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

319
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 319آدینه  17جون 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: 319 JUNE ,17 , 2022

فریار نیکبخت  ،کنشگر سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی درگذشت

در صفحات دیگر:
نظرها و دیدگا ه های رضا پهلوی

و هذیان و هزل های رضا هازلی

کورش سلیمانی (زم)
صفحه ۲

عملیات دستگیری دزدان قطعه
کتلیتککانورتر

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC

سقوط هلی کوپتر
تفنگداراندریایی
آتشسوزی در جنگلهای ملی
امریکا در سن برناردینو به سبب
خشکسالی
داشتن کارت شناسایی Real
 IDاز  3ماه می  2023الزامی
می شود
خرابکاری در گردشگاه و پارک
جنگلییوسهمیتی
دیرکرد شرکت  PG&Eو
گسترش آتش سوزی منطقه
Dixie

اخبار انتخابات

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi
RIA, RIA,
MBA MBA

دوران
ﻣﺎﻟﯽ را
ﻫﺎی
دوران
ﻣﺎﻟﯽدررا در
ﺣﻞ ﻫﺎی
ﻣﺎ وراه ﺣﻞﻣﺎ راه
تاریخ ایران و جهان ،سرگذشــت ملت یهود
یافتن دلائل فقر و محرومیت انسانها بود.
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ

یکشنبه  12جون  2022ساعت  8شب به وقت
لس آنجلس ،فریار نیکبخت کنشــگر سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی در منزل مسکونی خود در
لس آنجلس در آغوش مادر و در میان خانواده دوران دبستان و دبیرستان را در مدارس اتفاق
و بستگان جان به جان آفرین تسلیم کرد.
که توسط یهودیان عراقی مهاجر تاسیس شده
Life
بود گذراند و بــه دلیل حضور دانش آموزان از
زندگی نامه او توسط آقای جورج هارونیان تهیه پشــتوانه های گوناگون  ،به شناخت چگونگی
شده است که به شرح زیر است
مهاجرت اجباری یهودیان عراقی و یا تبعیض
بر علیه غیر مسلمانان در ایران بسیار دقیق شد.
فریار نیکبخت فرزند موسی و پروین نیکبخت  ،او در این مورد بعد ها در امریکا فیلم مستندی به
زاده تهران سال  ۱۹۵۳( ۱۳۳۲میلادی) در واقع نام “خانه دوم” ساخت.
فرزند خلف جامعه یهودیان ایرانی و مردم ایران
است.
با اینکه فقط والدیــن او زاده همدان بودند ،با
دلبســتگی خاصی به تاریخ و روابط مردمان و
او در خانواده ای متوســط زاده شد و از همان فرهنگ و لهجه آن شهر داشت و همواره به آن
اوان نوجوانی علاقه خاصی به مطالعه خصوصا شهر ادب و فرهنگ افتخار میکرد.

ادامه مطلب در صفحه 2

سخنرانی جو بایدن در بارانداز لوس انجلس
جــو بایدن رئیس جمهور آمریکا که برای شــرکت در
همایــش قاره آمریکا به لوس آنجلس آمده بود ،امروز
آدینه از بارانداز در بنــدر لوس آنجلس بازدید کرد و
در حضور مقامات محلی و ایالتی و نمایندگان اتحادیه
کارگری ســخنرانی کــرد و به مشــکلات اقتصادی و
سیاسی اشاره کرد.
او در آغاز ســخنرانی پس از سپاسگزاری از مسئولان
حاضر ،به موضــوع گرانی بنزین و مــواد خوراکی و
دیگر نیازمندیهای زندگی اشاره کرد و از تورم سخن
گفت.
او اشــاره کرد که چگونه شــرکتهای نفتی ،با این که
اجازه حفاری گرفتهاند ،به استخراج نفت نمیپردازند
زیرا موجودی را گرانتر میفروشند و بیش از خداوند
سود میکنند و چون با گرانی بهای بنزین و نفت ،سهام
آنها گرانتر میشود ،به فروش سهام خود میپردازند و
میگویند مالیات بردرآمد را کمتر کنید .او با اشــاره به
پایین آمدن بیکاری ،به افزایش میزان بدهی آمریکا در
دوران کلاهداران  MAGAاشاره کرد.
او در حالی در بارانداز لوس آنجلس ســخن میگفت
که تخلیه کشــتیها به رکورد  ۲۰۰هزار کانتینر در یک
ماه رسیده و تورم به  ۸/۶درصد رسیده است.
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در کانون خبر:
مجلس آمریکا و دیگر شخصیت ها و ارائه مدارک و شواهد آنان را قانع کرد
پس از خاتمه دوران متوسطه به آمریکا آمد و به خاطر آشناییو تسلط بسیار که موضع محکم تری در قبال رژیم بگیرند.
به زبان انگلیسی در دانشگاه  UCLAپذیرفته شد.
آگاه رســانی در سطح جهانی درباره  ۱۲یهودی ایرانی که در حین خروج
در آنجا بود که به دنبال عشــق به پژوهش و یافتن علل مشکلات سیاسی و از ایران سالهای  ۹۷-۹۳میلادی مفقود گردیده بودند و هیچگاه سرنوشت
اقتصادی ایران جذب جنبش دانشــجویی شد و پس از مدتی کوتاه با طی آنها افشا نشد
پلکان پیشــرفت ،دریکی از مقام های رهبری سازمان دانشجویان جنوب
کالیفرنیا و سپس در کل آمریکا برگزیده شد.
مقالات متعدد تحقیقی در نشریه ایرانشهر

نظرها و دیدگا ه های رضا پهلوی
و هذیان و هزل های رضا هازلی
حکایت  -زنی در اصفهان برای خرید به فروشــگاهی می رود و بعد از
مدتی وقت تلف کردن متوجه رفتار نه چندان مودبانه فروشنده میشود
و از او میپرســد که چه چیزی مانع میشــود که آنطور باید و شاید با
مشتریان خوب رفتار نکنید؟
فروشنده هم فوری جواب میدهد ،ادب خانم ،رعایت ادب!
 ...بلــه ،اینها را برای این نوشــتم که بدانید که اگــر آنطور که باید و
شــاید و حضرت رضاهازلی رفتار نمیکنم رعایت عفت قلم و بعضی
ع های دیگر است.
از موضو 

در طی این ســالها با زیروبم مبارزات سیاســی و فرهنگــی آگاهی کامل ویراستاری کتابهای متعدد فارسی و انگلیسی و ترجمه بیانیه های سیاسی در
پیدا کرد و نقش آفرین بــود .فریار هیچگاه مطالعه و جمع آوری دانش را همکاری با شرکت کتاب
کنارنگذاشت و احاطه اش به امور سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی فقط و فقط
بدلیل پژوهش و جمع آوری اطلاعات دقیق میسر شده بود.
تاســیس “کمیته دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی” در ایــران .با درمیان
گذاشتن وضعیت یهودیان ،بهایئیان ،مسیحیان ،زرتشتیان و حتی سنی ها
پس از قبضه کردن قدرت سیاسی توسط اسلامیون و طرفداران خمینی ،او جهانیان را آشنا با تبعیضات رژیم کرد.
نیز به جمع دلسرد شدگان پیوست و پس از مدت کوتاهی اقامت دوباره در
ایران مجبور به ترک کشور شد.
فریار نیکبخت با ایثار و از خودگذشــتگی  ،با بی اعتنایی به مادیات و با
عشق و ایمان به راهی که برگزیده بود چون ستاره ای درخشید و با نورافکنی
فاز بعدی زندگی سیاسی اجتماعی اورا میتوان “طلایه داری” او در پژوهش بر گوشه های تاریک و تابو فرهنگ و تاریخ ایرانیان  ،آگاهی های بسیاری را
درباره یهودستیزی رژیم جمهوری اسلامی و تاریخ معاصر یهودیان ایرانی برای نخستین بار ،کشف و مطرح کرد.
برشمرد.
مراسم خاکسپاری شادروان نیکبخت چهارشنبه ۱۵جون  ۲۰۲۲ساعت ۳
ارائه مقالات و مصاحبه ها درمرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
بعدازظهر در مانت ساینای هالیوود هیلز برگزار شد.
مراسم یادبود آن مرحوم به نشانی زیر ساعت  6:30بعدازظهر روز سه شنبه
مقالات تحقیقی در نشــریه چشــم انداز درباره رژیم جمهوری اسلامی و به تاریخ  21جون  2022برگزار می شود.
تبلیغات ضدیهودی آن در دورانی که بسیاری در درون جامعه “سکوت و
پنهان کاری” را دراین باره برگزیده بودند

شــرکت فعال در دفــاع از  ۱۳یهودی معروف بــه  13 Shirazکه به اتهام
جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا دستگیر شده بودند و بسیاری با اعتراض
حرفهای حسابی شاهزاده و هجویات رضا هازلی
آشــکار یهودیان ایرانی مخالفت سرسختانه میکردند .فریار با مسافرت به
اول اینکه میخواهم نظر خود را در باره شاهزاده بنویسم ،البته نمیدانم پایتخت آمریکا و ملاقات به مسئولین وزارت خارجه ،سناتورها و نمایندگان
که کســی اهمیتی میدهد ،یا نه! بله من ســلطنت طلب نیستم و ریخت
و قیافهام هم به هیچ وجه ســلطنتها نمیخــورد و آبم هم با برخی از
ســلطنتطلبها به یک جوی (یا جوب) نمیرود ولی در حال حاضر
کســی را شایســت ه تر از رضا پهلوی بــرای آینده بهتر ایــران نمیبینم
بخصوص اینکه خود آقای رضا پهلوی ازخیر سلطنت گذشته و رهبری
جامعه را گردن یک فرد نمیاندازد و میگوید باید کاری مشترک باشد!
شــریف دپارتمان سن برناردینو کانتی اعلام کرد که در عملیات ویژه که
که سخنی است بسیار نیک و پسندیده و سنجیده !
با همکاری مســئولان اداره راهنمایی و رانندگــی ( )DMVو نیروهای
باری  ،بســیاری از آنهایی که زمانی با چنگ و دندان با محمد رضا شاه
پلیس در شهرهای چینو هیلز ،چینو ،آیلند ،مانت کلر ،اونتاریو و فونتانا
و رژیم سلطنتی جنگیدهاند ،با شناخت افکار و شخصیت رضاپهلوی،
و شماری دیگر از شهرهای ســن برناردینو کانتی صورت گرفت موفق
به او احترام بسیاری میگذرارند و شما هم اگر خواستید میتوانید به او شــدهاند که  ۲۸نفر را دســتگیر و  ۱۱۲قطعه کتلیتــک کانورتر را ضبط
احترام بگذارید و اگر نخواستید احترام نگذارید.
نمایند ،قطعههایی که از اتوموبیلها دزدیده میشد و با بهای  ۵۰تا ۲۵۰

Stephen Wise Temple
15500 Stephen S Wise Dr,
Los Angeles, CA 90077
310-476-8561

عملیات دستگیری دزدان قطعه کتلیتک کانورتر

دلار به اوراقچیها اتوموبیل فروخته میشد و شماری از تعمیرگاهها آن
عرب ستیزی و افاضات اضافی حضرت رضا هازلی
را خریداری و بر اتوموبیلهای دیگر نصب میکردند.
بعــد از مصاحبه مطبوعاتی رضاپهلوی هم میهنان بســیاری در باره آن این قطعه که بین موتور و اگــزوز اتوموبیل قرار دارد ،برای کاهش لود
به اظهار نظــر پرداختند ،بغیر از خود من! چونکه هر چه میخواســتم و کرین ضرورت دارد و برای دریافــت گواهی غیر دودزایی اتوموبیل
بگویم از دیگران شنیدم جز نظری ه پردازمبارز و نابغه استثنایی حضرت مورد نیاز است که سالم باشد تا گواهی صادر شود.
آقای رضا هازلی ،نامبرده (یعنی همــان رضا هازلی) حدود  ۲۵۰ایراد
بنیاسراییلی از سخنان شاهزاده ردیف کرده بوده ولی  ۲۰۰تای آنرا به
ما تخفیف داده و  ۵۰تا انتقاد و ایراد ناب و دســت اول را به آگاهی هم
میهنان رسانده است.
اگر بخاطر داشــته باشــند (اگر به خاطــر ندارید ،ســعی کنید به خاطر
بیاورید!) چند سال پیش عدهای که از هم میهنان در پاسارگاد شعارهای
«ما ایرانی هســتیم ،عرب نمیپرستیم» ســر دادند و شاهزاده هم نفرت
پراکنی و شعارهای عربستیزانه هم میهنان را محکوم کرد.
اگر این شــعارها تراوشــات فکری برخی از هم میهنان میهنپرســت و
صادق باشد باید بنویسم که نازیسم و فاشیزم با این گونه شعارها شروع
شد به اینجا رسید و دیگر اینکه این گونه شعارهای خطرناک به احتمال
قوی در اتاق فکری جمهوری اسلامی طراحی شده و هم میهنان عزیز ما
هم در به ثمر رساندن آن سنگ تمام گذاشتهاند ،به عبارتی دیگر بازیچه
جمهوری اسلامی بودهاند.
 ...و حالا حضرت رضا هازلی این بیانیه شاهزاده را خلاف میهنپرستی
میداند و حمله عربها به ایران و قتل کشتارهای آنها را یکریز گوشزد
و در بیآعتبار کردن شاهزاده سنگ تمام میگذارد.
از قرار معلــوم این بزرگوار (یعنی رضا هازلی) از نوادههای نادر شــاه
افشار است و دوست دارم عکسالعمل ایشان را زمانی ببینم که هندیها
به خاطر حمله نادرشــاه به هند و کشتار مردم دهلی ،بعد از سی صد و
چهارصدسال شعار ضدایرانی سر بدهند.
یهودیان که بیشــترین قربانیان را در جنایات نازیها دادهاند .حکومت
فعلی آلمان و آلمانیهای امروزی را مسئول جنایات جنگ جهانی دوم
نمیدانند .معمول ًا حکومتهای دیکتاتوری و فاشیستی سعی در نفرت
پراکنی دارند و نمیدانم که چرا آقای هازلی ،با آنهمه هوش اســتعداد
ذاتی خود به این موضوع پی نبرده است.

سقوط هلی کوپتر تفنگداران دریایی

حکایت  -یکی از دوســتان قدیم بعد از ســالها من را پیدا کرد پرسید
همسرم ایرانی است یا امریکایی؟
گفتم ایرانی اســت ،ولی اخلاق و رفتار و ریخت و قیافهاش ،عینهو که
امریکایی هاست!....
بله آقای شــهبد امیری با عکس بزرگ رضا شاه در پشت سرش مجری
برنامه اســت و خود رضا هازلی ،دشــمن سرســخت رژیم جمهوری
اســلامی هستند ولی اخلاق و رفتار و کردارشان عینهو کارهای ماموران
و مزدوران خود فروخته جمهوری اســلامی است وامید دانا هم ابتدا با
طرفداری از محمدرضا شــاه سعی در بیاعتبار کردن شاهزاده کرد و او
را «رضا دیبا» نامید و حالا رضا هازلی هم ،شاهزاده را به خاطر مذهبی
بودن مادرش ســید رضا ! مینامد .باور بفرمایید اگر توضیح بیشتری به
نظرم میرسید حتم ًا حتما مینوشتم!

کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

پس از یک روز از ســقوط هواپیمای  22B-MVتفنگداران دریایی امریکا
در هنگام تمرین که به مرگ  ۵نفر انجامید ،شــب گذشــته یک هلی کوپتر
تفنگداران دریایی آمریکا در نزدیکی مرز کالیفرنیا و آریزونا سقوط کرد این
هلی کوپتر ،عازم محل سقوط هواپیما در  Yumaدر مرز آریزونا و کالیفرنیا
بود.

این هلی کوپتر که در  ۳۵مایلی مرز آریزونا و کالیفرنیا ســقوط کرده است،
سبب شد که نیروهای کمکی از هر دو ایالت در نزدیکی محل حادثه ،به آن
نقطه حرکت نمایند .اعلام شده که همه سرنشینان سلامت هستند و چند نفر
آسیب جزئی دیدهاند.
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در کانون خبر:

آتشسوزی در جنگلهای ملی امریکا در
سن برناردینو به سبب خشکسالی

آتشســوزی در جنگلهای ملی امریکا در منطقه شــیپ  Sheepدر سن
برناردینو که به ســبب خشکســالی ،دارای علفزارها و بوتههای خشک
است ،در نزدیکی رایت وود  ۹۹۰اکر را به کام آتشکشیده است و دستور
تخلیه از سوی شــریف دپارتمان سن برناردینو کانتی برای کسانی که در

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

پیرامون بزرگراه  ۲در جنوب تا بزرگراه  ۱۳۸در سن کنیون Sand Canyon
زندگی میکنند صادر شده است.
این آتشسوزی که از روز شنبه آغاز شده است ،در بامداد دوشنبه  ۳۵اکر
را به طعمه خود افزود و تاکنون تنها  ۱۸درصد آن مهار شده است.

داشتن کارت شناسایی  Real IDاز  3ماه می  2023الزامی می شود

کتاب شاه کشتار نکرد

انتشارات کانال یک ،چاپ شرکت کتاب

اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا ( )DMVبار دیگر با آغاز سفرهای بین
ایالتی در امریکا و نیاز به نشان دادن کارت شناسایی  Real IDاعلام کرد تا
 ۳ماه می  ۲۰۲۳برای دریافت کارت شناسایی و گواهینامه رانندگی جدید
وقت دارید.
این کارت که از ســوی وزارت امنیت داخلی آمریکا به رسمیت شناخته
میشود ،تنها کارتی خواهد بود که در سفرهای داخلی با هواپیما از سوی

ماموران امنیت فرودگاهها درخواست میشود و نداشتن آن ،امکان پرواز
را از شما میگیرد .برای ورود به شماری از ساختمانهای فدرال نیز داشتن
این کارت ضروری است.
برای دریافت این کارت یکی از مدارک زیر ضروری و کافی خواهد بود.
برگ گواهی تولــد – کارت اقامت دائم یا همان گرین کارت برگ دریافت
شهروندی آمریکا – گذرنامه خارجی که در آن مهر  551-Iخورده باشد.

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

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.

310-477-7477
خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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در کانون خبر:

خرابکاری در گردشگاه و پارک جنگلی یوسه میتی
گردشگاه و پارک جنگلی ملی یوسه میتی در کالیفرنیا
در  ۳۰نقطه از ســوی شــماری از گردشــگران دچار
تخریب در نما و با استفاده از رنگ ،شعارنویسی شده
و یا به گونهای که گنگها نشــانه گــذاری مینمایند با
رنگ آبی و سفید اسپری شده است.
برخی از این  ۳۰نقطه مانند منطقه آبشاری یوسه میتی
در اندازه  ۳فوت در  ۳فوت اســپری و نشــانه گذاری
شده است.
در برخی از این نقاط این نشــانهها بــه  ۸فوت در ۸
فوت نیز میرســد .جریمه  ۱۰۰تا  ۵۰۰دلار برای این
جرم جنحه در نظر گرفته شــده است .ناگفته نماند که
این نقاط دیدنی از سال  ۱۸۷۳گذرگاهی برای بازدید
کنندگان بوده است.
پارکبان ها درخواست کردهاند اگر میدانند چه کسی
این کار را کرده به  ISB@nps.govخبر بدهند.

دیرکرد شرکت  PG&Eو
گسترش آتش سوزی منطقه Dixie
گــزارش نهایــی اداره جنگلبانی کالیفرنیــا در مورد به شمار میآید و زمینهای جنگلی در قلمرو فدرال
آتشســوزی تابستان ســال  ۲۰۲۱در منطقه  Dixieو ایالت در کانتیهــای Butte، Plumas، Lassen،
منتشر شد که در آن به دیرکرد و کوتاهی نمودن شرکت  Tahomaو شستا تا ماه اکتبر سوختند.
 PG&Eبرای انجام وظیفــه در از کار انداختن
ترانســفورمرها اشاره شده است که اگر به موقع
و بــا نیــروی کار آزموده بیشــتر وارد عملیات
میشدند این آتشسوزی گسترش نمییافت در
گزارش به  ۱۰ســاعت دیرکرد  PG&Eدر روز
 ۱۳جولای  ،۲۰۲۱اشاره شده است تا عملیات
را یک تکنسین حل کند ،آتشی که بیشتر از توان
یک نفر بوده است تا کنترل شود.
در ایــن آتش ســوزی  ۹۶۳۳۰۹اکــر در آتش
ســوخت که دومین آتش سوزی بزرگ کالیفرنیا

213-573-9635
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طنز و خبر:
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بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :نمایشنامه دروغ های بزرگ! (قسمت اول)
هرگونه تشــابه اسمی در این نمایشــنامه اصلا تصادفی نیست و شباهت به افراد
حقیقی و حقوقی کاملا عمدی می باشد!
پرده اول – کاخ صورتی ،تلفن رییس زنگ می زند ...
تماس گیرنده :الو  ...الو؟ کاخ صورتی؟
منشی کاخ :بله بفرمایید!
ت .گ :سلام ،رییس جو هستش؟
م .ک :بله ولی طبق معمول داره چرت میزنه! میتونین با معاونش صحبت کنید.
ت .گ :نه بابا ،اون خانومه که جز قاه قاه خندیدن و رفتن به کودکســتان و شــعر
خوندن واسه بچه ها که کار دیگه ای بلد نیست .برو رییس رو بیدار کن بگو جعفر
برات یه هنرپیشه پیدا کرده حرف نداره ،هر نقشی بخوای واست بازی میکنه ...
منشی :اوکی ،بذار ببینم چیکار می کنم  ...گوشی دستت ...
ت .گ :مرسی ...
چند دقیقه بعد  ...رییس پشت تلفن :الو سلام ،جعفر تویی؟ کجایی؟
جعفر :سلام آقاجونم ،حالت خوبه؟
رییس :نه بابا مگه این طرفدارای رییس قبلی میذارن یه نفس راحت بکشــیم ...
هنوز ولمون نکردن و هی میگن تقلب کردین و تو ،یعنی من ،رییس تقلبی هستی
 ...اون رییس قبلیه ،رییس دونالد ،وقتی می خواســت بره همه چیزو یه جوری
قفل کرده که هیچ رقمه نمیشــه بازشــون کرد  ...هفته اول ریاستم 17تا از فرمان
اجراییای رییس قبلی رو لغو کردم ولی بهتر نشد که بدترم شد ...
جعفــر :ولش کن آقاجونم ،یکیو پیدا کردم رد کارته  ...هنرپیشــه حرفه ایه و تو

کارش وارده  ...همونیه که دنبالش بودیم ...
رییس :خیلی خوب اگه تو اوکیش میکنی ،با پســرم ،آقاشکارچی ،برین باهاش
حرف بزنین و ردیفش کنین.
جعفر :چشم آقاجونم ،حله!
پرده دوم – اتاق گریم یه فیلم سینمایی توی یه شهری توی اروپای شرقی:
جعفر :سلام ولاد حالت چطوره؟ خوبی؟
ولاد :به به جعفرآقای خودمون  ...از اینورا؟
ج :رییســم دنبال یه هنرپیشــه خوب میگرده  ...یه پروژه سینمایی داریم  ...یه
سریال هیجان انگیزه  ...سیاسی هستش ،اقتصادی هستش ،جاسوسی و جنگ و
اکشن هستش ،خلاصه خیلی پروژه خوبیه و پول خوبی هم داره  ...منم تو رو به
رییسم معرفی کردم  ...پایه ای؟
ولاد :والا چی بگم  ...خیلی وسوسه انگیزه  ...حالا باس چیکار کنم؟
جعفر :هیچی  ...آقاشکارچی پسر رییسم اینجا توی شهر شما شرکت بازرگانی
داره و باهات تماس میگیره که چیکار باس بکنی  ...برای شروع ،برای انتخابات
ریاست مملکت ثبت نام کن!
ولاد :چیکار کنم؟!! کاندیدای ریاست بشم؟!!
ج :آره ،نگران نباش ،شرکت پسر رییسم هواتو داره و هزینه هاتو میده ...
ولاد :اوکی ،بعدش چیکار کنم؟
جعفر :تو برو ثبت نام کن ،بعدش بهت میگیم چیکار کنی ...
****پایان قسمت اول****

آدما مثل ت ه دیگ سیبزمینی میمونن .خوباش زود میرن! .
شمام برای تست صحیح بودن تایپ یه کلمه اونو تو گوگل سرچ میکنین ؟
یا من فقط اینجوریم !؟
*********
زن داداشم (كه نو عروس هم هست) با عشوه به داداشم می گه :مهرداد! اگه چی بشه تو
منو می بری طلاق می دی؟ داداشم خیلی جدی برگشته می گه :اگه سكه برگرده به همون
 400تومان!
*********
چند سال پیش چادر مادرم رو سرم كردم برای خنده ...مادرم تا منو دید دستاشو رو به
آســمون برد و گفت :خدا رو صد هزار مرتبه شكر كه دختر نشدی وگر نه هیچ کس نمی
تونست تو رو شوهر بده با این دماغت!
*********
با بابام حرفم شده ،می گه :واسه خاطر چهل تومن یارانه باید این الدنگ رو تحمل کنیم!
*********
غضنفر رو برق ميگيره  ،مامانش ميگه :ننه ولش نكن همين بود كه باباتو كشت
*********
غضنفر به زنش میگه :اگه بچمون پسر باشه اسم بابای منو میذاریم روش .زنش میگه :اگه
دختر باشه چی؟ میگه :اونوقت اسم بابای تو رو میذاریم روش!
*********
یه هویج با مامانش میره بیرون ،بعد یه مدت به مامانش میگه« :مامان...مامان...من آب
هویج دارم!!!»
*********
یکی نیســت بره به این پشــه ها بگه خب بی پدر خونتو خوردی بگیر یه گوشه بتمرگ،
اینقد دور نزن دو دقیقه دیگه گشنت بشه …!!
*********
خسیسه میره هتل ،میپرسه قیمت اتاق چنده؟ طرف میگه :اتاق دوتخته ۱۲۰هزار تومان،
پارکینگ برای ماشــینتون و صبحانه هم مجانیه! مهمون ما باشید! خسیسه میگه :پس ما
امشب تو ماشین میخوابیم ،صبحانه رو هم بگین برامون بیارن تو پارکینگ
*********
دیالوگی که امروز شاهدش بودم (بین  ۲دختر) :
موبایلت داره زنگ میخوره.
اَه پیداش نمیکنم.
نکنه خونه جا گذاشتیش
*********
ای خـــــــــدا . . .
واسه همه سوژه های خوشتیپ و خوشگل می فرستی ایمانشونو امتحان کنی
واسه من پشه می فرستی اعصابمو تست کنی ?!
*********
حیف نان با صورت باند پیچیــده میاد تو خیابون .رفیقش میگه چرا اینقدر به صورتت
باند پیچیدی؟ حیف نان میگه داشتم اتو می کردم تلفن زنگ زد بجای گوشی تلفن اتو رو
گزاشتم دم گوشم .رفیقش میگه پس اونور صورتت چی شده؟ حیف نان میگه تا اتو رو
گذاشتم زمین تلفن دو باره زنگ زد!
*********
حیف نون خودشو دار میزنه،پزشکی قانونی اعلام میکنه:دلیل مرگ،ضربه ی مغزی.می
رن تحقیق میکنن،می بینن با کش خودشو دار زده!
*********
مدل جدیدش هست !
قبلیا خیلی تکراری شده بود !
*********
من نمیدونم این دست تو دماغ کردن چه جاذبه ای داره لامصب
در اون لحظه هرچی ادمه عین بز نیگا میکنن به آدم !
اَه … ادم کوفتش میشه!!
*********
مادر :احمد! اگر من به تو  ۱۰تا بادام بدهم که آنها را به طور مساوی با جواد تقسیم کنی،
چند تا به او می دهی؟
احمد :سه تا!
مادر :ببینم! مگر تو حساب کردن بلد نیستی؟
احمد :چرا مامان من بلدم ،ولی جواد که بلد نیست!
*********
خبرنگار از غضنفر میپرسه آقا به نظر شما زنها بهتر آشپزی می کنند یا مردها؟
غضنفر میگه  :مگه نمیدونی بهترین آشپزهای ِ
زن جهان َمردند.
*********
بنده خدا میره قهوه خونه میگه یه فنجون قهوه چنده...؟ طرف میگه پونصد .رفیق مون
می پرسه شکرش چنده...؟ او هم میگه مجانیه .ایشون هم میگه پس  2کیلو شکر بده!
*********
من هروقت حس درس خوندن بهم دست میده  5دقیقه دراز میکشم برطرف میشه
*********
یکی از سوالاتی که ذهن منو درگیر کرده
اینه که این آتشنشان های محترم ،

چرا همون طبقه ی اول نمی شینن
که وقتی میخوان برن ماموریت مجبور نشن
از اون میله ها سر بخورن بیان پایین؟
*********
ارائه اصل شناسنامه جهت دریافت المثنی آن الزامیست.
ثبت احوال شهر حیف نون اینا
*********
یه پسرخاله دارم به باباش میگه پدر ،به مامانشم مادر ،میریم خونشون انگار داریم فیلم
هندی می بینیم |:
*********
سگه در پای سفره عقد:
با اجازه پدر سگم ،مادر سگم ،خواهر برادرای توله سگم و خود سگم...بله!!!
*********
حیف نون ميره جهنم بهش ميگن  256.75ركعت نماز بدهكاري!
ميگه  256 :ركعت قبول ولي اون  75صدم واسه چيه ؟
ميگن به خاطر كوسينوس زاويه انحراف از قبله
*********
هرگز کسی را مسخره نکنید ،شاید او از شما مسخره تر باشد( حدیث غضنفری)
*********
سلام  -یه کار خوب سراغ دارم  .اگه دنبال کاری ،از دستش نده
کارش توی مرغداریه  ،سخت هم نیست
فقط وقتی مرغها رو سر میبرن تو باید بری به جوجه ها دلداری بدی
*********
حاجی چیست؟انسانی که7بار خدا را دور زده است.
*********
طرف پیاز ســرخ میکنه بوی ماهی بره بعد اسفند دود میکنه بوی پیاز بره بعد پنجره باز
میزاره بوی اسفند بره !
تازه کلی هم خوشحاله از این ابتکارش!
*********
در صورتی که حداقل یک جواب «بله» داشتید ،شما جسارت ًا خرخونید !
 آیا در تعطیلات عید درس خوندید؟ آیا روز نوروز کتابتون رو باز کردید؟ آیا روز  13بدر ،فکر درس خوندن به مغزتون خطور کرد؟پ.ن :بنده شخصا سربلند از این آزمون اومدم بیرون ):
*********
غضنفر روشنفکر میشه
پشه ها دور سرش جمع میشن !
*********
حیف نون تصادف میکنه ،میره تو اگزوز ماشــین شــروع میکنه فوت کردن...غضنفر
میبیندش میگه چکار میکنی؟ حیف نون میگه دارم بادش میکنم از هم باز شه...غضنفر
میگه احمق ،همین کارا رو میکنی که همش برات جک میسازن...اول باید شیشه هاش
رو بکشی بالا بعد فوت کنی...
*********
به معتادی گفتند با 45و46و47و 48جمله بساز .گفت:چلا پنجه میکشی؟
چلا شیشه میشکنی؟
چلا هف نمیزنی؟
چلا هشتی ناراحت؟!
*********
غضنفر سر سجده نگاش ميفته به بازوهاش بيست تا شنا ميره!!
*********
لذتی که تو سواری بر خر شیطون هست تو سواری لامبورگینی نیست...
*********
لذتی که در پاشــیدن گاز پوســت پرتقال تو چش و چال یه نفر هست تو خوردن خود
پرتقال نیست !!!! لذت بردم که میگماااااا !!!!
*********
يه روز غضنفر ميره قهوه خونه  ۲تا چايی ميخوره  ۵تا  ۱۰..تا ۱۵ ....تا .....قهوه خونه
چيه شاکی ميشه ميگه  :بابا خسته نشدی اين همه چايی خوردی؟
غضنفر ميگه  :راست میگی واللا قربونت يه چايی بيار بخوريم خستگيمون در بره
*********

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 17جون تا  23جون (  27خرداد تا  2تیر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
جمعه  27خرداد  17جون
 1353خورشیدی ( 1974میلادی)
درگذشت عباس مسعودی ،بنیانگذار و مدیر مؤسسهی اطلاعات و نمایند ه مجلس شورای
ملی (شش دوره) ،و نمایندهی مجلس سنا.
عباس مســعودی )۱۲۷۴-۱۳۵۳( ،روزنامهنگار و فعال سیاســی دوران محمدرضا شاه
پهلوی بود و روزنامه اطلاعات را پایهگذاری کرد.
او ابتدا در روزنامه کوشش به مدیریت شکرالله صفوی با مرحوم ذبیحالله منصوری همکار
بود .با خروج از روزنامه کوشــش ابتدا چند چاپخانه کوچک را تاسیس نمود و وقتی به
خوبی با کار خود آشنا شد ،روزنامه اطلاعات را راه اندازی کرد.
بعدها اطلاعات پرتیراژ ترین روزنامه کشــور ایران شد و باعث شد تا عباس مسعودی با
مقامات بزرگ کشور از نزدیک آشنا شود .و از این طریق به مجلس شورای ملی راه یافت.
پس از وقایع شــهریور بیست ،مسعودی یکبار توسط افراد ناشناس مورد سوءقصد قرار
گرفت و تا سر حد مرگ پیش رفت .با ورود رقیب جدیدی به نام روزنامه کیهان ،مسعودی
مجلات اطلاعات هفتگی ،اطلاعات ماهانه ،اطلاعات بانوان و مجله الاخا را به زبان عربی
انتشار داد.
 1378خورشیدی ( 1999میلادی)
درگذشت استاد محمود تاجبخش ،از پیش كسوتان موسیقی سنتی ایران و نوازنده ویولون
و سه تار (تولد  1304خورشیدی)
 1393خورشیدی ( 2014میلادی)
درگذشت شهلا توکلی همسر غلامرضا تختی قهرمان سنگین وزن کشتی جهان ( زادروز
 5آذر )1325
 1395خورشیدی ( 2016میلادی)
درگذشت امیر عشیری ،نویســنده ایرانی که روز پنجشنبه  ۲۷خرداد در  ۹۲سالگی در
ی در دهههای سی تا پنجاه
ســکوت خبری درگذشت ،شهرت خود را با نوشــتن پاورق 
خورشــیدی به دست آورد .او که سال  ۱۳۰۳در تهران به دنیا آمده بود ،پاورقینویسی
را با مجله «آســیای جوان» آغاز کرد و نخستین نوشتهاش را در  ،۱۳۲۸وقتی  ۲۵ساله
بود به چاپ رساند.

شنبه  28خرداد  18جون
 1273خورشیدی ( 1894میلادی)
زادروز دكتر عیسی صدیق (صدیق اعلم) -ادیب و پژوهشگر
 1317خورشیدی ( 1938میلادی)
زادروز فریده رازی ،قصه نویس و محقق
آثار فریده رازی در شرکت کتاب موجود است
1330خورشیدی ( 1951میلادی)
ِ
امتیازی «راضیه امینی» منتشر شد
مجلهی «فرید» به صاحب
 1359خورشیدی ( 1980میلادی)
درگذشت حسن مشحون ،موسیقی شناس و نویسنده
درگذشت قاسم نیك پور ،نوازند ه ویولون و پیانو
1378خورشیدی (1999میلادی)
درگذشت سیاوش بشیری ( نویسنده) در اروپا

یکشنبه  29خرداد  19جون
 1328خورشیدی ( 1949میلادی)
زادروز ابراهيم حامدي (ابي) خوانند ه موسيقي ايرانی در سال  ۱۳۲۸در ميدان فوزيه تهران
 1331خورشیدی ( 1952میلادی)
زادروز كامیار شاپور ،شاعر
 1356خورشیدی ( 1977میلادی)
درگذشت دكتر علی شریعتی -نویسنده و متفكر مذهبی

دوشنبه  30خرداد  20جون
 1287خورشیدی ( 1908میلادی)
به دستور محمدعلی شاه از انتشار تمام روزنامهها جلوگیری شد
 1375خورشیدی ( 1996میلادی)
درگذشت سلیم فرزان ،نوازند ه ویولون و قره نی
 1383خورشیدی (2004میلادی)
درگذشت محمد مهریار ،مرمتگر و پژوهنده میراث فرهنگی
 1388خورشیدی ( 2009میلادی)
درگذشت ندا آقاســلطان( :متولد  ۳بهمن ۱۳۶۱در تهران  ۳۰ -خرداد  ۱۳۸۸در تهران)
یکی از دهها نفری بود که در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات  ۲۲خرداد ۱۳۸۸
در روز شــنبه  ۳۰خرداد  ۲۰( ۱۳۸۸ژوئن  )۲۰۰۹در محله امیر آباد تهران (خیابان کارگر
شمالی ،تقاطع خیابان شهید صالحی و کوچه خسروی) به ضرب گلوله کشته شد .انتشار
فیلم کوتاهی از لحظات جان سپردن وی که با تلفن همراه گرفته شد ،بازتابهای فراوانی در
رسانههای جهان به دنبال داشت .به نوشته هفته نامه تایم ،لحظه جان سپردن وی پربیننده
ترین مرگ یک انسان در تاریخ بشریت شد.

 1388خورشیدی ( 2009میلادی)
درگذشت اشکان سهرابی که در جریان تظاهرات اعتراضی معترضان به انتخابات کشته شد
 1389خورشیدی ( 2010میلادی)
اعدام عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله توسط جمهوری اسلامی
( 1347میلادی)
زادروز دکتر شــهین (صراف) دردشتی ،نقاش و نویســنده کتاب «کوچ بیبازگشت» از
انتشارات درفک
 1398خورشیدی ( 2019میلادی)
درگذشت فیروز گوران ،روزنامه نگار مطبوعات ایران( در تهران) که از کارگری چاپخانه
شروع کرد و بعدها به سردبیری روزنامه آیندگان رسید( متولد فروردین  ۱۳۲۰خورشیدی
 -برابر با  ۱۹۴۰میلادی در مازندران)

سه شنبه  31خرداد  21جون
 1299خورشیدی ( 1920میلادی)
تأسیس حزب كمونیستی ایران به نام «عدالت» در بندر انزلی
 1303خورشیدی (1924میلادی)
زادروز عزتالله انتظامی بازیگر پر سابقه تئاتر و سینمای ایران
داریوش مهرجویی کارگردان گاو ( )۱۳۴۸اســتعداد انتظامی را کشــف کرد و پروراند.
بازیهــای او در دیگر آثار مهرجویــی همچون آقای هالو ،دایره مینا ،پســتچی ،اجاره
نشینها ،هامون و بانو باعث بروز تواناییهای بسیار او شد .انتظامی علاوه بر نقش آفرینی
در آثار مهرجویی ،در فیلمهای کارگردانان دیگری چون علی حاتمی و محسن مخملباف
نیز بازی کرده است
 1326خورشیدی ( 1947میلادی)
زادروز شیرین عبادی ،فعال سیاسی و حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل
کتابهای خانم شیرین عبادی به فارسی و انگلیسی در شرکت کتاب موجود است
 1334خورشیدی ( 1955میلادی)
زادروز هنگامه اخوان ،هنرمند آواز
 1360خورشیدی (1981میلادی)
اعدام سعید سلطانپور -شاعر ،نویسنده و كارگردان تئاتر
 1369خورشیدی (1990میلادی)
زلزلهای به بزرگای  ۷.۷در مقیاس ریشتر ،رودبار و منجیل را لرزاند و حدود  ۴۰۰۰۰کشته
بر جای گذاشت

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

ZILLOW 5 STAR AGENT

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

310-259-0506

چهارشنبه  1تیر  22جون
 1311خورشیدی (1932میلادی)
زادروز ثریا اســفندیاری بختیاری در اصفهان  -درگذشته  ۴آبان  ۱۳۸۰در پاریس بر اثر
سکته مغزی ،دومین همسر محمدرضا شاه پهلوی و ملکه ایران بود.
 1319خورشیدی (1940میلادی)
زادروزعباسکیارستمی(تهران)فیلمنامهنویس،تهیهکننده
و کارگردان ســینمای ایرانی اســت که آثار وی اغلب با
استقبال فراوان منتقدان روبهرو شــده است .کیارستمی
از ســال  ۱۹۷۰میلادی در عرصه سینما فعالیت میکرد و
تاکنون بیش از  ۴۰فیلم سینمایی ،کوتاه یا مستند را ساخته،
نوشته ،یا تهیه کرد .از مهمترین آثار وی میتوان به سهگانه
زلزله ،طعم گیلاس و باد مــا را خواهد برد و زیر درختان
زیتون اشاره کرد.
 1321خورشیدی ( 1942میلادی)
زادروز اورنگ خضرایی ،شاعر

پنجشنبه  2تیر  23جون
 1287خورشیدی(1908میلادی)
به توپ بستن مجلس در میدان بهارستان به دست سرهنگ لیاخوف روسی.
 1318خورشیدی( 1939میلادی)
زادروز صمد بهرنگی ،داســتاننویس ،محقق،
مترجم ،و شاعر چپ ایرانی
آثار صمد بهرنگی در شرکت کتاب موجود است
 1334خورشیدی( 1955میلادی)
زادروز پرویز پرســتویی ،بازیگر ایرانی سینما،
تئاتروتلویزیون
 1383خورشیدی ( 2004میلادی)
درگذشــت عباس جلالی سوسن آبادی نگارگر
و مینیاتوریســت بزرگ ایرانی در لوس آنجلس
(كالیفرنیا-امریكا)
 1395خورشیدی ( 2016میلادی)
درگذشت مصطغی کمالپورتراب ،آهنگساز ،استاد دانشگاه و موسیقیدان
ایرانی در سن  92سالگی در تهران.

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

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

ketab.com@Ketab1
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اخبار انتخابات

شمارش آرای انتخابات مقدماتی میاندورهای کالیفرنیا تا سهشنبه ادامه
یافته و پاکتهایی که روز ســه شنبه  ۷جون ،مهر اداره پست را داشتند،
شمارش و افزوده شد.
نگاهی تحلیلی به این انتخابات نشان میدهد که میزان شرکت در انتخابات
به مراتب کمتر از انتخابات میاندورهای پیشین بوده است و تردیدی نیست
که از انتخابات عمومی دوره ریاست جمهوری به مراتب کمتر است.
از شگفتیهای این دوره از انتخابات در لیبرالترین شهر کالیفرنیا یعنی

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

ســن فرانسیسکو ،دادستان کل سن فرانسیسکو چزا بوئدین که یک فرد
لیبرال و پیشرو است باز خوانی میشود و برکنار میگردد.
در انتخابات شــهرداری لوس آنجلس ریک کاروســو که یک میلیاردر
جمهوریخــواه بوده ،بــرای انتخابات حزب خــود را عوض میکند و
به عنوان دموکرات نامنویســی میکند و در رقابــت با کارن بس عضو
سیاهپوست و دموکرات در خانه نمایندگان آمریکا ،رای بیشتری به دست
میآورد.

