ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
!!!...پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر
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نشریه جدول ایرانشهر به
خانواده مطبوعات خارج از ایران بازگشت

شرکت کتاب پس از  ۵سال فطرت نشریه جدول
ایرانشهر را مجددا به خانواده مطبوعات بازگرداند.
نشریه جدول ایرانشهر از نیمه سال  ۲۰۱۱تا نیمه
سال  ۲۰۱۷منتشر شد و به دلیل جابجایی شرکت
کتاب و سپس شــیوع کووید  ۱۹کرونا دوران ۵
سال تعطیلی را تجربه کرد .نشریه جدول ایرانشهر
بدین دلیل مــورد توجه و علاقه مردم هوادار حل
جدول قرار گرفت که از تبلیغات جمهوری اسلامی
در آن خبری نبود و هم چنین جدولها کپی شده
از مجلات جدول داخل کشــور نبود و همه آنها
به سفارش شرکت کتاب تهیه شده بودند و اینک
این رویه هم چنان ادامه خواهد داشت .در دوران
جدید نشریه جدول ایرانشهر تلاش بر این است
که نا حد مقدور فقط جدول های کلاسیک داشته
باشیم که ایرانیان خارج از ایران بیشتر به آنها علاقه
دارند.
شماره نخست را در دوره جدید ایرانشهر با شماره
 ۱۰۱آغاز کرده ایم و در این شماره به دلیل تقارن
انتشار ایرانشهر با سالگرد درگذشت پرویزکاردان
هنرمند محبوبی کــه فقدانش ضایعه بزرگی برای
ملت داخــل و خــارج از ایران بــود ،اطلاعات

عمومی در مورد او را وجیزه این شــماره کردیم.
باشد که با یادآوری از ا و و ارزشهایش ،فرهنگ
ایران فرزندان دیگــری هممانند او در دامان خود
بپروراند.
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درخواست وام مسکن در پایین ترین
رکورد  22سال گذشته
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راﻫﮑﺎرﻫﺎی
نوشته و پژوهش :بیژن خلیلی
با پیــروزی ولز بر اوکراین تکلیف گــروه ب در جام
جهانی مشخص شــد و ویلز به انگلســتان – امریکا
و ایران به عنوان تیم چهارم به گروه  Bپیوســت .اکثر
خبرگزاریها مانند گروه ورزشی یاهو معتقدند که گروه
 Eکه متشــکل از اسپانیا ،آلمان ،ژاپن و چهارمین تیم
که در گرو بازی کستاریکا – نیوزیلند است مشکلترین

گروه است و بنابراین آن را گروه مرگ قلمداد کردهاند
ولی با اســتدلالی که در زیر میآید ثابت میشــود که
گروه مرگ گروه  Bیعنی گروهی است که تیم ملی ایران
در آن گروه قرار دارد.
بــرای آنالیز گروهها بهترین راه این اســت که آخرین
رتبهبندی فیفا را ملاک قرار دهیم و بر اساس آن معدل
رتبه هر گروه را با یکدیگر بسنجیم.
گروه  :Aقطر ( ،)۵۱اکوادور ( ،)۴۶سنگال ( ،)۲۰هلند

()۱۰
جمع  – ۱۲۷معدل رتبه گروه۳۱/ ۷۵ A
گروه  :Bانگلستان ( ،)۵ایران ( ،)۲۱امریکا ( ،)۱۵ویلز
()۱۸
جمع  – ۵۹معدل رتبه گروه ۱۴/۷۵ B
گــروه  :Cآرژانتین( ،)۴عربســتان ســعودی(،)۴۹
مکزیــک( ،)۹
ادامه مطلب در صفحه 2
لهستان ()۲۶

نتیجه انتخابات مقدماتی ایرانیان آمریکایی در کالیفرنیا
ســام یبری کاندید ریاســت انجمن شهر ناحیه
 ۵موفق شــد با اخذ  31.78درصد آرا رتبه دوم
انتخابات مقدماتی را کســب کند و بدین ترتیب
باید برای کسب این مقام با نفر اول خانم KATY
YOUNG YAROSLAVSKYدر مــاه نوامبر
پیش رو مبارزه کند .پیروزی ســام یبری مرهون
پشتکار و هوشمندی و کارآیی خود ایشان و هم
چنینپشتیبانییکپارچهجامعهایرانیآمریکاییاز
او بود .الکس حلمی مدیریت گالری داموکا و باقی
صاحبان مشاغل وست وود در این موفقیت آقای
یبری بسهم بسزایی دارند و البته ثمره این فعالیت
را نیز گرفتند .لازم به یادآوری است که آقای یبری
با حضور در دیــد و بازدید نوروزی ایرانیان که
هر سال در وست وود در محله Persian Square
از سوی شرکت کتاب و صاحبان مشاغل وست
وود برگزار می شود ،به گونه گسترده ای شرکت

و اصــول
بر نا مــه
های خود
را بــرای
با ز د یــد
کننــد گا ن
تشــر یح
Dr. Sharona Nazarian
نمود و این
یکی از دلایلی شــد که جامعه ایرانی به او اقبال
نشان داده و به او رای دهند.
جان الیســت ایرانی تبار کاندید نمایندگی سنای
آمریکا از ادامه رقابت انتخاباتی بازماند
در انتخابــات مقدماتی ایالــت کالیفرنیا که روز
سه شــنبه هفتم ماه جون  ۲۰۲۲برگزار شد ،جان
الیست با کسب بیش از  ۳درصد آرا مقام پنجم را
در میان  ۲۳کاندید به دست آورد .با توجه به این

(818) 9 - 08 08 08

310-205-9000
310-205-9000

وام های کرونا

یاری بالعوض از سوی دولت
هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها
یاری بالعوض از سوی دولت برای کسانی که
تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی

که این نخســتین رقابت جان الیست برای اشغال
مهمترین پســت ایالتی پس از پست فرمانداری
است باید گفت او بسیار موفق عمل کرده است.
شــارونا نظریان ،کاندیدای انجمن شهر بورلی
هیلز با کســب  18.07درصــد آرا مقا م دوم را
در بین  ۴کاندیدا داشــت و خانمنظریان نیزباید
در نوامبر پیش رو با آقای لستر فریدمن Lester
 Friedmanرویارویی کند.
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ادامه خبر« گروه مرگ جام جهانی  2022کدام گروه است؟» از صفحه اول
جمع  – ۸۸معدل رتبه گروه ۲۲ C
گروه  :Dفرانسه( ،)۳استرالیا /پرو ( ،)۴۲ – ۲۲دانمارک ( ،)۱۱تونس ()۳۵
جمع  ۹۱یا  – ۷۱معدل رتبه گروه  ۲۲/۷۵ Dیا ۱۷/۷۵
گروه  :Eاسپانیا( ،)۷کستاریکا  /نیوزیلند ( ،)۴۹ – ۱۰۱آلمان ( ،)۱۲ژاپن ()۲۳
جمع  ۹۱معدل رتبه گروه ۲۲/۷۵ E
جمع  ۱۴۳معدل ۳۵/۷۵
گروه  :Fبلژیک ( ،)۲کانادا ( ،)۳۸مراکش ( )۲۴کرواسی ()۱۶
جمع  ۸۰معدل رتبه گروه۲۰ F
گروه  :Gبرزیل ( ،)۱صربستان ( ،)۲۵سوئیس ( ،)۱۴کامرون ()۳۷
جمع  ۷۷معدل رتبه گروه ۱۹/۲۵ G
گروه  :Hلهستان ( ،)۸غنا ( ،)۵۲اوروگوئه ( ،)۱۳کره جنوبی ()۲۹
جمع  ۱۰۲معدل رتبه گروه ۲۵/۵۰ H

بنابر این بر اساس این محاسبات گروههای سخت به ترتیب زیر رده بندی میشوند.
گروه  Bبا معدل ۱۴/۷۵
گروه  Dبا معدل ( ۱۷/۷۵اگر پرو صعود کند)
گروه  Gبا معدل ۱۹/۲۵
گروه  Fبا معدل ۲۰
گروه  Cبا معدل ۲۲
گروه  Eبا معدل ۲۲/۷۵
گروه  Hبا معدل ۲۳/۵۰
گروه  Aبا معدل ۳۱/۷۵

توضیح لازم :مسئولیت آن چه در مقاله زیر آمده است صد در صد با نگارنده این سطور است .آقای بیژن خلیلی،
ایرانشهر و ایرانشهریان هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارند.
با مهر و احترام پیر خراسانی
منوره مونتریال!
از کشور زیبای کانادا – مدینه ّ

چاه ویل و دام هولناک؟!

بحث شیرین صیغه

ی پور را در
وقتی نوشتههای نویســنده نامدار ایرانی خانم شهرنوش پارس 
باب صیغه خواندم ،نزدیک بود از کلهام دو شــاخ عجیب و غریب بیرون
بیاد ،چونکه این نویســنده نامدار ایرانی در باب طرفداری از صیغه سنگ
تمام گذاشته بود و این روش را به دیگران هم توصیه میکرد.
چندی پیش در یوتیوب فیلم مستندی به نام «بازار سکس در ایران» ساخته
ســودابه مرتضایی در باره صیغه نظرم را عوض کرد ،چونکه پس از مدت
زیادی تعمق و تفحص و تجســس و تفکر و تامل به این نتیجه رسیدم که
ســنگینی کفه مزیت و فایدههای صیغه به مراتب سنگینتر از ضررهای آن
است ،ولی اول طبق معمول از نکتههای منفی شروع کنیم.
صیغه شــدن یک زن توســط مردی که خودش صاحب زن و بچه است،توهینی بزرگ به همسر اوســت و البته خفت و خواری این موضوع جای
خود دارد.
باعث ضعیف شــدن و از هم پاشیده شدن زیربنای خانواده میشود ،زیرااگر مرد و زنی یکدیگر را دوست داشته باشند ،هیچوقت شخص دیگری در
ذهن و زندگی آنان جای نمیگیرد.
وقتی یک زن به طور موقت برای چند دقیقه یا چند ســاعت یا چند روزصیغه میشود .امکان حاملگی وجود دارد و معلوم نیست پدر بچه کیست.
امتیــاز صیغه فقط برای مردان اســت و زنها حق صیغه کــردن مردان راندارند ،چونکه تا به حال ندیدهام زن شصت هفتاد سالهای با شوهر و فرزند
و نوه ،از جوان خوش هیکل و خوش بر و رویی خوشــش بیاید و به بهانه
حمایت و سرپرستی از او ،نامبرده (ببخشید نامی از جوان نبرده بودم) را به
عقد و نکاح موقت یا دایم خود درآورد.
زن در اینجا حکم کالا را دارد که میشود او را کرایه یا اجاره کرد.فقط مردهای ثروتمند که توانایی داشتن زن و فرزند و چند صیغه را دارندمیتوانند این کار را بکنند و طبقه فقیر دستش بسته است و این تبعیض در
جامعه است.
مزیتها
اگر دختر و پسری در ایران یکدیگر را دوست داشته باشند ،میتوانند با بهره
گیری از صیغه از چنگال ماموران انتظامی و غر و نقهای پدر و مادر و نیش
و لغزهای همسایهها جان سالم به در ببرند.
در ایرانی که به خاطر وضع بد اقتصادی امکان ازدواج برای بسیاری وجود
ندارد ،صیغه مشــکل کار را حل کرده و جایگزین ازدواج شده و در آن از
مهریه کمرشکن و مخارج سنگین عروسی و نامزدی و حنابندان و خرجهای
خانه و ماشین و نفقه خبری نیست.
در ایران زنی که طلاق گرفته یا شوهرش را از دست داده ،به سختی میتواند
دوباره ازدواج کند و رابطه آزاد بین زن و مرد هم در ایران پذیرفته نیست.
پس بنابر این شاید بعضی از زنها با این موضوع مشکلی نداشته باشند.
این کار برای عدهای هم کار تولید میکند و آنها هم کسانی هستند که صیغه
را جاری میکنند و به نان و نوایی میرسند.
و آخر اینکه یکی از کارهای مثبت جمهوری اســلامی از بین بردن فحشا و
عنوان شرمآور فاحشه است ،چرا که آنها حالا رسم ًا میتوانند صیغه شوند
و این موضوع از نظر قانونی و شرعی و عرفی هیچ مانعی ندارد.

ریشه صیغه

در فیلم مستندی که خدمت شما عرض کردم ،تصویری از چندین و چند
مرد نشان میدهند که نمیدانم در چه زمانی و چه مکانی همراه پیامبر خود
به حج عمره میروند و آنجا زنهایــی میبینند که خود را هفت قلم بزک
کرده و خودنمایی میکنند و آن مردهای عرب هم که مدتی از همسران خود
دور بودهاند ،از غم دوری همسر به پیامبر گله میکنند و دستور میگیرند که
بــا دادن مقداری پول آنان را به طور موقت به ازدواج خود درآورند .از آن
هنگام ،زواران هم برای زیارت و هم برای ســیاحت به مکانهای مقدس
میرفتند و امکانات هم بــرای آنان فراهم بود و این موضوع در جمهوری
اسلامی شکل تازهای به خود گرفته است.
و اما حضرت ابراهیم خلیلالله بعد از اینکه همســرش «سارا» مرد در سن
بالای صد و ده ســال چند زن و صیغه گرفت و خــودش هم حدود ۱۳۷
ســال عمر کرد ولی کلمه «صیغــه» در کتابهای مذهبی جمهوری کم کم
تغییر کرد و به «کنیز» تبدیل شــد ولی مشکل اینجا بود که کنیز زنی بود که
در جنگ به اســارت درآمده بود و صاحب آن میتوانست بدون صیغه هر
کاری میخواســت با او بکند و چاره در این دیده شد که کلمه «صیغه» به
«پیشخدمت» و «کلفت» تغییر داده شود و چه بسا که در آینده هم برای این
کلمهها فکر دیگری بکنند.
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

جناب کورش ســلیمانی (زم) همکار محترم نشــریه وزین ایرانشهر لس
آنجلس درود بر شما جواب شما به مقاله خودم تحت عنوان «خدا را شُ کر»
در شماره  315ایرانشهر را در شماره  316همین نشریه خواندم .مرسی که
دوباره لطف کرده و جواب «دندان نشــکن!» به ما داده اید .چون حقیقت
اش را بخواهید این دندان های فعلی ما فابریک و ساخت مادر و پدر خدا
بیامرزمان نیست و مال خودمان است .پول داده ایم و آن ها را خریده ایم.
خیلی زیــاد هم به آن ها اعتماد نداریم .چون دندان ســاز مربوطه به قول
معروف این کاره نبوده ایشــان در زمان آن خدابیامرز پینه دوز بوده در خر
توخری های بعد از پیروزی انقلاب باشکوهمند افلاسی در یکی از دانشگاه
های آزاد ساخت آفت الله کوسوی رفسنجانی ملعون دم کسانی را دیده و
پول هائی سلفیده تیتر دکترای قلابی و اهن و تلپی برای خودش دست و پا
منوره مونتریال کورس شش ماهه ای هم
کرده و پس از رســیدن به مدینه ّ
برداشــته و شده دندان ساز! بنابراین کارش زیاد اساسی و درست و درمان
نیست فقط چون ارزان حساب می کرد و ما بر اساس یک عادت باستانی به
دنبال «اسپشیال!» یا مال مفت و نذری می گردیم به ایشان مراجعه کردیم .هر
لحظه ممکن است این دندان های ما مثل ساختمان های ساخت مهندسین
بچه را در بیاورد! نوشته اید
جمهوری افلاســی فرو بریزد و پدر صاحب ّ
من خدای ناکرده شــما را به دودوزه بازی و طفره رفتن متّهم کرده ام!؟ که
منصفانه به نظر نمی رســد! هم میهن گرامی شما از کجای مطلب من این
مقولات را استخراج کرده اید؟!
دوم هم فقط یادآوری خاطرات دوران
اول و ّ
ّاما قصد من از اشاره به کلاس ّ
دوم آمده و از آن چه در
کلاس
بــه
که
طفلی
کودکی بود و تشــبیه خودم به
ّ
اول یــاد گرفته ذوق زده یاد می کند و این فقط طنز ســاده ای بود و
کلاس ّ
تعارفی دوســتانه رایج در فرهنگ ما که در تقسیم غنائم مقام معلمی را به
شما دادم و شاگردی را برای خودم برداشتم بدون هیچ قصد سوئی ،همین
و والسلام.
در ضمن هم میهن گرامی ،من در کجای مقاله ام ادعای داشتن علم و دانش
کرده ام؟
مرا می بخشید این شما هســتید که در لابلای مطلب تان به منتقد خودتان
اتهام می زنید و او را با جملاتی شــبیه آن جا که نوشــته اید (جریان اصغر
فرهادی را به درستی نمی دانم ولی میدانم اطاق فکری جمهوری اسلامی!؟
و هم میهنان گرامی قربونشون برم ید طولایی در ترور شخصیت افراد مطرح
دارند!) تخطئه می کنید و با این نوع فرمایشات در لفآفه برچسبی به طرف
می چسبانید! بلا نسبت شما ،مثل جمهوری اسلامی که وقتی در مقابل دلائل
متّهم قدرت دفاع ندارد به او به دروغ نســبت ارتکاب شرب خمر و زنا و
لواط می دهد! عمل می کنید و بعد با اشــاره به آن شــعر معروف مرحومه
خانم مرضیه سوال کرده اید آیا همه شما بی گناهید؟! صد در صد ن ّه من هم
مثل همه انســان ها معصوم نیستم ولی این باعث نمی شود که اگر کجروی
در کسی حتّی شــخصیت های مورد علاقه شما مثل شیرین عبادی ،شهره
آغداشلو یا اصغر فرهادی دیدم ساکت بنشینم و دم بر نیاورم .در یک کشور
آزاد این حق من است که محترمانه انتقاد کنم و کردم و باز هم خواهم کرد.
چون باور دارم به قول معروف:
چو می بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است
من زمانی که برای اولین بار تعریف و تمجید های فراوان شما از این افراد را
خواندم دلم شکست و به درد آمد و این موضوع را دوستانه با شما در میان
گذاشتم که رفیق به این دلائل این افراد آن گوهر گران بهائی که شما فکر می
کنید نیستند و شما در این قضاوت تان اشتباه می کنید فقط قصدم روشنگری
بود آن هم با ارائه ادله مستند و محکم ولاغیر و احتمال ًا شما آن را به حساب
دشمنی شخصی من با این اشخاص گذاشته اید.
شما بهتر از من می دانید که این گونه فعالیت های فرهنگی مثل اجرای برنامه
در تلویزیون یا نوشتن مقاله در نشریات به اصطلاح دلی و به خاطر عشق به
مردم و میهن است و نه تنها یک دلار سود مالی ندارد .بلکه هرازگاهی فحش
و فضیحت هم نصیب صاحب قلم یا کلام می شود.

ایالت کالیفرنیا  ۱۰۰میلیون دالر برای
تولید انسولین هزینه خواهد کرد
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا از قانون گذاران خواست تا  ۱۰۰میلیون دلار
بودجه برای به حرکت درآوردن داروخانه  CalRXسرمایه گذاری نمایند تا
در گام نخست دست به تولید انسولین ژنریک بزنند تا در برابر انسولینی که
بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰دلار در اختیار بیماران دیابتی این روزها عرضه میشود،
انسولینی با بهای بسیار پایین در اختیار بیماران بگذارند .در ایالت کالیفرنیا
 ۴میلیون نفر بیمار دیابتی هســتند که به سبب گران بودن انسولین از مداوا
خودداری میکنند و بینایی خود را از دست میدهند و یا با ناکارآیی برخی
از اعضای بدن خود روبرو میشوند.
در کالیفرنیا از هــر  ۴نفر یک نفر دیابت دارد و این مشــکل بزرگی برای
تندرستی آنان است.

من زمانی کــه نزدیک
به ربع قرن قبل فقط به
دلیل عشــق به مردم و
میهنم پا بــه این ورطه
هولناک گذاشته و وارد
این آب شدم پیه خیس
شدن را به تنم مالیدم و
همان زمــان با تق ّلب از
روی دست حافظ بزرگ
که گفته بود:
مــا به ایــن در نــه پی
حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثــه این جا به
پناه آمده ایم ،گفتم:
ما به این در نه پی نقل و
نبــات آمده ایم بهر
شرح غم دل قبل وفات
آمده ایم!
آیا شــما مــی دانید که
عده ای ابن
این روزها ّ
الوقت چه در داخل و چه در خارج کشور مشغول اغفال مردم نا آگاه و زدن
جیب آن ها چه از لحاظ مالی و چه از نظر فکری هســتند؟ هرگز فکر کرده
اید اگر در سال  57کسانی بودند دلسوز این میهن و مردم و به آن ها هشدار
می دادند که بیگانگان چه چاه ویل و چه دام هولناکی بر سر راه آن ها قرار
داده اند شاید میهن و مردم ما به این روز سیاهی که امروز نصیب شان شده
گرفتار نمی شدند؟
جناب سلیمانی عزیز می خواهید برای شما از خواننده مشهوری بگویم که
در ســال های آخر عمر که دیگر نای حرکت هم ندارد طرفدار هالو هفت
شــنبه اش را می فریبد و بلیط کنســرت اش را به این بی خبر از همه جا،
به قیمت چند صد دلار می فروشــد و بعد به کمک دســتگاه های پیشرفته
موسیقی مدرن در کنسرت باشکوهمند اش فقط برایش لب می زند؟! و این
دومی می خرم و بعد متوجه
درست همان جایی است که من اتومبیل دست ّ
می شوم که موتور این اتومبیل واشر سر سیلندر سوزانده و به قول معروف
آب و روغن قاطی کرده یا گیربکس اش عیب دارد و برخلاف فرمایش شما
که می گویید بعد از انجام معامله نه شما چیزی به او بدهکار هستید و نه او
حق اعتراض و شکایت به دادگاه از
به شــما ،من به قول علما خیار غبن یا ّ
فروشــنده و احقاق حق خودم را دارم .آیا در این موارد باید ساکت بود و
دم بر نیاورد؟! آیا اگر صدایت در آمد ،اعتراض کردی و تذکر دادی گناهی
مرتکب شــده ای؟ و حتم ًا مغرض هستی و آیا افشای این نامردمی ها یک
وظیفه م ّلی میهنی نیست؟
می فرمایید مردم هیچ حقی بر گردن هنرمندان ،خوانندگان و بزرگان دیگر
میهن ندارند چون آن ها با لیاقت خودشان بوده که به این جایگاه بالا رسیده
اند .عزیز جان اشتباه می فرمایید یادتان هست همین پرویز خان پرستوئی
بعد از بازی در فیلــم مارمولک به دلیل خصومت مردم با آخوند و این که
تصور می کردند او در این فیلم آخوند را به تمسخر گرفته و افشا کرده چه
جایگاهی بین مردم پیدا کرد؟ قدر دید و در صدر نشســت گرچه بعضی از
این مردم ناآگاه متوجه نشدند که او در حقیقت در این فیلم آخوند جماعت
توجه حقنه کرده که اصول ًا آخوند موجود مهربان
را تطهیر کرده و به مردم بی ّ
و خوبی است و اگر دیدید آخوندی خلاف می کند ،او آخوند واقعی نیست
بلکه رضا مارمولک لات بی ســر و پائی است که لباس آخوند محترمی را
دزدیده و با آن خلاف کرده اســت ولی وقتی همین آقای پرستوئی در لس
آنجلس مرتکب آن اشتباه بزرگ شد مثل اشک از چشم مردم افتاد به طوری
که دیگر کمر راست نکرد؟ بله دوست عزیز این مردم هستند که با حمایت
یا عدم استقبال از هر انسانی به او اعتبار می دهند یا او را از عرش به فرش
می آورند!
منوره مونتریال – واقع در کشور زیبای کانادا با مهر و احترام پیر
از مدینه ّ
خراسانی
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پرداخت پول به کشاورزان برای توقف کشت

شــماری از قانون گذاران کالیفرنیا ،پس از آن که در دادگاه از کشــاورزان
برای محدودسازی میزان آب مصرفی ،شکست خوردند ،اکنون تصمیم
دارند با پرداخت پول به کشاورزان ،از آنها بخواهند برای جبران بیآبی ،به
کشت نپردازند ،البته این موضوع فرآوردههای کشاورزی را در برخواهد
گرفت که مورد نیاز جدی نیستند.
قانون گذاران میگویند ایالت کالیفرنیا اکنون دارای  ۱۰۰میلیارد دلار پس

جناب آقای سیروس شرفشاهی
بدینوسیله درگذشــت فرزند برومندتان را به
شما  ،همسر گرامی و کلیه خاندان شرفشاهی و
خانواده های وابسته تسلیت می گویم و در این
شرایط سخت آرزوی صبر و شکیبایی برای شما
دارم
بیژن خلیلی

انداز مالی است و میتواند  ۱/۵میلیارد دلار را از بودجه سال جاری ،برای
خرید فرآوردههای کشاورزی غیرضروری هزینه کنند و با این کمک مالی،
حقآبه کشــاورزان را از آنها بگیرند و از این آب برای تامین آب کالیفرنیا
بهره بگیرند .با این  ۱/۵میلیارد دلار خواهد توانست به هر کشاورز ۷۵۰۰
دلار برای هر اکر فوت بپردازند و که در کل  ۲۰۰هزار اکر فوت را شــامل
میشود.

ویدئوی توهین آمیز یک وکیل پس از پیروزی

کتاب شاه کشتار نکرد

انتشارات کانال یک ،چاپ شرکت کتاب
یک وکیل مدافع پروندههای آسیب پزشکی ناشی از اشتباههای پزشکی،
پس از پیروزی در دادگاه و برپایی جشــن در دفتــر خود ،ویدئویی را از
سخنرانی خود در جشن پیروزی در وبسایت و شبکههای مجازی منتشر
نمود که پس از آن ناگزیر شــد ،از خانواده شــاکی پرونده و وکلای آنها و
هیئت منصفه پوزش بخواهد و آن را حذف نماید .او شــاکیان را متهم به
اخاذی نموده بود.
در این پرونده که دو دختر شاکی برای مرگ پدرشان تقاضای  ۱۰میلیون دلار

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

خسارت نموده بودند ،رابرت مک کینا که وکیل مدافع دکتر عصام قریشی
بود در دادگاه و در برابر هســئت منصفه ،شاکیان را متهم به پول دوستی و
بیریشه بودن و رفتارشان را توهینآمیز و ظالمانه نسبت به پزشک جراح
خوانده بود و همین موضوع را در سخنرانی پیروزمندانه خود با آب و تاب
شرح داده بود که چگونه توانسته است رای هیئت منصفه را  ۱۲-۰عوض
کند.

کمتر رویداد مهم سیاسی را
میتــوان در تاریخ معاصر
ایران ســراغ گرفــت که به
اندازه انقلاب اسلامی مورد
تحریف قرار گرفته باشــد.
چه از سوی موافقین و چه از
سوی مخالفین آن .موافقین،
لباس ایدئولوژیکی که بعد
از انقلاب حاکــم گردید را
بر تــن آن کردهاند و به جای
واقعیتهــای انقلاب صرف ًا
باورهای ایدئولوژیکشــان
را تبلیغ میکننــد .در نقطه
مقابل ،مخالفین انقلاب قرار
دارنــد .صف گســتردهای
از ایرانیان که بواسطه کدورتشــان از عملکرد نظام اسلامی بجز بغض و کینه
هیچ روایت دیگری از انقلاب ندارند .از جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف
مورد تحریف قرار گرفته عملکرد محمدرضا شاه پهلوی در  ۳۷سال سلطنتش
بالاخص رفتار وی در دوران انقلاب میباشــد .ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به
غرب و مزدوری بیش نمیداند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی
کشورش برنداشت بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که
میتوانست به دستور اربابانش یعنی غربیها در برابر مردم ایستاد و کشتار نمود.
و زمانی هم که دید ســرکوب دیگر فایدهایی ندارد از کشور گریخت .مخالفین
انقلاب برعکس او را رهبری وطنپرســت ،مستقل و ترقیخواه میدانند که تا
میتوانست به کشــورش خدمت کرد .و وقتی هم که با مخالفت آنان (از روی
ناآگاهی و توطئه غربیها) روبرو شد ،حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت
کنارهگیری مینماید .کتاب ســعی کرده در ورای حب و بعضها و تئوریهای
توطئه رایج میان ایرانیها ،نگاه واقعبینانهتری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و
نشان دهد او نه اهریمنی بود که ج.ا از وی ساخته ،و نه فرشته و بتی که مخالفین
انقلاب از وی ترسیم کردهاند.
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پرداخت حقوق بیشتر به مردان سفید
پوست در دانشگاه های کالیفرنیا

213-573-9635

اتحادیه کارکنان بخش غیر آموزشــی دانشگاههای کالیفرنیا اعلام کرد که
بررســی حقوق دریافتی این کارکنان مورد بررسی که نزدیک به ۱۲۰۰۰
نفر هســتند ،نشان میدهد که زنان سفیدپوســت ۵ ،درصد کمتر از مردان
سفیدپوســت حقوق میگیرنــد و مردان غیرسفیدپوســت  ۳درصد کمتر
از مردان سفیدپوســت و زنان غیرسفیدپوســت  ۷درصــد کمتر از مردان
سفیدپوست حقوق دریافت میکنند.
در حالی که حقوق ماهیانه مردان سفیدپوســت  ۵۴۳۹دلار اســت .زنان
سفیدپوست  ۴۷۶۲دلار است در همین مقایسه زنان سیاهپوست  ۴۴۷۹دلار
و زنان لاتین تبار  ۴۱۰۸دلار دریافت مینمایند .مردان سیاهپوست ۴۴۴۶
دلار و مردان لاتین تبار  ۴۲۰۵دلار دریافت مینمایند.
مردان آســیایی تبار  ۵۵۹۱دلار دریافت میکنند و زنان اسیایی تبار ۵۱۶۵
دلار حقوق میگیرند .در  ۲۳دانشگاه زیرمجموعه  ۳۰۰۰۰ ،CSUکارمند
غیرآموزشی کار میکنند.

متمم اصالحی قانون اساسی
کالیفرنیا تا پایان این ماه  ،راهی
دیوان عالی قضایی می شود
این متمم که در زمینه ســقط جنین است و در ماه گذشته از سوی سناتور
تونی اتکینــز ،رئیس دورهای ســنای کالیفرنیا و انتونــی راندون رئیس
مجلس نمایندگان کالیفرنیا به طور مشــترک نگاشته شده است و شماری
از دموکرات های  ۲مجلس نیز از آن پشــتیبانی میکنند که با پشــتیبانی
گوین نیوسام نیز همراه است .این متمم اصلاحی میتواند پناهگاهی باشد
برای کســانی که از قوانین دشوار و محدود کننده ایالتهای محافظهکار،
برای انجام سقط جنین به کالیفرنیا سفر می کنند و راهی خواهد بود برای
برخورداری از این حق.

انتخابات کالیفرنیا
انتخابات مقدماتی میاندورهای کالیفرنیا در روز گذشته به پایان رسید و نتایج
آن رو به کامل شدن است ،اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از رای
دهندگان دموکرات در دو جهت متفاوت گام برداشتند و هر کدام از مسیرها
ســبب شد که شــماری از دموکراتهای رای دهنده برای دوری گزینی از
گرایش چپ ،از خط میانه به نامزدهای دست راست متمایل شوند و به آنها
رای بدهند.
در انتخابات برای به دســت آوردن مقام شــهرداری لوس آنجلس ریک
کاروســو که تا پیــش از انتخابات دموکرات نبوده با نامنویســی به عنوان
دموکرات ،تلاش کرد که رایهای دموکراتها را جذب نماید واین چنین
نیز شد که توانســت به عنوان پیشتاز به دور دوم راه یابد و پس از او کارن
بس قرار دارد و البته هیچکدام نتوانســتند آرای خود را به بالای  ۵۰درصد
برسانند.
گوین نیوسام ،الکس پدیا ،مارک موسر ،راب بونتا ،ایلنی کونالاکیس ،شرلی
وبــر ،الکس ویانوئهوا بــه دور دوم راه یافتند .هنوز نتیجه کامل انتحابات
منتشر نیافته است.

گشایش نهمین همایش کشورهای
قاره امریکا با سخنرانی ۱۵
دقیقهای جو بایدن
چهار شــنبه  8جون نهمین همایش کشورهای قاره امریکا با سخنرانی ۱۵
دقیقهای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آغاز شد .جو بایدن با این عبارت
که «ما هنگامی این نشست را برگزار میکنیم که در پیرامون دنیا ،دموکراسی
مورد حمله قرار گرفته است ،بر این اصل مهم در حکومتها تمرکز کرد که
دموکراسی آینده آمریکا را میسازد که اشاره او به قاره آمریکا بود.
پرهیز کاخ ســفید از دعوت رهبران کوبا ،ونزوئــلا و نیکاراگوئه ،حضور
نیافتن رئیس جمهور مکزیک را به همراه داشت ،گرچه او به رهبری آمریکا
انتقاد کرده ،ولی وزیر خارجه مکزیک و هیئت نمایندگی مکزیک را به این
همایش فرستاده و خود نیز در ماه آینده با بایدن دیدار خواهد نمود.
رهبران کشــورهای کانادا ،برزیل و آرژانتین نیز از حاضران هســتند .این
همایش در سال  ۱۹۹۴در میامی فلوریدا به ابتکار بیل کلینتون تشکیل شد و
همواره در بیرون از کشور آمریکا بوده و این نخستین بار است که در لوس
آنجلس برگزار میشود که بیشترین مهاجر لاتین تبار را دارد.

مرگ  5نفر در سقوط هواپیمای
Mv-22B Osprey
تفنگداران دریایی آمریکا
در ســقوط هواپیمای  22B Osprey-Mvتفنگــداران دریایی آمریکا،
همه  ۵نفری کــه در این هواپیما بودند ،جان خود را از دســت دادند.
این تفنگداران دریایی که از رســته هوایی گردان  ۳تفنگداران در پایگاه
 Camp Pendletonهستند در هنگام تمرین در نزدیکی پایگاه Glamis
در  ۱۵۰مایلی ســن دیه گو و نزدیکی مرز مشــترک آریزونا و مکزیک
سقوط کرده و به سبب این که هنوز به خانوادههای آنها اطلاع داده نشده
است ،از اعلام نام آنها خودداری شده است.
سخنگوی پایگاه اعلام کرد برخلاف شایعهای که در فضای مجازی منتشر
شده است ،این هواپیما ،هیچگونه محموله اتمی به همراه نداشته است.
ناگفته نماند که از سال  ۲۰۱۷که این هواپیمای کوچک که هم اندازه یک
هلی کوپتر بزرگ نظامی است ،قدرت پرواز با سرعت و شتاب بیشتری
را دارد ،تاکنون  ۴۶کشته داشته است.
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زنده بود و زندگانی
فرهاد یزدی – نهم ماه ژوئن 2022
یک واقعیت را در نظر گیریم« :زنده بودن زندگی می خواهد ».این واقعیت به کابوسی برای خودکامگان بدل شده
اســت .هرچه «زندگی» سخت تر می گردد ،انگیزه زنده ماندن رو به نشیب می گذارد .اصلی ترین پایه ی قدرت
خودکامگان بر ترس بنا شــده اســت .تا هنگامی که انگیزه زنده ماندن از ترس فزونی یابد ،خودکامه می تواند به
زندگی خود ادامه دهد .هنگامی که ترس از انگیزه زنده ماندن ،پیشی گرفت ،زمان خیزش همگانی فرا رسیده است.
چنین به نظر می رسد که اکنون ایران به چنین مرحله ای رسیده باشد .زندگی زیر فرمان رژیمی بس جنایتکار ،فاسد
و بدون کارآیی به اندازه ای سخت شده که دیگر ترس کاربرد خود را از دست داده است.
جوشش داخلی ملت ایران ،دارای این قابلیت است که به شگفتی انجامد .نه تنها این جوشش می تواند زندگانی
نظام قرون وســطایی اسلامی را به فوریت به پایان برد ،بلکه می تواند سرآغازی بر فصلی باشکوه در تلاش برای
آزادی و آزادگی در این کشــور و منطقه را بگشــاید .این بار ،پس از سده ها تلاش در راه دادگری که بدون آزادی
بی معناست ،ملت آماده است که که این راه را تا نتیجه نهایی که گام نخست در برقراری دمکراسی لیبرالی در این
سرزمین باشد ،را بردارد .از سوی دیگر ،این جنبش که هنوز نتوانسته گزیداری مشروع ،قاطع و مورد اقبال همگان
در برابر نظام اســلامی تولید کند ،می تواند به شورش های متعدد ،برخورد و در نهایت جنگ داخلی منجر شود.
تمامی این وقایع در حالی صورت می گیرد ،که حکومت چون خود ایجاد کننده اوضاع بوده ،قادر به برقراری ثبات
نمی باشد.
مساله بر سر سقوط رژیم نیست .مساله نبود جایگزین ثبیت شده است .نبود گزیدار قابل لمس که از مشروعیت نزد
ملت برخوردار باشد ،افزایش طول عمر نظام اسلامی را تضمین کرده است .در این که جانشین نظام اسلامی باید
اراده ملی باشــد ،تردیدی وجود ندارد .اما «اراده ملی» تا زمانی که در یک جنبش سازمان یافته با هدف روشن و
رهبری استوار همراه نباشد ،آرزویی است که تا دهه ها می تواند به درازا کشد .از این رو ،قدرت یعنی توان کافی
تاثیر گذاری ،برای جایگزینی هنوز بوجود نیامده است .جوشش ملت می تواند قدرت نظامی اسلامی را به چالش
جدی کشد .اما چون هنوز گزیدار تثبیت شده وجود ندارد ،خلاء قدرت ایجاد خواهد شد که نتیجه آن برای ایران
فاجعه آمیز خواهد بود .یعنی خیزش در ایران در حال حاضر دارای دو قابلیت بالقوه متضاد است.
نگاه فاجعه آمیز – جنبش ملت ایران با سرعت در تمامی جامعه و در شهرهای گوناگون پخش می گردد .شتاب و
گستردگی این جنبش که با نزول شدید سطح زندگی همزمان گشته است ،همراه با عدم توان حکومت در کاستن از
نارضایتی ،امکان ایجاد خلا ء قدرت را به وجود آورده است .تنها نهاد دارای مشروعیت در ایران ارتش است که
در صورت ورود به صحنه از پشتیبانی عمومی برخوردار خواهد شد .گرچه نظام تلاش کرده که تا آنجا که می تواند
رده به ویژه فرماندهان ارتش ،را با استاندارهای متعارف در سپاه پر کند ،اما با این حال چون ارتش نه در سرکوب
و نه در جنایات رژیم دست نداشته است ،از مشروعیت برخوردار است .مساله در این است که تاکنون هیچ نشانه
ای در دست نیست که در هنگام لزوم ،این نهاد آمادگی ورود به صحنه را داشته باشد .ما باید در نظر گیریم که این
نهاد زیر ذره بین دستگاه های متعدد امنیتی نظام در سال های دراز بوده است .از این رو نمی توان به امکان عمل آن
نهاد دل بست .در نبود دخالت موثر ارتش ،جایگزین دیگری در صحنه دیده نمی شود .نیروی مسلح دیگر یعنی
ســپاه پاسداران در تمامی جنایت های رژیم شــرکت داشته است و مشروعیتی نزد ملت ندارد .اما به این دلیل که
مشروعیتی نزد ملت ندارد ،نمی توان از قدرت بالقوه آن به عنوان نیرویی که می تواند ثبات را در کوتاه مدت تامین
کند ،صرف نظر کرد .البته این نیرو تنها هنگامی می تواند موثر باشد که بتواند اعلان کند که نظام اسلامی و قوانین
غیر انسانی آن را به طور تمام و کمال کنار گذارده است .در نتیجه ،همراه با بالاگرفتن تنش و در حالی که ایران در
محاصره کشــورهایی که آماده بهره برداری از بحران این کشور هستند ،برداشت منطقی اشاره به درگیری و جنگ
داخلی می نماید .دست نشــاندگان داخلی و تجزیه طلبان مدت هاست در انتضار نشسته اند .می توان از ترکیه،
عربستان و پاکستان نام برد که آمادگی و خواست تکه کردن ایران را در سر می پرورانند .در رده پس از آن می توان
از روسیه ،اسرائیل و افغانستان نام برد که از چند تکه شدن ایران به امید بهره برداری و یا در راستای افزایش امنیت،
حمایت خواهند کرد .فاجعه ای بزرگ به وقوع خواهد پیوست که شاید جبران ناپذیر باشد.
نگاه امیدوارانه  -در درازای هزاره ها ،ایران ،همچنان ایران باقی مانده است .تنها سرزمینی است که موجودیت ملی
خود را توانسته در درازای هزاره ها زیر یک نام حفظ نماید .تنها ملتی بوده که در دوران باستان قادر بوده فرهنگ
مهری و در نتیجه آن دولت لیبرالی ایجاد کند که الگوی حتا رنگ پریده ای از آن تا ســده هفدهم میلادی در جهان
شکل نگرفت .حقوق فردی ،رواداری و حکومت قانون که شالوده دولت لیبرالی است ،در حالی در غرب شکل
گرفت که پاره ای از طراحان اصلی آن دارای برده بوده و از نظام برده داری قانونی حمایت می کردند .به ســخن
دیگر ،نظم غربی در ابتدا همه را در بر نمی گرفت .در حالی که در ایران باستان ،هزاره ها پیش تر ،این قانون شامل
همه انسان هایی بود که در امپراتوری ایران ساکن بودند .از آن دوران تاکنون ایران بلندی و پستی فراوان دیده است
و سال ها خارجیان براین سرزمین حکومت راندند .اما همیشه فرهنگ و همبستگی ملی سرزنده و پابرجا ماند .از
این رو می توان امیدوار بود که با وجود خطر و تهدیدهای بسیار ،ایران بتواند همچنان یکپارچه باقی ماند .البته باید
اشاره شود که نمی توان راه عملی برای چنین تحولی را در این زمان ترسیم کرد .در صورت پایندگی ایران ،جنبش
همگانی که شکل گرفته انتظار بسیار فراتر از برقراری حکومت دمکرات را خواهد داشت .بلکه می توان امیدوار بود
که پایه های دولت دمکرات لیبرالی شکل گیرند که می تواند بر جهان اطراف خود بسیار تاثیر گذار باشد .در چنین
صورتی ،پایه اصلی ثبات و آرامش به مرکزیت ایران در منطقه شکل خواهد گرفت.
ایران در چنین برزخی بســر می برد .در چشــم اندازی آینده ایران آزادی و شکوفایی اقتصادی خواهد بود و در
چشم انداز دیگر می تواند به ایرانستان های خودکامه بدل گردد .همزمان در کانون رژیم جنگ قدرت حتا داغ تر
و آشــکارتر از گذشته در جریان است .رژیم هیچ راه حلی برای نجات ایران ندارد و حتا در جستجوی آن نیست.
رژیم تنها می خواهد خود را در قدرت حفظ کند که هر روزه انجام آن مشگل تر می شود .برای ماندن در قدرت،
انان حتا از دعوت نیروهای خارجی به کشور ابائی نخواهند داشت به ویژه اگر از روسیه باشد .خوشبختانه جنگ
اوکراین چنین گزیداری را از صحنه حذف کرد.

اخبار انتخابات در کالیفرنیا

روز  9جون  ،انتخابات مقدماتی میاندورهای در کالیفرنیا
با گذر میزان شمارش آرا از  ۵۰درصد تکلیف شماری
از بخش بندیهای روشــن شده اند و دیگر بخشها تا
شمارش بیشتر آرا بدون نتیجه خواهند ماند.
گوین نیوسام و برایان دالی حضور خود را در دور دوم
رقم زدهاند برای دادســتان کل ،راب بونتا به انتخابات
نوامبر راه یافته اما هنوز نام نفر دوم روشن نیست.
برای  ،Secretary of Stateشرلی وبر و راب برنوسکی

به دور دوم راه یافتهاند.
برای حسابرس کالیفرنیا لان هی چن راه خود را به دور
دوم گشوده است اما تکلیف نفر دوم هنوز روشن نیست.
برای انتخابات شــهردار لوس آنجلس ریک کاروسو و
کارن بس در نوامبر با هم رقابت خواهند کرد.
برای سنای آمریکا ،سناتور الکس پدیا و مارک موسر در
نوامبر رقابت خواهند کرد.

اداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی
اطلاعیه استماع عمومی
بودجه سالانه سال مالی 23-2022
اداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی ( )SCRRAکه سیستم ریلی مسافربری  Metrolinkرا اداره می
کند ،یک جلسه استماع عمومی در مورد تصویب بودجه سالانه پیشنهادی خود برای سال مالی 23-2022
برگزار خواهد کرد .این جلسه در دستور کار جلسه هیئت مدیره  SCRRAدر تاریخ زیر برنامه ریزی شده
است:
 24ژوئن  ، 2022ساعت  9:00صبح
استماع عمومی قابل دسترسی از طریق آنلاین به نشانی:
https://metrolinktrains.com/about/board-meetings/agendas-documents/
نسخه هایی از بودجه سالانه پیشنهادی برای سال مالی  2022-23جهت بازرسی عمومی ،از  6ژوئن تا 24
ژوئن  ،2022روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8:00صبح تا  5:00بعد از ظهر در دفتر SCRRAواقع
در  90017 Los Angeles, CA ,1500 Wilshire Blvd., Suite 900و در قالب الکترونیکی در وب سایت ما
به نشانی  www.metrolinktrains.comدر دسترس است.
6/10/22
CNS-3592855#
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :اعالمیه راه حل نهایی ()۲
سرمقاله ایرانشهروند :اعلامیه راه حل نهایی ()۲
هفته گذشته بنگاه خبری ایرانشهروند اعلامیه راه حل نهایی رو منتشر کرد،
درست بعد از حادثه ناگوار ریزش سازه متروپل آبادان و قبل از سخنرانی
بســیار مهم رضاشــاه دوم پهلوی ،با اصرار بر لزوم معرفی و حمایت از
رهبری شــاهزاده رضا پهلوی به دلیل اینکه اکثریت مردم ایران در خیابان
های کشــور ،خاندان پهلوی را منجی و تنها پناهگاه خود می دانند و فریاد
می زنند ...
نکته جالب این اعلامیه این بــود که این مطلب یک هفته قبل تر و پیش از
فاجعه متروپل آبادان تهیه شــده بود و تصادفا با یک هفته تاخیر منتشر شد
که بازهم شــانس با ایرانشهروند همراه شــد که مانیفست راه حل نهایی یا
کمک به بازگشت حکومت قانونی مشــروطه سلطنتی پهلوی به ایران ،با
سخنرانی ایشــان و جواب فوری ولی فقیه در روز بعد ( ۱۴خرداد) همراه
شد که شاید برای اولین بار تقابل جانشین شاه قانونی مملکت با ولی فقیه
غاصب سلطنت رو با هم دیدیم و دیدیم که چجوری آقای «دژمن پریش»
از ســخنرانی بی پرده و صریح رضاشاه دوم کپ کرده بود و قشنگ معلوم
بود که قبل اومدن سر قبر خمینی برای سخنرانی خودشو پوشک کرده که از
ترس جاشو خیس نکنه!
آقای ولی وقیح ،توی ســخنرانیش به انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب روسیه
اشاره کرد و گفت که چون مردم در صحنه (منظورش از مردم همون سران
حکومت ،سپاه و بســیجه) نبودن ،دوباره خاندان سلطنتی تو اون کشورا
برگشتن به قدرت! یعنی اگه حواسمونو جمع نکنیم ،پهلوی دوباره بر می
گردن به قدرت منتها چون دوســتمون آقا رهبر از افعال معکوس استفاده
میکنه ،ترجمه حرفش اینه که مردم در صحنه بودن منتها به نفع سلطنت نه
انقلاب و جمهوری! چرا؟ خب ســالها کثافتکاری انقلابیون تازه به دوران
رســیده رو دیدن و بکش بکش برای قدرت رو دیدن و دیدن که هیشکی
برای مردم انقلاب نکرده بلکه برا منافع شخصی و حزبی خودشون انقلاب
کردن ،درست مثه انقلاب اسلامی ایران!
دومین چیزی که خیلی توی سخنرانی خامنه ای سر قبر خمینی برای جواب
به رضاشاه دوم خیلی تابلو بود ،جمع کردن همه خس و خاشاک های نظام
دور هم بود ،حتی احمدی نژاد هم بود! این یعنی ولی فقیه خیلی پشماش
ریخته و همه رو جمع کرده که بهشــون اخطار بده که یا ایها الاســکولون!
اگه به همین وضعیت ادامه بدین ،بزودی همون مردمی که ریدن به انقلاب
فرانسه و روسیه ،میرینن به انقلاب ما و جمهوری اسلامی و هممون به قول

حضرت عمام (ره = ریده) :همه با هم به گاو فنا میریم و شاهنشاهی (به امید
حق!) بر می گرده!!!
وقتی جواب فوری خامنه ای رو به کنفرانس مطبوعاتی رضاشاه دوم پهلوی
میبینیم ،خوب میشه فهمید که سیدعلی خطر رضا پهلوی رو خیلی جدی
گرفته که این مایه خوشحالی هر ایرانی وطن پرستیه که می خواد کشورش
از شر جمهوری اســلامی راحت بشه و شوکت و عظمت امپراتوری ایران
برگرده  ...اما یه سری از افراد «ایرانی نما» هم هستن که از سخنرانی عالی
شاهزاده رضا پهلوی نه تنها استقبال نکردن بلکه بازهم در یه لحظه حساس،
ذات کثیف ضد ایرانی و تجزیه طلبانه یا تفرقه افکنانه خودشونو نشون دادن
و با این سمبل اتحاد ایرانیان ،رضا شاه دوم ،سر ناسازگاری و لجن پراکنی
گذاشته اند  ...البت خیلی باعث خرسندی ایرانشهروند و سایر شهروندان
ایرانشهر بزرگ هست که ناایرانیان ایرانی نمای تجزیه طلب و اپوزیسیون
قلابی ضد جمهوری اسلامی که عقده های نداشتن پایگاه و جایگاه مردمی
شونو با مخالفت با رضاشاه دوم نشون میدن ،قشنگ ذات پست ضد ایرانی
شونو به همه نمایش دادن!
یارو تجزیه طلب پوفیوز ضد ایرانی اومده میگه چون شــاهزاده به ملت و
ملت های ما (!!!) گفته عشــایر و قبایل ایرانی پس ایشون هم با جمهوری
اسلامی و ولی فقیه فرقی نداره! ببین مرتیکه لمپن تجزیه طلب قرمساق (با
افتخار به تمام تجزیه طلب های ضد ایرانی به فارسی فحش میدم و از همه
ایرانی های واقعی هم می خوام که از این جانوران ضد وطن دوری کنن!)
از کی تا حالا تو و بچه محلات شــدین ملت؟! ببین یارو و یاروهای دیگه:
ایران یک کشــوره و یه ملت داره ،اونم اسمش ملت ایرانه و زبان رسمیش
فارســیه!!! هیچ ملت و امت و کوفت دیگه ای هم به رسمیت نمیشناسیم،
پس لطف کنید برید و در سولاخهای امنتون بتمرگید و در مورد کشور ایران
و ملت ایران نظر ندید که اونوقت همون مردم و ملت هایی (!!!) که ازشون
دم میزنید میان و دهنتونو گل میگیرن!!! شــما تجزیه طلب ها از جمهوری
اســلامی هم خطرناک ترید ،شما برای ســاخت هویت مجعول خودتون
حاضرین تا هویت ،فرهنگ و تاریــخ ایرانی همه ما رو فدا کنید ولی کور
خوندین!
«ایران» برای همه «ایرانیان» است و ایرانیان به «فارسی»« ،ملت بزرگ ایران»
نامیده می شوند ،نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر!
والسلام ،نامه تمام!

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
غضنفردو هزار تومنی پیدا میکنه ،میندازه دور
میگه :من از این شانسا ندارم
*********
حیف نون میمیره شب اول قبر  62تا فرشته میان
بالا ســرش میدونی چرا؟ دوتا از فرشته ها سوال
میکردن  60تای دیگه حالیش میکردن
*********
یه روز چنتا غضنفر توی جزیره ی آدم خوار ها
میفتن بعد با هم میگن حالا چه جوری ثابت کنیم
که آدم نیستیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*********
یه روز یه نفر جک ماشینشــو میبینه؛فک میکنه
جوکه تا شب میخنده!!
*********
به غضنفر ميگن چه وقت نه راه پس داري نه راه
پيشخيلي فكر ميكنه ميگه وقتي روي اره نشسته
باشم
*********
مشترك گرامي دسترسي به اين جوك امكان پذير
نمي باشد.
*********
حیف نون :
گالیله غلط کرد گفت زمین میچرخه
اگه میچرخه پس چرا خنک نمیشه ؟
*********
یارو میره دکتر ،دکتر بهش میگه برات دارو نوشتم
روزی یک قاشق
بخور .ماه بعد میره همــون دکتر دکتر میگه چرا
توشیکمت اینقدر قاشق هست میگه دفعه ی پیش
اومدم گفته بودید یک قاشق
بخورم.
*********
به یارو ميگن چرا زنتو باچاقو كشــتي ميگه والا
وضع ماليمون خوب نبود كه تفنگ بخرم
*********
مي دوني ســر دره مطب جراحي پلاستيک چي
نوشته؟ لولو تحويل ميگيريم هلو تحويل ميديم
*********
از يــه معتــاد پرســيدن :پارســال چه ســالي
بود؟گفت (:حشــپنج )يعني:هشــتادوپنج .باز
ازش پرسيدن:امسال چه ساليه؟گفت (:حشيش
)يعني:هشتادوشيش.
*********
يارو ســگش فلج بود واســه تقویت روحیش
میذاشتش تو فرقون دنبال مردم میکرد!
*********
غضنفر اسم بچه اش رو میذاره اس ام اس!! بهش
میگن این دیگه چه اســمیه?میگه چیه از پیام که
باکلاس تر ه !
*********
به یکی میگن تو تلویزیون کدوم برنامه را بیشتر
دوســت داری می گه:پیام بازرگانی چون بینش
سریال می ده.
*********

قلمراد می خواسته از همسایه شون نردبون قرض
بگیره با خودش فکر می کنه  ،میگه  :الان اگه برم
بگم نردبونتون رو بدین شاید همسایه بگه نردبون
ما کوتاهه یا بگه نردبون ما شکسته ،یا بگه نردبون
رو به یکی دیگه قرض دادیم.خلاصه می ره دم
خونه همسایه در می زنه همسایه میاد دم در میگه
 :بله بفرمایید…قلمراد میگه  :برو بابا شما هم با
این نردبونتون !!!
*********
هیس!
ساکت!!!
آهسته بروید!
آهستهبیایید!
اینجا وجدان ها
همه خوابند…!
*********
طرف به دکتر میگه :
اقای دکتر از وقتی رفتم دستشــوئی دیگه کمرم
صاف نشد .
دکتر بهش میگه  :عزیزم شما دکمه شلوارو به یقه
بلوزت بستی !
*********
ی ؟؟؟؟؟؟؟
بدترین قسمت توالت فرنگ 
ی سیفونُ ِ
میکشی به جای این که اقدامی
اینه وقت 
در رابطه با حذف عامل بیگانه بکنه ،بعد از چرخ
چشات میگه:
چرخ عباسی  ،صاف ذُل میزنه تو
ُ
عمو یه دور دیگـــه!!!
*********
یک مهندس مکانیک با یک مهندس کشاورزی
ازدواج میکنه  ،بچشون تراکتور میشه !!!
*********
سالها بعد از گران شدن نان …
مادر به دخترش موقع خواستگاری :
مادر لگد به بختت نزن  ،پسره نون خشکیه هاااا
*********
غضنفر ناراحت بوده
بهش میگن چی شده ؟
میگه  :ملت زیر پنجرشون گیتار میزنن …
زیر پنجره ما هم یه وانتی استارت میزنه  ،روشنم
نمیشه !
*********
غضنفر ميره تهران ،يه دختر خوشگل ميبينه بهش
ميگه :خانم اين دوست دختر كه ميگن شمايين؟
*********
فقط یه ایرانی هســت که بعــد از اینکه جواب
آزمایششو گرفت و سالم بود میگه  :این همه پول
خرج کردیم و هیچی مون نبود !!!!!!!!
*********
و حوا به آدم گفت:
آیا دوستم داری؟؟
و آدم پاسخ داد:
مگه خبر مرگم چاره دیگه ای هم دارم؟؟؟؟؟
(و اینگونه بود که عشق آغاز شد)
*********

عملکرد عالی تیم اقتصادی دولت رئیسی برای مهار گرانی و تورم

ضرب المثلهای به روز شده-1:ســرش بو پیتزا
ســبزیجات میده  -2.آنتــی بیوتیک بعد از مرگ
سهراب-3.پرادو ســواری دولا دولا نمیشه -4.
پاتو از پارکتت درازتر نکن -5 .هری پاتر آخرش
خوشه!
*********
دانش آموزی داشت سر کلاس چیزی می خورد،
معلم پرسید چی می خوری؟ گفت :نمی خورم!
آلو خشک رو گذاشــتم توی دهانم تا خیس شه
زنگ تفریح بخورم!
*********
معلم :اگه  ۱۰۰۰تومن داشته باشی و از بابات هم
 ۱۰۰۰تومن بخوای ،چه قدر پول داری؟
دانش آموز ۱۰۰۰ :تومن
معلم :هیچ چی از ریاضی حالیت نیست!!!
دانش آموز  :تو هم بابای منو نمیشناسی !
*********
غضنفر كدو تنبل ميخره به فروشنده ميگه چون
اين تنبله كلاس تقويتي نميذارين؟
*********
كلاغها گر چه سياهند و آوازشان خوش نيست،
اما آنقدر باوفايند كه شاخه هاي خشك درختان
را در فصل ســرد زمســتان تنها نمي گذارند .تا
قيامتكلاغتم!!!
*********
پشت یه ماشین آشغالی نوشته بود:
واسه هر آشغالی خودتو کثیف نکن ..
*********
آدما هم ِ
مث عکســا با بزرگ تر کردنشون دچار
اُفت کیفیت میشن!
*********
بیاین اعتراف کنیم کــه حالمون از صدای ضبط
شده خودمون بهم میخوره  ،بیاین!!
*********
آخرین مرحله عشقهای امروزی:
اسم ِ اون عنو جلو من نیار!!
*********
حيف نون رو می خواستن اعدام کنن ،یک دفعه
زد زیر گریه.
_تورو خدا منواعدام نکنین!
_اعدامت می کنیم تا یک درس عبرتی بشه برای
همه.
_حالا نمی شه این دفعه همه رو اعدام کنید تا یه
درس عبرتی بشه برای من؟
*********
این خواننده های جدید رو دیدین ؟چه ســبکی
دارن؟
ســه دقیقه آهنگه ،ســی ثانیه اولش خودش و
دوستاش رو معرفی میکنه ْ!
دو دقیقه وسطش با صدای گوسفندی دو تا کلمه
رو هی تکرار میکنه!
ســی ثانیه آخر هم باز دوباره خودش رو معرفی
میکنه!
*********
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 10جون تا  16جون (  20خرداد تا  26خرداد )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
جمعه  20خرداد |  10جون

عنوان برنده از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

 1318خورشیدی ( 1939میلادی)
زادروز «شهین» ،خواننده و بازیگر
 1334خورشیدی ( 1955میلادی)
زادروز علی بهروزی ،مترجم ،در آبادان
 1361خورشیدی ( 1982میلادی)
زادروز لاله پورکریم ،خواننده ،بازیگر سوئدی ایرانیالاصل
 1374خورشیدی ( 1995میلادی)
درگذشت علی اصغر بهاری استاد كمانچه
آثار استاد بهاری در شرکت کتاب موجود است
 1387خورشیدی ( 2008میلادی)
درگذشــت نعمت الله جهانبانویی ،مدیر مجله فردوسی -چاپ تهران و
روزنامه نگار درتهران.
1400خورشیدی (2021میلادی)
درگذشــت پرویز کاردان ،بازیگر  ،کارگردان  ،نویسنده تئاتر ،سینما و
برنامه ساز تلویزیون در لس آنجلس  ،کالیفرنیا آمریکا

دوشنبه  23خرداد |  13جون

شنبه  21خرداد |  11جون
 1305خورشیدی ( 1926میلادی)
زادروز مفتون امینی ،شاعر
 1321خورشیدی ( 1942میلادی)
زادروز فریدون شهبازیان ،آهنگساز
آثار فریدون شهبازیان در شرکت کتاب موجود است
 1324خورشیدی (1945میلادی)
زادروز سیاوش قمیشی (دزفول) ترانهسرا ،خواننده و آهنگساز ایرانی
مقیم لوسآنجلس ،قمیشــی تاکنون بیش از  ۱۸آلبوم موســیقی منتشر
کردهاســت .او دارای مدرک کارشناسی ارشــد موسیقی در رشته جاز
کلاسیک است
 1341خورشیدی (1962میلادی)
زادروز حسین بهروزینیا نوازنده ایرانی بربط
 1353خورشیدی()1974
درگذشــت دکتر محمد خزائلی ،بنیانگذار انجمن حمایت از نابینایان و
مدرس
 1390خورشیدی ( 2011میلادی)
درگذشت هدی رضازاده صابر (متولد  ۲۶اسفند  )۱۳۳۸روزنامهنگار،
مترجم ،فعال ملی مذهبی ،عضو جنبش مسلمانان مبارز ،زندانی سیاسی
و از گردانندگان مجله توقیف شده «ایران فردا» بود.
وی که در  ۱۲خرداد  ۱۳۹۰در حالی که در اوین زندانی بود در اعتراض
به مرگ مشــکوک هاله سحابی در مراسم تشــییع جنازه پدرش عزتالله
ســحابی اعتصاب غذای خود را به همراه امیر خســرو دلیر ثانی دیگر
زندانی سیاسی ملی-مذهبی ،آغاز کرده بود در  ۲۱خرداد پس از انتقال
از زندان به بیمارســتان مدرس بر اثر نارســایی قلبی درگذشت .منابع
نزدیک به مخالفان حکومت ایــران ،علت مرگ هدی صابر را ضرب و
شتم از سوی ماموران امنیتی زندان اوین ،عنوان کردهاند.

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

 1305خورشیدی ( 1926میلادی)
انتشار نشریهی ایران مصور
 1347خورشیدی ( 1968میلادی)
گشایش خانه مطبوعات ایران

CA DRE # 01035809

ZILLOW 5 STAR AGENT

سه شنبه  24خرداد |  14جون
 1354خورشیدی ( 1975میلادی)
زادروز سبا خویی فعال حقوق بشر و مجری شبکه تلویزیونی تلویزیون
«من و تو»

چهارشنبه  25خرداد |  15جون
 1315خورشیدی ( 1936میلادی)

مهرداد بحری

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

زادروز رضا بیک ایمانوردی،
بازیگر و ورزشکار
 1388خورشــیدی (2009
میلادی)
کشته شــدن ســهراب اعرابی
و حداقل شــش نفــر دیگر از
معترضین به دست نیروی بسیج
و نیــروی انتظامــی در جریان
اعتراضات مردمی.
 1391خورشــیدی (2012
میلادی)
درگذشــت حســن کســایی،
نوازنده نی در سن  84سالگی
در اصفهان .وی متولد ســوم
مهرماه  1307بود.
 1399خورشــیدی (2020
میلادی)
درگذشت محمدعلی کشاورز،
بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون
ایران ،در سن نودسالگی

پنجشنبه  26خرداد |  16جون

 346خورشیدی ( 1967میلادی)
زادروز كسرا عنقایی ،شاعر
 1377خورشیدی (1998میلادی)
درگذشت مهندس جعفر شریف امامی ،رجل سیاسی
کتــاب خاطرات مهندس جعفر شــریف امامی ،پروژه تاریخ شــفاهی
دانشگاه هاروارد از انتشارات ایران بوکز در شرکت کتاب موجود است
 1388خورشیدی ( 2009میلادی)
یکشنبه  22خرداد |  12جون
محمدرضا شجریان از صدا و سیما خواست تا از پخش آثارش خودداری
کند؛ وی این عمل را در اعتراض به نتیجه انتخابات دوره دهم ریاســت
 1313خورشیدی (1934میلادی)
جمهوری انجام داد؛ او قبلا نیز نسبت به پخش غیرقانونی آثارش از صدا
تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال كشور
و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،اعلام نارضایتی کرده بود.
 1383خورشیدی ( 2004میلادی)
درگذشت لوریك میناســیان بازیگر ارمنی سینما و تلویزیون در ایران 1391 -خورشیدی ( 2012میلادی)
وی متولد سال 1322در شهر تبریز و بازیگر فیلم ها و سریال های متعدد درگذشــت مهتاب نوروزی ،مشهورترین سوزن دوز بلوچستان ایران در
سن  78سالگی.
بود.
1388خورشیدی ( 2009میلادی)
اعتراضات خیابانی مردم ایــران در واکنش به اعلام نتایج دهمین دوره
انتخابات ریاســت جمهــوری ایران که در آن محمــود احمدی نژاد به

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

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

ketab.com@Ketab1

مایک منشوری  -مشاور بیمه

318
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 318آدینه  10جون 2022
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 318 JUNE ,10 , 2022

درخواست وام مسکن در پایین ترین رکورد  22سال گذشته

درخواست وام مســکن به پایینترین میزان خود در  ۲۲سال گذشته در
کالیفرنیا رسیده است.
از یک ســو ،مشــاوران و فروشندگان مســکن اعلام میکنند که نه تنها
بهای مســکن رو به افزایش اســت و خانه برای فروش کمتر شده است
از سوی دیگر افزایش بهره وام مســکن ،که به  ۵/۴درصد برای وام ۳۰
ساله ثابت رسیده ،سبب شده است که برخی از خریداران که نیاز به وام

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

مسکن دارند ،کمی دست نگه دارند و بازار فروش مسکن را بیشتر برای
خریداران با پولهای نقد و یا پیش قسطهای بالا خالی نمایند زیرا آنها در
انتخاب خانه و شاید میزان وام مورد نیاز ،در بازار رقابت پیش از همه در
صف باشند موضوعی که فروشندگان را شادمان میکند.
آخرین میزان درخواســتهای وام مسکن در سقوط  ۶/۵درصدی ثبت
شده است.

