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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:

301301

دیوار مشکوک »کوچه«
 کورش سلیمانی )توماج( 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

 امریکا علیرضا دبیر را برای گفتن
 » مرگ بر آمریکا « مجازات کرد 

افشاگری ایرانشهر در مورد »مرگ 
بــر آمریــکا گفتن علیرضــا دبیر « 
همراه بــا بقیه مبــارزان راه آزادی 
ایران در شــبکه های اجتماعی از 
چنگال جمهوری اســلامی ایران ، 
کارساز شد و وزارت امور خارجه 
آمریکا از دادن ویزا به علیرضا دبیر 

خودداری کرد.

علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی و 

شعار مرگ بر آمریکا 

دی1400   16 درپنجشــنبه  شــده  روز  بــه 
Thursday January 6  2022

خبر ایرانشهر در تاریخ ۱6 دی ماه ۱4۰۰ منتشر شد. 
برای مقایسه این خبر در بی بی سی فارسی در ۲۰ دی ماه 

https://www.bbc.com/persian/live/59933634
و در رادیو فردا نیز به تاریخ به ۲۰  دی ماه ۱4۰۰  
https://www.radiofarda.com/a/31647048.html

بازتاب یافت 
علیرضا دبیر رئیس فدراســیون کشــتی جمهوری 
اسلامی ایران روز پنجم ژانویه پیش از دیدار دوگانه 
کشــتی آزاد و فرنگی تیم های ملی آمریکا و ایران 
که قرار است در ماه فوریه ) بهمن ماه ( در تگزاس 
برگزار شــود، در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام 

کرد: »مرگ بر آمریکا«.
»دبیر« که در المپیک ســیدنی در سال 2000 مدال 

طلای کشــتی آزاد را برای ایران بــه ارمغان آورد، 
گفت: »ما همیشــه شعار مرگ بر آمریکا می دهیم، 
اما مهم این است که آن را در عمل نشان می دهیم.« 
دبیر به دروغ افزود: »حتی ممکن اســت شخص 
یک پزشک باشد. با کراوات، اما کارش را به خوبی 
انجام می دهد، و می گوید مرگ بر آمریکا. بعضی ها 
زیاد حرف می زنند اما کار زیادی نمی کنند. ما باید 

در عمل ثابت کنیم که مرگ برای آمریکاست«.
دبیر در حالی این حرف ها را می زند که ملت ایران، 
با همه ی تبلیغات دروغیــن و زهر آگین  که علیه 
آمریکا و اسرائیل توســط جمهوری اسلامی ایران 
پخش می کند، حاضر نمی شوند که بر پرچم این 

دو کشور راه بروند و آنها را لگد مال کنند. 
  ایرانشــهر از همه ایرانیان آمریکایی  که در ســال 
های گذشــته به این نوع مراودات ورزشــی یاری 
می رســانده اند یادآوری می کند که باید خط خود 
را از خط جمهوری اسلامی تبهکار ضد آمریکایی 
جدا کنند و علیه ملت ایران که هوادار صلح و آشتی 

بویژه با دوستان ایران است، جبهه نگیرند.

اطلاعیه ایرانیان تبعیدی به مناسبت درگذشت ایرج پزشک زاد

5 فوریه ۲0۲۲
با  مرگ آقای ایرج پزشــک زاد، جامعه 
ادبی ایران و جهان یکی از برجسته ترین 
نویســندگان و طنزپــردازان بین المللی 
تاریخ  ایران را از دســت  داد. ما نیز در 
اندوه درگذشــت این نویسنده برجسته 
و اســتثنایی ایران با آقای بهمن پزشک 
زاد، فرزند و یاور جدایی ناپذیر پدر، و 
همه ایرانیان و جامعه ادب دوست جهان 

همدردیم.
در باره اهمیت و تاثیر بزرگ پزشک زاد 
بر فرهنگ اجتماعی و سیاسی ایران، به 
ویژه بواسطه کتاب مشهور ایشان، دایی 
جان ناپلئون، چه پیش از مرگ و چه پس 
از آن بسیار نوشته و گفته شده است. این 
سخنان و نوشتارها تا سالیان دراز و چه 

بســا قرن ها ادامه خواهند یافت. او را 
جز این سزاوار و شایسته نیست.

شــخصیت تاثیرگــذار پزشــک زاد را 
نمی تــوان تنهــا در چهارچــوب آثار 
مانــدگار ادبی او خلاصه کــرد. ایرج 
پزشک زاد یک شخصیت مبارز سیاسی 
تبعیدی نیز بود. او 42 سال پیش ایران 
را ترک کرد و پــس از ملاقات با دکتر 
شاپور بختیار در پاریس، به »نهضت 
مقاومت ملی ایران« پیوست. و از آن 
پس تا واپســین دم، او بــه مبارزه ای 
بی امــان با حکومــت اســتبداد دینی 
جمهــوری اســلامی بــه ولایتمداری 
مطلقه و خونین خمینــی و خامنه ای 

برخاست. 
آری پزشک زاد به واقع می خواست که 
به ایران برگردد و هم میهنانش را دوباره 
ببیند ولی نــه به قیمت از دســت دادن 
حرمتش به وسیله ملایان و همپالکی های 
آنها که 43 سال است ایران را در سیطره 
نظام تبهکارشــان گرفته اند. او شــرف 
ماندن، مبــارزه و مــردن در تبعید را به 
ســر فرود آوردن در مقابــل زمامداران 
و کاربدســتان نظام جنایتکار جمهوری 

اسلامی ترجیح داد.
از ایــن رو اســت که برای ما، پزشــک 
زاد نه تنها افتخار بــزرگ جامعه ادبی و 
فرهنگی ایران بود، بلکه به همان میزان 
شرف مبارزان آزادی خواه و دموکراسی 

خواهان ایران بود. 
با درگذشــت ایرج پزشــک زاد میراث 
درخشــان او هــم در ادبیــات و هم در 

مبارزه برای آزادی و دموکراسی سرمشق 
و باقــی خواهد ماند. ما همــواره یاد او 
را به عنوان یک گل ســر ســبد ایرانیان 

تبعیدی گرامی خواهیم داشت.
امضاء کنندگان:

دلناز آبادی - آمریکا
بهروز آرین راد - سوئیس 

سارا آرین مهرـ  آمریکا
مونا آفاری - آمریکا

داریوش احمدیـ  آلمان
داود احمدلو- بلژیک

بهمن احمدیان - آمریکا
بیژن اسدی پور- آمریکا

کمال ارس - آلمان
حمید اکبری - آمریکا

الهه امانی - آمریکا
کورش امجدی - آلمان

اشرف امید - فرانسه
مرتضی انواری - آمریکا

علی ایل بیگی - آلمان
عباس ایلالی - آلمان

رودابه بختیار – آمریکا
شهین تاج بختیار - آمریکا
فرزین بستجانیـ  آمریکا

فرامرز بهار - فرانسه
کیومرث بهار لوئی - انگلستان

حبیب بهره مند - هلند
مرتضی برجسته - آمریکا

رویا برومند - آمریکا
لادن برومند - آمریکا
تیمور بزرگی - آلمان

داریوش بی نیاز - آلمان

نسیم بصیری - آمریکا
نازنین بنیادی - آمریکا

نادر بیاتیـ  آلمان
نیلوفر بیضایی - آلمان
امیر بیگلری - فرانسه
میثاق پارسا - آمریکا

شهرنوش پارسی پور - آمریکا
کریم پاکروان - آمریکا

مختار پاکی - انگلستان 
فرد پطروسیان – بلژیک

عباس پهلوان - آمریکا
عسل پهلوان – آمریکا
ناکتا پهلوان – آمریکا
محمد ترابی - آمریکا
قادر تمیمی  - فرانسه

حمید جاودان - فرانسه 
فریبرز جعفرپورـ  آلمان

سهراب چمن آرا - آمریکا
هرمز چمن آرا -آمریکا

موسی حاتمیان - سوئد 
حسین حجازی - آمریکا

رویا حکاکیان - آمریکا
آریا خسرویـ  اتریش
فرناز خسرویـ  آلمان

فیروزه خطیبی - آمریکا
بیژن خلیلی - آمریکا

آذر خونانی اکبری - آمریکا
حسن خیاطباشی - آمریکا

حسن دانشور- هلند

ادامه مطلب در صفحه 2

سرمایه گذاری گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیا برای حل مشکل بی خانمانی

تبدیل زندان ویژه محکومان به اعدام 
به مرکز بازپروری

 UC اعتراض دانشجویان دانشگاه های
UC Davis و Irvine، UCLA

راستی آزمایی ادعای 
معاون شهرداری تهران: 

قاضی لیوندرا کروگر به عنوان یکی از  
شانس های انتخاب برای دیوان عالی 

قضایی آمریکا

درخواست یک مادر: 
به فرهنگ نژادپرستی  در دبیرستان 

لاگونا هیلز پایان داده شود

ایرانشهر: اطلاعیه ای از سوی جمعی از ایرانیان تبعیدی به دفتر خبرگزاری ایرانشهر به مناسبت درگذشت ایرج پزشک زاد  رسید. در این اطلاعیه نقاط 
برجسته ادبی و سیاسی این نویسنده نامدار و بویژه موضع خلل ناپذیر او در مقابله با جمهوری دستاربندان، مورد ستایش قرار گرفته است. 

متن کامل اطلاعیه و نام امضا کنندگان به پیوست است.  

https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112828
https://www.bbc.com/persian/live/59933634http://
https://www.radiofarda.com/a/31647048.htmlhttp://


۲IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 301  FEBRUARY  ,4 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  301  - آدینه   4  فوریه  2022 

تصویر هفته:                                              کورش سلیمانی )توماج( آتلانتا                            

دیوار مشکوک »کوچه«

چندی پیش در مقابل چشــمان هاج و واج بینندگان چند شبکه تلویزیونی 
در ایران , ناگهان برنامه ها قطع شــد و تصویرهای مســعود و مریم رجوی 
همراه با شعارهای آنچنانی، در کنار تصویر ضربدر خورده آیت الله خامنه ای 

وفریاد های مرگ برایشان ، بینندگان را حیرت زده کرد.

در همان لحظه های اول دیدن این فیلم خبری، حس ششم من به من گفت  
که این کار باید کار »مجاهدین« باشد ، زیرا اگر کار »فدائی های خلق« بود ، 
آنها شعارهای سازمان خودشان را می دادند و از عکس های دیگری استفاده 
می کردنــد ولی این کار، کار هر کس باشــد چندان فرق نمی کند زیرا ضربه 
بزرگی به حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی زده است ، بخصوص که این 
رژیم با ســاختن فیلم های تلویزیونی مثلا جیمز باندی ، خبر از اقتدار خود 
در زمینه موضوع های امنیتی تهیه و پخش نموده و این غافلگیری برایشان به 

آسانی قابل هضم نخواهد بود.

ســایت خبری کوچه در تحلیل خود می گوید که امــکان دارد این موضوع 
کار خود رژیم باشــد تا آبروریزی و تحقیر رئیس جمهوری در رسانه ها کم 

رنگ تر شود!

هک کردن شبکه های تلویزیونی رژیم و شعارهای مرگ بر خامنه ای و لعنت 
بر خمینی، آبروریزی بســیار بسیار بیشــتری برای رژیم )یعنی جمهوری 
اسلامی( بار می آورد. تحلیل »کوچه« در این مورد، )البته با کمال احترام ( با 

ذره ای از عقل سلیم جور درنمی آید.

این را هم بدانید که چند سال پیش شبکه تلویزیونی »نیم« یک  برنامه فکاهی 
با کاراکتر عروسکی ســران جمهوری اسلامی ساخته بود که سران رژیم از 
احمدی نژاد بگیر تا روحانی و قالیباف، موســوی و رفســنجانی، موضوع 
طنز و مضحکه بودند ولی از جمال بی مثال آیت الله خامنه ای خبری نبود و 

سایت »کوچه« در این مورد تحلیلی نداده است.

ســال ها پیش انقلاب کمونیستی در روسیه با شــعار »کارگران جهان متحد 
شــوید« قدرت گرفــت و روی کار آمد و بعد آبی از این جریان گرم نشــد 
وســرانجام کارگران دست به اعتصاب و تظاهرات بر ضد رژیم کمونیستی 
زدند، چاره کار در این بود که شعار و تابلوهای بزرگ »کارگران جهان متحد 

شوید«

از جلوی چشم همگان کنار گذاشته شود،چرا که امکان دارد متحد شدن آنها 
برایشان صرف نداشته باشد.

یکی از نکته های مثبت شبکه »کوچه« تشویق مردم به شک کردن است ومن 
بقدری تحت تاثیر این روش قرار گرفتم که کم کم به خود سایت کوچه هم 
شک کردم ، چرا که »کوچه« با پخش گزارش های مستند و صحیح پنبه رژیم 
را می زند و از طرفی سعی در بی اعتبار کردن مخالفان رژیم یا آپوزیسیون در 
خارج از کشور دارد و دیگر اینکه از مزدوران شناخته شدن رژیم حرفی به 
میان نمی اورد و روشنگری نمی کند و یا آپوزیسیونی که خواسته با ناخواسته 

خیرشان به رژیم می رسد.

ایرج مصداقی سایت »کوچه« را مشکوک می داند و پیشنهاد می کند اینها اگر 
روشنگری می کنند، بهتر است که خودشان ابتدا از پشت پرده بیرون بیایند 
و اضافه می کند که ساختن چنین برنامه های بدون سرمایه کلان و همکاری 

چندین و چند نفر گزارشگر حرفه ای میسر نیست.

نظر شما در این مورد چیست؟ لطفا نظر خود را »روی دیوار کوچه بنویسید« 
و با احترام برایشان ارسال فرمایید.

کورش سلیمانی )شیدا(

اطلاعیه ایرانیان تبعیدی به مناسبت درگذشت ایرج پزشک زاد

کورش سلیمانی )توماج( آتلانتا
Kourosh454@gmail.com

سرمایه گذاری گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیا برای حل مشکل بی خانمانی

 Rams گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا که برای تماشــای بازی دو تیم
و 49ers بــه جنــوب کالیفرنیا آمــده، امروز در بازدیــد از جنوب لوس 
آنجلس از طرح های خود برای حل مشــکل بی خانمانی سخن گفت و 
به سرمایه گذاری بسیار زیاد در زمینه بهداشت روانی بی خانمان ها اشاره 
کرد و گفت که این برنامه در نوع خود، در تاریخ کالیفرنیا برای نخســتین 

بار ارائه می شود. 
در شــرایطی این طرح و برنامه گوین نیوســام در جنوب لوس انجلس 
مطرح می شود که تمامی نامزدهای رقابت برای شهرداری لوس آنجلس، 
پایان دادن به بی خانمانی را در بالای لیســت هدف ها و برنامه های خود 

قرار داده اند و طرح های عملی ارائه نمایند. 

تبدیل زندان ویژه محکومان به اعدام به مرکز بازپروری
گوین نیوســام، فرماندار کالیفرنیا که از ۳ سال پیش، اجرای حکم اعدام را 
متوقف نموده اســت، اکنون در راستای تعطیل و یا تبدیل زندان های ویژه 
محکومــان به اعدام به یک مرکز بازپروری اســت و یــا زندانیان را در یک 
دوران ۲ ســاله به مرکز بازپروری و بیمارستان بفرستند و محل زندان سن 
کوئینتین را به یک محیط و فضای شفابخشــی تبدیل نمایند. این الگو در 
ایالت ارگن در یک دوره ۲ ســاله، زندان را به محل زندگی زندانیان تبدیل 

نموده و اجرا شده است. 
ناگفته نماند کــه ایالت کالیفرنیا در نظر دارد بر اســاس بودجه آینده گوین 
نیوسام ۱/۵ میلیون دلار بودجه برای یافتن راهکار این تبدیل در نظر گرفته 
اســت ایالت کالیفرنیا ۸۵۳۰۰۰ دلار برای اتاق اعدام و نگهداری آن هزینه 

کرده است و هنوز طرحی ندارد که با آن چه باید بکند. 

UC Davis و UC Irvine، UCLA اعتراض دانشجویان دانشگاه های
کلاس های حضوری دانشگاه های UC از امروز آغاز شد ولی هنوز روشن 
نیســت که آیا ادامه کلاس ها با شــرایط و مقررات بهداشتی کرونا، اجرایی 

خواهد بود یا خیر.
کلاس های دوره 4 ســاله لیسانس که به صورت مجازی از ژانویه آغاز شده 
بود، با کاهش شــمار مبتلایان به اومیکــرون به کلاس های حضوری تبدیل 
خواهد شــد و در صورت افزایش شــمار مبتلایان، بــار دیگر باید به روند 

کلاس های مجازی باز گردد. 
دانشجویان دانشگاه های UC Irvine، UCLA و UC Davis این هفته به 
نشانه اعتراض از این روشن نبودن یک روز کلاس ها را به صورت اعتراضی 
ترک خواهند کرد. ناگفته نماند که دانشجویانی که در کالیفرنیا زندگی نمی 

کنند نمی توانند همواره در این تغییرها، مسکن و خوابگاه عوض کنند. 

حمید دانشور - پاریس
عباس دانشور - هلند  

رضا دقتی - فرانسه
محمد روزبان - پاریس

عباســعلی زارع  بــی دوکی - 
آلمان

حسن زرهی - کانادا
سیامک زرین قلم - آمریکا

کورش زعیــم )امضاء از ایران 
در پشتیبانی از این اطلاعیه(

سهیلا ستاری - آلمان
فرزانه سجادپورـ  نروژ

آذیتا سلطانی - آلمان
امیر سلطانی - آمریکا

علی اصغر سلیمی - آلمان
خسرو سمنانی - آمریکا
رضا شاه حسینیـ  آلمان

شیوا شفاهی - آلمان
منصوره شجاعی - هلند

شهلا شفیق - فرانسه
پانته آ شهرزاد - آلمان

آدوم صابونچیان - انگلستان
فریدا صبا - آمریکا
نیما صبور - آلمان

سوسن صفر - آمریکا
بنفشه صیاد - آمریکا
پرویز صیاد - آمریکا
جواد طالعی - آلمان

شهران طبری - انگلستان
نازیلا طوبایی - آمریکا

یوسف عبدالله زاده - آمریکا
سیاوش عبقری - آمریکا

شهلا عبقری - آمریکا
علی عزیزیان - آمریکا
بهمن فتحی - آمریکا

جواد فخار زاده - آمریکا
سودابه فرخ نیا - انگلستان

نگین فرد - آلمان

بهمن فرهبخش - آلمان
پیام فرهی - آمریکا

بهروز قاسمی - انگلستان
رحیم قلعه دار - آلمان

منوچهر قنبری - آمریکا
حسین کبریت چی - آمریکا

افشین کتانچی - آمریکا
پروین کوه گیلانی - آمریکا

فرحناز کیانـ  آلمان
مرجان گرکانی - آلمان

مینو گلبهار - آلمان
رضا گوهر زاد - آمریکا

اردشیر لطفعلیان - آمریکا
جهانگیر لقایی - آلمان

علی لیمونادی - آمریکا
داریوش مجلسیـ  هلند
صادق محمودیـ  آلمان

فرهاد مرادی - آمریکا
گرجی مرزبان - اتریش

رضا مریدی - کانادا
مسعود مژدهیـ  آمریکا

ایرج مصداقی - سوئد
داود مقدوری - سوئد

انور میرستاری - بلژیک
امیر هوشمند ممتاز - آمریکا

حسین مشفق - آمریکا
مولود منصوری - آمریکا

فرشته مولوی - کانادا
رضا مهاجری نژاد - آمریکا

آناهیتا مهدی پور - آلمان
حمید مهدی پور - آلمان

بیژن مهرـ  آمریکا
مهر مهرآیینـ  هلند

جعفر مهرگانی - آلمان
میترا میرزازاده - کانادا

مسعود میرشاه - فرانسه
داود نادری فردـ  هلند
سیامک نادری - آلمان 

رضا ناصحی - فرانسه
نیما ناصر آبادی - آلمان

حیدر نژاد - آلمان
سیامک نادری - آلمان 

حمید رضا نصرتی - انگلستان
تینوش نظم جو - فرانسه

آذر نفیسی - آمریکا
کامران نیاکان - آمریکا

کیاوش نورائی - آمریکا
محمد حسن نورائی - آمریکا

مرجان نورائی - آمریکا
رامین نیک منشـ  آلمان
مریم وارطانیان - آلمان 

سعید وفا - کانادا
رستم وفاداری - هلند

ساسان هارون مهدویـ  آلمان
مسعود هارون مهدویـ  آلمان

فرشید یاساییـ  آلمان
موسی یحیی زاده - آلمان

https://www.imperialagent.com/
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نیلوفر غالمی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز
 

جلال بهرامی، معاون خدمات شــهری شــهرداری تهران روز ۳۰ دی ماه 
۱4۰۰ در گفتگو با وبسایت »رویداد ۲4« با بیان اینکه ساماندهی سگ های 
ولگرد به سازمان پسماند واگذار شده گفت: »در کشور های اروپایی اجازه 
ورود ســگ به پارک و معابر عمومی را نمی دهند و این طور نیست که هر 
جا یا محلی بروند و مثلا اگر ســگ فردی از شیشــه سرش را بیرون آورده 
باشد جریمه می شود، اما در اینجا به عنوان یک اتفاق خوب نگاه می کنند. 
درست است ما سگ را نجس می دانیم، اما آن را حیوان محترمی می دانیم که 
جان دارد و اجازه زندگی کردن، اما اینکه عده ای از روی محبت، سبب زیاد 
شدن آن ها می شوند، اکوسیستم را دچار مشکل می کنند. مردم محبت شان 

را کم کنند تا مأموریت مان را بهتر انجام دهیم«

آیا ادعای بهرامی مبنی بر »اجازه ندادن به سگ ها برای ورود 
به پارک و معابر عمومی« درست است؟

در کشورهای اروپایی در صورتی که سگ ها تحت کنترل صاحب خود بوده 
و قلاده داشته باشند تقریبا اجازه ورود به هر مکانی را دارند، مگر اینکه در 
ورودی آن مکان نوشــته شده باشد که ممنوعیتی برای ورود سگ و سایر 
حیوانات خانگی وجود دارد. برای نمونه در کشــور آلمان ســگ ها مجاز 
به ورود به اماکن عمومی مانند شــهرداری، سالن نمایش، اماکن مذهبی، 
فروشگاه های مواد غذایی، بیمارستان، سالن های سینما و کنسرت نیستند 

اما در اماکنی چون پارک و معابر عمومی اجازه ورود دارند.

تنها ممنوعیتی که برای نگهداری از ســگ در کشــورهای اروپایی وجود 
دارد شــامل نژادهای خطرناک اســت. مقررات واردات حیوانات خانگی 
آلمان، ورود برخی از خطرناک ترین نژادها از جمله: استافوردشــایر تریر 
آمریکایی، بول تریر، پیت بول تریر، استافوردشایر بول تریر را به این کشور 
ممنوع کرده است. سگ هایی که ممکن است رفتارهای عصبی و غیرمنتظره 
داشته باشند را نیز حتما باید با پوزه  بند و تحت کنترل کامل از منزل بیرون 

برد.

وظایف صاحبان سگ در کشورهای اروپایی

به طور کلی حقوق حیواناتی که در خانه نگهداری می شــوند باید رعایت 
شود. بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، شهروندان باید برای سگ و گربه و 
برخی حیوانات اهلی خود پاسپورت داشته باشند. حیوان باید یک تراشۀ 
الکترونیکی یا خالکوبِی قابل خواندن داشته باشد و کد آن دقیقا با کد درج 
شــده در گذرنامه یکی باشــد. با رعایت این نکات شــهروندان می توانند 
به راحتی با حیوان خانگی شــان در سراســر اروپا مســافرت کنند و هیچ 
ممنوعیتی برای بردن ســگ به هواپیما و قطار وجود ندارد. بلیط قطار در 
آلمان را می توان نصف کرایه معمولی برای حیوان خانگی خریداری کرد.

همچنین در آلمان صاحبان سگ باید حیوانات خود را در شهرداری منطقه 
محل زندگی ثبت نام کرده و برای هر ســگ مالیات سالیانه پرداخت کنند 
و بیمه شــخص ثالث سگ داشته باشند. این بیمه نامه خسارت هایی را که 
احیانا سگ به شخص ثالث وارد می کند را جبران می کند. خسارت هایی 

مثل گاز گرفتن، تخریب اشیا و… در پوشش های این بیمه نامه است.

صاحبان سگ باید مدفوع حیوان خود را از کوچه ها یا پارک ها جمع آوری 
کنند و در صورت رعایت نکردن این قانون با جریمه نقدی و حتی پیگرد 

قانونی مواجه می شوند.

امکان رهاکردن به سادگی و بدون دلیل حیوان به هیچ عنوان وجود ندارد و 
بدرفتاری با حیوان ممنوع است و می تواند تا سقف ۲۵۰۰۰ یورو جریمه 

داشته باشد.

با در نظر گرفتــن تمامی قوانین موجود ممنوعیتی برای ورود ســگ ها و 
حیوانات خانگی به معابر عمومی و پارک ها در کشورهای اروپایی وجود 
ندارد. بنابراین ادعای جلال بهرامی، معاون خدمات شــهری شــهرداری 

تهران، اشتباه برانگیز است.

 حقوق حیوانات در ایران و کشورهای دیگر

در ایران حقوق حیوانات در سایه فقدان قوانین مناسب، نقض شده و آزار 
و کشتار حیوانات خصوصا سگ ها توسط شهرداری ها در بسیاری از نقاط 
ایران به شــکل دلخراشی انجام می شود. از سوی دیگر دستگاه حکمرانی 
شکل گرفته بر اساس قوانین شرعی که سگ و حیوانات خانگی را نجس 
می داند در تلاش است تا به نام »طرح صیانت از مردم در مقابل حیوانات«، 
عرصه را بیش از پیش برای داشتن حیوان خانگی تنگ کند تا جایی که در 
صورت تصویب این قانون، حمل و گردانیدن حیوانات با وســایل نقلیه، 
مجازات نقدی برای مالک یا حامل حیوان دارد و علاوه بر آن راننده خودرو 
به جزای نقدی محکوم می شود و خودرو افزون بر جریمه، توسط پلیس به 

مدت ۳ ماه توقیف می شود.

این در حالی است که کشور ترکیه در همسایگی ایران و با اکثریت مسلمان، 
شرایطی کاملا متفاوت دارد. در گوشه و کنار شهر، سگ و گربه ها همزیستی 
مسالمت آمیزی با شهروندان دارند. برای نمونه استانبول به عنوان یکی از 
محبوب ترین مقاصد توریستی برای گردشگران به گربه هایش معروف است 
و آن ها بخشــی از جاذبه و زیبایی شهر هستند. همچنین در ترکیه قوانینی 
برای مجازات حیــوان آزاری وجود دارد که این قوانیــن در ژانویه ۲۰۲۰ 
تشــدید شدند و به موجب آن »شکنجه حیوانات«، »کشتن آنان به عمد«، 
»اجبــار حیوانات به درگیری و ضرب و شــتم یکدیگر«، »برقراری رابطه 
جنسی با حیوانات«، »کشتن حیواناتی که نســل آنان در معرض انقراض 

است« در چارچوب »جرم« مورد محاکمه قضایی قرار خواهد گرفت.

راستی آزمایی ادعای معاون شهرداری تهران: 
»در اروپا اجازه ورود سگ به پارک و معابر عمومی را نمی دهند«

متن کامل اطالعیه به شرح زیر است:   
هم میهنان ساکن در کشورهای مختلف  مقالات خود در  ارتباط با کودکان 
در زمینه های آموزشی، فرهنگی، ورزش و یا هر گونه تحولاتی که در رابطه 
با کودکان و نوجوانان میشــود را در جهت اطلاع رســانی هم میهنان  ما در 
کشورهای مختلف و در داخل ایران برای ما بفرستید تا در قسمت مقالات 
درج شود و بدین ترتیب در یک حرکت و فعالیت مثبت  و رو به جلو برای 
آیندگانمان همکاری کنیم. شما میتوانید. به عنوان خبرنگار در زمینه کودکان 
و اطلاع رســانی  اخبار. کودکان و نوجوانان در کشوری که هستید را برای 
ما بفرســتید . از اخبار تحولات ورزشی محلی   گرفته تا فرهنگی و علمی 
وآموزشــی در سطح کشوری و با پیشرفتها و موفقیت ایرانیان نسلهای دوم 
سوم در کشوری که در آن زندگی میکنید و در صورت توان مصاحبه به آنها 
برای معرفی به جامعه ایرانی را برای ما به فارسی ترجمه کرده و با کپی اصلی 

بفرستید تا هر دو مطلب را در دو زبان در قسمت مقالات درج کنیم.
این مبحث در صورت فراگیر شــدن در ارتباط بین ایرانیان در کشــورهای 
مختلف بســیار تاثیر گذار خواهد بود و بســیاری مطالــب و موضوعها و 
فعالیتهای کلیدی در رابطه با کودکان و نوجوانان  تولید خواهد شــد  که تا 
به حال هرگز به آن توجه نشده و یک انقلاب عظیم ارتباطی بین ایرانیان در 

خارج و داخل ایران خواهد شد
این موضوع آغاز بازگشــایی یکی از کلیدی ترین ارتباطات بین ایرانیان در 
خارج و داخل کشور خواهد شد. و اشخاص فعال در این زمینه  با فعالیتهای 
مثبت و با ارزش خود دیگران را مطلع میکنند و ما فعالیتهای پیشرفته جدیدی 

را ابداع خواهیم کرد.
آینده را از هم اکنون بسازیم

تبلیغ و پشتیبانی از این نهاد وظیفه تک تک ایرانیان مسئولیت پذیر به آینده 
کودکان ایرانی است.

آدرس وبســایت. کانون شیروخورشــید) کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان شیروخورشــید ایران kanoonshirvakhorshid.comوبسایت 
ســازمان شیروخورشــید ایــران Shirvakhorshid.com کانــال یوتوب 

شیروخورشید
https://youtube.com/channel/UCA_vq5RVfZl1m1MTqJ9v9CQ

عارف سرایی مدیر و بنیانگذار کانون شیر و خورشید طی اطالعیه ای که برای ایرانشهر فرستاده از همه درخواست کرده 
است که به هر مقاله و مطلبی در رابطه به کودکان و نوجوانان بر می خورند و یا خود نویسنده آن هستند برای کانون شیر 

و خورشید ارسال کنند تا در سامانه کانون برای آگاهی همگان درج شود.

http://mazganilaw.com/
https://www.youtube.com/channel/UCA_vq5RVfZl1m1MTqJ9v9CQ
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قانون گذاران کالیفرنیا در بالای 
لیست گردآوری مالی برای کارزار 

انتخاباتی ۲0۲۲ 

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا اکنون ۲۵ میلیون دلار در حســاب کارزار 
انتخاباتی خود دارد.

کوین مک کارتی رهبر اقلیــت جمهوریخواه نماینده بیکرز فیلد در کنگره 
۱۳/۲ میلیون دلار تا پایان ســال گذشــته گردآوری مالــی نموده و در بالای 
جدول اســت و می خواهد با نانسی پلوســی در دستیابی به ریاست کنگره 

رقابت نماید. 
نانســی پلوســی با ۱۲/۳ میلیون دلار رکورد گردآوری مالی را دارد و قرار 
بود کناره گیری نماید ولی اعلام نموده اســت که برای یک دوره دیگر نامزد 

انتخابات از سن فرانسیسکو خواهد بود. 
کیتــی پورتر نماینده دموکرات از منطقه 4۵ ارنــج کانتی ۱۰/۲ میلیون دلار 
در ســال گذشته گردآوری مالی نموده و ادم شیف نماینده دموکرات کنگره 
از بربنــک کالیفرنیا 6/۵ میلیــون دلار گردآوری نموده اســت از هر دو این 

نمایندگان به عنوان شانس جانشینی دایان فاین ستاین نام می برند. 

توافق شرکت گاز جنوب کالیفرنیا 
برای نشت گاز پس از 6 سال 

پس از گذشت 6 ســال از نشت بیش از یکصد هزار تن مکعب گاز متان و 
دیگر مواد شیمیایی در منطقه السیو کنیون در سال ۲۰۱۵، اداره گاز جنوب 
کالیفرنیا به توافق رسید که میزان بنزین را در پیرامون منطقه مورد بررسی و 
نظارت قرار دهد و در صورت نشــت گاز به ســاکنان منطقه و سازمان های 

زیست محیطی آگاهی و خبررسانی نماید. 
در مورد توافق مالی با ساکنان منطقه پورتر رنچ که در سال ۲۰۱6 به توافق 
رسید که میزان بنزین را در پیرامون منطقه مورد بررسی و نظارت قرار دهد و 
در صورت نشت گاز به ساکنان منطقه و سازمان های زیست محیطی آگاهی 

و خبررسانی نماید. 
در مورد توافق مالی با ساکنان منطقه پورتر رنچ که در سال ۲۰۱6 به توافق 
مالی پرداخت ۱/۸ میلیارد دلار در یک ســهم بندی همگانی رســیده اند اگر 
کمتر از ۹۷ درصد درخواست کنندگان خسارت، مبلغ سهم توافقی خود را 

نپذیرند، پرونده به دادگاه فرستاده خواهد شد. 

لایحه ای برای گشتن کیف مدرسه 
ســناتور آنتونی پورتانتینو، سناتور دموکرات از لاکانادا در کالیفرنیا، در نظر 
دارد لایحه ای را به مجلس ارائه نماید که در صورت تصویب به مســئولان 
مدارس اجازه داده خواهد شــد تا کیف، کوله پستی و کمد دانش آموزان را 

برای اسلحه بگردند. 
این تصمیم از سوی سناتور آنتونی پورتانتینو، پس از تیراندازی در دبیرستان 
اکسفورد در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ در دستور کار او قرار گرفته است. هنوز روشن 
نیست که در میان این جستجو و نگاه کردن، تلفن دستی آنها نیز مورد نظر 
خواهــد بود یا نه زیرا در تیراندازی یاد شــده، دانش آموز، نقشــه حمله و 

تیراندازی را در تلفن همراه خود به نمایش گذاشته بود.

  در کانون خبر:

https://akattorneyatlaw.com/
https://vgbailbonds.com/
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  در کانون خبر:

قاضی لیوندرا کروگر به عنوان یکی از 
شانس های انتخاب برای دیوان عالی قضایی آمریکا

احتمــال گزینــش لیونــدرا کروگر به عنــوان یکی از 
شانس های انتخاب برای دیوان قضایی آمریکا بیشتر 
شده اســت. با کناره گیری قاضی عالیرتبه دیوان عالی 
قضایی آمریکا، اســتفن برایر، و نیاز به جایگزینی او 
از سوی رئیس جمهور بایدن و تمایل رئیس جمهور 
برای گزینش یک قاضی زن سیاهپوست، شانس قاضی 
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا لیوندرا کروگر بیشتر شده 
است او که 4۵ ساله و دانش آموخته دانشگاه هاروارد 

و دانشگاه یل در رشته حقوق است. 
او افزون بر دســتیاری شماری از قاضی های برجسته 
و ســردبیری نشریه های حقوقی، در دانشکده حقوق 

دانشگاه شیکاگو تدریس نموده اند. 
او در سال ۲۰۱4 در ۳۸ سالگی از سوی فرماندار جری 
براون، نامزد عضویت در دیوان عالی قضایی کالیفرنیا 

شد و مجلس سنای کالیفرنیا رای به عضویت او داد. 
جری براون در مورد او گفته است که او وکیلی برجسته 

و دانشجویی غیرمعمول در حقوق است. 

استعفای نخستین وزیر بهداشت ایالت کالیفرنیا

دکتــر ندین بــورک هریس کــه درر ســال ۲۰۱۹ به عنوان 
نخستین وزیر بهداشــت ایالت کالیفرنیا برگزیده شده بود، 
روز اول فوریه اســتعفای خود را به گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیا تســلیم کرد و تا گزینش فــرد دیگری، دکتر دویکا 
بوشان، رئیس اداره بهداشت، مسئولیت را به عهده خواهد 

داشت. 

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با سپاسگزاری از دکتر هریس 
به خاطــر ابتکارهای تاثیر گذاری کــه در زمینه کار خود به 
کار گرفته است، از شــیوه رهبری او در سامان بخشیدن به 
سلامت روان و رشد و پرورش کودکان و پیشبرد بهداشت و 

تندرستی کالیفرنیایی قدردانی  نمود.
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  در کانون خبر:

درخواست یک قانون گذار برای فرستادن 
چک های کمکی به افراد و خانواده ها

سناتور جمهوریخواه مجلس ایالتی کالیفرنیا، سناتور برایان 
جونز با نگاهی به بودجه کالیفرنیا و برآورد 4۵/۷ میلیارد 
دلار اضافه بر درآمد در صندوق مالی کالیفرنیا اعلام نمود 
که بر اســاس قانون اساسی کالیفرنیا، میزان اضافه درآمد، 
محدودیت دارد و بر اســاس لایحه 4 که در ســال ۱۹۷۹ 
به رای عمومی مردم گذاشته شده و تصویب شده است، 
ایالت کالیفرنیا نمی تواند میزان بالایی از بودجه اضافی را 
نگه دارد و بهتر اســت به صورت بخشودگی مالیاتی و یا 
چک های نقدی به مردم کمک کند و پیش از آن که بودجه 
ســال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ برای ماه جون تصویب شد این کار 

انجام شود. 
بر اساس پیشنهاد او، ۱۱۲۵ دلار برای هر فرد و 4۵۰۰ دلار برای هر خانواده 4 نفری مناسب خواهد بود. 

گر چه در بودجه کالیفرنیا، نشانی از این چک ها نیست ولی گوین نیوسام می تواند در نسخه اصلاحی، به آن اشاره 
کند. 

45 میلیون دالر برای پروژه خانه سازی و مسکن برای بی خانمان ها 

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعلام کرد که 4۵ میلیون دلار برای پروژه خانه سازی و مسکن برای بی خانمان ها در 
لوس آنجلس و ساکرامنتو هزینه می کند. 

او اعلام نموده است که با این بودجه 4۵ میلیون دلاری پروژه Homekey را پیگری می نماید و با خرید هتل ها، 
متل ها و مجموعه های آپارتمانی به بی خانمان ها و کسانی که در آستانه از دست دادن خانه خود هستند، کمک 
خواهد شد این پروژه در میانه دوران همه گیری کرونا از سال ۲۰۲۰ با بهره گیری از بودجه دولت فدرال شکل 

گرفته است. 
در لوس آنجلس ۷۸ واحد آپارتمان و در ساکرامنتو، ۱۷۰ واحد برای بی خانمان ها در نظر گرفته شده و افزایش 

خواهد یافت. 
ناگفته نماند که سال گذشته ایالت کالیفرنیا 6۰۰۰ واحد مسکونی خریداری و به بی خانمان ها اهدا نموده است.

 49ers دستگیری عامل حمله به یکی از هواداران
در کنفرانس خبری، جیمز باتس، شهردار اینگل وود نیز اعلام کرد 
که متهم در خانه مسکونی خود در مونته بلو دستگیر شده است و 
این رهگیری با مشــاهده فیلم های مداربسته پارکینگ استودیوم و 
ردیابی شماره پلاک اتوموبیل، میسر شده است و متهم در بازداشت 

به سر می برد. 
فرد آسیب دیده که 4۰ ساله است و دانیل لونا نام دارد و از هواداران 
تیم 49ers بوده و پس از مجروح شدن در روز یکشنبه به بیمارستان 
منتقل شده و در کوما به سر می برد. فرد بازداشت شده گفته است 
که دانیل لونا از پشت به او حمله کرده و او هم در دفاع از خود عمل 

کرده است.
در بازی فوتبال بیــن تیم هــای Rams و 49ers، ۷۰۰۰۰ نفر در 
استادیوم حضور داشتند و با نتیجه ۱۷-۲۰ تیم Rams به بازی های 
Super Bawl راه یافت و گوین نیوســام و اریک گارســتی نیز به 

تماشای بازی نشستند. 

 CSU انتقاد از رئیس دانشگاه های
در عملکرد نادرست در حل موضوع آزار جنسی

جوزف کاسترو، رئیس دانشگاه های CSU به سبب شیوه و عملکرد نادرست در آخرین روزهای ریاست دانشگاه 
فرزنو برای حل یک موضوع آزار جنسی، مورد انتقاد قرار گرفت. این موضوع در باره دست درازی معاون او 
فرانک لاماس است که در سال ۲۰۱۹ نسبت به یک زن در اتوموبیل انجام شده و پس از به دست آمدن مدارک و 
شواهد، مبنی بر شکایت بانوی یاد شده، جوزف کاسترو نه تنها ۲6۰ هزار دلار به فرانک لاماس پرداخت کرده یک 
بسته برای بازنشستگی او همراه با نامه ای پر از تایید و تمجید و پیشنهاد گزینش او به عنوان معاون رئیس دانشگاه 

فرزنو به او داده شده است. 
این انتقاد هنگامی بیشــتر موضوع روز شــد که گزارش دست درازی جنســی فرانک لاماس و شکایت آن زن، در 

رسانه ها به ویژه در USA ToDay با عنوان قلدری و مزاحمت جنسی در سال ۲۰۱4 منتشر شده است. 
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طنز و خبر:

از شبکه های اجتماعی:

بنگاه خبری ایرانشهروند
سرمقاله ایرانشهروند: روز حجاب مبارک!

روز جهانی حجــاب )World Hijab Day( هر 
ساله در۱ فوریه )۱۲ بهمن( در ۲۷6 کشور جهان 
برگزار می شــود. این روز بــه ابتکار نظمه خان 
)Nazma Khan(، یک زن مسلمان آمریکایی، 
و پــس از واکنش های اســلام هراســانه پس از 
رویداد ۱۱ سپتامبر پیشنهاد شد. در »روز جهانی 
حجاب« زنــان غیر مســلمان از ادیان مختلف 
یــک روز را با حجاب گذرانده و تجربه خود از 
حجاب را بیان می کنند. زنان غیر مســلمانی که 
در این پویش شــرکت داشتند عکس خود را با 
حجاب در فیس بوک منتشــر کردند. )ویکیپدیا 

فارسی(
روز بیســت و یکم تیرماه هر سال در جمهوری 
اســلامی روز حجاب و عفاف نامگذاری شــده  
اســت. به دنبــال اجباری شــدن کلاه شــاپو و 
ممنوعیت حجاب و سیاســت های تغییر لباس 
در دوران پهلوی اول، در تیرماه ۱۳۱4، آیت الله 
سید حســین طباطبایی قمی به پیشنهاد علمای 
مشــهد جهت مذاکره با رضاخــان در مورد این 
سیاست ها راهی تهران شــد. قمی در تهران در 
حصر قرار گرفت و ممنوع الملاقات شد. در ۲۱ 
تیرماه ۱۳۱4 مردم مشــهد در اعتــراض به این 

اقدام حکومت در مسجد گوهرشاد تجمع کردند. 
بــا حضور قــوای نظامی این تحصن به شــدت 
ســرکوب و بیش از ۱6۰۰ نفر کشــته و زخمی 
شدند. پس از واقعه مسجد گوهرشاد روحانیان 
سرشناس مشهد دستگیر شدند و تبعید شدند و 
به دستور رضا شاه برخی از روسای ادارات مشهد 
تغییر کردند. شورای فرهنگ عمومی کشور )زیر 
مجموعه ای از شــورای عالی انقــلاب فرهنگی 
جمهوری اســلامی(، این روز را بــه عنوان روز 
عفاف و حجاب نام گذاری کرده است. )ویکیپدیا 

فارسی(
نمیدونم تصادفیه یا توهــم توطئه اس، چرا این 
روز امریکایی-جهانــی حجاب با روز برگشــتن 
خمینی به ایران و شروع دهه زجر انقلاب اسلامی 
تو یه روزه؟ ... اگه بانوان محترم ایرانی )و سایر 
کشــورهای دیکتاتوری اســلامی( ناراحت نمی 
شــدن، حتما یوم الله هــای روز حجاب داخلی 
و خارجی، جفتشو بهشون تبریک می گفتیم اما 
فکر نکنم اکثریت بانوان محجبه الاجباریه از این 
تبریک خوششــون بیاد و احتمالا جواب تبریک 
رو بــا فحش های آبدار بدن ... میبینم که شــما 
مخاطب محتــرم هم مثه ایرانشــهروند هر چیز 
رویشی روی بدنت بوده اعم از کرک و پر و مو و 
پشم و غیره از این تبریک روز حجاب ریخته! ... 
خب میدونی، روز حجــاب و عفاف جمهوری 
اســلامی رو میتونیم هضم و درک کنیم ولی این 

یکی امریکایی رو که واســه خودشون جهانیش 
کردن رو اصلا ... این خانم محترم رنگین پوست 
مسلمان درست مثه بقیه هم فکراش )مثه ایلهان 
عمر، نماینده مســلمون محجبه مبارز ضد اسلام 
هراسی هوادار جمهوری اسلامی و طالبان دوست 
دموکرات کنگره( اینجا )ایــالات متحده( اومدن 
آزادانه بعد از اون 11 ســپتامبر خونین 2001 به 
اســم مبارزه با اسلام هراسی یا ستیزی یا هر نوع 
دیگه جنگ و جدلی، واسه خودشون روز جهانی 
حجاب رو راه انداختن و به کام تبلیغ دینی شون 
در قلب کشــور کفر )دیدی کــه این جماعت و 
جماعته به امریکا و اروپا دارن!( و به خرج مالیات 
دهنده غیرمسلمون اکثریت کافر )بازم از دید این 
جماعات!( برای خودشون و ایده های تروریست 
پرورشــون به راحتی فعالیت و ابــراز میکنن در 
صورتیکه نه شاید اکثریت ولی جمع بسیار بزرگی 
لز زنان مسلمان یا مسلمان زاده هستن که نه تنها 
این روز رو جشن نمیگیرن و برای تجربه یه روز 
لچک سر کردن پایکوبی نمیکنن بلکه می خوان 
برای یک عمر به ســر کردن اجباری این نشــانه 
ســنت تازیان اونو لگدکوب کنن! ... حالا با این 
قوانین ضد اسلام هراسی که زمان حاج حسین، 
ببخشید، باراک حســین اوباما تصویب کردن و 
عملا عین جمهوری اســلامی کــه حق نداری به 
امام فحش بدی، الان تــو امریکام حق نداری به 
حجابو هر چی دیگه شبیه اون که به قداست دینی 

چسبونده باشنش گیر بدی چون اون وقت خیلی 
شیک و مجلســی بهت یه برچسب نژاد پرست 
اسلام هراس میزنن و بلافاصله هم میری تو لیست 
سیاه سانسور و کنسل کالچر و حالا بیا و ثابت کن 
به یه مشت چپی امریکایی زبون نفهم که ببین این 
چیزی که به اسم اسلام یا هر دین دیگه ای دارن به 
خوردتون میدن و شمام مثه بز اخوش کله تکون 
میدین و میگین اشکالی نداره جزو دین و عقیده 
اشونه، یه عمره آزادی و حقوق انسانی خیلی از 
زن های مســلمون رو تحت حکومت ها و گروه 
هــای افراطی وابســته به خودتــون دارین نابود 
میکنین و مثه اینکه تو این مورد خاص جماعت 
چپ امریکا ترجیحش خودشو به خریت زدنه و 
راه انتقــاد و مبارزه با نمادها و قوانین ضد زن رو 
بستن و از همه چیز مسخره تر اینه که این جماعت 
چپ مرتجع امریکایی شعارهای فمینیستی و حق 
ســقط جنین و دفاع از ارزش های مدرن رو هم 
میدن که ما بالاخــره نفهمیدیم دمب خروس رو 
قبول کنیم یا قســم حضرت عبــاس رو ... آره 
عزیزجون، بهتره به جای اینکه تو روز امریکایی 
حجــاب جعلی، حجاب اختیاری یه روزه ســر 
مردم کنین، بیاین روز جهانی کشف حجاب رو 
جشــن بگیریم که زنان ایران رو از زیر اســارت 
قرن ها تعصب جنســی و دینی نجات داد و یاد 
رضاشاه بزرگ رو گرامی بداریم که باعث و بانی 

آغاز آزادی زنان ایرانی شد!      

برگزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند 
از شبکه های اجتماعی: 

ما مردم عادی ایران!
آقای قالیباف رئیس مجلس انقلابی فرمودند که... 
تمام مشکلات مردم عادی ایران بخاطر اینست که 

از راه امام خمینی منحرف شده اند!!!
*آهای مردم عادی ایران *

چرا از راه امام منحرف شدید؟ 
چرا وقتی مسئولان نسبتا محترم و فرزندانشان در 
جبهه ها ، علیه صدام می جنگیدند ، بچه هایتان 

را به آمریکا و انگلیس فرستادید؟
*آهای مردم عادی * 

چرا از رانت دولتی اســتفاده کردیــد و میلیاردر 
شدید؟

*آهای مردم عادی * 
چرا آقازاده های شــما همه پست و مقام دولتی 

دارند یا تاجر و ثروتمند شدند؟
* آهای مردم عادی *

چرا اینهمه اختلاس میکنید؟
*آهای مردم عادی * 

چرا کوه و جنگل خواری میکنید ؟ 
*آهای مردم عادی * 

چرا در مناطق خوش آب و هوای داخل و خارج 
کشــور کاخ ویلا دارید ؟ آنوقت مسئولین بیچاره 
از بی آبی ، بی برقی در مناطق پســت و محروم 
از حقوق اولیه انسانی بی بهره و زندگی دشواری 

دارند ؟! 
* آهای مردم عادی * 

چرا عمدا سکه و دلار را گران میکنید و به دولت 
می فروشید تا کسری بودجه را جبران کنید؟

* آهای مردم عادی * 
چــرا اینقدر بالای منبر و در صدا و ســیما دروغ 

می گویید و ریاکاری میکنید؟
*آهای مردم عادی *

چــرا در بورس تقلــب و دســتکاری میکنید و 
میلیاردی سود میکنید و به دولت ضرر می زنید؟

*آهای مردم عادی *
چرا دکل نفتی را می زدید؟

* آهای مردم عادی * 
چرا میلیون ها دلار پولی که آمریکا بابت خسارت 
به ایران داد مســتقیما از فــرودگاه به خانه هایتان 

بردید؟

* آهای مردم عادی *
چرا پول نفت و گاز و پتروشیمی ومعادن و غیره 
را بالا می کشید و فقط یک یارانه ناچیز به مسئولان 

مملکت می دهید؟
* آهای مردم عادی * 

چرا بچه هایتــان در کانادا و آمریــکا و انگلیس 
هستند اما خودتان مرگ بر آنها می گویید؟  

*آهای مردم عادی * 
چــرا با وارد کــردن ماینرها برای اســتخراج ارز 
دیجیتالی از برق ارزان با قیمت ملی برای ســود 
سرشــاِر خودتان بــه دولت ومســئولین مظلوم 
باقطع برق حمام ســونا ، جکــوزی، کولرگازِی 

ویلاهایشان ستم روا می دارید؟
* آهای مردم عادی * 

چرا خودتان واکســن فایــزر آمریکایی می زنید 
اما زدن واکســن را برای مسئولان مملکت حرام 

میدانید؟
* آهای مردم عادی *

وای بــر شــما کــه از راه امام خمینــی منحرف 
شدید*...

 وااای بر ما ...
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
28 ژانویه تا  3 فوریه ) 8 بهمن تا 14 بهمن (

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

جمعه 15 بهمن     4 فوریه

1309 خورشيدى ) 1931 ميالدى(
زادروز محمدعلى فرديــن ، بازيگر و كارگردان 

ايرانى
1313 خورشيدى ) 1935 ميالدى(

نصب ســنگ اول بناى دانشــگاه تهران بدست 
رضاشاه در اراضى جالليه

1313 خورشيدى ) 1935 ميالدى(
زادروز على نصيريان، بازيگر ايرانى
1327 خورشيدى ) 1949 ميالدى(

محمدرضا شاه در محوطه دانشكده حقوق مورد 
اصابت چند گلوله قرار گرفت. ضارب، ناصر فخرآرايى عضو حزب توده ايران بود 

كه با شليك گلوله از طرف گارد محافظ كشته شد 
كتابى در اين زمينه با عنوان 5 گلوله براى شاه در شركت كتاب موجود است

1338 خورشيدى ) 1960 ميالدى(
آغاز بهره بردارى كارخانه قند فريمان

1339 خورشيدى ) 1961 ميالدى(
درگذشت محمدحسين فاضل تونى - استاد و دانشمند معاصر

1357 خورشيدى ) 1979 ميالدى(
آيت اهلل خمينى، مهندس مهدى بازرگان را به عنوان رييس دولت موقت معرفى كرد.
شاپور بختيار اعالم كرد در برخى از مسائل و اصول نه با شاه سازش مى كنم نه با 

خمينى.
دكتر على اصغر حاج سيدجوادى بخاطر نوشتن مقاله عليه ارتش دستگير و بازداشت 

شد.

شنبه 16 بهمن     5 فوریه

1312 خورشيدى ) 1934 ميالدى(
زادروز فرهنگ فرهى، پژوهشگر، برنامه ساز راديو 

و تلويزيون، و ژورناليست
باران نور ، مجموعه چهار سى دى – شعر وترانه 
– با صدا و اجراى ايشان در شركت كتاب موجود 

است
1332 خورشيدى ) 1954 ميالدى(

شاعر و سياســتمدار - » عطا « درگذشت اديب 
السلطنه حسين سميعى

1366 خورشيدى ) 1988 ميالدى(
درگذشت ابراهيم فخرايى- نويسنده و مورخ

1387 خورشيدى ) 2009 ميالدى(
درگذشت حسن زارع، طنزپرداز سرشناس ايران در اثر بيمارى، در سن 80 سالگى 

در استكهلم. وى حقوقدان و قاضى دادگاه بود و نويسندگى طنز را
از حدود 60 سال پيش با روزنامه توفيق آغاز كرد. از او چهار كتاب با عنوان  لبخند 

منتشر شده است.

یکشنبه 17 بهمن     6 فوریه

1353 خورشيدى ) 1975 ميالدى(
شــاه در مصاحبه با تلويزيون آمريكا گفت: چشم آبى ها بايد از خواب خودپسندى 

بيدار شوند. من پدرخوانده اسرائيل نيستم.
1357 خورشيدى ) 1979 ميالدى(

ژنرال هايزر فرستاده ويژه آمريكا، ايران را ترك كرد.
خاطرات ژنرال هايزر ترجمه به فارسى در شركت كتاب موجود است

1354 خورشيدى ) 1976 ميالدى(
رحيــم على خرم مقاطع هكار معروف به اتهام تصــرف 22 هزار متر زمين، تحت 

تعقيب قرار گرفت.
1366 خورشيدى ) 1988 ميالدى(

تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان خمينى
1389 خورشيدى ) 2011 ميالدى(

بركنارى هاشمى رفسنجانى از رياست مجلس خبرگان
كتابهاى خاطرات هاشمى رفسنجانى در شركت  كتاب موجود است

دوشنبه 18 بهمن     7 فوریه

1229 خورشيدى ) 1851 ميالدى(
انتشــار نخستين شــماره از روزنامه وقايع اتفاقيه در ايران. اين روزنامه به كوشش 

اميركبير منتشر شد.
1305 خورشيدى ) 1927 ميالدى(

انتخاب ميرزاحسين خان پيرنيا )مؤتمن الملك( به رياست مجلس شوراى ملى
1307 خورشيدى ) 1929 ميالدى(

قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادى بردگان به هنگام ورود به ايران 
به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.

1327 خورشيدى ) 1949 ميالدى(
درگذشت قاسم صوراسرافيل - رجل آزاديخواه

1328 خورشيدى ) 1950 ميالدى(
زادروز فائقه آتشين »گوگوش« - خواننده معاصر  

كليه آثار خانم گوگوش در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجود 
است.

1357 خورشيدى ) 1979 ميالدى(
روح اهلل خمينى گفت شاه در دادگسترى محاكمه مى شود

سه شنبه 19 بهمن     8 فوریه

1347 خورشيدى ) 1969 ميالدى(
زادروز شيوا رز، بازيگر آمريكايى فيلمهاى تلويزيونى و سينمايى )دختر پرويز قريب 

افشار(
1349 خورشيدى ) 1971 ميالدى(

تأسيس مدرسه عالى علوم قضايى و ادارى در قم
1349 خورشيدى ) 1971 ميالدى(

حمله به پاسگاه سياهكل در شهر سياهكل توسط چريكهاى فدايى خلق
1353 خورشيدى ) 1975 ميالدى(

محمدرضا شاه گفت هيچ كشورى قدرت حمله به ايران را ندارد.
1355 خورشيدى ) 1977 ميالدى(

كشته شدن ارتشــبد فضائل تدين فرمانده نيروهاى هوايى در سانحه هوايى در تپه 
هاى لويزان

1357 خورشيدى ) 1979 ميالدى(
شاپور بختيار گفت، در مقابل هيتلر، رضاشاه، و محمدرضا شاه ايستادگى كردم، در 

مقابل خمينى و بازرگان هم مقاومت خواهم كرد.
1360 خورشيدى ) 1982 ميالدى(

كشته شدن اشرف ربيعى و موسى خيابانى در يك خانه تيمى سازمان مجاهدين خلق 
در تهران به دست پاسداران

1382 خورشيدى ) 2004 ميالدى(
شاهزاده چارلز، وليعهد انگلستان براى ديدار از شهر زلزله زده بم، به عنوان نخستين 

شخصيت سياسى انگلستان بعد از انقالب 57 ، به ايران سفر كرد.

چهارشنبه ۲0 بهمن     9 فوریه

1264 خورشيدى ) 1886 ميالدى(
زادروز ابراهيم پورداوود - اديب، شاعر و پژوهشگر نامدار در رشت

1308 خورشيدى ) 1930 ميالدى(
درگذشت مهرداد اوستا، شاعر و اديب معاصر

1355 خورشيدى ) 1977 ميالدى(
انتصاب سپهبد ربيعى به فرماندهى نيروى هوايى

1357 خورشيدى ) 1979 ميالدى(
تظاهرات طرفداران بختيار در امجديه

پنجشنبه ۲1 بهمن     10 فوریه

1311 خورشيدى ) 1932 ميالدى(
زادروز فرامرز پايور، موسيقيدان، نوازند هى سنتور، 

مدرس، و مؤلف
آثار اســتاد پايور به صورت كتاب و سى دى در 

شركت كتاب موجود است
1315 خورشيدى ) 1937 ميالدى(

خودكشــى على اكبر داور- وزير ماليه و يكى از 
پايه هاى اساسى سلطنت رضاشاه پهلوى

1334 خورشيدى ) 1956 ميالدى(
درگذشــت عباس اقبال آشتيانى- استاد دانشگاه، 

مستشار فرهنگى، مترجم، نويسنده و ناشر مجله پر ارزش »يادگار«
كتاب تاريخ ايران باستان و شاهنامه به تصحيح ايشان در شركت كتاب موجود است.

1335 خورشيدى ) 1957 ميالدى(
زادروز فرخنده آقايى، قصه نويس

1349 خورشيدى ) 1971 ميالدى(
درگذشت عزت اهلل نويد- بازيگر تئاتر و تلويزيون

1357 خورشيدى ) 1979 ميالدى(
 فرماندار نظامى تهران و حومه عبور و مرور در تهران را از ساعت 4:30 بعدازظهر 

تا 5 بامداد ممنوع اعالم كرد.
در تهران و اكثر شهرهاى ايران جنگ مسلحانه براى ساقط كردن رژيم پهلوى آغاز 

شد.
1382 خورشيدى ) 2003 ميالدى(

هواپيماى ايرانى به مقصد شــارجه كه از كيش پــرواز مى كرد در نزديكى فرودگاه 
شارجه سقوط كرد و 46 كشته به جاى گذاشت.

1390 خورشيدى ) 2012 ميالدى(
درگذشــت پرويز رجبي تاري خدان، مترجم و نويسنده در سن 72 سالگي در اثر 
بيماري سرطان در منزلش. وي در 27 ارديبهشت 1318 در روستاي امامقلي، حدود 

40 كيلومتري قوچان، به دنيا آمد.
آثار ايشــان بويژه مجموعه 5 جلدى كتاب ايشان با عنوان  » سده هاى گمشده » در 

شركت كتاب موجود است

https://baranrugservices.com/
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در جنوب کالیفرنیا
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08Global.net
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درخواست یک مادر: 
به فرهنگ نژادپرستی در دبیرستان لاگونا هیلز پایان داده شود

در نشســت عمومی شــورای شــهر ارواین، شب گذشــته مادر یکی از 
دانش آموزان از دبیرستانی در لاگونا هیلز شکایت کرد و درخواست نمود 

که به فرهنگ نژادپرستی پایان داده شود. 
او که یک زن آفریقایی تبار اســت ویدئویی را از بازی بســکتبال دانش 
آموزان نشــان داد که یکــی از دانش آموزان دبیرســتان لاگونا هیلز فریاد 

می زند که »زنجیرش کنید«. 

»چه کسی او را آزاد کرده است«، »او یک میمون است«
اشــاره این دانش اموز سفیدپوست به فرزند این زن بوده که سیاهپوست 

است و برای تیم دبیرستان ارواین بازی می کرده است. 
مــادر این دانش آمــوز گفت این یک موضوع کوچک و محلی نیســت 

موضوعی است که می تواند بسیاری را هدف قرار دهد. 

www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
https://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2

