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!!!...

299
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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مراسم خاکسپاری زنده یاد ایرج پزشک زاد

جمعه  28ژانویه  2022ساعت  1بعد از ظهر
در صفحات دیگر:
رضا آزادی و عذاب وجدان
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Woodlawn Cemetery, Mausoleum & Mortuary

1847 14th Street
Santa Monica, CA 90404

فعالان اپوزیسیون ایرانی نسبت به شخصیت یهودی ستیز
رژیم در آمریکا ابراز نگرانی کردند

نوشته :کارمل ملمد  -ترجمه و تدوین :بیژن خلیلی

کورش سلیمانی (توماج) آتالنتا
صفحه ۲

افتخاری برای نادیا ندیم و دانمارک
بابک بخشنده پلاک سپاس
را به مارتینا لی تقدیم می کند
کمبود خون در بیمارستانهای
سن دیه گو کانتی
آسیایی تبارها در دوران کرونا
هدف تهدیدهای نژادپرستان بوده اند
به  3900نفر واکسن بیش از اندازه
یا کمتر تزریق شده است
انتقاد از قرماندار ایالت باها کالیفرنیای
مکزیک برای زایمان در آمریکا
راننده اتوموبیل خودران تسلا
متهم به قتل شد
 10000دلار کمک نقدی
به دانشجویان نیازمند
ایالت کالیفرنیا شماری از مواد آموزشی
را از آموزشهای فرهنگ قومی و نژادی
حذف کرد

بهنام قلی پور ،روزنامهنگار ایرانی مقیم جمهوری
چک گفت :عبدالله شهبازی بیش از سه دهه است
که مقالات و کتابهای بیشماری درباره یهودیان
توطئه گر و هم چنین علیه بهاییان به زبان فارســی
منتشــر کرده اســت.فعالان اپوزیســیون ایرانی از
مذاهب مختلف در ایالات متحده و اروپا به دولت
بایدن خرده می گیرند که اخیراً اجازه مهاجرت به
آمریکا را در ماه گذشته به عبدالله شهبازی ،مورخ
بدنام یهودی ستیز و عضو سابق وزارت اطلاعات
رژیم ایران داده است.خســرو بیت اللهی ،خلبان
ســابق نیروی هوایی ایران و فعال غیریهودی لس
آنجلســی در لسآنجلس ،گفت :جای تاســف و
شرمآور است که دولت فعلی آمریکا به فردی مانند
شهبازی که به یهود ستیزی خود مغرور است اجازه
ورود به این کشــور را داده است .او فرآورده رژیم
ایران اســت که یک رژیم نئونازی است و او نمی
تواند به آمریکا و ارزش های آمریکایی تعلق داشته
باشد»بهنام قلیپور ،روزنامهنگار ایرانی مستقر در

جمهوری چک  ،گفت :شهبازی  66ساله که اکنون
با بســتگانش در نیویورک زندگی میکند ،زمانی
رئیس «مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی»
رژیم ایران ( ،)PSRIیک سازمان شبه دانشگاهی
در وزارت اطلاعات رژیم بوده است.
قلی پور که نخســتین شــخصی بــود که حضور
شــهبازی را در آمریکا در شــبکههای اجتماعی
افشا کرد ،گفت :شــهبازی بیش از سه دهه است
که مقالات و کتابهای بیشماری درباره یهودیان
توطئه گر و علیه بهائیان به زبان فارسی منتشر کرده
است.
شــهبازی را بایــد یکــی از مهمتریــن افــراد در
نظریهپردازی یهود ستیزی و بهایی ستیزی در ایران
دانســت ».آثار شــهبازی به مرجع و ابزاری برای
دیگر افــراد و نهادهای دولتی بــرای آزار و اذیت
یهودیان و بهائیان در ایران تبدیل شده است».
شــهبازی به چندین ایمیل برای اظهار نظر پاسخ
نداد.
ادامه در صفحه 4

چگونه امیکرون احتمال ًا مسیر همه گیری کوید 19 -را تغییر می دهد

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

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی

بر اســاس گزارشی از بخش پزشکی دانشگاه یو سی ال ای در امریکا ،نوع
اخیر ویروس کووید یعنی امیکرون به سرعت در حال انتقال است و روزانه
تنها در لس انجلس  ۳۰،۰۰۰نفر به آن مبتلا می شوند.
بیشتر کسانیکه واکسن دریافت کرده اند علائمی شبیه به سرماخوردگی تجربه
می کنند .اما می بایســت بلافاصله به مراکز بهداشتی مربوطه جهت درمان
مراجعه کنند .پروفسور متخصص میکروبیولوژیست ،دکتر شانگسون ینگ
بر این باور است که وضعیت پاندمی در حال تغییر به اندمی است .

اندمی  .endemicبه وضعیتی گفته می شود که قابل پیش بینی است و انسان
دیگر در صدد از بین بردن آن نیست بلکه یاد می گیرد که چگونه با آن مثل
ســرماخوردگی و انفلونزا در فصل سرما زندگی کند .این دکتر معتقد است
که با مصون شدن انسان ها چه از طریق واکسن چه از طریق گرفتن ویروس
و زنده ماندن و مقاوم شدن در برابر آن ما اکنون می توانیم نور امید را در ته
تونل ببینیم.
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در کانون خبر:

جریان آبی که عبور می کند تکرار نشدنی است

خانم لادن پالابد  ،وکیل رسمی دادگاههای کالیفرنیا در یک پست در
شــبکه های اجتماعی نکته بســیار پر اهمیتی را یادآور شده است« :
زمان بمانند یک رودخانه اســت ،شما نمی توانید یک جریان آب را
دو بار لمس کنی ،چرا کــه آبی که عبور کرد دیگر هرگز دوباره عبور
نخواهد کرد .از هر لحظه زندگی لذت ببرید» .دفتر وکالت لادن پالابد
در شعر وودلند هیلز کالیفرنیا است و بر اساس سامانه مرکز اطلاعات
 ، ۰۸ایشان در رشــته های حقوقی ،انحصار وراثت و خانواده فعال
هستند.

مهرنوش یزدان یار در کنار شهرزاد اردلان
مهرنوش یزدان یار ( سمت
چپ) وکیل موفقی اســت
کــه در زمینــه تحریم هایی
کــه امریکا علیــه جمهوری
اســلامی ایران وضــع کرده
تخصص دارد .او را در کنار
شهرزاد اردلان  ،برنامه ساز
موفق رادیو ایران 670 AM
 KIRNدر اســتودیوی این
رادیــو می بینید کــه از لس
رضا آزادی و عذاب وجدان
دوســتان ،شاید شــما از دیگران بخواهید که به شــرح عذاب وجدان شما گوش آنجلــس برنامــه هایش را
کنند ولی اگر خود شما به قصه عذاب وجدان رضا آزادی گوش کنید قصه عذاب
پخش می کند.
وجدان خودتان را صد درصد فراموش میکنید.

رضا آزادی هفت ،هشت سالی بعد از انقلاب اسلامی! به دنیا آمد و در سن دوازده
سالگی تحت تاثیر تعلیمات و تبلیغات جمهوری اسلامی در مراسم سنگسار یک
زن نگون بخت در گونی پیچیده شــده شــرکت کرد و اولین ســنگ را به سوی او
پرتاب کرد و وقتی که متوجه صدای ضجه و ســرخ شــدن گونی از خون او شد،
یکباره حالش دگرگون گشت و از صحنه گریخت!
رضا آزادی در دوران دبیرســتان به ورزش کشــتی و فوتبال علاقمند بود و بدنی
داشــت ورزیده پر از عضله و حالا که پنجاه ســال از عمر او میگذرد هنوز هم که
هنوزه اون عضلهها را داره ،البته با این فرق که ده بیست کیلو چربی در این سن و
سال روی آن عضلهها را گرفته است!
رضا آزادی فارغالتحصیل رشته بازیگری از دانشگاه تهران است و برنامههای طنز
و کمدی بسیاری در ایران داشته است و بعد از مهاجرت به هند در رشته کارگردانی
و فیلم سازی فوق لیسانس میگیرد.
انکار هولوکاســت توسط محمود احمدینژاد و اعتراض هندیها به این موضوع
رضا آزادی را به این فکر انداخت که سفری به اردوگاه مرگ آشویتس داشته باشد
تا واقعیت امر را دریابد و یک فیلم مستند هم در این مورد ساخته که روی یوتیوب
قــرار گرفته و یهودیان ایرانی که از این موضوع خبری ندارند و یا آنهایی که از کار
رضا ستایش و قدردانی نکردهاند باید بدانند که دیر یا زود دچار عذاب الیم وجدان
خواهند شد و گریز از آن آسان نخواهد بود.
رضا آزادی هر هفته برنامهای به نام «صفحه کلاج» دارد که بیشتر از دویست برنامه
را اجرا و ضبط و در اختیار علاقمندان خود در یوتیوب قرار داده است و افزون بر
آن در برنامه «میرمطبوعات» که هر چهارشنبه از تلویزیون اندیشه پخش میشود،
مجری آن بیــژن خلیلی را (که فکری میکنم خدمتشــون ارادت دارید) همراهی
میکند.
نامبرده (یعنی همون رضا آزادی) به توصیه یکی از برنامه ســازان رادیویی اســم
و فامیــل خود را به «حمید ســرتیتر» تغییر داد و امیدوارم کــه در این مورد از من
توضیحینخواهید.
و در باره این تغییر نام شاعر میفرماید:
آنان که به کار طنز درگیر شدند.
از نام و نشان خود کمی سیر شدند
بودند به کودکی «رضا آزادی»
در عهد شباب «حمید سرتیتر» شدند.
نامبرده (باز هم یعنی همون رضا آزادی) تازگیها فیلم مستندی زیر عنوان «بنزین
خونین» ســاخته اســت که اگر غلط نکنم با الهام از اعتراضهای خونین مردم در
جریان گران شــدن قیمت بنزین بوده و عده بســیاری از هم میهنان به گلوله بسته
شدند و خونشان خیابانها را رنگین کرد.
این فیلم (یعنی همون بنزین خونین) با موفقیتهای چشم گیری در فستیوالهای
بینالمللی مواجه شــده که دریغ و درد که رســانههای ایرانــی بویژه آنهایی که در
ی دهنــد ،در مطبوعات قلم
آپوزیســیون با رژیم جمهوری همواره داد ســخن م 
میزنند .اشــاره ای به این موضوع افتخارآمیز نکردند و چون اینجانب یعنی خود
من به آن معتقدم که نباید زود به داوری نشســت ،چیزی بیشــتر نمینویسم ولی
برای عذاب الیم وجدان آنهایی که این خبر را میدانســتند و بقولی آنرا زیر سبیلی
رد کردند.
بعضی از افتخارهای این هنرمند مبارز و ارزنده را در نهایت ادب ،محض گل روی
شما این جا مینویسم .
عزیزانی که مایلند بدونند که تا الان جوایزی که مستند بنزین خونین بدست آورده
چه چیزی و از کدام فستیوال است ،بفرمایید:
 – ۱بهترین مستند کاپیتال فیلم فستیوال بروکسل بلژیک
 – ۲بهترین مستند فیلمهای مستقل مالزی
 – ۳بهترین مستند فیلم فستیوال ماهانه آتن
 – ۴بهترین داستان اصلی از فیلم فستیوال بوداپست
 – ۵جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال فیلم مدرس هند
 – ۶جایزه گلوب (جهانی) آمستردام فیلم فستیوال
 – ۷تقدیر شده در فستیوال جایزه ،فیلم و آینده مقدونیه و فستیوال ماهانه لندن و
فیلم ماهیانه توکیو
 – ۸فینالیست فستیوال فیلم اسکوپیه ،فلورانس ،استکهلم سیتی (جایزه نبرد)
 – ۹حضور در مرحله نیمه نهایی فستیوال فیلم عصر طلایی هالیوود (جایزه نبرد)
و لول یا سوئد
 – ۱۰پنج مستند برتر استانبول فیلم آواردز
م هنر در تبعید گوتنبرگ سوئد
 – ۱۱انتخاب شده برای فستیوال فیل 
 – ۱۲برنده بهترین مستند فستیوال بینالمللی آنزامان ،نیکوبار هندوستان
 – ۱۳برنده بهترین کارگردانی مستند از فستیوال مستقل برلین دسامبر ۲۰۲۱
 – ۱۴برنده بهترین مســتند نیمه بلند ،بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از نگاه لنز
دوربین موبایل از فستیوال فیلم ماهانه بلگراد صربستان
این جوایز را تقدیم میکنم به خانوادههای داغدار آبان ماه نود و هشت

کورش سلیمانی (توماج) آتلانتا
Kourosh454@gmail.com

افتخاری دیگر برای شرقی غمگین

گلشیفته فراهانی همبازی ماریون کوتیار در فیلم «برادر و خواهر» شد

به گزارش ســتاره ها و به نقل از پارسینما؛ گلشیفته فراهانی که به تازگی با
ســریال  Insvasionمحصول کمپانی اپل در تیتر اخبار هالیوود قرار گرفته
است ،در پروژه جدیدش فیلم سینمایی  Brother & Sisterبه کارگردانی
آرنود دپلشن با ماریون کوتیار (بازیگر فرانسوی برنده اسکار) همبازی شده
است.
علاوه بر کوتیار و فراهانی ،ملویل پوپائود (بازیگر  ۴۸ســاله فرانسوی) هم
در این فیلم ایفای نقش میکند .این فیلم فرانســوی روایت یک خواهر و

برادر (ماریون و ملویل) اســت که سالهاســت با هم صحبت نکردهاند ،اما
مرگ والدینشــان آن ها را مجبور به دیدار مجدد میکند .گلشــیفته در فیلم
نقش همسر این برادر را ایفا میکند.
آرنود دپلشــن که تاکنون چندین بار نامزد و برنده نخل طلای کن و جایزه
سزار شده ،فیلمهای نظیر  Kings & Queenو  Deceptionرا کارگردانی
کرده است.
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در کانون خبر:

راستیآزمایی ادعای حسن رحیمپور ازغدی:
«قبل انقلاب روحانیت جرات حرکت در خیابان را نداشت»
نیلوفر غالمی ،همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

حســن رحیمپور ازغدی ،عضو شــورای عالی انقــلاب فرهنگی ،گفت:
«برخیها میگویند از وقتی انقلاب شد روحانیت احترامش کم شد ،اصل ًا
چنین نیست قبل انقلاب روحانیت جرأت حرکت در خیابان را نداشت و
اصل اسلام محترم نبود چه برسد به روحانیت .برخی طلبهها میگویند به
مــا بی احترامی میکنند به ما فحش میدهنــد خوب خیلی از انبیا را مورد
تمسخر قرار دادند .تو باید به وظیفهات عمل کنی حتی اگر فحش دهند ما
نباید فقط به فکر خودمان باشیم.».
آیا ادعای رحیمپور ازغدی درست است؟
به موجب اصل اول قانون اساســی مشروطه که در سال  ۱۲۸۵به تصویب
مجلس شــورای ملی رســید و تا پیش از انقلاب  ۵۷قانون رســمی نظام
پادشاهی مشروطه ایران بود ،مذهب رسمی ایران اسلام اعلام شد و پادشاه
ایران باید دارا و مروج این مذهب میبود.
درســت اســت که در دوره پهلوی اول روحانیت توانایی مداخله در امور

کشــور را نداشت اما وظایف ســنتی و دینی خود را آزادانه انجام میداد
و حوزه علمیه قم نیز در زمان رضاشاه فعالیت خود را از سر گرفت .در
زمان پهلوی دوم اما دست روحانیت بازتر از گذشته شد و مرجعیت شیعه
از نجف به ایران منتقل شد .حتی محمدرضاشاه پهلوی رابطه خوبی با
حســین بروجردی مرجع تقلید شیعیان داشت و در زمان تصدی وی بر
حوزه علمیه قم جمعیت طلاب ساکن در قم بالغ بر شش هزار نفر شد.
به اعتراف رسانههای جمهوری اسلامی در زمان پیروزی انقلاب  ،۵۷در
ایران حدود  ۲۵۰۰۰مسجد وجود داشت و  ۴۰۰۰مسجد نیز در اختیار
شهروندان اهل تسنن بود .این آمار به درستی نشان میدهد که حکومت
مستقر مشکلی با دین نداشت .تصاویر بسیاری از محمدرضاشاه پهلوی
به عنوان شخص اول کشور همراه با روحانیون در دیدارهای گوناگون،
مراســم مذهبی و حتی حرم امام هشتم شیعیان در مشهد وجود دارد که
نشان میدهد دروازه مذهب به روی مردم باز بود.
رابطــه حاکمیــت و روحانیت به گونــهای بود که روحاللــه خمینی به
روحانیونی که با شــاه همراهی و برای او دعــا میکردند ،لقب «آخوند
درباری» داده بود و آنان را فاسدانی میدانست که «سازمان امنیت معمم
کرده» .حتی به عنوان نمونه غلامحسین دانشی ،روحانی و نماینده مردم
آبادان در مجلس شــورای ملــی و از مجریان برنامههای مذهبی رادیو و
تلویزیــون که با فرمان خمینــی مبنی بر تعطیلی مجلس شــورای ملی
مخالفت کرده و آنرا یاوهگویی و خرابکاری دانسته بود ،بلافاصله پس از
پیروزی انقلاب  ۵۷به جرم فساد فیالارض ،محاربه با خدا و خلق خدا به
اعدام محکوم شد و  ۲۲اسفند همان سال اعدام شد.
ادعــای حســن رحیمپور ازغدی مبنــی بر محترم نبودن اســلام و جرات
نداشــتن روحانیون برای حرکت در خیابانها قبل از انقلاب اســلامی در
ایران ،تماما نادرســت اســت و برعکس در آن زمان مردم احترام ویژهای
برای روحانیت قائل بودند .اما بخش دیگر صحبتهای وی از قول طلبهها
مبنی بر بیاحترامی به آنان از سوی برخی شهروندان ادعای اشتباه برانگیزی
است .پس از  ۴۳سال حکمرانی همهجانبه روحانیت بر تمامی ابعاد زندگی
شهروندان که بر اساس گزارشهای رسمی کارنامهای مملو از فساد و نقض
حقوق بشــر است ،اعتراض شهروندان نه از باب بیاحترامی بلکه از باب
ناکارآمدی حکمرانی مذهبی است.

نگاهی به فیلم پری دریایی ساخته صابر مصطفی پور

تدوین و ترجمه :محمد صالح جودی

فیلم پری دریایی ســاخته صابر مصطفی پور یکی از فیلم های کوتاه اخیر
ایرانی اســت که نه تنها از جنبه زیبایی شناسی بلکه به خاطر رویکرد واقع
گرایانه و با نگاه جدی به مسائل لایه های گسترده جامعه می پردازد.
فیلم درباره میلاد با بازی مهرعلی قزوینی است که دانش آموزی تراجنسی
است که خود را یک مؤنث می داند اما در خانه پدری و مدرسه جایگاهی
ندارد .وی برای تقویت روحیه خود به تخیلات اش تکیه کرده و خود را در
ساحت پری دریایی می بیند تا جایی که بر روی دیوارهای یک ساختمان
متروک در حالی که لباس های زنانه بر تن دارد تصاویر آن ها را نقاشی می
کند .در صحنه آغازین فیلم ،در حالی که میلاد صبح آماده رفتن از خانه می
شود ،از پدر میلاد خواسته اند تا به مدرسه او سری بزند .مادر میلاد (با بازی
مهلا اسلامی) مانند خود میلاد آثار کبودی ناشی از ضرب و شتم فیزیکی را
بر تن دارد .او معتقد است اگر پدر میلاد بفهمد که میلاد به مدرسه نمی رود
اتفاق بدی خواهد افتاد.
میلاد پس از آنکه لباس های خود را در آن ساختمان متروک که مأمنی برای
اوســت عوض می کند با همکلاسی هایش مواجه می شود .آن ها میلاد را
پسر هار صدا می زنند و به او حمله می کنند .مصطفی پور در این باره می
گوید :مدارس در ایران به صورت تفکیک جنســیتی است و نوجوانان به
بلوغ جنســی نمی رســند که این موضوع منجر به رفتارهای نامناسب می
شــود .خلأ جنســی در کودکان از دوران نوجوانی ادامه داشــته و منجر به
رفتارهای نامناسب در بزرگسالی می شود.
میلاد تلاش می کند تا از چنگ همکلاسی هایش فرار کند اما در یک صحنه
تکان دهنده راننده ای (با بازی میثم وهابی) او را در کنار جاده سوار می کند.
راننده وقتی درمی یابد که او یک فرد تراجنســیتی است روی خوش نشان
نمی دهد اما زمانی که همکلاسی های میلاد در تعقیب او هستند مرد راننده
با مانورهای خود ،آن ها را گم می کند.
میلاد از ترس اینکه پدرش در خانه چه بر سر او می آورد در کنار دریا پرسه
می زند تا اینکه همکلاسی هایش سر می رسند و در میان آن ها گرفتار می
شود .میلاد خودش را به دریا می اندازد و ناپدید می شود.
فیلم با نگاهی ناتورالیستی سعی دارد حسی از نیروهای اجتماعی تأثیر گذار
در زندگی شخصیت ها را به بیننده انتقال دهد .جدا از موقعیت بسیار فردی
میلاد و نفی بلدی که او به عنوان یک ترنس با آن روبروست ،پری دریایی
از نظر رئالیستی موضوع اجتماعی خاصی را مطرح می سازد که میلاد خود
را پیرامون آن می بیند .میلاد در خانواده متوسط رو به پائین ای به دنیا آمده

عارف سرایی و باز آفرینی
کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان
عارف ســرایی ،ورزشــکار و کوشنده سیاســی و فرهنگی که در

دوازده ماراتون در کشــورهای مختلف با بیرق شــیر و خورشید

ایــران دویده اســت یک ایده جدیــدی را کلید زده اســت و آن
بازســازی « کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان » است با
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ادامه مطلب  :فعالان اپوزیسیون ایرانی نسبت به شخصیت یهودی ستیز رژیم در آمریکا ابراز نگرانی کردند

بیژن خلیلی ،ســردبیر و ناشر ایرانشــهر ،یک روزنامه و
خبرگزاری فارســی زبان مســتقر در لس آنجلس ،گفت
که شهبازی از مصاحبه با نشریه ایرانشهر خودداری کرد
و در ایمیلی به دفتر ایرانشــهر اعلام کرد که «نظراتش به
وضوح بر روی سامانه اینترنتی اش برای همه در دسترس
است تا در مورد او بخوانند».
سازمانهای یهودی ایرانی در لسآنجلس و نیویورک که
برای اظهارنظر درباره مهاجرت اخیر شهبازی به ایالات
متحده تماس گرفته شد ،پاسخی ندادند .رهبری جامعه
یهودیان ایرانی تبار در آمریکا مدتهاســت که در مورد
یهود ستیزی رژیم ایران از ترس اینکه آنچه که آنها میگویند ممکن است بهانهای توسط رژیم برای انتقام گرفتن از
حدود  5000تا  8000یهودی که هنوز در آنجا زندگی میکنند استفاده شود ،سکوت کرده است.
به نظر می رســد انگیزه او نفرت شــدید از یهودیان باشــد.با این وجود ،تک تک فعالان یهودی ایرانی آمریکایی
مخالفت خود را با ورود شهبازی به آمریکا ،به ویژه در زمانی که یهودی ستیزی در این کشور در حال رشد است،
ابراز کرده اند.
فریار نیکبخت ،فعال یهودی ایرانی و رئیس کمیته حقوق اقلیت ها در ایران مستقر در لس آنجلس.
می گوید« :اگر شهبازی به کار یهود ستیزی خود در اینجا ادامه دهد ،در آمریکای امروزی که یهود ستیزی به یک
معیار عادی در میان جنبش های چپ تبدیل شده است ،تعداد زیادی پیرو پیدا خواهد کرد».
نیکبخت گفت «شهبازی از دیدگاه های ضد یهود یا ضد بهائی خود که هنوز در وب سایت شهبازی موجود است
و همچنین در کتاب بدنام منتشر شده پنج جلدی او با عنوان
زرسالاران يهودی و پارسی ،استعمار بريتانيا و ايران
موجود است ،عدول نکرده است .این کتاب حاوی تئوریهای توطئه گرانه بی شماری است که به یهودیان نسبت
داده می شود .این کتاب در سال « 2006جایزه کتاب سال ایران» را از محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور سابق که
یهودستیزی و ضد اسرائیلی بودنش برای همگان کاملا» آشکار است ،دریافت کرد.
نیکبخت در ادامه می افزاید «به نظر میرسد انگیزه شهبازی نفرت ااز یهودیان به حد جنون آمیز و تعصب اسلامی
است ،زیرا او بدترین تهاجمات ،کشتارها ،ویرانیها و استعمارها در تاریخ ایران را نادیده میگیرد ،حملات تهاجم
اسلامی ( هجوم اعراب مسلمان به ایران در دوران عمر خلیفه دوم ) و استعمار 700ساله پس از آن  ،همچنین حمله
مغول را نادیده می گیرد و به جای آن بر حوادث نسبت ًا کوچک در مورد حضور یهودیان که عمدتا» مثبت و سازنده
بوده ،تمرکز میکند  ».سایر فعالان گفتند که شهبازی در دوران تصدی خود به عنوان رئیس  ،PSRIبه طور فعال
انکار هولوکاســت را ترویج می کرد .شماره پاییز  2006فصلنامه مطالعات تاریخی  PSRIبه زبان فارسی به طور
کامل به انکار هولوکاست اختصاص داشت و حاوی مقالاتی مانند «آیا واقع ًا شش میلیون نفر مردند؟» و یا «حقیقت
کوره های سوزان بود»
بــه همیــن ترتیب ،در زمان تصدی شــهبازی به عنوان رئیس  ،PSRIاین ســازمان همچنین کتــاب بدنام «انکار
هولوکاست ،هولوکاست پس پرده» را نیز به زبان فارسی منتشر کرد.
دکتــر دانیال جعفری ،رئیس «ایرانی-آمریکایی ها برای آزادی» ،یک گروه مدافع غیرانتفاعی مخالف رژیم ایران و
مستقر در واشنگتن دی سی ،گفت که دولت بایدن باید شهبازی را به دلیل حمایت او از انکار هولوکاست اخراج
کند و یک پیام خیلی روشن به همگان بدهد که آمریکا پناهگاه انکار کنندگان هولوکاست نیست و نخواهد بود.

جعفری گفت« :مثل روز روشــن اســت که عبدالله شهبازی منکر هولوکاست و در ارتباط مستقیم با رژیم است.
من از دولت بایدن و وزارت امنیت داخلی میخواهم که فورا این وضعیت را بررسی کنند .پرزیدنت بایدن برای
آقای شهبازی یک بلیط یک طرفه به تهران بخرد تا پیامی قوی به رژیم بدهد مبنی بر اینکه آمریکا پناهگاه منکران
هولوکاست نخواهد بود.
رهبران مرکز ســایمون ویزنتال مســتقر در لس آنجلس گفتند که نگرانند که چرا یک شخصیت یهودی ستیز مانند
شهبازی توانسته است از ابتدا اجازه ورود به ایالات متحده را بگیرد.
«آیا این شــخص نوشــته های دیرینه ضد یهــودی خود را
رد کرده اســت؟» ربای آبراهام کوپر ،معاون رئیس و مدیر
کنش اجتماعی جهانی در مرکز ویزنتال گفت« .اگر نه ،و او
از نوشــته های یهود ســتیزانه خود عدول نکرده ،چرا او به
آمریکا آمده و چرا ایالات متحده به چنین شخصی با چنین
گذشــته بدنامی ،اجــازه ورود داده اســت ؟ دروغ گفتن در
فرآیند مهاجرت برای ورود به آمریکا جرم است».
یکی از دلایل اصلی گمراهی دولت و افکار عمومی آمریکا
در مــورد وضعیت ایران این اســت که رژیم اســلامی ایران
متخصصــان خود را بــا کمک ارتباطات داخلــی در دولت
آمریکا به این جا صادر میکند و سپس این کارشناسان به منابع اولیه این کشوربرای ما آمریکاییان تبدیل میشوند.
اینجاست که اطلاعات نادرست به مقامات تصمیم گیرنده آمریکایی داده می شود.
در واقع ،شهبازی اولین شخصیت ضد یهودی ایرانی نیست
که در ســال های اخیر به ایالات متحــده آمده و با مخالفت
جامعه ایرانی آمریکایی به دلیل نفرت از یهودیان مواجه شده
است.
در دسامبر  ،2017صدها ایرانی آمریکایی در خارج از محل
یک کنســرت موسیقی در مرکز شهر لس آنجلس که توسط
خواننده مســلمان ایرانی یهودی ستیز ،محسن یگانه برگزار
شد ،تظاهرات کردند.
همچنین در سال  ،2015فعالان مختلف ایرانی آمریکایی در
لس آنجلس نیز کمپینی را علیه اکبر عبدی ،کمدین مسلمان
ایرانی که از اصطلاحات تحقیرآمیز برای توصیف یهودیان استفاده کرده بود و از ایران
برای اجرای نمایش های فارســی زبان در جنوب کالیفرنیا و سایر نقاط آمریکا سفر
کرده بود ،راه اندازی کردند .این تلاش ها در نهایت منجر به لغو مراسم برای او شد.
بــه نوبه خود ،فعالان ایرانی گفتند که به نظارت بر فعالیت های شــهبازی و افزایش
آگاهی عمومی در مورد ســایر افراد وابسته به رژیم ایران که ایدئولوژی نفرت انگیز
رژیم را در آمریکا ترویج می کنند ،ادامه خواهند داد.
خلیلــی گفت :پرونده شــهبازی برای ما مهم اســت زیرا میخواهیم هر کســی که
دیدگاههای ضد یهودی ،ضد بهایی را ترویج میکند بفهمد که وقتی به آمریکا بیاید
با عواقب اقدامات خود مواجه خواهد شد.

توجیه ایران خودرو از باز نشدن  ۵۹ایربگ
در تصادف زنجیره ای بهبهان
نویسنده :بهروز نظیفی
اندر وصف قوطی حلبی های چرخداری که در تصادفات رانندگی تبدیل به مسیر شرکت هایی بزرگ خودرو سازی نظیرهیوندا ،تویوتا گام بر می داشتید
چرخ گوشت می شوند!
و بین مشتری های خود در سراسر جهان آبرو و اعتبار کسب می کردید.
یکی از مســئولین ایران خودرو  ،در یک گفتگوی تصویری تلاش می کند آقای مهندس ،خودرو های شما قوطی حلبی هایی چهار چرخ هستند و در
که عدم باز نشــدن ایربگ های خودرو های تصادفی را در محور بهبهان با تصادفات تبدیل به چرخ گوشت می شوند.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی را توجیه کند.
لازم نیست کارشناسی کنید.
و در پایــان می گوید “ ما آماده هســتیم ،تیم کارشناســی داریم ،بریم طبق
پروتکل های بین اللملی بررسی کنیم»
و این هم پاسخ بهروز نظیفی به این خزعبلات :
بازار خودرو را انحصاری کردید و در شهر بی کلانتر ،تنها هفت تیرکش شهر
پر آشوب شدید و محصولات بی کیفیت خود را بعلت نیاز مردم ،با توهین
و تحقیر و هزار منت گذاشتن سرشان نظیر قرعه کشی به آنها می فروشید.
ای کاش به جای دم زدن از کارشناســی ،که شــعار بــودن آن برای همه پر
واضح اســت ،ناکارآمد بودن مدیریت مجموعه خود را می پذیرفتید و نیم
نگاهی از روی شرمندگی به شرکت های خودرو سازی نظیر هیوندای کره
ای جنوبــی می انداختید ،بجای هوچی گری از مردم ایران عذرخواهی می
کردید و در برنامه های رشد و توسعه ی واقعی خود بر مبنای ارائه محصول
باکیفیت ســرمایه گذاری می کردید شاید شما هم از خیلی وقت پیش ،در
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در کانون خبر:

افتخاری برای نادیا ندیم و دانمارک

نادیا ندیم دختری یازده ساله از افغانستان پس از کشته
شدن پدرش به دانمارک گریخت .او به فوتبال روی
آورد و با توجه به مهارتهایش  ۹۹بار پیراهن تیم ملی
دانمارک را پوشــیده اســت و برای این تیم  ۲۰۰گل
زده اســت  .او به یازده زبان سخن می گوید و اخیرا”
نیز پس از پنج ســال تحصیل عنوان دکترای خود را
دریافت می کند .این یک حقیقت الهام بخش است
که همه افراد می توانند پیشرفت کنند به شرطی که در
جای درستی نشو و نما کنند.
ما ایرانیان و یا افغانستانی هایی که در این دموکراسی
های غربی زندگی می کنیم باید بدانیم که این کشورها
و بافت حقوقی اشان سبب پیشرفت ما شده است و
باید سپاسگزار آنان باشیم که هستیم.
Nadia Nadim fled Afghanistan when she
was 11 after her father was killed. She has
scored 200 goals, played for PSG and Man
City, and represented Denmark 99 times. She
speaks 11 languages. This week she qualified
as a doctor after five years of studying while
!playing football. Wow! A true inspiration

بابک بخشنده پلاک سپاس
را به مارتینا لی تقدیم می کند
It was an honor to present my good friend
Martina Lee Strickland The VP of Centene
Corporation an Appreciation award for
their continuous support of our agents and
Advantage Plus Insurance Agency
بابک بخشــنده مدیــر موسســه Advantage Plus
 Insurance Agencyدر یک اقدام شایسته به خانم
مارتینا لی معاون موسسه  Centeneپلاک قدردانی را
به خاطر پشــتیبانی های این شرکت از موسسه خود
به او تقدیم نمود.
موسســه بیمه  Advantage Plusبر اســاس سامانه
 ۰۸مرکــز اطلاعات ایرانیان چهار شــعبه در  3نقطه
 Chatsworth ,Irvine , San Diegoکالیفرنیــا و
یک شعبه در  Las Vegasنوادا فعالیت می کند.

کمبود خون در بیمارستانهای سن دیه گو کانتی
امروز اعلام شــد که بیمارستانهای سن
دیــه گو کانتــی که همواره بــا تصادف و
رویدادهایی روبرو هستند که نیاز به انتقال
خون دارند اکنون با کاهش جدی در بانک
خون اهدایی هســتند و خطر مرگ و میر
بیماران نیازمند افزایش مییابد.
دکتر غزاله شریف ،رئیس بخش بهداشت
و درمان یکی از بیمارســتانها میگوید:
این شراط قلب انسان را به درد میآورد.
دکتر پاتریشــیا کوپکو مدیــر مرکز انتقال
خون در دانشــگاه  UC San Diegoنیز
گفته است که این شــرایط نابهنگام برای
دوران کمبود کیسههای خون است.
ناگفتــه نمانــد کــه اتاقهــای اورژانــس
بیمارســتانها در سن دیه گو کانتی تا ۱۴
روز آینــده برای تامین نیــاز به خون در
بحران خواهند بود.
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طنز و خبر:

سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند:
دایی جان والیت فقیه و حاج قاسم تروریست!
این هفته در سوگ درگذشــت استاد ادبیات طنز
ایران زمین ،ایرج پزشــکزاد ،خالــق دایی جان
ناپلئون هستیم و برای ایشان آرامش ابدی و برای
بازماندگان شــکیبایی و تندرستی آرزومندیم ...
یادش گرامی و روانش شاد!
خبر :تقریب ًا  ۱۰روز پس از دومین سالگرد کشته
شدن قاسم سلیمانی ،پایگاه خبری خامنهای روز
ک انیمیشن منتشر کرد که
چهارشنبه  ۲۲دیماه ی 
در آن نشان داده میشود چگونه یک پهپاد یا ربات
با کنترل از راه دور ،دونالد ترامپ رئیسجمهوری
پیشــین آمریــکا را در زمیــن گلف هــدف قرار
میدهد .در این انیمیشن سناریوی خیالی و آرزوی جمهوری اسلامی و علی خامنهای برای
انتقام از ترامپ به تصویر کشیده شده و طی آن یک روبات با عبور از دوربینهای مدار بسته
به محوطه زمین گلف «مارلاگو» (کاخ سفید زمستانی سابق) اقامتگاه دونالد ترامپ در ایالت
فلوریدا نزدیک میشــود و او را هدف قرار میدهد .اپراتور روبات کنار مانیتور تصویری
از قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس دارد که هر دو در حمله پهپادی آمریکا در  ۱۳دی
ماه  ۹۸در حوالی فرودگاه بغداد کشته شدند .روبات پس از هک تلفن موبایل ترامپ این
پیام را برای او ارسال میکند« :قاتل سلیمانی و آمر قتل سلیمانی باید انتقام پس بدهند!»
حاج قاســم ،نوکر قدیمی دایی جان ولایت فقیه یه جمله تاریخی گفت که همونم باعث
شد ور بپره :آقای ترامپ قمارباز حریف تو منم  ...و بدینسان حریف قمارباز که اصلا هم
قمار نکرد و خیلی درست زد به هدف ،حاج قاسم سلیمانی رو برای همیشه ناک اوت کرد
 ...و بالاخره انتقام سخت روی صفحه تخت نمایشگرهای رایانه ای گرفته شد و توهمات
پا منقلی دایی جان ولایت فقیه (همون دون کیشــوت سابق) برای گرفتن انتقام سقط شدن
حاج قاســم از پرزیدنت ترامپ به واقعیت «مجازی» پیوست!  ...ساختن انیمیشن یکی
از بهترین راه های بشــریت برای زنده کردن رویاها و توهماتش هست  ...حتما اگه دون

کیشــوت و دایی جان ناپلئون هم الان زنده بودن درست مثه ولی فقیه سفارش یه کارتون
میدادن تا حداقل بتونن دژمنان خیالیشــونو توی دنیای مجازی شکست بدن و نابود کنن
 ...بعدشم هیچ کدوم از سوشال مدیاها مثه فیس بوک و توییتر و اینستاگرام و بقیه ،اکانت
مبلغان تروریسم رو مسدود نمی کردن تا انقدر ملت ریپورت کنن و سیاستمدارای رقیب
(جمهوری خواهان) غر بزنن تا فقط یکی از شونصدتا اکانت مقام معظم رهبری رو ببندن
تا مردم ساکت شن ولی مدیونی فکر کنی که همین رفتار رو هم با پرزیدنت ترامپ هم که
قربانی تهدید تروریستی شده کرده باشن  ...البته که دوستان مالک شبکه های اجتماعی مثه
مارک زاکربرگ و جک دورسی بخاطر دژمنی با ترامپ ،اکانت رییس جمهور وقت مملکت
رو با بیش از هشتاد و پنج میلیون فالوور به راحتی برای همیشه دیلیت کردن تا بلکه بتونن
صداش رو ببرن ولی تا اینجا که نشده و پرزیدنت هم صداش بلندتر از پیش شده و  ...ولی
واقع ًا تاسف برانگیزه که میبینی این فناوری های به اصطلاح گنده (بیگ تک) که خودشونو
قاضی القضات میبینن و به خودشــون اجازه میدن که برای پیشبرد اهداف سیاسیشون هر
غلطی بکنن و توی هر چیزی دخالت کنن و تاثیر بذارن و بی طرفی رو رعایت نمیکنن ...
از همه بدتر هم اینه که دولت بایدن که در پایین ترین درجه محبوبیت قرار داره و یه سال
هم هست که از ترکمون زدنشون به مملکت امریکا میگذره به خاطر مذاکرات احمقانه و بی
فایده اتمی با جمهوری اسلامی و ترس از اینکه یه وقت آیت الله جونشون ناراحت نشه و
نزنه زیر میز مذاکره ،از نشون دادن واکنش جدی به تهدید ترور پرزیدنت ترامپ خودداری
میکنن  ...باعث تاسفه که بایدن و شرکا اصلا متوجه نیستن که اگر الان ترامپ تهدید میشه
فردا نوبت خود شماست که از رفیقتون آقای جمهوری اسلامی ضربه بخورید و ناک اوت
بشــید همونطوری که جیمی کارتر با گروگانگیری سفارت امریکا در تهران در سال 1358
ریاست جمهوریش به گاو فنا رفت ...
 ...آقای بایدن و اعضای حزب دموکرات بترسید از روزی که اعتماد به نامردترین مردمان
روی زمین ،ولایت فقیه و دار و دسته اش ،کار دستتون بده و یهویی ببینین از یه جایی رو
دســت خوردین که دیگه نمیشه جمعش کرد! برای ایرانشهروند مثه روز روشنه که دولت
بایــدن بخاطر لجبازی با دولت قبلی داره این مذاکرات بی ســرانجام و بی معنی رو ادامه
میده و درست مثه تمام اشتباهاتی که توی این یه سال حکمرانی شون داشتن ،این خطای
راهبردی هم شکست دیگه ای رو براشون به دنبال داره که ممکنه حتی آخرین شکستشون
باشه و  ...تمام!

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:
مذاکره ،عباس و برازجان!
یک نفر تعریف می کرد :پسـر عمویمـان بنام عبـاس اهـل گـنـاوه بود با زن
سر زن عمـو را شـکـسـت ،شکـایتش
عمـــویش دعـــوا کرد با چوب زد ِ
کـردنـد و بُـردنش زنـدان بُــرازجــان!
هر روز از زنــدان پیـام می داد بروید برایم رضایت بگیرید.
ما هم ســه چهـــار نفر شدیم از سر تـفـ ّنـن و سـرگـرمـی چهار پنـج روز
یـک بار می رفتیم خانـه عمـو شـب نشینـی و مـهـمـانـی ،زنــدانـــی هـم
یـادمـان می رفــت...
ِ
وقـت
وقتـی می خواستیـم بـرگـردیـم خـونه مون ،جلـو در خـانـه عـمـو
خداحافظی می گفتیم :بـه عـبــاس رضـایـت نمـی دهـیـد؟
آنـهـا هـم میگفتنـد :نــــه!!!
الان حدود هشـت ساله عبـاس منتـظـره کـه بـرایـش رضــایــت بگیـریـم
تــا آزاد شـود...
مـثـل کا ِر
دقـیـقــأ جـریـانِ چـهـل نفـری کـه رفتنـد ویــن برای مذاکـره،
ِ
مـا و عبـاس است :خـریـد هـا انجـام شد  ،فوتبـال ها تمـاشـا شد ،تفریح
خـانـوادگـی انجام شد ،سـوغـات هـا خـریده شـد، ....

مــردم ایـــــران در زنــدانِ بُـرازجـان هستند .
فـقـط یــادشـان رفـتــه کـه
ِ
عـبــاس بـیـچـاره چـقـــدر ســــاده اسـت کـه مـنـتـظـر مـونـده بـرایــش
کـاریبـکـنـنــد...
*********
مرگ صلح آمیز!!!
باحالتر از اين توی ایران بلکه دنیا سراغ داريد؟
ﺧﻄﻴﺐ نماز ﺟﻤﻌﻪ تهران :
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وزیر خارجه ﻣﺎ ﺩﺭ وین اتریش ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺻﻠﺢ
ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮﺭی ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ هیچگونه خصومتی ﻧﺪﺍشته و ندارﻳﻢ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ...
ﺣﻀﺎﺭ(نماز گزاران) :
تکبیر !!!
ﻣـــــــــــﺮﮒ ﺑﺮ ﺁﻣـــــﺮﻳﻜﺎ ...
ﻣـــــــــــﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ...
ﻣــــــــــﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻧﮕــﻠﻴـــﺲ ...
مرگ بر آل سعود کافر ...

از شبکه های اجتماعی:

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 299آدینه  21ژانویه 2022

در کانون خبر:

به  3900نفر واکسن بیش از اندازه
یا کمتر تزریق شده است

راننده اتوموبیل خودران تسلا متهم به قتل شد

بیگناهی ،با وثیقه مالی تا هنگام دادگاه آزاد شده است.
در این تصادف ،راننده گفته اســت که اتوموبیل تسلا،
روی سرعت قانونی بوده است.
او بــا رد کردن چــراغ قرمز در  ۲۹دســامبر  ۲۰۱۹و
تصادف با یک اتوموبیل هوندا سیویک ،موجب مرگ
 ۲نفر شده است.

ایالت کالیفرنیا شماری از مواد آموزشی را از
آموزشهای فرهنگ قومی و نژادی حذف کرد

سال گذشته ایالت کالیفرنیا تصویب کرد که در مواد
آموزشی درسی در کالیفرنیا ،مواد آموزشی فرهنگی
– قومــی را بیافزاید که از ســال  ۲۰۲۶در محتوای
درسهای آموزش قدمی قرار خواهد گرفت.
در پــی این پــروژه ،گروههای قومــی – نژادی به
گردآوری مواد آموزشی پرداختند و پس از شکایت
گروههای رقیب در ســن دیه گــو ،تصمیم ایالت
کالیفرنیا بر آن شد بخشهایی را که به آموزه مذهبی

– فرهنگی ازتکهــا و مایاهــا در تاریخ مکزیک
بپردازد.
ناگفته نماند که در سپتامبر  ،۲۰۲۱گروهی از پدران
و مادران ســن دیه گو همراه با بنیاد حقوق برابر از
ایالت کالیفرنیا شــکایت نمودند که بخشهایی را
که جنبه مذهبی – فرهنگی دارد حذف نمایند زیرا
نقض خواستگاههای بنیادین کالیفرنیا است.

دستگیری چند نوجوان برای
گردآوری تقلبی برای بیمار کرونایی
ریورســاید کانتی شــریف دپارتمان اعــلام کرد که
چنــد نوجوان را که با تصویری ســاختگی اقدام به
گــرداوری مالی در خیابان و بر ســر چهارراه برای
آسیب دیدگان کرونا نموده بودند را دستگیر کرد.
در این دســتگیری که  ۲نفر بالای  ۱۸سال بودند و
 ۲نفر دیگر  ۱۶و  ۱۴ساله بودند و از آنها  ۵۸۹دلار
پول نقد گرداوری شده ،ضبط شده است.
 ۲بزرگســال بــه بازداشــتگاه منتقل شــدهاند و ۲

انتقاد از قرماندار ایالت باها کالیفرنیای
مکزیک برای زایمان در آمریکا
فرمانــدار ایالت باهــا کالیفرنیــا  Baja Californiaدر
مکزیک به ســبب به دنیــا آوردن فرزندش در کالیفرنیا
مورد انتقاد مخالفان خود قرار گرفت.
مارینا دل پیلار آویلا اولمدا فرماندار ایالت باها کالیفرنیا
در هفته گذشــته از مرز مکزیک به آمریکا وارد شــد تا
فرزندش را در بیمارستانی در امپریال ولی به دنیا بیاورد
و بدین گونه پســرش در آمریکا متولد شد که شهروند
آمریکا به شــمار میآید .و دارای شهروندی  ۲تابعیتی
خواهد بود.
ناگفتــه نماند که او شــش ســال پیش نیــز در حالی که
فرماندار نبود به این سوی مرز آمده و دخترش را به دنیا
آورده بود.
این روشی اســت است که بسیاری از شهروندان کشور
مکزیک که اقامت آمریکا را دارند و برایشــان ســفر به
امریکا آســان اســت ،فرزند خود را برای برخورداری
از شــهروندی آمریــکا و مزایای آن در آمریــکا به دنیا
میآورند.

مراکــز درمانــی کایزر اعــلام کرد که در شــمال
کالیفرنیا ،نزدیک به  ۳۹۰۰نفر که در زمان بین ۲۵
اکتبر تا  ۱۰دسامبر ســال گذشته ،در کایزر شعبه
وال نات کریک واکسن فایزر دریافت نمودهاند،
میزان واکســن تزریقی ،اندکی کمتر با بیشــتر از
میزان تعیین شده بوده است.
کایزر در بیانیهای اشــاره کرده اســت که این افراد
بین یک صدم تا  ۴صدم میلیلیتر واکسن کمتر یا
بیشــتر دریافت کردهاند و میزان اصلی پیشنهادی
 ۳۰صدم میلیلیتر بوده است که بر اساس مشاوره
با کارشناســان و راهنمــای  ،CDCاین میزان در
تاثیرگذاری واکسن نقشی نداشته و واکسن تاثیر
خود را خواهد داشت و مشکلی در کار نیست.
کایزر اعلام کرد که به کارکنان آموزش بیشتر داده
شده است و بیشتر زیر نظر بودهاند.

دادستان لوس آنجلس کانتی راننده اتوموبیل تسلا را که
به سبب رانندگی و استفاده از سیستم خود را ،در سال
 ،۲۰۱۹از چــراغ قرمز گذشــته و با تصادف با دو نفر
موجب مرگ آنها شده را به  ۲فقره قتل عمد متهم کرده
و او را محاکمه خواهد نمود.
این راننده  ۲۷ساله که کوین جورج عزیز ریاد نام دارد
که یک راننده شرکت خدمات لیموزین است با اعلام

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 299 JANUARY ,21 , 2022

7

نوجــوان  ۱۶و  ۱۴ســاله به
اداره سرپرســتی کــودکان و
نوجوانان در جنوب کالیفرنیا
تحویل داده شــدهاند .این ۴
نفر تصویــر و داســتان را از
شبکههای مجازی کپی کرده و
بر اساس آن دست به گردآری
مالی و تقلب زده است.

 10000دلار کمک نقدی
به دانشجویان نیازمند
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا اعلام نمود که ایالت
کالیفرنیــا بیــش از  ۶۰میلیون دلار بــرای پرداخت به
دانشــجویانی که خدمات اجتماعی در کالیفرنیا انجام
دهند ،خواهد پرداخت دانشــجویان و  ۴۵دانشگاه و
کالــج از آن بهرهمند خواهند شــد در این طرح که از
ســوی گوین نیوســام ،فرماندار کالیفرنیا کلید خورده
است به دانشــجویان از طبقه کم درآمد و دانشجویان
مهاجری کــه بــا عنــوان  Dreamersدر کالیفرنیا به
تحصیــل ادامه دادهاند ۱۰۰۰۰ ،دلار به هر دانشــجو
پرداخــت خواهد شــد که به این خدمــات اجتماعی
داوطلبانه دســت بزند .شمار دانشــجویانی که از این
بورسیه برخوردار خواهند شد ۶۵۰۰ ،نفر در کالیفرنیا
برآورد شــده است که از میان کالجها برای خدمت در
 ۴۵۰انجمن و دبیرســتان در محلهــای کم درآمد به
کمکهای آموزشــی برای دیگر دانش آموزان 12-K
بپردازند و یا در زمینههای زیســت محیطی کوشــش
نمایند.

شمارش بی خانمان ها در ارنج کانتی
یکماه به عقب افتاد

مســئولان ارنج کانتی به ســبب افزایش مبتلایان کرونا،
شــمارش هر  ۲سال یک بار بیخانمانها را تا فوریه به
عقب انداختند.
ارنــج کانتی و شــماری از کانتیهای جنــوب کالیفرنیا
کــه زیر پــروژه  CAREهســتند که از ســوی وزارت
مســکن و توسعه شــهری فدرال تصویب شده است،
باید سرشــماری از بیخانمانها ،شــمار کسانی که در
سرپناههای موقت هستند و شمار کسانی را که در راستای

بیخانمانی هستند را ارائه نمایند تا بتوانند بودجه مورد
نظر را درخواست نمایند.
این سرشماریها باید تا  ۲۴ژانویه انجام میشد و اکنون
نــه تنها ارنج کانتی آن را تــا  ۲۴فوریه به عقب انداخته
است ،کانتیهای سن دیه گو و لوس انجلس در جنوب
کالیفرنیا و سن فرانسیسکو در شمار کالیفرنیا نیز آن را با
دیرکرد انجام و گزارش خواهند نمود.
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مقاله:

آخوند بازیگر

لات کرمونی (قاسم سلیمانی) از خانه هایشان
گریزانده و آواره ی اینجا و آنجای دنیا کرده –
افزون بر اینهمه ،جان هزاران ایرانی ،افغانی،
عراقی ،یمنی ،پاکســتانی ،ســودانی و ...را
گرفته تــا دد و دیو ،ســرپناهی کنار مرزهای
ایسرایل یابد .آنگاه که کم و زیاد سود و زیان
درندگی ی شیعه ها را دانه دانه میشماریم ،به
دهه ها رنج و جان کندن آیندگانی برمیخوریم تا با پرداخت سنگینترین هزینه های
ناخواسته ،همشانه ی پیشینیان پیش از خودکشی ی همگانی شویم!
دد و دیو شیعه با هزینه ای چنین گزاف ،خود را به مرزهای ایسرایل نزدیک میکند،
چه کند و چه بگوید؟ تا امروز چه گفته و چه کرده و کدام سودی را به کدام کیسه ای
جز رهزنان کهنه کار اینجا و آنجا رسانده؟ اینهمه تلاش زیانبار ،جز تباهی و بدنامی
برای شهروند ایرانی چه در بر داشته؟ گمراهی و کژاندیشی و بدسرشتی شاخ و دم
دارد؟ دشمنی با آدمیگری و فرهنگ مهر و دوستی را روشنتر از روند شوم  43ساله
در ایران نیمه ویرانمان ،جز از همپیالگان اهرمن ،کجای تاریخ دنیا دیده اید؟
جز اینکه نیروهای ارتش پدافندی چپ و راســت ،تروریستهای ارزان جان را به
دوزخ فرســتاده یا پایگاهها را سرشان آوار کرده اند ،بی آنکه با واکنشی رو در رو
شــوند؟ دد هستیخوار ،بهایی سنگین پرداخته و همچنان چشم به راه نوید اهرمن
مانده تا بمبهای اتمی اش را سر مردم این کشور بباراند؟ از آن پس چه؟
نــه میداند و نه میخواهد بداند! زندگی ی توده ،بخوانید« :ارزش جان آدمی» ،در
ســر و دل تبار دد و دیو ،ارزشی شمرده نمیشــود .رژیم دد و دیو ته چاله ی تپاله
دانی گیر کرده که خود آنرا پدید آورده! – بوی گندش چهارده سده بیداران ایرانی
را آزرده – ولــی آخوند بازیگــر به آیین کودکان لجوج ،دو پا به یک کفش کرده تا
شهروند کهن دیار پارس را به گورپرستی ی هزاره های دور وادارد!
کورست و نمیبیند دنیای نو با خودزنیهای مستان روانپریش (اطوار دده های شیخ
صفی و ریزه خواران شیدای جبل عامل) ،سر سازگاری ندارد .نمیبیند دنیای نوین
ایرانی با امامبازی و امامزاده ســازی سازگار نیست و سازش با جهان نو را برتر از
گسترش تنش و تباهی ستایی و پوچپرستی میبیند.
مدلین اولبرایت (ژانا کولبر -زاده ی روســتای ســمیکوف ،پراگ ،چکســلواکی،
 ،1937وزیر خارجه ی امریکا در دوره ی بیل کلینتون) میگفت:
«همه ی عمرم مسیحی ی کاتولیک بوده ام .ولی روزی فهمیدم ،نسلهای گذشته ام
همه یهودی بوده اند( ».واشینگتن 5 ،دسامبر .)1996
بینش شهروند دینمدار در چشم جهان نو ،همآن اندازه ارجمند و ستوده است که
نگرش شــهروند ناباور به هر دین و مرام و آیین و آرمانی (نگاه آرامش دوستار را
که بچکانیم ،گوشه هایی از بینش ولتر ،کانت ،دکارت ،هیوم ،روسو ،سپنسر ،لاک،
سپینوزا ،هگل ،نیچه و بسیارانی دیگر را از پنجره های گوناگون در آن میبینیم).
در برگهای پیشــین دیدیم چگونه سران ساسانی با شهروندان یهودی در دو سوی
مرزهای آریابوم پیوندی گرم داشتند .داد و ستدهایی فزاینده میان مردمان پهنه ی
ایرانزمین با کشــور مدیترانه ای ی ایسرایل ،سودی سرشــار برای دو ملت در بر
داشت (گسترش بازرگانی ی دریایی و بهره برداریهایی ژئوستراتژیک) .از کارکرد
ارزنده ی بختیشوع (سرپزشک دربار ساسان و استاد پزشکان دانشگاه جندیشاپور)
و یشیووتهای پومبدیتا و صورا و نهردعا یاد کردیم که هریک با افزون بر 10.000
تن دانشــجو به نگارش تلمود انجامید (در درازای تاریخ یهود ،تا امروز نمونه ای
همانند آن دوران ،نه دیده ،نه نشیده و نه خوانده ایم – در آغاز  2022در نیویورک
با افزون بر  7میلیون تن شهروند یهودی ،یشیوایی با  10.000تن دانشجو نداریم).
از شــمار بزرگ سربازان ،افســران و فرماندهان یهودی در ارتش توانای ایران یاد
کردیم که شهنشــاهان اردشیر ،شاپور ،قباد ،خسرو ،شهربراز ،بهرام و همتایان از
میهمانان یهودی در دربار ،با خوراک کاشر پذیرایی میکردند .مسیحیان ایرانی پیام
آشــتی ساز مسیح یگانه را به دروازه های چین کهن رسانده اند (انجیل متا و دفتر
کارهای پیامبران) .پیوندی چنین اســتوار میان دگراندیشــان هممیهن ،به فرهنگ
مدارا و رواداری ی نیرومند پارسی در سده های دراز پیش از آن روزگاران میرسد
به مرام بیمانند شهنشه کورش هخامنشی ،نماد آزادی ی اندیشه در تاریخ جهان و
پدر پارسیهود.
داریوش بزرگ ،فرمانفرمای هخامنش ،آموزش زبان عبری را نه تنها میان سران یهود
گسترد ،که میان افسران برجسته ی ارتش ایران نیز بخشی از برنامه ی آموزشی در
ستاد فرماندهی شد تا در پروژه ی نیروی دریایی ایران در کندن آبراهه ی داریوش
که امروز «سوئز» خوانده میشــود ،به کار آید .بیش از یک سال ناوگانهای نیروی
دریایی ی ایران در بندر یافا چسبیده به تل آویو امروزین ،میهمان مردم یهود بودند.
شماری از افسران ارتش ایران با بومیان این دیار به گرمی درآمیخته و پیوندی تنیده
را پی ریخته اند .ایرانیان یهودی چه در ایران و چه در ایســرایل توانســته اند در
یکی از بزرگترین گامهای ســتراتژیک ایران بــزرگ و خاورمیانه ی آنروز جهان،
سودی ارزنده به مردم دنیا برسانند که هنوز پابرجاست .از آن پس نیز چون گذشته
به نگهبانی از تاریخ و فرهنگ زادگاهشــان پرداخته و بســیاری از یادمانه های آن
روزگاران را به زبان بومی نگاشــته اند .یادمانه های تلخ و شــیرین فراوانی از آن
روزگاران (اســناد و مدارک پذیرفته شــده ی دانشــگاهی) ،امروز میتواند گویای
پیونــدی گرم میان خواهران همزاد از کهن روزگاران باشــد (تنخ ،دفترهای عزرا،
نخمیا ،شاهان ،دانی ال ،نوشته های شارون ،شکد ،نتصر ،لوئیز ،باخر و بسیارانی
دیگر).
ســایه ی آرامش هر جا دامن گسترده ،سازندگی و برازندگی پراکنده و دارندگی و
فرخندگی فزونی گرفته – از هر سرزمینی که رخت بربسته ،دیو جنگ و ناداری و
نادانی و بیماری روزگار مردم را درنوردیده – دوران شکوفای  57ساله ی یهلویها
را با روزگار شوم  43ساله ی ددان بیدرد چگونه کنار هم میسنجید؟ نیکی و بدی،
چه بخواهند و چه نخواهند ،هریک نماد خود را میزایند و میپرورند.
آخوند لاریجانی (قاضی القضات رژیم ددســالار) را دیدیم چگونه با  63حساب
بانکی 1000 ،میلیارد دلار پولهای ســپرده ی مردم را در حسابهای دادگستری بالا
کشید و ماهیانه  25میلیارد تومان بهره میگرفت! برادرش (علی ،پاسداری که شده
رئیس پارلمان شــیعه هــا) ،هزاران هکتار زمینهای مــردم را هاپولی کرده و دیگر
بــرادران (قاچاقچی به گویش همتبار گرمساریشــان احمدی نژاد) ،هریک هنری
همسان نشان داده اند که آیندگان آنها را بیشتر خواهند شکافت.
سرکرده ی دیروزین پارلمان (علی لاریجانی) که این روزها از چشم رهبر افتاده و
دور و نزدیک ،درگیرند ،در واکنش به ســخنرانی ی گیرای بینیامین نتانیاهو که از
امریکا خواسته بود اتمبازی را در ایران پایان دهند ،گفته بود:
«نتانیاهو دیروز کنگره ی بزرگترین کشــور دنیا را که داعیه ی رهبری ی جهان را
دارد ،به استخدام خود درآورد!» (تهران 15 ،مارچ .)2015
– و کارگزارانش آنرا «تبلیغات تندروهای تل آویو» خواندند.
ســخنرانی ی اســتادانه ی بی بی در کنگره ی امریکا (واشینگتن ،ایپک ،اجلاس
مشترک مجلســین) ،افزون بر  16.000تن از سران امریکا ،نامداران تبار یهود را
به واشینگتن فراخوانده بود تا در بازیهای آینده نقشی کاراتر بیآفرینند .نمایندگان
دموکــرات و جمهوریخواه پا به پای مردم 23 ،بار از جای خود برخاســتند تا در
برابر گزینگویه های ارزنده ی بی بی ،سر فرود آرند .همه گویای بیزاری ی آنان از
رژیمی تروریستی بود که بارها نابودی ی ایسرایل و ساختگی بودن هلوکاست را
فریاد زده (واشینگتن 2 ،مارس .)2015
خودمانیم ،کدام رهبر دلواپسی نمیتواند نگران یاوه گوییهای سران رژیمی هار نباشد
که خواهان زدودن کشورش از روی نقشه ی دنیاست؟ بی بی در این زمینه گفته:
«چند کشــور در دنیا ،برنامه ی غنی سازی دارند و کســی پرسشی از آنان ندارد؟
چرا همه به رژیم تهران پیله کرده اند؟ چرا هر بی سر و پایی را از سوراخهای دور

بزرگ امید ،ایرهشالوم ،ژانویه 2022
ایسرایل – امریکا:

شهروندان هیچ کشوری در دنیای نو ،به اندازه ی مردم ایسرایل ،پدیده ی امنیت را
بر سر برتریهای بی چون و چرای خویش نمینشانند (پیشینه ی دردبار روزگارشان
در گالوت  1881ســاله ،نقشی چنین دشــوار بر دوششان نهاده تا هر سپید و سیاه
باریک و دراز خزانی را مار بینند).
یکه تازیهای خودکامگان تهران و شــاخ و شانه کشــیدنهای پیاپی آنان ،پا به پای
ستیز کور و یورشهای آدمخواران به شهروندان و نمایندگیهای این کشور در جهان،
دست اندرکاران ایسرایل را واداشته یاوه پراکنیهای رژیم ددسالار و نانخوارانش را
چندان میان تهی نگیرند و به واکنشــهایی فراخور بیاندیشند .آنان از آزادگان دنیا
میپرسند:
«دد ایرانســوزی که در دشمنی با ایرا ن و ایرانی سر از پا نشناخته و نمیشناسد ،با
کدام خواسته ی شومی ،سرمایه ی شهروند گرسنه ی این کشور را هزینه ی گله ای
همآخور در سوریه و لبنان و عراق و یمن و سرزمینهای همزاد میکند تا مشتی مانند
خودش را در دشــمنی با دنیای آزاد بیآراید؟ چه شــده که چپ و راست در ویرانه
های سوریه پایگاه میسازد و به تروریستهای غزه و لبنان و یمن دمبدم پول و جنگ
ابزار میرساند؟»
سران ایسرایل بارها گفته و یادآور شده اند در پدافند از کشورشان ،هرگز چشم به
راه این و آن نمیمانند .هر گاهی که گزندی ســر راه امنیت خویش یابند ،بیدرنگ
آماده ی کاراترین واکنشها میشوند .اینکه نیروهای پدافندی ی این کشور چگونه
خواهند توانســت ددان ملنگ را از مرزهای میهن خویش ،کیش کنند تا دم لای پا
بگریزند و هر آسیبی را پاسخی دندانشکن دهند ،هم نمونه هایش را در دوران 73
ساله ی خودفرمانی ی این کشور دیده ایم و هم در آینده باید گواه آن باشیم.
در دیگر ســو از یاد نبریم که بزرگترین و بیگمان تواناترین سودرســان ناخواسته
ی ایســرایل در روند  43ساله ،بیگمان دســتگاه نادان پرور و ددسالار تهران بوده
(ضدامریکایی شــده ،ســرخها را همپا کند – ضدایسرایلی شــده ،همکیشان را
همآخور کند!) – میبینیم که همزمان ،خود را در آرایش کله پوکترین دشمن خونی
ی هردو سو نشان میدهد! – ناتوان شدن سوریه و یمن و لبنان و عراق و گسترش
ناخشنودیهای سران کشورهای کرانه ی خلیج پارس از ددان تهران و گرایش آنان
به همراهی و همکاری با امریکا و ایسرایل (پروژه ی آوراهام) و باخت کلان آخوند
نیرنگباز را مردم دنیا روشنتر از خورشید تابان میبینند.
آگاهان جهان آزاد ،به ویژه امریکا این پیروزی ی چشــمگیر را در تنها دموکراسی
ی خاورمیانــه ارج مینهند .در افت و خیز درگیریهای آینده ،نیروهای امریکایی –
ایســرایلی را در برابر دشمن آدمیگری همشانه خواهیم دید .سود ژئوستراتژیک
چین و روســیه با امریکا و اروپا و کلان داد و ستدهای بازرگانی – بانکی در دنیای
نو ،انگیزه ی گسترش درگیریها را میکاهد تا اندوختن ،گام به گام جای جنگیدن را
بگیرد .هرچند اندوختن نیازمند آرامش است و بی جنگ ،آرامشی در کار نخواهد
بود.
روند  73ساله ی سیاست برونمرزی در ایسرایل ،نشان داده همبستگی ،همآهنگی
و همراهی ی این کشــور با دنیای آزاد ،به ویژه امریکا ،نمادیست استوار و پابرچا
و ماندگار .در آنسو ،برخی همگنیهای روسی – چینی با آخوند نیرنگباز را زیرکی
ی بازیگر ســر میز پوکر انگاریم با برگی کلیدی در دست (ایران وامانده) ،در برابر
همآوردی کارکشته (باختر) ،که بیشتر رنگ و روی سود دارد تا بار آرمانی.
دو سوی دنیای آزاد با زشت و زیبایشان (سرخ و سپید یا سوسیالیست امپریالیست)،
رو در روی هم ،گرم تاختی دوســتانه اند و به ریش مردمی میخندند که  43ســال
از خودکشــی ی زیانبارشان گذشته و هنوز نمیدانند چاره ی گمراهیشان را کجا و
چگونه یابند .با دســتمالی چرک چه میکنید؟ نفتالی بنت (نخست وزیر ایسرایل)
از سران دنیای آزاد میخواهد به تهدیدهای تهران تن در ندهند و از آنان میپرسد:
«رژیــم ســیری ناپذیر ترور در ایران اگر ســر پا بماند ،برای جنایتهایش از شــما
دســتخوش هم خواهد خواست .ابراهیم رئیسی که میان ایرانیان «آیت الله قاتل»
خوانده شــده ،برای کشــتار هزاران زندانی ی سیاسی به کار خود نبالید و از مردم
دستخوش نخواست که خدمتی شایان به بقای رژیم کرده؟»
بنی گانتز (وزیر پدافند ایســرایل) در دیداری با ســران مراکش ،مانند دیگر سران
ایســرایل بــاور دارد برخی ناهمآهنگیها میــان امریکا و ایســرایل نباید انگیزه ی
سواســریهای خودســرانه و زیانبار در سیاســت خارجی ی دو کشــور در برابر
تروریستها شود که بیشتر از تهران سر برآورده – آنها با گسترش برنامه های هسته
ای ،خواســته هایی مافیایی – گانگستری (بیرون از عرف دیپلوماسی) به شیوه ی
باجگیری را دنبال میکنند که بیگمان گزندآفرین خواهد بود .لوید آستن (سرپرست
پنتاگــون ،وزیر پدافند امریــکا) پس از بیرون آمدن نیروهــای رزمی ی امریکا از
افغانستان گفت:
«همه ی گزینه های روی میز ،نشــانگر آنست که اگر نشست وین به جایی نرسد
که باختر دنبال آنســت ،مانع دســتیابی ی تروریستها به جنگ ابزار اتمی خواهیم
شد – دیپلوماســی به هر روی گزیینه ی نخست خواهد بود» (منامه ،بحرین21 ،
نوامبر .)2021
جان ســخن اینکه گســترش آرامش در خاورمیانه ،بی هیچ اگر و مگری نیازمند
همآهنگــی و همراهی میان نیروهای رزمی – سیاســی ی امریکا و ایســرایل در
همراهی با اروپا و کنار آمدن با چین و روســیه در برابر خودکامگیهای تهران یکه
تاز و زیاده خواهیهای ددان ریز و درشت روزگارست .امریکا و ایسرایل دست در
دســت بیداران انگیزه مند ایرانی (سازمانهای همآهنگ برانداز) میتوانند این راه پر
پیچ و خم را با کمترین زیان و ارزنده ترین داده های فرهنگی – سیاسی سرفرازانه
بپیمایند.

سایه ی آرامش:

خرد آدمی آشنا با گوهر خرد ،در سایه ی آرامش و آسایش ،بارورتر میشود؟  -یا در
تلاش یافتن کاراترین پاسخها به دشوارترین پرسشها تا راهش گشایند و بر تختش
نشــانند؟ آســایش و آرامش در پرتو تلاش فراهم میآیند و خرد راه دستیابی به آن
نیاز را کوتاهتر میکند .آفرینش آدم هموساپین ،سیصد هزاره پیش چنین آغازیده،
همینسان پیش آمده و به همین آهنگ تا پایان راه پیگیر خواهد ماند.
این دو دهش ارزنده (خرد و آرامش) که درهم بتنند و باهم بیآمیزند ،امید دستیابی
به فردای بهتر ،روشنتر از دیروز میدرخشد .زمستان تلخ و یخزده ی خاورمیانه ،با
بهاران دلگشای پیش رو ،سرانجام گل خواهد کرد تا رنگ و روی روزگار در این
خاک پر تنش ،دمی آرام گیرد و خردمندان به میدان آیند.
در چهل و دومین نشست سران کشورهای ششگانه ی خلیج پارس ،روند بازیهای
اتمی در ایران و تنشــهای ناشــی از آن ،داغترین ســوژه ی سخن نمایندگان بود.
نماینده ی عربستان پیرو همین نشست در سازمان ملل ،به نام سخنگوی کشورهای
کرانه نشین خلیج پارس ،همبستگی با ایسرایل را ستود.
آخوند بازیگر ،نیرنگ فراوان زاده و زیانی بسیار به ایران و ایرانی رسانده – سران
ایسرایل دست بازیگر را خوب خوانده و در نگهبانی از مردم کشورشان ،کاراترین
شیوه ها را پیش گرفته اند (بهره برداریهای خردمندانه از گمراهیهای پیگیر همآورد).
رژیم ترور در ایران با هزینه ای  600میلیارد دلاری افزون بر  700.000تن شهروند
سوری کشته و کم و بیش  10.000.000تن از مردم این کشور را به فرماندهی ی
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و نزدیک دنیا تور میاندازند و میآورند تهران تا هولوکاســت را انکار کنند و مردم
ایسرایل را زیر باران بد و بیراه گیرند؟ (داستان نتوری کارتا ،یهودیان ضدصیونیست
را پیش از این گفته ایم که شمارشــان در سراســر جهان به  1500تن هم نمیرسد.
نمایندگانشان چند روزی در تهران میهمان بیدرد گرمساری (احمدی نژاد) بودند –
جشن نوروز ،مارج .)2010
او خواهان گســترش ســایه ی آرامش در خاورمیانه بود و در پاســداری از امنیت
کشــورش ،آنچه را که گفتنی میدانســت ،بی پرده و پروایی میگفت ،هرچند کم
نبودند کسانی که از گفته هایش خورده ها گرفتند.
همسانیهای همریشه ی نو و کهنه در تاریخ خواهران همزاد را که کنار هم میسنجیم،
سود سایه ی آرامش را بر راستای داوری ی خرد ،بر زیان بی اگر و مگر خاموشی
در برابر دد و دیو ،برتر میبینیم .شما هممیهن دل آزرده ی دردکشیده ،این نکته را
چگونهمیبینید؟

دم خروس:

این روزها فراوانند هممیهنانی که از خود میپرسند :کی ،رژیم دد و دیو در ایران فرو
خواهد ریخت؟ اپوزیسیون پیروز ،کی دست ایرانسوزان را خواهد بست؟ فرشته
ی آزادی چگونه ،بر سراســر آریابوم سایه خواهد انداخت؟ کلاه گشاد  43ساله را
با کدام برنامه به کلاهبردار باید پس بدهیم؟ پاســخ را در دم بلند خروسی بینیم که
از لای ردای آخوند بازیگر زده بیرون – بافته های راه و بیراه ســرکردگان رژیم را
که بشــنویم ،نشانه های پتک کوبنده ی سرنوشت را روشنتر میبینیم تا با برداشتی
گویاتر ،خیره ی آینده ای شــویم که در راهست .جز اینست که آگاهیهای درست
امروز ،خشتهای کاخ راستین فردا را میسازند؟
آخوند مجید انصاری (عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام) ،به گزارشگر رسانه
ای وابسته میگوید (کلیپی که از روز یکشنبه  26دسامبر ،رسانه های پارسی زبان در
سراسر دنیا پخش کرده اند):
«مشــارکت مــردم در انتخابات به حد اقل رســیده – نماینده ی مجلس اســلامی
نمیتواند در پشتیبانی از مردم حرفی بزند و بگوید« :من نماینده ی مردمم!» رژیم از
نظر نظامی به شوروی ی پیشین هم برسد که دومین نیروهای اتمی و موشکی عالم
را داشت ،مردم عطایش را به لقایش میبخشند .شیب سقوط نظام ،تند شده – اگر
به همین وضع پیش برود ،به زودی منفجر خواهد شد .بی شلیک گلوله ای منهدم
میشــود .آژیر سقوط به گوش مردم رســیده – زیر بار قرارداد اف .ا .تی .اف (F.
 ).A. T. Fنرفتن ،یعنی پشتیبانی از تروریسم بین المللی .رژیم شیعه ی انقلابی،
نانی به سفره ی اسرائیل گذاشته که هیچ بنی بشری تا امروز نگذاشته بود .دشمن تا
اعماق مراکز اطلاعاتیمان نفوذ کرده – دلخوش نباشیم که با شهید مقدم و سلیمانی
و فخری زاده کارشان تمام شده – تازه شروع شده!
دخالتهای ســپاه در اقتصاد ،نیروهای مالی ی کشور را به بطالت کشانده – بنیه ی
پیمانکاری نزد شــرکتهای خصوصی از بین رفته – شورای نگهبان ،نمایندگان را
دســتچین میکند .بررســی ی صلاحیتهای نمایندگان ،یعنی فروشنده به خریدار
بگوید چه باید بخرد .مشــتری چطور باید به انتخاب فروشنده تمکین کند؟ آقای
احمدی نژاد  700میلیارد دلار پولی که بیشتر از کل درآمد نفت ایران از ابتدای تاریخ
صنعت نفت در خط تولید میشــد ،هدر داد .این آقا فهمید که با انکار هولوکاست
و هزار بد و بیراه به اسرائیل گفتن ،قویترین پشتیبانی از صهیونیزم را طراحی کرده
است؟»
خورده گیران تندگو در برابر رژیم دد و دیو ،روز به روز رو به فرونی اند .ریزش در
نیروهای سرکوب را تا جایی میتوانند پنهان کنند – ولی آب دارد از سرشان میگذرد
و کار دارد به جاهای باریک میکشــد .هرکه در میدان رو در رو آماده تر باشد ،در
آرایش فردای بهتر ،کاراتر از آب در خواهد آمد.
رژیم بد ،هرچه در کشــتار مردم و گســترش خونریزی تواناتر شده ،در سیاست
برونمرزی ناتوانتر گشته – و هرچه با دستانی تهی و سرهایی تهیتر ،در برابر باختر
خودنمایی کرده ،آبروی ناداشــته را سختتر از دست داده (ایزولاسیون هزارسویه)
– سالهاســت ناکاراییهای بیشمار آشــکارش را دنیا میبیند .همه در شگفتند چرا
میلیونها تن ناخرسند ناخشنود بیزار از رژیم ،سررشته ی کارهای کشور را به دست
نمیگیرند؟
تندگوییهای آن آخوند درمانده ،تنها نشــانه ی فروریزی ی نزدیک رژیم نیست –
برخی واکنشهای چشمگیر با همه ی سادگیشان ،نشانگر خشم چرکین فروخورده
ای میتواند باشــد که گام به گام دارد ســر باز میکند تا دست در دست هم به پایان
بدیهای  43ساله رسیم.
بیداران دلیر شهرکرد (دهکرد پیشــین در استان چهارمحال بختیاری) ،همین سه
روز پیش ،تندیس کلان تروریست (قاسم سلیمانی – لات کرمونی) را پس از اینکه
دستگاه نانخوار دد و دیو (اســتاندار ،فرماندار ،نماینده ی ولی فقیه و همدستان)
در میدان بزرگ شــهر برافراشــتند ،در کمتر از  24ساعت ،به دست جوانان بیباک
لر به آتش کشیده شد و زیر و رویش سوخت تا کاوه های راستین مردم ،امروز و
فردا بالانشین شوند ،نه مشتی ازگل بیکاره که در دشمنی با ایران و ایرانی سر از پا
نشناخته اند! (چهارشنبه  15دی  5 ،1400ژانویه  .)2022باور کنید ،دم خروس
از لای ردای آخوند بازیگر ،زیادی زده بیرون .بیجا نبود که حسنین هیکل (سردبیر
الاهرام) در نخستین روزهای تاخت و تاز دیو نوفل شاتو گفته بود:
«خمینی از پایان سده ی ششم عربستان به ایران پایان سده بیستم پرتاب شده و»...
(تهران 28 ،آذر .)1358
کیش آبروســوز دیروزی که جز بدی نزاده ،امروز برهنه به بازار رســوایان آمده تا
نیازی به دم خروس نباشد .دنیا میبیند که نه پاره های دریده اش رفوشدنی اند و نه
بافته های خردسوزش پس گرفتنی .پیروان سنت ،بیش از دیگران از روند  43ساله
در ایران خشــمگینند .چراکه انگ «شیعه ی شنیعه» را به نام شاخه ای بر دینشان،
مایه ی ننگ میبینند (گویش ســلطان سلیمان قانونی  .)1566-1494روزنامه نگار
سرشناس هممیهن بر این راستا میگوید:
«رژیم شــیعه در ایران ،اســلام را از حالت دینی درآورده و آنرا ابزاری کرده برای
موجودیت خود در ســتیز با اســرائیل تا خواســته هایش را بهتر پیش ببرد (امیر
طاهری ،تلویزیون کانال یک ،یکشنبه 5 ،دسامبر .)2021
نامبرده همآنجا میافزاید:
«خمینی نیازمند روانپزشک بود».
شگفتا که این سرشناسترین روزنامه نگار هممیهن که نامی خوش میان فرزانگان
دارد ،نماد دشــمن را روانپریش میبیند ،ولی گویی بــا تاریخ زادگاهش یا با مردم
رودربایستی دارد! انگلی چرکین بر گردن بیمار را میبیند ،ولی نمیگوید:
«رژیم دد و دیو ،جوهر ناپاک  1400ساله را به همه نشان داده – تا کی باید دندان
بر جگر گزیم و زیر پوشــش دینی هار و بیگانه با فرهنگ پیشینیانمان بلولیم و از
پرداختن به شناخت درد بیدرمان خویش شانه تهی کنیم؟»
گمراهی ی کهنه ای که ناخواســته شــده تابوی خردخوارمان ،از روزی گزنده تر
شــده که درد  43ســاله ی پیش رو را همه میبینیم ،ولی دلی نداریم در شــناخت
بیخ و بن تابوی ایرانســوز دلیر باشــیم و بی پروا پرده ها را یکبار ،برای همیشــه
به زیر کشــیم .تا همه پس پرده ی بدکیش و بدکیشــی را نبینند و چرک زهرین،
بیزاریشان را برنیانگیزد ،همچنان گرفتار کابوس بیمناکی خواهند ماند که با شیر مادر
در اندرونمان جوشــیده و دل کندن از آن سرشتی میجوید پهلوانی ،که نمادیست
کمیاب .میلیونها تن جوان بیدار هممیهن را که دیریست مرزهای پهلوانی را پشت
سر نهاده اند ،ببینیم و از آنان بیآموزیم.
والری ژیسکار دو ستاین (رئیس جمهور پیشین فرانسه )1981-1974 ،که ناخواسته
میزبان دیو در روستای نوفل شاتو شده بود ،بی پرده گفته بود:
«شگفت از کار ملتی که با اینهمه شور و شادی ،به شقیقه های خود شلیک میکنند!»
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در کانون خبر:

فرماندار کالیفرنیا  ،خانه سازی در مراکز شهرها را برنامه ریزی می کند

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا تلاش دارد با قرار دادن کمکهای ویژه،
خانهســازی و زندگی در مراکز شهری را تشویق نماید تا توازنی از تراکم
جمعیتی ایجاد شود و از همه مهمتر ،به سبب نزدیکی به مراکز شهرها ،از
تراکم ترافیک و نیاز به رانندگی به سوی محل کار کاسته شود.
در بودجه  ۲۸۶/۴میلیارد دلار برای ســال مالی آینده ۲ ،میلیارد دلار برای
تشویق در خانه سازی و زندگی در مراکز شهرها در نظر گرفته شده است.
در بودجه پیشــنهادی ۱۰/۳ ،میلیارد دلاری که سال گذشته برای ساخت
خانه و مدرسه و مراکز درمانی در مناطق کم درآمد در نظر گرفته شده بود،
هزینه خواهد شد.
از سوی دیگر ،حضور بیخانمانها در پیادهروهای مرکز شهرهای بزرگ
کالیفرنیا مانند لوس آنجلس ،مانعی بر سر راه این پروژهها قرار دارد.

 ۲برادر در ارتباط با زنجیرهای از دزدیها از فروشگاهها دستگیر شدند
این دو برادر که واردان گورگیان  ۳۰ســاله ساکن هالیوود شمالی و رافائل
گورگیان  ۳۷ساله و ساکن ون نایز هستند در ارتباط با دزدی از فروشگاهها
در  Moorparkو تازنداوکس دستگیر شدهاند.
در ماه نوامبر با قطع کردن کابل امنیتی از یک جواهرفروشی در مورپارک،
تمامی بسته موجودی به بهای  ۲۱۵۰۰دلار را در اتوموبیل خود جای داده
و گریختند.
پلیس میگوید آنها چندین شعبه دیگر از همان فروشگاه را مورد دستبرد
قــرار داده و  ۱۲۴۰۰۰دلار جواهــر را دزدیدهاند پلیس این  ۲برادر را در
 ۷ژآنویه در برابر آپارتمانی در  Pacoimaشناســایی و دستگیر کرده و به
زندان ونچورا کانتی فرستاده است.

213-573-9635

گوین نیوسام ،درخواست برای
بخشودگی سیرهان سیرهان را نپذیرفت
گوین نیوسام ،فرماندار کالیفرنیا اعلام کرد که درخواست برای بخشودگی
ســیرهان سیرهان  ۷۷ساله را که سناتور رابرت کندی را ترور کرده است،
نپذیرفته است.
تــرور رابرت کندی که در آن هنگام نامزدی ریاســت جمهوری از حزب
دموکرات را داشــت در ســال  ۱۹۶۸در لوس آنجلس روی داد که گوین
نیوســام آن را دوران تاریکی از سیاســت در آمریکا میخواند .گر چه از
خانواده رابرت کندی ۲ ،پسر او موافق بخشودگی سیرهان هستند ،همسر
و دیگر فرزندان او مخالف آزادی سیرهان هستند.
گوین نیوســام در مورد تصمیم خود مبنی بر رد بخشــودگی ،مینویسد:
افزون بر این که همســر باردار کندی و  ۱۰فرزندش را سوگوار کرد ،بلکه
آســیب بزرگی به مــردم آمریکا زد و میلیونها نفر در آمریکا را ســوگوار
کرد .گوین نیوسام مینویسد :ترور سناتور رابرت کندی ،در دوران سیاه
ترورهای آمریکا ۹ ،هفته پس از ترور مارتین لوترکینگ و  ۴/۵سال پس از
ترور جان اف کندی بوده است.

دزدیدن کد  27000پزشک و
درخواست بیمه از کار افتادگی
 ۳۴۵۰۰۰نفــر با دزدیدن کدهای شناســایی  ۲۷۰۰۰پزشــک ،برای خود
درخواست بیمه از کار افتادگی نمودهاند.
در دوران کرونــا و افزایــش بیکاری ،ایالت کالیفرنیا ،بــا پرداخت حقوق
بیکاری تقلبی به نام مردگان و زندانیان ،با  ۲۰میلیارد دلار تقلب روبرو بوده
اســت و اکنون اعلام مینماید که در همین دوران  ۳۴۵۰۰۰نفر با دزدیدن
کدهای شناسایی  ۲۷۰۰۰پزشک برای خود تقاضای بیمه از کار افتادگی در
اثر بیماری نمودهاند.
بیشتر پزشکانی که هدف دزدیدن کدهای شناسایی قرار گرفتهاند ،پزشکانی
هستند که در دوران کرونا ،شــبانه روز ،در بیمارستانها برای نجات جان
بیماران کرونا تلاش میکردهاند.

کاهش  ۲۵۰هزار نفری ثبت نام در
دانشگاههای کالیفرنیا در دوران کرونا
در گزارشی که در مورد ثبت نام در دانشگاههای کالیفرنیا برای پاییز ۲۰۲۱
آمده است ،نزدیک به  ۲۵۰۰۰۰نفر کاهش در دوره لیسانس دیده میشود.
بر اساس این آمار میزان کاهش در ثبت نام دانشگاهها برای سال  ۲۰۲۱نیز
 ۹۹۰۰۰نفر بوده است که  ۴/۳درصد است و  ۹/۹درصد کاهش در ثبت
نام برای کالجها وجود داشته است.
در نگاه نهایی در ســال  ۱۴۸۱۱۳ ،۲۰۲۰نفر کاهش ثبت نام در کالیفرنیا
وجود داشته که مجموع سال  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱را به  ۴۶۵۳۰۰میرساند و
کاهش از سال  ۲۰۱۹تاکنون به  ۱میلیون نفر نزدیک میشود.

هشدار به وزاری
امور خارجه 1+5
کنشگران سیاسی مقیم لس آجلس ،خانم محبوبه حسین پور ،آقایان
سیاوش آذری ( راست ) و سرهنگ آریا باقری روبروی کنسولگری
انگلســتان  ،دوشنبه دهم ژانویه  2022نامه ای خطاب به وزیر امور
خارجه انگلستان برای باز داشتن دولت متبوع این کشور از امضای
مجدد برجام ،تســلیم دفتر این کنســولگری نمودند . .در این نامه
با اشــاره به قتل دانشمندان هســته ای ایران توسط خود رژیم ،از
انگلستان خواسته شده اســت به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
اعتماد نکنند .این نامه به کنســولگری های کشور های دیگر (  4به
اضافه یگ) از همین طریق و یا از طریق پستی تسلیم شده است.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 21ژانویه تا  27ژانویه (  1بهمن تا  7بهمن )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  1بهمن  21ژانویه

استعفاى محمدرضا جاللى نايينى از سناتورى
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشت شريف لنكرانى  -مترجم
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت محمدحسين بهراميان ،مجسمه ساز ايرانى به علت خودكشى در مجتمع
لوور پاريس.

 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
زادروز كيومرث منشى زاده ،شاعر
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
درگذشت نظام وفا  -شاعر
 1347خورشيدى (  1969ميالدى)
دوشنبه  4بهمن  24ژانویه
سفر محمدرضا شاه به اتريش
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
عزت اهلل عاملى سفير ايران در عراق به اتهام شركت در كودتاى عراق از بغداد خارج  1285خورشيدى (  1907ميالدى)
زادروز دكتر احمد بيرشك ،از پيشگامان و محققان معاصر علوم رياضى و تجربى
شد
 1307خورشيدى (  1929ميالدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
شاپور بختيار ،محمدرضا شاه را بخاطر نقض قانون اساسى در طول حكومت خود ،درگذشت احمد بدر «نصيرالدوله» مولف ،سياستمدار و موسس مدرسه فيزيک
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
بشدت مورد انتقاد قرار داد
سيدجالل الدين تهرانى رييس شوراى سلطنت ،در پاريس از مقام خود كناره گيرى آيــت اهلل ســيدمحمود طالقانى ،مهندس مهــدى بازرگان ،دكتر يداهلل ســحابى و
ديگراعضاى نهضت آزادى در رابطه با تظاهرات مخالفت آميز مربوط به رفراندوم 6
كرد
بهمن دستگير و زندانى شدند
كاركنان سازمان راديوتلويزيون عليه بختيار اعالم جرم كردند
آيت اهلل خمينى اعالم كرد دولت بختيار خيانتكار اســت و از مردم خواست قدرت  1354خورشيدى (  1976ميالدى)
 9تن از محكومان دادگاه نظامى تيرباران شدند
قانونى او را واژگون كنند
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
 1365خورشيدى (  1987ميالدى)
مجاهدين خلق سفارت ايران در پاريس را اشغال كردند
درگذشت ابراهيم بوذرى  -خوشنويس و موسيقيدان
شاپور بختيار اليحه انحالل سازمان اطالعات و امنيت كشور را تسليم مجلس كرد

شنبه  2بهمن  22ژانویه

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز
تا پایان  ،پشتیبانی می کند
CA DRE # 01035809
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Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
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NS ERA BEVERLY HILLS, CA
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سه شنبه  5بهمن  25ژانویه

 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت عارف قزوينى  -شاعر ملى ايران
كتاب مجموعه كامل آثار عارف قزوينى چاپ پيش از انقالب و باز تكثير در خارج اشغال كنسولگرى ايران در حيدرآباد توسط دانشجويان ايرانى
از ايران و بدون سانسوردر شركت كتاب
چهارشنبه  6بهمن  26ژانویه
 1328خورشيدى (  1950ميالدى)
تاســيس اولين بانک خصوصي ايران به نام « بانک بازرگاني ايران « با سرمايه پنجاه
 1338خورشيدى (  1960ميالدى)
ميليون ريال در تهران
درگذشت ابوالحسن فروغى  -فيلسوف و دانشمند
 1337خورشيدى (  1959ميالدى)
معاصر و مدير روزنامه « تربيت «
درگذشت داريوش رفيعى  -خواننده
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
اصــول ششــگانه ى انقالب ســفيد توســط
محمدرضا شاه و فرح پهلوى مصر را بسوى مراكش ترك كردند
محمدرضاشاه پهلوى به مردم ابالغ شد
ارتشبد فريدون جم آينده ايران را تاريك و خونين خواند
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
حسنعلى منصور -نخست وزير -در اثر جراحت
درگذشت کیکاووس جهانداری ،مترجم و پژوهشگر پیشکسوت به دلیل مشکالت
هــاى وارده از تيرانــدازى محمــد بخارايى در
ریوی در بیمارستان «جم» تهران .وی متولد  1302بود .از او دهها اثر ترجمه به فارسی
بيمارستان پارس در تهران درگذشت
منتشر شده است .از جمله کتابهای او «گرگ بیابان» نوشته هرمان هسه« ،جهانهای
گمشده» نوشته آن تری وایت ،و «قطار به موقع رسید» نوشته هاینریش بل اشاره کرد .اميرعباس هويدا -وزير دارايى -فرمان نخست وزيرى گرفت
 1355خورشيدى (  1977ميالدى)
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت ابوالحسن نجفی ،زبان شناس و مترجم در سن  86سالگی در بیمارستان درگذشت مجتبى مينوى  -اديب و پژوهشگر
مهر در تهران .از آثار او میتوان به «غلط ننویسم» ،ترجمه «شازده کوچولو»« ،خانواده  1399خورشيدى (  2021ميالدى)
تیبو»« ،فرهنگ فارسی عامیانه» نام برد .وی متولد سال درگذشت عباس صفاری ،نویسنده  ،مترجم و پژوهشگر مقیم جنوب کالیفرنیا
 1308بود او از ســال  1369تــا پایان عمرش عضو
پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود.
پنجشنبه  7بهمن  27ژانویه
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
ایران
فوتبال
ملی
تیم
درگذشت همایون بهزادی ستاره
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
در دهه چهل خورشیدی در سن  73سالگی
از طرف شهربانى ،دكتر شاپور بختيار ،مهندس خنجى و مسعود حجازى بازداشت
شدند
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
یکشنبه  3بهمن  23ژانویه
درگذشت ابراهيم قوام شيرازى (قوام الملك)  -سياستمدار
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
 1321خورشيدى (  1943ميالدى)
شهره آغداشلو هنرپيشه ايرانى تئاتر و سينما ،براى بازى در فيلم آمريكايى « خانهاي
زادروز دكتر اسماعيل نورى عالء (پيام) ،شاعر ،روزنامه نگار ،و پژوهشگر
كتاب پيدايش و نقش دينكاران امامى در ايران نوشــته دكتر اسماعيل نورى عالءاز از ماسه و مه « نامزد دريافت جايزه معتبر سينمای اسکار شد.
انتشارات شركت كتاب
 1345خورشيدى (  1967ميالدى)
انتشار دومين کتاب محمدرضا شاه به نام «انقالب سفيد «
کتاب «انقالب سفيد» توسط شرکت کتاب تجديد چاپ شده است
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
سفر محمدرضاشاه و فرح پهلوى به بانكوك
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
دادگاه تجديدنظر نظامى ،طيفور بطحايى ،خســرو گلسرخى ،كرامت اهلل دانشيان،
عباسعلى سماكار و محمدرضا عالمه زاده را به اعدام محكوم كرد
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
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چاپ سوم این مجموعه با تجدید

نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن
به آقای شان صداقتی آن را به
رایگان از ایشــان دریافت کنید
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اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﮑﺎرﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﻰ ﺧﻮد در »ﮔﻠﺪن ﮔﻠﻮب«!

ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه :ﺷﺮﮐﺖآﻣﺎزون
اﻧﺘﺨﺎب رﺳﻤﻰ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه در رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
ﺧﺎرﺟﻰ در ﻧﻮدوﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﮑﺎر

“ONE OF THE BEST
”FILMS OF THE YEAR

“A GRIPPING
”MORALITY PLAY

“A HERO IS
”FARHADI AT HIS BEST

NOW PLAYING IN THEATERS

JAN 21

مایک منشوری  -مشاور بیمه
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FREE

در جنوب کالیفرنیا
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 FBIدر جستجوی  ۲شهروند چین متهم
به انتقال غیرقانونی پول در کالیفرنیا
 FBIاعلام کرد در کالیفرنیا در جستجوی  ۲شهروند چین است که متهم
به انتقال غیرقانونی پول در کالیفرنیا هستند .این دو نفر که دیان وی ونگ
 ۳۱ساله و ژیلی ایتان سانگ  ۳۶هستند و پیش از این در west Covina
زندگی میکردهاند .از سوی دادســتان فدرال در منطقه مرکزی کالیفرنیا
متهم هستند که بدون پروانه قانونی ،به انتقال غیرقانونی پول پرداختهاند،
بلکه با نابود کردن اسناد و مدارک ،اجرای عدالت را نقض کردهاند .این
دو نفر برای خودشان نظام بانکداری زیرزمینی را ایجاد کرده بودند که به
انتقال پول از چین به آمریکا مینمود .این دو نفر از سال  ۲۰۱۷تاکنون ۲
میلیون دلار از چین به امریکا منتقل نمودهاند و به عنوان رابطه بین کسانی
که پول از چین به آمریکا و از آمریکا به چین منتقل مینمودهاند و در برابر
آن کارمزد دریافت مینمودهاند ،متهم هستند.

نامزدی نخستین زن برای ریاست آتشنشانی لوس انجلس

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس ،کریستین کراولی را به عنوان رئیس
اداره آتشنشانی لوس انجلس معرفی کرد .اگر ریاست کریستین کراولی
از سوی شورای شهر لوس انجلس تایید شود ،او نخستین زنی خواهد
بود که ریاست آتشنشانی لوس انجلس را به عهده گرفته است.
کریستین کراولی ،هم اکنون در اداره آتشنشانی لوس انجلس به عنوان
مسئول اداری عملیات آتشنشانی خدمت میکند و در صورت تصویب

بتواند به قلدر مآبی مرد سالاری در اداره آتشنشانی لوس آنجلس پایان
دهــد ،موضوعی که در آخرین نظرســنجی ۵۶ ،درصد زنــان در اداره
آتشنشانی لوس آنجلس از آن شکایت دارند.
ناگفته نماند که رئیس کنونی آتشنشانی پیش از این اعلام کرده بود که در
سال جاری قصد کنارهگیری دارد.

