســاکنان شــهر مرسد 
کالیفرنیا که ۲۱ ســال اســت و 
کوآچا جیانگ نام دارد و در ۲۱ 
دسامبر در بزرگراه ۸۰ در ایالت 
آیووا دستگیر شــده است و با 
-AR خود یک اسلحه مرگبار

15 با میزان زیادی گلوله حمل 
می کــرده اســت، بــه ماموران 
شــریف دپارتمان گفتــه که از 
پرزیدنــت جو بایــدن و دیگر 
کسانی که در کاخ سفید دولت 
را می گردانند، ناراضی اســت 
و برای همین در حال ســفر به 
واشنگتن بوده تا آنها را بکشد. 
او نــام کســانی را کــه هدف 
او بــوده، بــر روی ویدیــوی 
TikTok ضبط کرده بود که در 
پرونده ۶ صفحه ای او تحویل 
دادگاه در منطقــه جنوب آیووا 

شده است. 
ناگفته نماند که او در اتوموبیل 
خود زندگی می کــرده و قصد 
خودکشــی نداشــته و بر روی 
GPS اتوموبیل او، نقشه مسیر 
تا کاخ سفید وجود داشته است. 
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آیا قاتل رابرت کندی آزاد خواهد شد؟
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا باید هر چه زودتر در مورد آزادی سیرهان 
ســیرهان که رابرت کندی را ترور کرده تصمیم بگیرد. گوین نیوسام تا ماه 

آینده فرصت دارد تا تصمیم خود را به هیئت بخشودگی اعلام کند. 
نیوسام می گوید سیرهان، یکی از تاریک ترین دوران را در تاریخ آمریکا رقم 

زده است و این تصمیم ساده ای نخواهد بود. 
ســیرهان سیرهان که در ســال ۱۹۶۸، ســناتور رابرت کندی که کاندیدای 
ریاســت جمهوری بود را در کالیفرنیا ترور کرده است اکنون در ۷۷ سالگی 
از سوی کمیته بررســی برای درخواست بخشودگی به سبب این که دیگر 
خطری برای دیگران نیست، معرفی شده است. خانواده کندی ها بر سر این 

تصمیم برای بخشودگی اختلاف نظر دارند. 
ســیرهان ســیرهان در هنگامی که کندی را ترور کرد ۲۴ ســال داشته و در 

کودکی از اردن به امریکا مهاجرت کرده است. 

رفتار ناشایست جنسی از سوی کارکنان یک شبانه روزی خصوصی دخترانه
تحقیق در مورد رفتار ناشایســت آموزگاران و کارکنان مدرســه خصوصی 
CATE در شــهر کارپنتریا پایان یافت و گزارش ۳5 صفحه ای منتشر شده، 
نشان می دهد که این رفتار تازه نیست و از دهه ۱۹۶۰ تاکنون ادامه داشته و 
۱۷ نفر از کارکنان و آموزگاران پیشــین نسبت به دانش اموزان در این شبانه 
روزی دخترانه، دست درازی جنسی داشته اند و آخرین آموزگار خطاکار، 

پس از گزارش خانواده ها در ۱5 دسامبر ۲۰۲۰ اخراج شده است. 
این گزارش تحقیقی چند ماه پس از آن منتشر می شود که در یک گزارش ۹۱ 
صفحه ای تمامی جزئیات این رفتار جنســی نسبت به دختران شبانه روزی 
منتشر شده و گردانندگان این شبانه روزی، یک تیم حقوقی برای تحقیق را 
استخدام کردند و اکنون گزارش کار آنها منتشر شده و روند قانونی را پیش 
روی خواهد داشت. این شبانه روزی در سال ۱۹۱۰ میلادی با هزینه ۱۱۱ 

میلیون دلار بنیاد شده است و اکنون شهریه سالیانه آن ۶۸۱5۰ دلار است.

محکومیت به حبس ابد برای یک یهود ستیز

جاش ارنست که در کنیســای پای )Poway( به سبب باورهای 
یهودســتیزانه خود به سوی یهودیان آتش گشوده بود، در دادگاه 
فدرال در سن دیه گو، به حبس ابد محکوم شده بود، در دادگاهی 

دیگر یک محکومیت ۳۰ ساله را نیز به پرونده خود افزود. 
جاش ارنست که ۲۲ ساله است در سپتامبر ۱۱۳ فقره جرم جنایی 
خود را پذیرفته بود، جرمی که در ۲۷ آپریل ۲۰۱۹ در حمله یک 
بانوی ۶۰ ســاله را کشت و ربای این کنیسا را نیز مجروح نمود. 
در این یورش وحشــیانه یک کودک ۸ ساله و مرد ۳۴ ساله دیگر 

نیز مجروح شدند. 
در پرونــده ای دیگر او به جرم آتش زدن مســجدی دارالارقام در 
اسکاندیدوی سن دیه گو متهم و محاکمه شده است محکومیت 
جاش ارنســت در دادگاه فــدرال و دادگاه ایالــت، بدون امکان 
بخشودگی است و او تمامی عمر خود را در زندان خواهد گذراند. 

شماری از قوانین جدید کالیفرنیا
 از این قرار هستند

در زمینه خانه ســازی، تبدیل خانه های تک واحدی به دو تا ۴ واحدی از 
تصویب گذشته اســت و قوانین جدید واحدهای با تراکم بالا را در کناره 

بزرگراه ها محدود و در نزدیکی ایستگاه های مترو بیشتر می نماید. 
در زمینه تجاوز به همسر، از همان قانون تجاوز به دیگران استفاده خواهد 
شــد و آزار و مزاحمت جنسی با سختگیری بیشــتری در کالیفرنیا همراه 

خواهد بود. 
از اول جولای سال ۲۰۲۲، اسلحه های معروف به Ghost Gun از سوی 
ماموران انتظامی در اجرای محدودیــت فاصله اجتماعی رعایت خواهد 

شد. 
دادگاه های کالیفرنیا می توانند از درآمد ناشی از جریمه های رانندگی، برای 

فراخواندن افراد به حضور در هیئت منصفه استفاده کنند. 
ماموران پلیس و شــریف در صورت استفاده از زور بیش از حد، تبعیض 
و نژادپرســتی و گزارش نادرست می توانند از شــغل خود برکنار و حتی 

اخراج شوند. 
ایالت کالیفرنیا می توانند از بودجه مدیکل برای حل مشــکل بی خانمانی 

استفاده نماید.

http://mazganilaw.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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  مقاله                                                                                                                                                                            نویسنده: آزاده یگانه 

افزایش حداقل دستمزد به ساعتی 15 دلار از ژانویه 2022
از روز نخســت ژانویه، حداقل حقوق بــه ۱5 دلار در 

ساعت می رسد که برای زندگی ناکافی است. 
از اول ژانویــه ۲۰۲۲، کارفرمایانی که از ۲۶ نفر بیشــتر 
حقوق بگیر دارند. باید ســاعتی ۱5 دلار در ساعت به 
عنوان حداقل دســتمزد بپردازند و آنهایی که از ۲5 نفر 
کارمند کمتر دارند در ساعتی ۱۴ دلار می مانند و در سال 

۲۰۲۳ به ۱5 دلار خواهند رسید. 
برخی از شهرهای کالیفرنیا مانند امری ویل، سیلیکون 
ولی و ســانی ویل از اول ژانویه ۲۰۲۲ ساعتی ۱۷/۱۰ 

دلار خواهند پرداخت. بر اساس مطالعه دانشگاه برکلی، 
هیچ یک از این افزایش های خرده و کوچک، پاسخگوی 

نیازمندی های زندگی نخواهد بود. 
از سوی دیگر کنشــگران حقوق کارکنان، با گردآوری 
 The امضا، درخواســت خود را در چهارچوب لایحه

2022 Living wage Act of
در ماه نوامبر2022 به رای خواهند گذاشــت تا شــاید 

بتوانند کالیفرنیایی ها را از خط فقر نجات دهند. 

از روز نخست ژانویه 2022 تنها با 
درخواست مشتری به او سس کچاپ خواهند داد

از روز اول ژانویه ۲۰۲۰، بر اساس مقررات جدید، تنها 
در صورت درخواســت مشــتری، به او سس کچاپ و 
دیگر سس ها و قاشــق و چنگال و کارد پلاستیکی یک 
بار مصرف داده خواهد شــد و این پایان دوران ۳۰ ساله 

حیف و میل است. 
این مقررات که در ســال ۲۰۱۶ تصویب شده بود و تنها 
بخش نی های پلاستیکی یک بار مصرف برای نوشیدن را 

در بر گرفت و به آزمایش عادت درآمد، اکنون با گسترده 
شدن آن، شامل تمامی آنچه که به عنوان یک بار مصرف 
در خوراک فروشی ها عرضه می شد، خواهد بود تا از این 
راه با صرفه جویی، نه تنها تولید کنندگان و فروشــندگان 
خوراک، به نگهداشت محیط زیست کمک کنند، بلکه 
بتواننــد از صرفه جویی مالی، میزانی هــم به نیازمندان 

کمک کنند. 

فردی که ایمیل تهدید کننده برای سناتور میچ مک کانل
 فرستاده محاکمه خواهد شد

دادگاه اســتیناف منطقه ۹ در سن فرانسیسکو تایید کرد، 
فردی که از روی خشــم در ســال ۲۰۱۸ در یک ایمیل 
ناشناس، سناتور جمهوریخواه میچ مک کانل را تهدید 
کرده بود، در دادگاه محاکمه شود. این فرد که هوارد وایز 
نام دارد بر اســاس این دســتور دادگاه استیناف محاکمه 
خواهد شد. او در دادگاه پایین تر در سال ۲۰۲۰ محکوم 

شده بود. 
این پرونده که چندین بار بین دادگاه استیناف و درخواست 

کنندگان ردو بدل شده بود، نمونه ای از رسیدگی به یک 
تهدید اســت که معنای اعلام نظر مخالف یک ســناتور 
و سیاســتمدار را ندارد و به عنــوان یک تهدید جدی و 
تنفرآمیز مورد بررسی قرار گرفته است. دادگاه می گوید 

این فرد از خط اظهار نظر عبور کرده است. 
او در ایمیلــی که بــا نــام »مقاومــت« )Resistant( به 
واشنگتن DC رسیده است، سناتور جمهوریخواه را به 

بریدن گردنش تهدید می کند. 

چگونه هر گونه طرز تفکر نژاد پرستانه و یا ملی گرایانه و یا عقاید مذهبی تعصب 
آمیز در طول تاریخ توانسته است، انسانها را تبدیل به قاتلانی حرفه ای کند؟ 

 تاثیر ایده های نژاد پرستانه هیتلر بر روی عقاید یک پزشک آلمانی به نام جوزف 
منگله، او را تبدیل به یک شــکنجه گر و قاتل کرد که تاریخ به او لقب فرشته مرگ 

را داده است. 
 :staffel(به معنی اسکادران حفاظت )Schutzstaffel :شــوتز شــتافل )به آلمانی
سپاه، گروه، گردان Schutz:حفاظت، پاسداری( یا به اختصار اِس اِس Runic  )اس 
اس در آلمانی مخفف »گردان حفاظتی حزب نازی« اســت( یکی از ســازمان های 
شــبه نظامی تحت نظارت آدولف هیتلر و حزب نازی بود. این سازمان بر اساس 
ایدئولــوژی حزب نازی شــکل گرفت. نیروهای اس اس تحــت فرمان هاینریش 
هیملر مســئول بســیاری از جرایم در طول جنگ جهانی دوم شناخته شدند. پس 
از ســال ۱۹۴5 میلادی، اس اس نیز بهمراه حزب نازی تحت عنوان یک ســازمان 

جنایتکار شناخته شد و فعالیت آنها در آلمان غیرقانونی اعلام شد.
یوزف یا جوزف 

ِمنِگِله )آلمانی: Josef Mengele, آلمانی از اعضای سازمان مخوف اس اس بود. 
  او متولد ۱۶ مارس ۱۹۱۱ گونتسبورگ و مرگ او در ۷ فوریه ۱۹۷۹ بود. پزشک،  
و افسر آلمانی و عضو اس اس بود. لقب وی در میان اسیران زندان های آلمان نازی، 
فرشــتٔه مرگ بود. او  یک بیمار روانی بود که بر روی اسیران در اردوگاه های مرگ  
آزمایش  های غیر انســانی انجام  می داد تا مثلا  به بهتر و برتر کردن  نژاد آلمانی، 
آریایی کمک کند . او جنین ها را از رحم مادران بارداری که در اردوگاه مرگ بودند 
بیرون می کشید تا آنها را قطعه قطعه کند و   بر روی قطعات بدن  آنها آزمایش کند 
و مادران را پس از بیرون کشیدن جنین از رحمشان به اتاق های گاز می فرستاد  . 
اتاق های گاز توســط قاتلان و جنایات کاران که در زندانها به سر می بردند،  اداره 
می شد و آنها   به دستور سربازهای  نگهبان اس اس که در این اردوگاه ها بودند ، 
لوله گاز را به اتاق هایی که این  قربانیان در آنها محبوس می شدند ، می فرستادند 
.   جوزف منگله  آمپول را در چشــمان کودکان این اسیران بدون هیچگونه داروی 
بی حســی فرو می کرد تا ببیند چگونه می توان رنگ چشــم آنها را تغییر داد و در 
تمام مدتی که این کودکان فریاد دردشان به آسمان  می رفت، با خونسردی مشغول 
خواندن آواز می شــد. نیروهای محافظ نظام جمهوری اســلامی هم از شــکنجه 
زندانیان لذت می برند و به همان اندازه بیمار روانی هستند که جوزف منگله بود. 
تشــابه عقاید تعصب گرایانه جمهوری اســلامی و نظام فاشیستی هیتلر موجب آن 
شــده است که طرفداران نظام جمهوری اســلامی به عمد و با قصدی شوم آمیز و 
جنایتکارانه هیتلر را با عنوان »پیشــوا « نام ببرند تا به طور غیر مســتقیم تایید خود 
را از ایدئولوژی یهودی ســتیزی او و در نهایت دشــمنی با کشور و ملت اسرائیل 
نشان دهند. بی شرمی و غیر اخلاقی بودن افکار و رفتار عمال جمهوری اسلامی با  
اظهار تنفرشان نسبت به »غیر خودی ها« و بالاخص آرزوی آنها برای نابودی کامل 
کشــور اسرائیل  است ، نشانه بربریت و وحشیگری است. اعتراضات دوستداران 
انســانیت و اخلاق به طرز تفکر حکومت جمهوری اسلامی روز به روز گسترده تر 
می شــود. جانیان حکومت جمهوری اســلامی  از جنایات هیتلر برای قتل بیست 
میلیون نفر یهودی، کمونیســت، کولی ها و ضد فاشیست ها و معلول های جامعه  

حمایت می کنند. این جانیان به عمد فراموش کرده اند که جنگ های هیتلر موجب 
ورشکســتگی کامل اقتصادی آلمان شد. هیتلر که آرزوی آلمانی بزرگ با اقتصادی 
شــکوفا را در سر می پروراند، با هزینه کردن بودجه های سنگین برای جنگ های 
مهیب با لهستان و اطریش و شوروی موجب فقر اقتصادی آلمان شد و وقتی که به 
بن بست در ادامه این جنگ ها رسید ، پیروزی متفقین را نتوانست تحمل کند و با 
ننگی خفت آمیز خودکشی کرد. این درس تاریخی را عمال جمهوری اسلامی باید 

بیاموزند و یا به سرنوشت هیتلر دچار شوند.

تشابه ایدئولوژی و رفتاری اس اس ها، گردان حفاظتی حزب نازی 
در آلمان نازی با ایدئولوژی و رفتار محافظان  و  مدافعان حکومت جمهوری اسلامی 
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  در کانون خبر:

سقوط هواپیمای کوچک و مرگ 4 نفر
شب گذشته، سقوط یک هواپیمای کوچک در نزدیکی 
El Cajon ال کاهون در یک محل مســکونی، ساکنان 

منطقه را وحشت زده نمود. 
این هواپیمای کوچک که از فرودگاه جان وین در ارنج 
کانتی پرواز کرده بود، پس از سقوط آتش گرفته و هر ۴ 

نفر مسافر آن کشته شدند. 
اداره شــریف دپارتمان سن دیه گو کانتی اعلام کرد که 
سقوط این هواپیما، سبب قطع برق و گاز ۱۸۰ مشترک 
شده و خوشبختانه مردم محلی آسیبی ندیده اند در این 
منطقه مســکونی ۲5۰۰ خانه وجود دارد و هواپیما بر 
روی خانه ها ســقوط نکرده و در میان خیابان افتاده و 

آتش گرفته است.
FAA اداره نظــارت بر پرواز دولت فدرال، تحقیق در 

مورد سقوط هواپیما را آغاز نموده است. 

 مقاله:

قصه زندگی یک پزشک  
تجربیات ۲۷ ساله  یک پزشک

چقدر زیبا و باندازه یک کتاب چند صد صفحه ای آموزنده است. 
۲۷ سال است که با افتخار دیپلم گرفته ام. ۷ سال و کمی بیشتر دانشجوی 
پزشکی بوده ام و مابقی این سالها پزشک بوده ام  و بیمارستان و درمانگاه 
اگر نگویم خانه اول، خانه دومم بود و ریه هایم با اکســیژن بیمارســتان و 
درمانگاه ها پر و خالی شد. ۲۷ سال است روپوش سفید پزشکی پوشیده 
ام و در بیمارستانها و درمانگاهها و مطبم نفس کشیده ام و حالا پس از ۲۷ 

سال فهمیده ام که:
دردسر ، سردرد می آورد؛ و درددل از دل درد مهمتر است!

فهمیدم عصای پیری و کوری با عصای تجویزی دکترها فرق میکند!
بیماریها یا ارثی است یا حرصی!

فهمیدم هیچ متخصص قلبی، قلب شکسته را نمیتواند درمان کند و قلب 
سنگی و سخت را نمیشود پیوند زد و عمل کرد تا درمان شود.

فهمیدم جراحی زیبایی برای لبخند بر روی صورتها امکانپذیر نیست؛ دلت 
باید شاد باشد.

دلت اگر گرفت هیچ دکتری نیست که خوبش کند.
فهمیدم متخصصان چشم نمیتوانند آدمهای بدبین، ظاهربین، خودخواه و 

متکبر را درمان کنند.
فهمیدم تنفس مصنوعی، هوای تازه میخواهد نه چیز دیگری!

فهمیدم هیچ متخصص داخلی ای نمیتواند به داخل وجود آدمها ورود کند 
و بفهمد در درون آنها چه میگذرد.

فهمیدم تب عشق را هیچ تب بری کنترل نمیکند.
اگر قند در دلت آب شود دیابت نمیگیری، بلکه به آرامش میرسی.

متخصصهای گوش، شنوایِی تو را بهتر میکنند ولی خوب گوش دادن را به 
تو یاد نمیدهند.

فهمیدم سرطان یعنی به یکجای زندگی آنقدر توجه کنی که بقیه زندگی از 
دستت برود.

فهمیدم بیماران اعصاب و روان آنهایی نیستند که پیش روانپزشک میروند، 
بلکه آنهایی هستند که آدم را روانی میکنند.

فهمیدم هیچ ارتوپدی نمیتواند استخوان لای زخم را بردارد یا درمان کند.
فهمیدم زخــم زبان؛ عفونتی دارد به عظمت کــوه دماوند و کینه توزی و 

انتقامجویی با هیچ چرک خشک کن و آنتی بیوتیکی درمان نمیشود!
فهمیدم خود بزرگ بینی به هورمون رشــد ربطی ندارد و آدمها با فکرشان 

بزرگ میشوند نه با هورمون رشد!
فهمیدم خون دل خوردن، بیماری خونی نمی آورد و دل پر خون هم باعث 

فشار خون نخواهدشد.
فهمیدم، فهمیدم، فهمیدم و سرانجام فهمیدم،

که هیچ چیز نفهمیدم...
بیایید طبیب واقعی هم باشیم،

 امروزمان درحال گذشتن است، 
فردایمان را با گذشته مان شیرین کنیم.

ما به مهربانی هم محتاجیم... 
دوست خوبم برایت خنده های از ته تجویز میکنم... ساعتی یک قرص 

مهربانی.. شربت عشق ورزی، روزی 2قاشق...

کمترین میزان قانون گذاری کالیفرنیا در 
سال های 2021 و 2020 

۲۰۲۱ نیز همانند سال ۲۰۲۰، کمترین میزان قانون تصویب شده در 
۲ مجلس ایالتی را به کارنامه خود افزود که از ســال ۱۹۶۷ تاکنون هر 
دو سال پی در پی یاد شده، کمترین رکورد را از خود به جا گذاشتند. 

از میان ۸۳۶ لایحه ای که تصویب شــده اند، بسیاری به سبب بیماری 
کرونا از اهمیت برخوردار شدند و بخشی دیگر پاسخگوی بحران های 
کالیفرنیا شدند. در سالی که به پایان می رسد، گوین نیوسام ۶۶ لایحه 

را وتو کرده و از اجرایی شدن آنها پیشگیری کرد. 
از میان لایحه هایی که بســیار اهمیت دارند و باید به آنها اشــاره کرد، 
آزمایش رایگان کرونا از سوی شرکت های بیمه و دیگر این که مخالفان 
واکسیناسیون باید ۱۰۰ فوت از دیگران فاصله بگیرند و یا ۱۰۰۰ دلار 

جریمه و حتی تا ۶ ماه زندان در انتظار آنها خواهد بود. 
از جولای ۲۰۲۲، سیگارهای بخارزای، ۱۲/5 درصد مالیات فروش 
بیشتر خواهند داشــت و درآمد آن برای بهداشت و درمان و آموزش 
هزینه خواهد شــد. شرکت های تولید لوازم آرایش، باید در تارنمای 

خود استفاده از مواد خطرزای برای تندرستی را اعلام کنند.

https://www.imperialagent.com/
https://vgbailbonds.com/
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  در کانون خبر:

یاری دهندگان به افغانستان 

در جدول زیر مطابق معمول ابتدا ایالات متحده امریکا با گشاده دستی همیشگی در رتبه اول قرار 
دارد و سپس دموکراسی های غربی و ژاپن. از چین کمونیست و روسیه پوتین و کشورهای ریز و 

درشت اسلامی و عربی هیچ خبری نیست.  

چرا حتی یک کشور اسلامی در میان این کشورها جا ندارد؟

در دوره رضاشــاه کبیــر که در عــزا داری، 
سینه زنی، و قمه زنی ممنوع شده بود، یک 
روز ملک الشــعرای بهار به شوکت الملک 
)امیربیرجند( گفته بود ســپاس خدای را که 
در این دیــار هم برق داریــد، هم آب، هم 
مدرسه، هم سالن نمایش، همه چیز دارید. 
اینکه بعضی ها هنوز شکایت میکنند دیگر 

چه میخواهند؟
شوکت الملک گفته بود:

اینهــا بــرق نمی خواهنــد؛ اینهــا »محرم« 
میخواهند. جهل و خرافات میخواهند 

اینها مدرسه نمی خواهند، »روضه خوانی« 
میخواهند. که صبح و شب گریه کنند 

»کربلا« را به اینها بدهید، انگار همه چیز داده 
اید. مغزشان منجمد شده به قرنها پیش ، و 
هرگز انگلیس و روسیه نخواهند گذاشت این 
مردم به خود  بیایند و دنبال حتی کوچکترین 

خودکفایی بروند
حبیب یغمائی متعلق به روستایی بود بنام »خور« و خیلی بآنجا عشق می ورزید. 

در آنجا درمانگاه و کتابخانه و مدرسه ای ساخت و برای آبادانی آنجا جلوی هرکس و ناکسی 
ریش بخاک مالید و زانو زد.

مهمتر آنکه کتابخانه ای درســت کرد و همه کتابهای خطی اش را که در طول عمر با خون دل 
جمع آوری کرده بود به آنجا منتقل کرد و وصیت کرد بعد از مرگش اورا آنجا دفن کنند.

می دانید مردم »خور« با جنازه اش چه کردند؟ 
وقتی پیکر نحیف و رنج کشــیده اش را با کاروانی متشــکل از شاگردانش، دکتر اسلامی، دکتر 
باستانی پاریزی، دکتر زرین کوب، سعیدی سیرجانی و دیگر چهره های نامدار وطن به روستای 
خور رســید، همان کودکانی که در مدرسه »یغمائی« درس خوانده و یا می خواندند، و همان 

مردمانی که در درمانگاهش درد های خود و عزیزانشان را درمان میکردند، چه که نکردند.
به فتوای روحانی همان روستا، دامنشان را پر از سنگ  کردند تا جنازه این خدمتگذار صدیق به 

فرهنگ ایران را سنگباران کنند. 
دردناک تر آنکه پس از دفن جنازه، فرزندانش دوسه روزی در مقبره اش کشیک دادند تا مبادا 

پیکرش را از زیر خاک بیرون بیاورند و به لاشخورها بدهند. 
بدترین نوع بیسوادی، بیسوادی اجتماعی و سیاسی است. 

نمی دانند که هزینه های زندگی مانند قیمت نان، مسکن، دارو، درمان و... همگی به تصمیمات 
سیاسی وابسته هستند. 

برخی حتی به نادانی اجتماعی و سیاســی خود افتخار می کنند و می گویند : از سیاســت بی 
زارند. 

»برتولت برشت« می گوید: شهروندان نادان توجه ندارند که فحشا، اعتیاد، کودکان خیابانی، 
فساد و سایر بدبختی های اجتماعی نتیجه مستقیم بی توجهی به »سیاست« است.

شعر »روباه و زاغ« که تو دبستان خوندیم - که یاد بگیریم کلاه سرمون نره - از سروده های همین 
»حبیب یغمایی« است.

شادروان »حبیب یغمائی« در خاطراتش گفته:
زاغکی قالب پنیری دید

به دهان برگرفت و زود پرید

بر درختی نشست در راهی

که از آن می گذشت روباهی

روبه پرفریب و حیلت ساز

رفت پای درخت و کرد آواز

گفت به به چقدر زیبایی

چه سری چه ُدمی عجب پایی

پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ

نیست بالاتر از سیاهی رنگ

گر خوش آواز بودی و خوش خوان

نبودی بهتر از تو در مرغان

زاغ می خواست قار قار کند

تا که آوازش آشکار کند

طعمه افتاد چون دهان بگشود

روبهک جست و طعمه را بربود

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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طنز و خبر:

از شبکه های اجتماعی:

سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند: چهل و چهار سال مذاکره!

آخرین خبر از مذاکرات مسخره اتمی جمهوری اسلامی با گروه چند بعلاوه 
چند )انقدر کشــورها تو این معامله رفتن و برگشتن که دیگه معلوم نیست 
گروه چند بعلاوه چنده( اینه که اولیانوف نماینده روسیه از طرف جمهوری 
اســلامی (که نمی خوان مستقیم با امریکایی ها مذاکره کنن) داره با نماینده 
هــای امریکا مذاکره میکنه یعنی یه جورایی جــای باقری کنی و اولیانوف 
عوض شده، شایدم باقری کنی نماینده روسیه بوده و اولیانوف نماینده ولی 

فقیه، ما که نمیدونیم که ... من که مهندس نیستم!
... اگه فکر کردین مذاکره با جمهوری اســلامی تو این چند ســال اخیر مد 
شــده و تا میگی سلام میگن بیا بشــین مذاکره کنیم، سخت در اشتباهین! 
عمر مذاکرات امریکا )و فرانســه و انگلیس و آلمان غربی سابق( با رهبر و 
عوامل جمهوری اسلامی به ۴۴ سال قبل بر می گرده وقتی دوستان دموکرات 
امریکایی )دقیقا جیمی کارتر، برژینســکی، هنری کیسینجر و احتمالا خود 
جو بایدن که اون موقع رییس کمیســیون روابط خارجی مجلس سنا بوده( 
یهویی روابط دوستانه با شاه فقید ایران دلشونو میزنه و هوس میکنن خمینی 
رو که ســالها توی عراق تو آب نمک خوابونــدن رو رو کنن! به گفته خود 
خمینی و نزدیکاش، ایشــون که همه مدیاها و رســانه های لعنتی جریان 
اصلی امریکا و اروپا برای پخش ســخنرانی ها و اعلامیه هاش سر و دست 
میشــکوندن و با آب و تاب آقــا رو توی پاچه مردم ایــران می کردن، می 
خواســت در اواسط سال 1978 از عراق به سوریه بره تا از اونجا دشمنی با 
پهلوی )امریکا و اسراییل( رو ادامه بده که یهویی آقازاده شون، حاج احمد 
خمینی، با مذاکرات مخفی با لابی های مخالف شاه مستقر در اروپا و امریکا 
به خصوص اونایی که در فرانسه حضور داشتن، آقا رو به آغوش گرم اروپا 
و امریکای جنایتکار)!!!( فرستادن تا چند ماهی توی نوفل لوشاتو مشغول 
مذاکــره با دولت جیمی کارتر باشــن و همزمان رســانه های غربی ملعون 
تبلیغات ســنگین به نفع خمینی بکنن تا آقا رو آماده رفتن به ماتحت ملت 

ایران بکنن که کردن.
فقط این وســط نمیشه ســر در آورد که این دوســتان امریکایی و اروپایی 
چطوری با خمینی و شرکا وارد مذاکره شدن در حالیکه همشون میدونستن 
خمینی دشمن شماره یک امریکا و اسراییل بوده )حداقل در ظاهر و عطف 
به سخنرانی های معروف خمینی در سال های 13۴2 و 13۴3 خورشیدی( 
و حتــی به خاطر فحش های خوار و مادری که به امریکا و اســراییل میداد 
تبعید شد و ... ولی با این به ظاهر دشمن شماره یک مذاکره کردن و نتیجه 
اش شد انقلاب 57 ... 25 بهمن 1357 چریک های فدایی خلق ریختن و 
سفیر وقت امریکا )آقای سالیوان که البته نمیدونم فامیل این جیک سالیوان 
هســت یا نه!( رو گروگان گرفتــن ... دولت موقت خمینی با امریکایی ها 
وارد مذاکره شــد و آزادشون کرد و دو ســه روز بعد دولت ایالات متحده، 
دولت موقت انقلاب رو با کمی مذاکره بیشتر به رسمیت شناخت! ... سال 
1358 ســپاه تازه تاسیس پاسداران انقلاب اسلامی به اسم دانشجویان خط 
امام، ریختن و سفارت امریکا توی تهران رو گرفتن )یعنی مدیونی اگه فکر 
کنی اون امریکایی های چیزخلی که خودشون خمینی و دار و دسته اش رو 
اوردن و همه چیز رو در موردش میدونســتن پیش بینی یه همچین چیزی 
رو نکرده باشن و غافلگیر شده باشن! حداقل تجربه گروگانگیری مسلحانه 
توی سفارت خودشون در تهرون رو چندماه قبلش داشتن، نداشتن؟! پس 
یا میدونستن چه اتفاقی قراره بیوفته و خودشونو به خریت زده بودن یا واقعا 
خر بودن که البته بنده در این مورد شک دارم!( ... بازم مذاکره برای آزادی 
گروگان هــا ... و مذاکره با جمهوری خواهان امریکایــی برای طول دادن 
بیشــتر گروگانگیری تا کارتر سیکتیر بشه ... مذاکره برای عهدنامه الجزایر 

... مذاکره برای خرید اســلحه از امریکا و اســراییل در زمان جنگ هشت 
ســاله ایران و عــراق )ماجرای مک فارلین( و همه این ســالها مذاکرات در 
جریان بوده در حالیکه جمهوری اسلامی علنا مرگ بر امریکا میگفته و پرچم 
آتیش میزده و راه قدس براشون از کربلا میگذشته!  ... در دهه 1990 بعد از 
فروپاشی شوروی و بلوک شرق و صلح بین یاسر عرفات و اسراییل، کماکان 
جمهوری اسلامی به ترور و آشوب در خاورمیانه و حتی اروپا ادامه میده و 
فقط دوســتان امریکایی و اروپایی محبت می کنن و اونا رو هی محکوم و 

اظهار نگرانی میکنن و باز به مذاکره با جمهوری اسلامی ادامه میدن ... 
با شروع قرن بیست و یک، دوستان سنی – وهابی افراطی جمهوری اسلامی 
)طالبان افغانســتان و القاعده بن لادن( کــه تصادفا )!!!( اونها هم همزمان با 
جمهوری اسلامی توســط امریکا و شرکا زاییده شدن تا »همه با هم« نسل 
کمونیست ها و نیروهای متمایل به شوروی رو در منطقه خاورمیانه منقرض 
کنن که کردن و بعد از انجام ماموریتشون در مقابل چپ ها مثل یه سگ هار 
افتادن به جون صاحباشــون و فاجعه برج هــای دوقلوی نیویورک رو رقم 
زدن ... امریکا و شــرکا هم که دیدن افعی هایی که سال ها برای نیش زدن 
به دیگران پرورش داده بودن، برگشتن و به خودشون نیش زدن، ریختن و 
جنگ های افغانســتان و عراق رو راه انداختن ... ولی کماکان با جمهوری 
اسلامی جونشون راه مذاکره رو ادامه دادن و حتی از آخوندها برای مبارزه با 
طالبان کمک گرفتن و باهاشون باز مذاکره کردن ... الان هم بیش از بیست 
ســاله که غربی ها دارن با جمهوری اسلامی مذاکره هسته ای میکنن و هی 
وســطش قهر و آشــتی و ســیاه بازی در میارن و همه مردم دنیا رو سر کار 
گذاشــتن ... بیست ساله که جمهوری اسلامی داره بمب اتم درست میکنه 
و امریکا و اســراییل نمی خوان بذارن و می خوان تاسیسات اتمی ایران رو 
بمباران کنن ... بیشــتر از چهل ســاله که امریکا داره جمهوری اسلامی رو 
تحریم میکنه و هی بهش اضاف میکنه، هی میکنه و هی میکنه ... ۴۴ ساله 
که امریکا و شــرکا نشستن و با جمهوری اســلامی که ظاهرا دشمنشونه و 
دایم بهشون فحش میده مذاکره میکنن و با هر ساز ناکوکی هم که آخوندها 
میزنن، غربی ها میرقصن و هی میگن جمهوری اســلامی خطرناکه و مادر 
تروریســم جهانیه و دشمن امریکا و جهان غربه و می خواد اسراییل رو از 
روی زمین محو کنه و ... خب اگه اینجوریه چرا توی این ۴۴ ســال یکبار 
برای همیشــه کارشــونو تموم نکردین و نمی کنین؟ درست مثه همه رژیم 
های دست نشونده اتون که وقتی لازمشون ندارین با یه بشکن سرنگونشون 
کردین و میکنین، اینا که دیگه از شاهنشاه آریامهر با اون ارتش و یال و کوپال 

قویتر نیستن که! ... خب حتما هنوز موقعش نرسیده ... جالبه نه؟ 
... تا حالا از خودتون پرســیدین چرا هیچکــدوم از دولت های امریکا و 
شرکاشون تا الان توی این چهل و خرده ای سال حرفی از رژیم چینج )تغییر 
حکومت( بر علیه جمهوری اســلامی نزدن و نمیزنن و هر بار که ازشــون 
پرســیدن با تاکید گفتن که ما مذاکره می کنیم و هدف تغییر رفتار جمهوری 
اسلامیه نه تغییر رژیم!!! فقط الکی هی همدیگرو تهدید می کنن بدون اینکه 

هیچ کار عملی و مهمی انجام بدن! فقط هی زر )همون مذاکره( میزنن ... 
 ... خلاصه اینکه بدلایلی که بر ما پوشــیده اس )البتــه ظاهرا( از قبل از به 
قدرت رسوندن خمینی، دوستان امریکایی و شرکای اروپاییشون داشتن یه 
کله با آخوندها و رفقاشون مذاکره میکردن و هنوزم دارن ادامه میدن، تا کجا؟ 
... تا اونجایی که یا جون ما در بیاد یا دیگه به جمهوری اســلامی احتیاجی 
نداشته باشن و درســت مثه حکومت محمدرضا شاه پهلوی عذرشون رو 
بخوان و مذاکرات ۴۴ ساله بین جمهوری اسلامی )شما بخونید نماینده اول 
منتخب امریکایی اسلام افراطی در دنیا( و دوستان گرمابه و گلستان امریکا و 
اروپایی برای همیشه تموم بشه و یک دنیایی از شر همه شون راحت بشه، 

آمین!

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:

بازی بچه ها با خط فقر ۲3 درصد مردم ایران دچار بیماری های روانی هستند!
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
31 دسامبر تا  6 ژانویه ) 10 دی تا 16 دی (

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

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را 
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز 

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
(As Heard on 670 AM KIRN)
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile: 

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی

 در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013

 bidari2@hotmail.com

پیام بنی کریمی

جمعه ۱۰ دی     3۱ دسامبر

130۴ خورشیدى ) 1925 میلادى(
زادروز على تابش، گوینده  رادیو، کمدین و بازیگر

1329 خورشیدى ) 1950 میلادى(
زادروز ناصــر چشــم آذر، آهنگســاز و تنظیم کننده 

موسیقى ایرانى.
13۴1 خورشیدى ) 19۶2 میلادى(

درگذشــت ســناتور ســیدمهدى فاطمى معروف به 
عمادالسلطنه که در دوران قاجار و پهلوى کراراً وزیر، 

والى، وکیل و سناتور بود
13۴9 خورشیدى ) 1970 میلادى(

زادروز ناصر عبدالهى، )درگذشت خورشیدى 1385 
( خواننده ایرانى

135۶ خورشیدى ) 1977 میلادى(
سفر رسمى جیمى کارتر رییس جمهور آمریکا و همسرش به ایران

1357 خورشیدى ) 1978 میلادى(
در جلسه مشترك مجلسین رأى تمایل به دولت شاپور بختیار داده شد

1358 خورشیدى ) 1979 میلادى(
درگذشت سید جواد بدیع زاده، هنرمند آواز و مبتکر موسیقي آواز »رپ« در ایران

شنبه ۱۱ دی     ۱ ژانویه

13۴8 خورشیدى ) 1970 میلادى(
محمدرضا شاه و فرح پهلوى وارد دهلى شدند.

13۴8 خورشیدى ) 1970 میلادى(
تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در مجلس شوراى ملى ایران

138۴ خورشیدى ) 200۶ میلادى(
درگذشــت مهین اسکويى هنرمند برجسته تئاتر و نخستین کارگردان زن در ایران )متولد 

1309 در تهران(
138۴ خورشیدى ) 200۶ میلادى(

درگذشت ناصر خدایار، روزنامه نگار و نویسنده در ایران

یکشنبه ۱۲ دی     ۲ ژانویه

131۶ خورشیدى ) 1938 میلادى(
درگذشت اعتصام الملك- روزنامه نگار، نویسنده و مترجم، پدر پروین اعتصامى

1321 خورشیدى ) 19۴3 میلادى(
اعلام انتزاع دانشــگاه تهران از وزارت فرهنگ، و اســتقلال آن به عنوان یك واحد مستقل 

فرهنگى با شرایط خاص خود
135۶ خورشیدى ) 1978 میلادى(

ژنرال ضیاءالحق رییس حکومت نظامى پاکستان وارد ایران شد.
138۴ خورشیدى ) 200۶ میلادى(

درگذشت شاعر تواناى معاصر ترانه خلعتبرى، خواهر سیمین بهبهانى.
139۴ خورشیدی )2015 میلادی(

ذرگذشت محمدعلی اینانلو، طبیعت شناس، مستندساز، کارشناس و مفسر والیبال بر اثر 
بیماری در بیمارستان آتیه در تهران.

دوشنبه ۱3 دی     3 ژانویه

1321 خورشیدى ) 19۴3 میلادى(
دکتر على اکبر سیاسى از طرف رؤساى دانشکده هاى دانشگاه تهران به ریاست دانشگاه 

تهران انتخاب شد
1357 خورشیدى ) 1978 میلادى(

کنفرانس گوادولوپ باشــرکت رؤساى جهور آمریکا، فرانســه و نخست وزیران آلمان و 
انگلیس در جزیره گوادولوپ براى رسیدگى به بحران ایران تشکیل شد.

ارتشبد عباس قره باغى از طرف محمدرضاشاه به ریاست ستاد ارتش منصوب شد

سه شنبه ۱4 دی     4 ژانویه

129۴ خورشیدى ) 191۶ میلادى(
اشغال شهرهاى قم و کاشان توسط قواى روس

1300 خورشیدى ) 1922 میلادى(
رضاخان سردار سپه وزیر جنگ، فرماندهى لشکر

مرکز را برعهده گرفت
1335 خورشیدى ) 1957 میلادى(

زادروز شهره صولتى، هنرمند آواز مقیم خارج از ایران
کلیه سى دى هاى خانم شهره صولتى در شرکت کتاب موجود است

1337 خورشیدى ) 1959 میلادى(
گشایش دانشگاه اهواز با نام دانشگاه گندى شاپور، حکومت جمهورى اسلامى که موضعى 
علیه دســت آوردهاى ایرانیان در پیش از هجوم اعراب به ایران را دارد، نام این دانشگاه را 

به دانشگاه اهواز تغییر داد
1353 خورشیدى ) 1975 میلادى(

انتصاب جمشید بهنام به ریاست دانشگاه فارابى
1373 خورشیدى ) 199۴ میلادى(

درگذشت حشمت سنجرى، موسیقیدان و رهبر دائمى ارکستر سمفونیك
1389 خورشیدى ) 2011 میلادى(

درگذشــت علیرضا پهلوى سومین فرزند و دومین پســر محمدرضاشاه پهلوى، به علت 
خودکشى در سن ۴۴ سالگى در بوستون امریکا در منزل شخصى خود

چهارشنبه ۱5 دی     5 ژانویه

1313 خورشیدى ) 1935 میلادى(
زادروز فروغ فرخزاد - شاعر و فیلمساز

آثار شنیدارى، دیدارى و کتابهاى فروغ فرخزاد و در مورد او در شرکت کتاب موجود است
132۴ خورشیدى ) 19۴۶ میلادى(

درگذشت میرسیدمحمد امامى- امام جمعه تهران
13۴7 خورشیدى ) 19۶9 میلادى(

درگذشت حمید سیاح - رجل سیاسى ایران
13۴9 خورشیدى ) 1971 میلادى(

مقامات امنیتى ایران تعداد دانشجویان ایرانى کنفدراسیون را در خارج از کشور 1500 
نفر اعلام کردند

135۶ خورشیدى ) 1978 میلادى(
کلیه مراکز دانشگاهى در اعتراض به سفر کارتر به ایران، 3 روز تعطیل شد

1378 خورشیدى ) 1999 میلادى(
درگذشت ملوك ضرابى، هنرمند آواز ایران

پنجشنبه ۱6 دی     6 ژانویه

129۴ خورشیدى ) 191۶ میلادى(
تصرف جنوب ایران توسط قواى انگلیس و عقب نشینى نیروهاى آلمان

1338 خورشیدى ) 19۶0 میلادى(
درگذشــت نیما یوشــیج )عــلى اســفندیارى( بنیان 

گذارشعر امروز ایران
1352 خورشیدى ) 197۴ میلادى(

آغاز محاکمه متهمان ســوءقصد به خاندان سلطنتى 
دردادگاه نظامى

دو کتاب در این مورد یکی با عنوان »من یک شورشی 
هســتم » توســط عباس ســملکار و دیگری با عنوان 
»دستی در هنر، چشمی بر سیاست » توسط رضا علامه 
زاده از انتشــارات شــرکت کتاب در چند سال گذشته 

منتشر شده است .

13۶3 خورشیدى ) 198۴ میلادى(

درگذشت بهرام صادقى، نویسنده

138۶ خورشیدى ) 2008 میلادى(

درگذشــت حمید عاملى، قصه گوى قدیمى رادیو ایران بر اثر ســرطان ریه در ســن ۶۶ 

سالگى در تهران .او کار خود را از سال 1330 و از سن 10 سالگي در رادیو آغاز کرد. از 

سال 1350 اجراي برنامه پرطرفدار » راه شب » رادیو ایران را برعهده گرفت. پخش برنامه 

»قصه یک روز تعطیل » که 33 سال به طور مداوم ادامه داشت، شهریور ماه 1385 به دستور 

مدیر رادیو تهران متوقف شــد و فعالیت حمید عاملي بعد ار بیش از پنجاه ســال در رادیو 

متوقف شد.

1389 خورشیدى ) 2011 میلادى(

درگذشــت محسن پزشــکپور، بنیا نگذار حزب پا نایرانیست در هشتاد و سه سالگى به 

علت بیمارى در تهران. وى مخالف مشــهور جدايى بحرین از ایران بود. وى در ســال 

1327 همراه با داریوش فروهر حزب ملت ایران را تشکیل داد. در سال 1330 از این حزب 

جدا شد و حزب پا نایرانیست 

را به طرافدارى از سلطنت تشکیل داد. آقاى پزشکپورحقوقدان و وکیل دادگسترى بود و از 

وى دخترى به جا مانده است.

شرکت کتاب از ناصر انقطاع کتاب » پنجاه سال تاریخ باپان ایرانیستها« را منتشر کرده است 

1389 خورشیدى ) 2019 میلادى(

درگذشت بیژن سمندر شاعر و ترانه سرا زاده شیراز) 1321 خورشیدی ( در لس آنجلس

https://baranrugservices.com/
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آیا رژه گل سرخ، آرامش را به کالیفرنیا باز خواهد گرداند؟ 

اول ژانویه ســال ۲۰۲۲، همانند آیین همه ســاله، کالیفرنیایی ها شــاهد 
برگزاری رژه ارابه های گل آذین شــده در شــهر پاســادنا خواهند بود و 
ایــن روزها داوطلبان در حالی که آخریــن گام را در تزیین این ارابه ها به 
کار می ببرند، به خود نیز آرامش روانی بازگشــت به دوران گذشته را هم 

می دهند.
شماری از این داوطلبان که سالی همراه با افسردگی را پشت سر می گذراند 
با تلفن تصویری با دوســتان و خویشــان خود تماس گرفته اند تا به آنها 

بگویند دوستشان دارند و رنگ گل های شادی بخش را  به خانه های آنها 
ارمغان کنند. 

روانشناسان پیشــنهاد می کنند اگر در این روزها به سبب افزایش کرونا، 
گردهم آیی شــب سال نو محدود اســت، با برقراری تماس تصویری در 

شادی یکدیگر سهیم شوید. 
ناگفته نماند که پس از جنگ جهانی دوم، رژه گل سرخ برای نخستین بار 

در سال ۲۰۲۱ برگزار نشد. 
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