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

327
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  - 326آدینه  12آگست 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

در صفحات دیگر:

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 326 AUGUST ,12 , 2022

به سلمان رشدی پیش از سخنرانی حمله شد

ایرانشهر  -آسوشیتدپرس

محض گل روی مجاهدین خلق
ایران ،مسعود رجوی و خاک سیاه
کورش سلیمانی (زم)
صفحه۲

هنگامیکهایرانیانبرایدستاربند
حسینعلیمنتظریمیگریند
نیما آریان صفحه 4

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC

ابتهاج در گذشت

و درخت «ارغوان» دریغا گوی سایه اش

صفحه 9

دیدار سعید چوبک
از شرکت کتاب
بیش از  200میلیون دلار هزینه آگهی
برای دو لایحه  26و  27برای قمار و
شرط بندی در کالیفرنیا

با کمک  31میلیون دلاری گوین
نیوسام  902دانشجوی بیشتر وارد
نظام دانشگاهی  UCشدند

خبرنگار اسوشــیتدپرس شــاهد «مشت یا چاقو
خوردن” سلمان رشــدی نویسنده آیات شیطانی
روی صحنه بود .سلمان رشدی  -نویسنده مشهور
و برنده جوایز ادبی برتر جهان  -پیش از سخنرانی
در موسســه  Chautauquaروی صحنــه مورد
حمله قرار گرفت .خمینی گجسته فتوای قتل این
نویســنده را پس از انتشار کتاب آیات شیطانی او

به زبان انگلیسی را صادر کرد و جمهوری اسلامی
بارها اعلام کرده است فتوای قتل او به قوت خود
باقی است.
از میزان جراحات وارده تــا کنون خبری مخابره
نشده است.
ﻣﺎ راه
این خبر تکمیل می شود

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi
RIA, RIA,
MBA MBA

دوران
ﻣﺎﻟﯽ را
ﻫﺎی
دوران
ﻣﺎﻟﯽدررا در
ﺣﻞ ﻫﺎی
ﺣﻞﻣﺎ راه
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ

شاهکارهای هنر غربی که چندین دهه پنهان شده بود،
Think
about
Income
Think
about
Income
for Life for Life
در تهران رونمایی می شود
آثار «انحرافی» هنرمندانی از جمله «پیکاسو»
ﻣﺎدام
درآﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮای
و «انــدی وارهول» در نمایشــگاه تهران درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
درآﻣﺪ
رﯾﺰی ﺑﺮای
Over
اﻟﻌﻤﺮ Over4040
معرض دید عموم قرار مــی گیرد .برخی از
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ارزشــمندترین آثار هنر معاصر جهان غربﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
Years
Yearsofof
که برای چندین دهه پنهان شده بودند ،برایﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
اولین بار در تهران رونمایی می شود.
Experience
Experience
جمهور
از طرفــی ،ابراهیم رئیســی ،رئیس
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
رﯾﺰیرﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺶ
تندرو حکومت جمهوری اســلامی ،از نفوذ
(capital
)gains
ﺳﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
(capital
ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ)gains
ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻣﺎﻟﯿﺎت
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
غرب انتقاد می کند .مســئولین این کشــور
«هنرمنــدان منحرف» را به دلیــل «حمله به
فرهنــگ انقلابی این
ادامه مطلب در صفحه 2

هرج و مرج نشست شورای شهر
لوس آنجلس به تعطیلی و مداخله
پلیس کشاند
افزایش شمار آتش سوزی ها ،
درخت های بیشتری از جنگل های
کالیفرنیا را خاکستر کرد

WWW.BHFPINVEST.COM
WWW.BHFPINVEST.COM

آیا متانول باعث مرگ و میر چندگانه شده است ؟

310-205-9000
310-205-9000

کردیت مالیاتی برای حفظ کارمندان
در دوران کرونا
Employee Retention Credit
Up to $10,000.00 per employer for 2020
and 26,000 per employee for 2021

424-385-2981
در ایران در ماه مارچ  ،2020متانول به عنوان یک
داروی غیرقانونی برای کووید 19-شناخته شد که
براساس گزارشهای رسمی ،این مسأله منجر به
مرگ نزدیک به  300نفر شد.
یک پزشــک ایرانی که با وزارت بهداشت ایران
همکاری می کرد ،در آن زمان به آسوشیتدپرس
گفت که این رقم حتی بیشتر از آن است و احتمالا
قریب به  480نفر جان خود را از دســت داده و
 2850نفر بیمار شده اند.
مردم در ایران بدلیل کماهمیت جلوه دادن بحران
کووید ۱۹-از سوی حکومت جمهوری اسلامی,
پیش از اینکه حتی این بیماری در کشور اپیدمی
شود ،عمیق ًا به ارقام منتشر شده مشکوک بودند.

نیومکزیکو در آگوســت  2020پس از نوشیدن
مایع ضد عفونی کننده محتوی متانول  ،جان خود
را از دســت دادند .سازمان غذا و داروی ایالات
متحده پیشــتر هشــداری درباره ژل ضدعفونی
کننده دست ساخت مکزیک صادر کرده بود که به
دلیل داشتن مقادیر زیادی متانول خطرناک است.
سازمان غذا و داروی آمریکا در این رابطه گفت:
متانول «وقتی از طریق پوســت جذب شــود یا
خورده شــود ،می تواند سمی باشد ».در شمال
هند نیز 79 ،نفر در ســه حادثه جداگانه در فوریه
 2019جــان خود را از دســت دادند که پس از
مرگ مشخص شد مشــروباتی که مصرف کرده
اند ،حاوی متانول بوده است.

در شهر ایرکوتسک روســیه در دسامبر ، 2016
در ایــالات متحده نیــز چهار نفــر در آریزونا و حداقل  49نفر پس از نوشیدن یک لوسیون تقلبی

Iranian InformationCenter
08Global.net
(818) 9 - 08 08 08

حاوی متانول جان خود را از دست دادندکه پس
از بررســی انجام شده ،مشخص گردید لوسیون
حــاوی مواد کشــنده حاوی متانــول و ضد یخ
بوده اســت .در پی آن ،به گــزارش خبرگزاری
تاس ،پلیس یک مرکــز زیرزمینی را پیدا کرد که
لوسیون تقلبی می ســاخت و  132گالن از آن را
در  100مغازه در ایرکوتسک کشف و ضبط کرد.
مسمومیت های ناشــی از الکل های جایگزین
وارزان قیمــت در
روســیه یــک اتفــاق
عــادی اســت ،اما به
گفته مقامات آن زمان،
پرونــده ایرکوتســک
بسیار بزرگتر بوده است
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کورش سلیمانی (زم)
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ادامه خبر« شاهکارهای هنر غربی» :
حکومت» محکوم می کنند و با ســرعت بخشــیدن به برنامه هستهای و
توقف تلاشهای دیپلماتیک خود ،وارد تقابل با آمریکا و اروپا می شوند.
از طرف دیگر ،درموزه هنرهای معاصر تهران ،شاهکارهای مینیمالیستی
و مفهومی آمریکایی و اروپایی قرن های  19و  20در معرض دید هزاران
نفر قرار می گیرد.
منتقدان هنری و دانشــجویان در یک بعدازظهر داغ تابســتان امسال در
تهران از اثر سال « 1915مارسل دوشان» به نام ( The Large Glassشیشه
بزرگ) بازدید می کنند که پیشــتر از آن به عنوان یک نماد «سرخوردگی
شهوانی» تعبیر میشد.
همچنین یک مجســمه نادر  4متری از پیشــرو مینیمالیست آمریکایی به
نام «دونالد جاد» و یکی از شــناخته شده ترین قسمت های سری «سول
لویت» با عنــوان «مکعب باز»در میان آثار مهم دیگــری بود که در این
نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

محض گل روی مجاهدین خلق ایران،
مسعود رجوی و خاک سیاه
مدت زمان کمی بعد از انقلاب ،وقتی که آیتالله خمینی دست خود
را رو ،و قدرت را قبضه کرد و وقتی که کتاب «توضیحالمســایل» او
به طور آزاد در اختیار مردم قرار گرفت ،آن وقت بود که همه کاسه و
کوزهها را سر رژیم بدبخت پهلوی شکستند که اگر همین کتاب (یعنی
همون توضیحالمســایل) زودتر و به طور کامل در اختیار مردم ایران
قرار گرفته بود ،ایرانیها هرگز با دست خود تیشه به ریشه رژیم پهلوی
و زندگی خود نمیزدند.
و حــالا برای اینکه اعضای محترم ســازمان مجاهدین خلق ایران به
سرنوشت ایرانیان انقلاب زده دچار نشوند و بعدها نگویند که ای کاش
نوشتههای مســعود رجوی را خوانده بودیم تا حالا به این سرنوشت
دچار نمیشدیم ،محض گل روی این عزیزان که به خاطر اعتقاداتشان
از زندگی و مال و جان خود گذشتهاند ،چند خطی از گفتههای رهبر
ســازمان مجاهدین را نقل میکنم و تا آنجا که من میدانم خانم مریم
رجوی هم فرمایشــات آقای رجوی را رد نکرده و به احتمال قوی به
همان خط مشی ادامه خواهد داد.
آقای مسعود رجوی در یکی از بیاناتش در مورد اسلام میگوید...« :
محکم و استوار بر جای خویش خواهد ماند .هیچکس و هیچ مکتبی
هم تا به ابد معترضش نخواهد شد و هر کسی که معترض بشود چون با
حق درآویخته ،به خاک سیاه خواهد نشست( ».از کتاب «تبیین جان»،
دفتر اول ،صفحه )۳۰

بابــک بهاری که برای چهارمین بار از زمان افتتاح آن از خرداد ماه ( ماه
جون) سال جاری از این نمایشگاه بازدید بعمل آورده است ،می گوید:
« برپایی نمایشی با اینچنین مضمون و آثاری ،اقدامی جسورانه ای است
که جسارت زیادی می خواهد و حتی در غرب نیز نمایش این آثار جای
بحث و گفتگو دارد».
این مــوزه چند میلیــارد دلاری ،در زمان حکومت ســابق به دســتور
محمدرضا شــاه پهلوی و باحمایت همسرش ملکه سابق ایران ،شهبانو
فرح پهلوی ،ساخته شد که در دهه  ،1970در آن زمان نفت رونق گرفت
و اقتصادهای غربی دچار رکود شد.
پس از افتتاح این موزه ،آثاری از پابلو پیکاسو ،مارک روتکو ،کلود مونه،
جکسون پولاک و دیگر هنرمندان بزرگ جهان در معرض دید عموم قرار
گرفت و این امر ،جایگاه فرهنگی ایران را در صحنه جهانی ارتقا داد.
اما دو ســال بعد ،در سال  ،1979پس از ســقوط شاه ،روحانیون حاکم
در ایران آثار هنری این موزه را جمع کردند .برخی از آثار کوبیســت،
سوررئالیست ،امپرسیونیســت ،هنر پاپ و  ...برای چندین دهه پنهان
شــدند تا به اصطلاح آنها ،از توهین به ارزشهای اســلامی و توجه به

دیدار سعید چوبک
از شرکت کتاب
ســعید چوبک مدیر انتشارات و کتابفروشی
سرای بامداد در شــعر تورمتان سوم اگست
 ۲۰۲۲از شرکت کتاب در لس انجلس دیدار
و بازدید کرد ..ســرای بامداد دو دهه است
در تورنتو مســتقر و خدمات انتشــاراتی و
فرهنگی و کتابفروشی را عرضه می کند.

نگارنــده (یعنی خود من) بایــد اضافه کنم که این نوشــته از کتاب
«ملاحظاتی در تاریخ ایران» نوشــته علی میرفطروس کش رفته شده
و گرنه خدای بالاسر شاهده که من روحم از نوشتهها و افکار مسعود
رجوی خبر نداشته و ذکر منابع هم به این منظور است که من در آینده
دچار ناراحتی وجدان نشوم.
 ...بله در ادامه نوشتههایم باید از اعضای مجاهدین خلق بپرسم که
فرق این حرف با گفتههای آیتالله خمینی چیســت و همه میدانیم
که وقتی مجاهدین معترض آیتالله خمینی شدند ،چگونه با عنوان
منافق خواندن ،آنها را به خاک ســیاه یا خاکستری یا رنگهای دیگر
نشاندند.
محــض گل روی اعضــای مجاهدین خلق باز هم باید بنویســم که
آیتالله خمینی قبل از رســیدن به قدرت همه را در آزادی بیان آزاد
دانست و حتی به کمونیستها که آنها را از بیخ و بن مردود میدانست
قول آزادی بیان داده بود و بعد هم دیدیم که چه به روز معترضین آمد.
و باز هم باید بنویسم که آقای مسعود رجوی برعکس آیتالله خمینی
قبل از رسیدن به قدرت چنین وعده وعیدها داده و حالا معلوم نیست
اگر یکی از سازمان خودش معترض افکار و اعمال او شود ،این کار به
حساب در افتادن با اسلام و حق و محاربه با خدا گذاشته خواهد شد و
شخص معترض به خاک سیاه خواهد نشست یا نه!
در زمان رژیم «منحوس» پهلوی (به قول آیتالله منتظری) شاه گفته
بود هر که مخالف حزب رســتاخیز است پاســپورتش را زیر بغلش
میگذاریم و  ...و هیچوقت از «خاک سیاه» حرفی نزده بود.
و باز هم باید از اعضای مجاهدین بپرسم که اگر در روی همین پاشنه
میچرخد ،چرا قصد عوض کردن رژیــم پهلوی کردید و چرا نیت
سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را دارید ،یا به عبارت سادهتر فرق
شما و آنها چیست؟
البتــه من اگر از هواداران یا از اعضای مجاهدین بودم در طرفداری و
جا انداختن نظریه برادر رجوی میگفتم که :منظور از «خاک ســیاه»
این است که مقداری گرده سیاه رنگ روی خاک بسیار نرمی بریزند و
مخالف را با عزت و احترام روی آن بنشــانند و گرنه خدای نکرده به
هیچ وجه حرف از شکنجه و بیاحترامی و زندانی کردن و ضبط اموال
و اعدام و تیرباران و چیزهای دیگر نیست ...باور بفرمایید.
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

213-573-9635

حساسیتهای غربی جلوگیری کنند.
پس از تغییراتی در سیاست های جمهوری اسلامی ایران ،این هنر دوباره
شــروع به ظهور کرد ،در حالی که آثار نقاشی «اندی وارهول» از زمان
ی و دیگر آثار برهنه و عریان هنوز در زیرزمین پنهان شده است.
پهلو 
نمایشــگاه حاضر ،با حضور آثار  34هنرمنــد غربی توجه خاصی را به
خود جلب کرده اســت .بنا به نقل از مســئول این موزه ،از زمان افتتاح
بیش از  17000نفر از این آثار بازدید کرده اند که تقریبا دو برابر نمایشگاه
های پیشین می باشد.
ســخنگوی موزه ،حســن نوفرســتی ،می گوید  »:جمعیتــی که به این
نمایشگاه می آیند ،هیجان تجربه و علاقه شاهکارهای مدرن را نشان می
دهد که پیشتر پنهان شده بود».
همچنین این امر نشان دهنده اشتهای ماندگار نسل جوان ایران نسبت به
هنر می باشد ،در حالی که بیش از  50درصد از جمعیت  85میلیونی این
کشور ،زیر  30سال سن دارند.
علیرغم عمیق شدن انزوای جهانی جمهوری اسلامی و ترس جوانان از
اینکه ممکن اســت آزادی های اجتماعی و فرهنگی محدود آنها ،تحت
حکومت حاضر بیشتر محدود شود ،جوانان ایرانی این روزها ،بیشتر در
شبکه های اجتماعی در حال جست و جوی هنرهای بین المللی هستند.
از این رو ،موزه جدید سر و صدا زیادی کرده است.
محمد شهسواری ،دانشجوی  20ساله رشته معماری که در مقابل سازه
مکعبی لوویت ایستاده است ،می گوید« :اینها آثار هنری خوبی هستند
که هیچکس نمی خواهد از آنها تقلید کند ،بلکه سعی می کند از آنها الهام
گیرد».
منبع خبر :ترجمه از وب سایت خبری گاردین
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/11/tehran-museum-unveils-western-art-masterpieces-picasso-warhol
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در کانون خبر:

آتش سوزی بزرگ ،Mc Kinney
 ۴۰درصد مهار شده است

آتش سوزی بزرگ  ۴۰ ،Mc Kinneyدرصد مهار شده است آتش سوزی
بزرگ  Mc Kinneyکه تا بامداد امروز دوشنبه ،از مرز  ۶۰۳۷۹اکر گذشته
است و با  ۴۰درصد مهار ،شده است.
در این آتش ســوزی  ۱۳۲ساختمان نابود شــدهاند که  ۸۷ساختمان آن
مسکونی بوده و تاکنون مرگ  ۴نفر نیز ثبت شده است.
این آتش ســوزی که در جنگلهای ملی  Klamathادامه دارد ،با کوشش
و تلاش بیش از  ۱۶۰۰مامور آتشنشانی روبروست و یکی از هدفهای
اصلی از گسترش آن به ایالت  Oregonاست و خشکی هوا یکی از دلایل
آن بوده است.
ماموران اتش نشــانی میگویند این خشکی در  ۴۰سال گذشته بیسابقه
بوده و تلاش میکنند با پاشــیدن آب از آســمان با تانکرهای هواپیماها،
درختان را مرطوب نمایند.

دادستانهای لوسآنجلس کانتی در حال تحقیق
در مورد برخورد معاونی که روی سر زندانی زانو زده بود
دادســتانهای لوسآنجلس کانتی برای آغاز رسیدگی به پرونده یکی از
ماموران شریف دپارتمان ۳ ،دقیقه زانویش را برگردن یکی زندانی دست
بند زده شده ،نهاده است ،هیئت منصفه جنایی تشکیل میدهند.
در این زمینه نخست شماری از ماموران و مسئولان شریف در پارتمان برای
ادای شهادت فراخوانده شــدهاند و بنابر گفته ناظران و کارشناسان تلاش
دادستانی این است که دریابد نقش مسئولان در این رفتار تا چه اندازه تاثیر
گذار بوده است.
این روند نشان میدهد که رسیدگی به حادثه ماه مارچ  ۲۰۲۱تا چه اندازه
جدی اســت و الکس ویانوئه وا نخواهد توانســت آن را با اتهام زدن به
روزنامهنگار لوس آنجلس تایمز به دست فراموشی بسپارد باید اشاره کرد.
هیئت منصفه بزرگ جنایی ،حکم صادر نخواهد کرد و تنها مرحله شنیدن
پرونده را با بهره گرفتن از شاهدان به پایان خواهد برد تا در صورت نیاز،
مرحله رسیدگی و دادگاه آغاز شود.

مقامات کالیفرنیا متهم به «کمپین فراگیر برای
آزار و اذیت» آسیایی آمریکایی ها شدند

 ۴آمریکایی آسیایی تبار دادخواستی علیه شریف دپارتمان  Sikiyouکانتی تسلیم
دادگاه ساکرامنتو کرده و آنها را متهم به نژادپرستی نمودند.
در این دادخواست آمده است که ماموران ،آسیایی تبارهای منطقه را در بزرگراه و
جادهها متوقف میکنند و جریمه مینمایند.
در حالی که تنها  ۲درصد ســاکنان کانتی را آسیایی تبارها تشکیل میدهند۸۰ ،
درصد جریمههای رانندگی به آنها تعلق گرفته است.
برای نمونه در بخشی از این کانتی حمل بیش از  ۱۰۰گالن آب نیاز به اجازه دارد
و ماموران این اجازه را تنها از آسیایی تبارها میخواهند و در مورد زمینهای زیر
کشت برای ماری وانا نیز آسیایی تبارهای مالک زمین هدف قرار میگیرند.
( ACLUاتحادیه آزادیهــای مدنی آمریکا) وکالت این  ۴نفر را به عهده گرفته
و این  ۴نفر دادخواســت خود را به صورت همگانی و فراگیر ()Class Action
تسلیم دادگاه فدرال نمودهاند.

در این کانتی ،چینیهایی زندگی میکنند که  Hmongخوانده میشوند ،تباری از
چینیها که بیسرزمین هستند.
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مقاله:
When the Iranians weeps
for Mullah Hossein Ali Montazeri.
Wenn die Iraner um den Mullah
Hossein Ali Montazeri weinen.

هنگامیکه ایرانیان برای دستاربند
حسینعلی منتظری میگریند

 //Author // Autorنویسنده  // Nima Arianنیما آریان
نام نوشتار:
هنگامیکه ایرانیان برای دستاربند حسینعلی منتظری میگریند
نویسنده  :نیما آریان
گاه  :ژوئیۀ  2022ترسائی
برگ 3
جایگاه  :آلمان
برگ 5
ِ
هرست نوشتار:
بر گ 7
پیش ُگفتار
برگ21
شمن شمارۀ یک ایران زمین را نمی شناسند
هنگامیکه ایرانیان ُد ِ
پایان ُس َخن
ِ

ُ
پیشگفتار

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی
من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

حافظ

ِ
مرگ دستاربن ِد اسالم ُگست ِر ایران ویرانگ ِر کوردل حسینعلی
پس از
درون ایران  4میلیون تَن(!) به گفتۀ
منتظری؛ایرانیان بیشماری در
ِ
ِ
بیرون ایران هزاران تَن(!) آن ُچنان برای
کورش سلیمانی(زم) و در
ِ
او گریستند؛اِنگار که او نه یک دستاربن ِد ایران ستیز و ایران سوز و
ُ
اندیش؛خشک َسر و پی ور ِز اسالم
ایران ویرانگر و نه یک پیر ِو ُخشک
ابیطالب
خودکامه؛خونریز و مافیائی ُم َّح َمد بن عبداهلل و علی بن
ِ
آدم ُکش و َسربُر بود.شیرین عبادی دستاربن ِد واپسگرا حسینعلی
منتظری را پد ِر(!) آرمان آدمیگری(!)(حقوق بشر) نامید.اکبر گنجی
از دستگا ِه اسالمی دستاربند حسینعلی منتظری ُس َخن میگفت که
پیوسته(!) دگرگون(!) می گشت.بهزاد کریمی دستاربند حسینعلی
منتظری را یک استورۀ(!) باستانی(!) نامید .فرخ نگهدار خود را از
شاگردان(!) دستاربند حسینعلی
شیفتگان(!) راه و روش(!) و از
ِ
ِ
ِ
مرگ دستاربند حسینعلی
منتظری نامید.محمدرضا شالگوتی در
منتظری از ته دل سوگوار(!) گشت.و سرانجام کورش سلیمانی(زم)
در هفته نامۀ ایرانشهر در شمارۀ 323؛ 15جوالی  2022آن هم
سال ها پس از در ُگ ِ
ذشت دستاربند حسینعلی منتظری؛همۀ پَرهیزه
های(تابوهای) آشکار و ناآشکار را درهم شکست و از برتری(!) اسالم(!)
و ب ُ ُزرگواری(!) دستاربندان(!) ُس َخن ُگفت.از این پنج تن از اسالم و
دستاربند ستایان شیرین عبادی؛اکبر گنجی؛فرخ نگهدار؛محمد رضا
شالکوتی؛بهزاد کریمی و کورش سلیمانی(زم) ؛تنها سه تن فرخ
نگهدار؛محمد رضا شالکوتی و بهزاد کریمی از چپ های اسالم زدۀ
ایرانیان بیچاره؛شکست خورده و بَخت بَرگشته می باشند.هنگامیکه
ِ
پیون ِد شِ گفت انگی ِز و نا َف ُ
رخندۀ اندیشۀ چپ و اندیشۀ اسالم آغاز
دل این پیوستگی؛همبستگی؛هم دستی؛همدلی؛همراهی و
میشود؛از ِ
یکدلی اهریمنی آفریده میشود که دستاربند سید روح اهلل خمینی
هندی نام دارد.بیهوده هم نبوده است و بیهوده هم نیست که چپ های
همن
همن ب َ ِ
کم آگاه و ناآگا ِه اسالم زدۀ میهنی در پیش از َخاللوش ب َ ِ
ِسان خسرو گلسرخی ها به انگیزۀ
ویرانگر در ِ
سال  1979ترسائی ب ِ
ران چیره
نشناختن اسالم؛از آدم ُکشان؛تازشگران به ایران زمین و َسرب ُ ِ
ِ
ِ
ِسان حسین بن علی و علی بن ابیطالب ستایش(!)
ب
نامداری
دست
ِ
و به نیکی(!) یاد میکردند.نوشته ائی که پیش روی دارید با َفرنام
«هنگامیکه ایرانیان برای دستاربند حسینعلی منتظری میگریند» به
بررسی؛کارکرد؛ ُگفتار و اندیشه های ایران ستیزانه؛ایران ویرانگرانه و
سوگواران همیشگی دستاربند حسینعلی
اسالم ستایانۀ پنج تن از
ِ
ِسان شیرین عبادی ؛اکبر گنجی؛فرخ نگهدار؛محمد رضا
منتظری ب ِ
شالکوتی؛بهزاد
ی پردازد
.کریمی و کورش سلیمانی(زم) م 
زندگینامۀ کوتا ِه دستاربند حسینعلی منتظری
ُگفتا که کِ را ُکشتی تا ُکشته شدی زار
تا باز ُکجا ُکشته شود آنکه تُرا ُکشت

ناصرخسرو

دستاربند حسینعلی منتظری؛بجای َچشم ُگشودن در زادگا ِه ُم َّح َم ِد
خونریز و آدم ُکش َسرب ُ ِر تازی؛شوربختانه در  24سپتامبر 1922
خاک ِ
ِ
ِسپهان زاده شد
ترسائی در
پاک ایران زمین؛در نجف آبا ِد ا َ
و در  19دسامبر  2009ترسائی آن هم پس از هشت دهه اسالم
ستائی؛اسالم پناهی؛اسالم ُگستری؛تازی پرستی و ایران ستیزی بی
سرزمین ایران؛شهریگری
چون و چرای خویش برای ویرانگری و نابودی
ِ
ایران؛آئین
ایران؛کیستی و چیستی ایران؛پاترمی گرائی ایران؛فرهنگ
ِ
زبان پارسی در ُقم در گذشت.دستاربند
ایران؛جشن های ایران و
ِ
ویرانگران
شاگردان می َنوی ایران ستیزان و ایران
حسینعلی منتظری از
ِ
ِ
ُ
دستاربندان گ َجستک محمدحسین
ِسان
ِ
شمارۀ یک و چیره دست ب ِ
بروجردی؛سید اهلل روح اهلل خمینی هندی و ب ُ ُزرگ دانشمند(!)
هم ِن
هم ِن ب َ َ
(عالمه)(!) محمدحسین طباطبایی بود.پس از َخاللوش ب َ َ
ویرانگر در سال  1979ترسائی؛دستاربند حسینعلی منتظری یکی از
ذاران شمارۀ یک برای ایران ُزدائی در گِردآوری
پایه ُگذاران و بُنیاد ُگ
ِ
؛فراهم آوری و ن ِگارش آئین نامۀ اسالمی بود تا جائیکه نورالدین
کیانوری اسالم ستا؛اسالم پناه و ایران ویرانگ ِر توده ائی آن را از آئین
کوچک
نامههای کشورهای باختری پیشروتر(!) میدانستُ .دروغ های َ
و ب ُ ُز ِ
دستاربندان ریز و ُد ُرشت از آنجا آشکار شد که
رگ اسالمی
ِ
اینان از یکسو ِ
بانگ مرگ بَر آمریکا و اسرائیل َسرمیدادند و هنوزهم
اسرائیل
َسرمیدهند و از سوی دیگر از همین آمریکای جهانخوار و
ِ

ِ
جنگ ایران
کوچک و ب ُ ُزرگ در هنگام
ناپاک زاده(!) جنگ اَفزارهای َ
و عراق می خریدند.سید مهدی هاشمی تازی زاده و آدم ُکش که
ذاران سپاه پاسداران و براد ِر داما ِد
هموندان ن َُخستین و پایه ُگ
از
ِ
ِ
کوچک و
دستاربند حسینعلی منتظری بود؛خری ِد جنگ اَفزارهای َ
ب ُ ُز ِ
رگ دستاربندان را از آمریکا و اسرائیل آشکار و ُرسوا ساخت و برای
همین هم دستاربندان سید مهدی هاشمی را به چارمیخ کِشیدند و
این خود هم آغا ِز درگیری دستاربند حسینعلی منتظری با دستاربند
سید روح اهلل خمینی هندی میگردد.نبر ِد دستاربندان با یکدیگر
از آنجا آغاز میشود که دستاربند حسینعلی منتظری از تختگاه و
پَرشگا ِه فرماندهی اسالمی به زیر کِشیده میشود و دستاربند سید
علی خامنهائی فلسطینی ناگهان پیشوا میگردد.تنها چیزی که برای
دستاربندان ریز و ُد ُر ِ
شت اسالم ستا؛اسالم پناه؛اسالم ُگستر؛ایران
این
ِ
ستیز؛ایران ویرانگر و ایران بَر باد دِه از ارزش؛ارزشمندی و شایستگی
بَرخوردار نیست؛نام ایران و نام ایرانیت می باشد.اکنون به روشنی
آشکار میگردد که چرا دستاربند حسینعلی منتظری آغاز به ُس َخن
ُگشود و از خوار و بی ارج و بیارزش شدن ارزشهای اسالمی ُس َخن
گفت که از یکسو دستاربند سید روح اهلل خمینی هندی ایرانیان را
ُکشتار ُ
میکند و از سوی دیگر دستاربند
.سید علی خامنهائی فلسطینی پیشوای اسالم میگردد
شمن شمارۀ یک ایران زمین را نمی شناسند
هنگامیکه ایرانیان ُد ِ

رودکی

ب

هر که ناموخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

راستی بایستی برای ایرانیانی(!) که هنوزهم پس از ُگ ِ
ذشت
 1400سال از بیدا ِد یکتا و بی همتای اسالم خودکامه و بیدادگر و
 43سال از فرمانروائی یکی از خونخوارترین و درنده خوترین
فرمانروائی اسالمی در ایران و جهان گریست که اینان شوربختانه
شمن شمارۀ یک ایران و هر ایرانی
هنوزهم اسالم و دستاربندان را ُد ِ
ِ
سوگ یک دستاربن ِد اَنیرانی ایران سوز و واپسگرای
نمی دانند و در
ُمسلمان آن هم با دستا ِر سپید و باالپوش عربی؛آن چنان اشکی
ریختند و شوربختانه هنوزهم می ریزند؛اِنگار که نلسون ماندال را از
آفریکای اواخشتری (جنوبی) و یا مهاتما گاندی را از هندوستان از
پرست؛ره ُگم کرده؛خِ َردخُ
دست دادند؛تا جائی که شیرین عبادی اهلل
َ
فته؛خِ َردباخته؛اسالم ستا و اسالم پناه به انگیزۀ بی دانشی و ناآگاهی
ِ
رگذشت ایران و جهان خودش خود خواسته؛دستاربن ِد واپسگرا
از َس
حسینعلی منتظری را پد ِر(!) آرمان آدمیگری(!)(حقوق بشر) می
ایرانیان بیچاره؛
نا َمد و تازی گرای اسالم فروش نواندیش(!) دینی(!)
ِ
شکست خورده و بَخت بَرگشته اکبر گنجی دستاربند حسینعلی
منتظری را با اسالم فروشی ویژۀ خویش اینگونه اندیشمندانه(!)
ارزیابی ُ
میکند که«:او دستگاه فقهی -حقوقی خود را دائماً متحول
میکرد.اگر در آغاز والیت فقیه جایگاه ویژه ای داشت،در پایان حقوق
شهروندان جایگزین عرف اعراب زمان پیامبر اسالم شد.پایان او،آغازی
دیگر بود.درگذشت او حیات تازه ای به او داد.او نوع دیگری از رابطه
ی قدرت و حقوق را به ما استبداد زدگان نشان داد.او نوع دیگری از
شخصیت سیاسی را به ما شناساند.اگر جنبش سبز به اهداف خود
دست یابد،او در عمل هم به پیروزی دست خواهد یافت .جنبشی که
از آغاز با آن بود و تا آخرین لحظه های عمر در حال برساختن آن
بود.رفت و ما را تنها گذاشت .چشمان ما را اشک آلود کرد.دل ما را
اندهگین ساخت.او فقط پدر محمد و احمد و سعید و دخترانش
نبود،او پدر همه ی ما بود.جسم اش در جایی خواهد آرمید.اما
کریمی؛چپ اسالم
شخصیت اش با ما و سرمشق ما خواهد بود».بهزاد
ِ
رگردان اسالمی-
پنا ِه فدائی؛توده ائی وار آنگونه که اندیشههای َس
ِ
ِ
سوگ دستاربند حسینعلی
مارکسیستی خواسته و میخواهد؛در
منتظری اینگونه می گرید که «:از ورای زندگی و مرگ این پیرمرد
بر رمز و راز یک حقیقت ملی جامعه ایران می باید آگاه بود و آگاهی
عمیق هم می باید داشت که همانا نشاندهنده آن سمت تاریخی ای
است که مردم ایران در پیش گرفته اند :اولویت حق شهروند بر هر
گزاره دیگر و گزینش دموکراسی به عنوان یگانه بستر و چارچوب
قرارداد عمومی در ایران هر تابو شکنی آقای منتظری و هر تجدیدنظر
او در اندیشه ها و روش هایش و مهم تر از همه هر رویکرد اخالقی
این بزرگ مرد طی سی سال گذشته،بازتابی از آن سمتگیری تاریخی
بوده که جامعه ایران در پیش گرفته است و آن روح تاریخی که
زندگی این دوران از حیات جامعه ایران را می سازد.رمز تاثر همگانی
در کشور از درگذشت این روحانی آزادیخواه را در این روح تاریخی
می باید جست و راز ابراز اینهمه بیان احترام از همه سو نسبت به
منتظری و تبدیل وی به یک شخصیت ملی و یک اسطوره تاریخی را
در آن باید فهمید که جامعه در واقع سمت انتخابی خود را پاس می
دارد؛هر زمان به گونه ای و هر وقت در روحی.و اینک،در وجود و
کالبد روحانی مردی که،هم والیت فقیه را ساخت و هم با انتقادهای
شجاعانه و بدعت های جسورانه اش آنرا به انکار نشست و بر زمینش
زد! جامعه چون در کار بر کشیدن خویش است،منتظری را بر می
چپ اسالم پنا ِه دیگری
کشد و بزرگش می دارد».محمدرضا شالگوتی ِ
ِ
سوگ
رگردان اسالمی -مارکسیستی خویش را؛در
اندیشههای َس
ِ
دستاربند حسینعلی منتظری در نوشتۀ ویژۀ خویش با َفرنام « آیا
یک کمونیست می تواند در مرگ یک "فقیه عالیقدر" آهی
بکشد؟»؛آ ِه جانسو ِز خویش را اینگونه بَر زبان میآورد که«:قبل از هر
چیز باید اعتراف کنم که من یک کمونیست هستم و به آن کالم
بزرگ کارل مارکس که "دین افیون مردم است"،از ته دل و به همان
معنایی که او می گوید،باور دارم.این را همچون "اشهد" خودم دارم
می گویم تا تکلیف خودم را با همه روشن کرده باشم .ولی همچنین
باید اعتراف کنم که در مرگ آیت اهلل منتظری از ته دل عزادارم».
کوچک
فرخ نگهدار که تنها را ِه رهائی ایران را پیکار با جنگ اَفزارهای َ
و ب ُ ُزرگ ب َ ِر فرمانروائی شاهنشاهی پهلوی میدانست و پس از خاللوش
جوان پسر و ُدخت ِر
سال  1979ترسائی سدها
همن ویرانگر در ِ
ِ
همن ب َ ِ
بَ ِ
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مقاله:
چپ ایرانی را به انگیزۀ جهان بینی بسیار نا ُد ُرست
کم دانش و پُرشور ِ
و ویرانگ ِر خویش به ُکشتن داده است؛در بارۀ آموزگار خویش دستاربند
حسینعلی منتظری اینگونه خامه فرسائی می ُکند که«:آیت اهلل
منتظری شخصیتی نامکرر است.به این دلیل که شهوت قدرت گوش
او را کر،چشم او را کور،و قلب او را سنگ نکرد.به این دلیل که پای
بندی اش به حق و حقیقت،و دفاع اش از مظلوم،بی خدشه بود و
هرگز آن را در پای اریکه قدرت قربانی نکرد؛به این دلیل که هرگز
سیاست و قدرت سیاسی را به دسیسه و دروغ نیالود.او ایستادن در
کنار مظلومان را عبادتی واالتر از نشستن بر کرسی والیت یافت.و این
همه قدرت،شجاعت،استقامت ،بی نیازی و بی ریایی براستی در تمام
تاریخ سیاست بی تکرار است.و من،فرخ نگهدار،از شاگردان مشتاق
آیت اهلل منتظری و شیفته روش او در این تشخیص هستم.من از
محضر او آموخته ام که هر سیستم عقیدتی،فرهنگی یا حقوقی را می
توان و باید چنان تعبیر کرد که تصمیم و عمل تو به حق هرچه قرین
تر گردد و از ظلم تا هر حد ممکن دور تر شود.من از آیت اهلل
منتظری آموخته ام که کسانی که از نظام های موجود نمی توانند یا
نمی خواهند به حد اعال به سود خیر بهره کشی کنند،هم کمتر
راهگشای تحول آن نظام ها در سمت مثبت هستند؛و هم اطمینانی
نیست که آنها،پس از تغییر،نظام تازه را در خدمت عمل خیر به کار
گیرند.من از آیت اهلل منتظری آموخته ام که حتی در بسته ترین
سیستم ها هنوز هم برای همه کس جایی بس فراخ برای پای بند
ماندن به انسانیت و دفاع از حق و برای تغییر باقی است».و سر انجام
کورش سلیمانی(زم) در هفته نامۀ ایرانشهر در شمارۀ 323؛15
جوالی  2022آن هم سال ها پس از در ُگ ِ
ذشت دستاربند حسینعلی
منتظری؛همۀ پَرهیزه های (تابوهای) آشکار و ناآشکار و بود و نبود را
آن ُچنان شکست و این ُچنین از دستاربند حسینعلی منتظری
ستایش می ُکند که«:روشنفکران و نویســندگان و برنامه سازان رادیو
و تلویزیونی مــا فقط و فقط از مذهــب و روحانیون انتقــاد میکنند
و اگر کسی حرفی از مزیت مذهب یا بزرگواری روحانیون بزند،به
حساب یک کفر نابخشودنی گذاشته میشود.آیت اهلل منتظری نه تنها
از کارهای رژیم انتقاد می کرد،بلکه حافظ حقوق اقلیتهای قومــی و
مذهبی هم بود و از آزادی و مســاوات برای کمونیســتها و بهایی ها
سخن میگفت و از امکاناتی که داشــت برای کمک بــه خانواده های
زندانیان سیاسی اســتفاده میکرد و خالصه مطلب اینکه کمتر کسی
از روشنفکران و مبارزان سیاسی را دیده ام که ضمن انتقاد و بد و
بیراه به اربابان عمائم،نیم نگاهی هم به روحانیون باوجدان و با شرف
نشدن این نوشته؛به همین پنچ
انداخته باشند».من برای بُلَند
ِ
سوگواران اسالم ستا و دستاربند ستا؛با پنچ دیدگاههای کم و بیش
ِ
اندیشان
همانند ب َ َسنده می ُکنم؛تا نشان بدهم که همۀ این روشن
ِ
ِ
رگذشت ایران را به ُد ُرستی می
تاریک اندیش تازی اندیش؛نه َس
ُ
ِ
آدمکش
رگذشت اسالم خودکامه و مافیائی ُم َّح َم ِد
شناسند و نه از َس
و َسربُر آگاهی دارند و اندوهگین تر از هر چیز و نه از ن َخش ویرانگرانۀ
دادن ایران و هرچه بیشتر اسالمی-شیعی
دستاربندان در به باد
ِ
کردن ایران هم آگاهی دارند.برای همین کم آگاهی و ناآگاهی از
ِ
ِ
درون مایه و بُن مایۀ اسالم و َسرگذشت ایران و جهان است که
شیرین عبادی َره ُگم کرده؛خِ َر ُ
دخفته؛خِ َردباخته؛اسالم ستا و اسالم
پناه به انگیزۀ خِ َر ُ
دخفتگی و خِ َردباختگی خودش خود خواسته؛دستاربن ِد
رس ِ
خت اسالم تا
واپسگرا حسینعلی منتظری را که یکی از
ِ
هواداران َس َ
آئین َسربُر و دست بُر و پابُر و
پایان زندگی  87سالۀ خودش بود و به ِ
ِ
مافیائی اسالم خودکامه با جان و دل باور داشت؛پد ِر(!) آرمان
جهان آزمن ِد اسالم ستا و
آدمیگری(!)(حقوق بشر) می نا َمد.ای کاش
ِ
اسالم پناه به جای پاداش(جایزه) نوبل؛می بایستی یک پوشینه
المسائل حسینعلی منتظری را به شیرین عبادی پیشکش
توضیح
ِ
ی ارزش و بی پایه و مایه بگوید؛ن َُخست
نان ب 
میکرد؛تا پیش از آنکه ُس َخ ِ
می اندیشید و آنگاه به داوری در بارۀ پدر آرمان آدمیگری(حقوق
بشر) ایران می نشست.شیرین عبادی بایستی بداند که ن َُخستین پد ِر
آرمان آدمیگری(حقوق بشر) آن هم سده ها پیش از اسالم خودکامه
ستیز؛آدم
؛تازشگر؛نژادستیز؛نژادپرست؛آدم ُکش؛خونریز؛زن
ستیز؛دگراندیش ستیز؛کودک ستیز؛کودک آزار و اهریمنی؛کوروش
ب ُ ُزرگ بود که آن را به همۀ آدمیان روی زمین پیشکش کرده است نه
آئین خودکامه و
دستاربن ِد واپسگرا حسینعلی منتظری که پیر ِو
ِ
آئین خودکامۀ اسالم با اندیشههای
مافیائی اسالم بود .هنگامیکه
ِ
مارکس؛انگلس و لنین درهم می آمیزد؛آنگاه چی ِز دل به هم زنی
ِ
دست
پناهان چیره
پدید میآورد که از دلش اسالم ستایان و اسالم
ِ
شمارۀ یکی بسان نورالدین کیانوری و احسان تبری پدید میآید.و
چپ اسالم پناه با اندیشههای
برای همین است که محمدرضا شالگوتی ِ
ِ
سوگ دستاربند حسینعلی
رگردان شیعی-مارکسیستی خویش؛در
َس
ِ
منتظری آ ِه ژرف میکِشد؛بدون آنکه بداند که همین حسینعلی
منتظری اندیشههای سد در سد اسالمی خویش را اینگونه با ِ
بانگ
بُلَند به گوش همگانَ -مگر چپ های اسالم پنا ِه ایران-می رساند
که«:آدمی که رهبری ب ِسان علی دارد نیازی به لنین ومائو ندارد».
ابیطالب
ستایش بی چون و چرای حسینعلی منتظری از علی بن
ِ
ریدن کم و بیش  1000یهودی
َسربُر؛اگر ستایش از گردن زدن و َسرب ُ ِ
بیگناه و بی پناه و دست بستۀ تیرۀ بنی قریظه نیست؛ پس چیست
سرکار محمدرضا شالگوتی اسالم پناه ؟ .هنگامیکه اسالم ستایان و
ِ
بسان اکبر
دست ایران ستیز و ایران ویرانگر
پناهان چیره
اسالم
ِ
ِ
گنجی و عبدالکریم سروش ناگهان پیرایشگر(!)؛روشن اندیش(!)
دینی(!) و نواندیش(!) دینی(!) میشوند؛آنگاه بایستی دریافت که
دل اسالم مافیائی ُم َّح َم ِد َسربُر؛چه
این اسالم ستایان و اسالم پناهان از ِ
چیز دل به هم زنی پدید میآورند.و برای همین است که اکبر گنجی
پیرایشگر(!)؛روشن اندیش(!) دینی(!) و نواندیش(!) دینی(!) نمی
داند که َسر ُگذشت نگاران هرگز َسر ُگذشت ساز نبودند؛نیستند و
نخواهند بود آنگونه که اکبر گنجی در نوشتۀ خویش میگوید که«:
مورخان با بازسازی حوادث گذشته،به نوعی تاریخ سازند.اما تاریخ
سازان حقیقی تک تک افرادی هستند که می آیند و می روند و با
زندگی خود تاریخ را پدید می آورند.مورخان نمی توانند تمام تاریخ
ِگاران اسالم ستا و اسالم پناه؛با
را به تصویر کشند».تنها َسر ُگذشت ن
ِ
«سر ُگذشت(تاریخ)
دیدگاههای اسالم ستائی و اسالم پناهی ویژۀ خویش َ
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ِگاران راستین که بَر پایۀ شالکوتی؛بهزاد کریمی و کورش سلیمانی (زم) -بی چون و چرا
ساز(!) میتوانند باشند» نه َسر ُگذشت ن
ِ
دادههای
َ
شمنان
شمنان دوست نمای َمر ُدم ایران می باشند که هزاران بار از ُد
باشنده؛سر ُگذشت (تاریخ) را آنگونه بررسی می ُکنند که بوده ُد
ِ
ِ
دستبری و دستکاری
است؛نه آنگونه ُمسلمان گونه و ُمسلمان وار به
ُ
سر ُگذشت(تاریخ) نمی پردازند و ُگنده گوئی های بسیار بیارزش و سوگند خوردۀ ایران زمین و مردم ایران هراس انگیزتر و مرگ آورتر
َ
ُ
اندیشان تاریک می باشند.به گفتۀ چکامه سرای نامدار ایران زمین سعدی فرزانۀ
ُ
بیپایه و مایه هم نمی کنند.گنده گوئی های روشن
ِ
اندیش تازی اندیش ایرانی(!) یک با ِر دیگر این راستی های تلخ را به شیرین ُس َخن:
همگان میآموزد که بیماری اسالم ستائی؛اسالم پناهی و اسالم زدگی
از ُدشمنان بَرند شکایت به دوستان
در ِد بی درمانی برای این اسالم ستایان و اسالم پناهان و اسالم
زدگان فرهیخته(!) می باشد که درمانش تنها و تنها با نابودی ریشه چون دوست ُدشمن است شکایت ُکجا بریم
ِ
ائی خو ِد اسالم در ایران کارساز خواهد بود.این
ِ
فرهیختگان(!) ُگنده سعدی
گوی؛پس از کادوسی(قادسیۀ) ن َُخستین در  1400سال پیش و در
کادوسی(قادسیۀ) دوم در  43سال پیش؛هنوزهم در آموزگاهِ(کالس)
ن َُخستین ب َِسر می بَرند.اینان نمی دانند که دستاربند حسینعلی
منتظری و پسرش دستاربند محمد منتظری دستان شان به خون
گر جلوه می نمائی و گر طعنه می زنی
هزاران آدم بیگناه و بی پناه آلوده بوده است.دستاربند حسینعلی
ِ
خاک
منتظری و پسرش دستاربند محمد منتظری نه تنها ایران را به
ما نیستیم معتقدِ شیخ خودپسند
سیاه ن ِشاندند؛بَساکِه کشورهای همسایه و جهان را هم به آشوب
کشیدند؛تا اسالم خودکامه؛مافیائی و اهریمنی ُم َّح َم ِد ُدژخیم َسربُر را حافظ
ایرانیان مارگزیده و بسیار ساده دل بَرآنند که یک
شتن َفرمِهان َمر ُدم مصر انورالسادات با شُ ماری از
به همۀ کشورها روانه ب ِ ُکنندُ .ک ِ
ِ
ُ
اندیشههای دِهشت افکنی و آدم کشی جهان بینی اسالمی دستاربند دستاربن ِد خوب؛یک دستاربن ِد ُمرده است.این خوبان و نیکان و
حسینعلی منتظری و خانواده اش آن هم با همیاری و همکاری
دستاربندان ریز و ُد ُر ِ
شت ُمرده هم
برادران مسلمان شان ا ِخوانالمسل ِمین در مصر روی داده است؛تا نیک اندیشان نمی دانند که
ِ
ِ ُ
ُ ُ
ِسان امام محمد غزالی؛محمدباقر مجلسی و مرتضی مطهری
جائیکه حزب تودۀ
ایران اسالم ستا و اسالم پناه به رهبری نورالدین ب ِ
ِ
دستاربندان زنده؛مرگ آورتر؛ترسناک تر؛ایران ستیزتر
کیانوری ایران ستیز و ایران ویرانگر هم از این دِهشت افکنی و آدم هزاران بار از
ِ
ُکشی در مصر پُشتیبانی کرده است.دستاربند محمد منتظری یکی از
و ایران ویرانگرتر می باشند.از شگفتی های روزگار شوربختانه شُ ما ِر
شان شمارۀ یک ُمسلمان بوده است
ب ُ ُزرگترین دِهشت اَفکنان و آدم ُک ِ
ایرانیان خوش باور؛ساده دل و خوش دل؛دستاربندان را
سلمان خویش دستاربند حسینعلی منتظری؛آموزش دیگری از
ِ
که در آغوش پد ِر ُم
ِ
دِهشت اَفکنی و آدم ُکشی اسالمی را آموخته بود.ای کاش
دستاربندان بد(!) بَخش ُ
ِ
میکنند.اینان
دستاربندان خوب(!) و
سوگواران به
ِ
ِ
ایرانیان بیچاره؛شکست
اسالم ستا؛اسالم پناه؛دستاربند ستا و اسالم زدۀ
ِ
دستاربندان خوب(!) را در بیرون از فرمانروائی اسالمی می بینند
ِ
ِسان شیرین عبادی؛اکبر گنجی؛فرخ
خورده و بَخت بَرگشته ب ِ
درون فرمانروائی اسالمی می بینند.
دستاربندان بد(!) را در
نگهدار؛محمد رضا شالکوتی؛بهزاد کریمی و کورش سلیمانی(زم) به و
ِ
ِ
اندیشان ساده دل و خوش دل بایستی
جای گزافه گوئی های بیجا از تبهکاری های این دستاربن ِد واپسگرا و این خوبان و نیکان و نیک
ِ
َ
دستاربندان
دستاربندان خوب(!) و
انیرانی ایران ستیز و ایران ویرانگر ُس َخن میگفتند.آنگاه که سینه های بدانند که دستاربندان را به
ِ
ِ
کارکنان ارتش شاهنشاهی
سربازان؛افسران؛سپهبدان؛تیمسارها و
ِ
راستین نابِ بد(!) بَخش کردن؛به همان اندازه بسیار نا ُد ُرست و ایران ویرانگر
ایران را؛دسته دسته؛ ُگروه ُگروه؛گلوله های اسالم
ِ
ُم َّح َمدی به فرمان سید روح اهلل خمینی هندی و دوستان و یاران می باشد که شُ ماری از پیرایشگران(!) دینی(!)؛نوا َ
ندیشان(!)
ِ
دهان َف ُ
ُمسلمان شان سوراخ سوراخ میکردند؛از
ِ
رخندۀ دستاربند دینی(!)؛روشن ا َ
ندیشان(!) دینی(!)؛این ُدروغگویان؛نیرنگ بازان
ِ
ُ
حسینعلی منتظری هیچ ُس َخنی در ن ِکوهش این کشتا ِر بی مانن ِد
ِ
دست ایران ستیز و ایران ویرانگر از
غلبازان بی آزرم چیره
و َد
ِ
فرزندان ایران زمین بیرون نیآمده است.اگر دستاربند حسینعلی
دل اسالم خودکامه؛خونریز؛اهریمنی؛مافیائی و زن ستیز؛اسالم
ِ
منتظری پس گوشمالی شدن از سوی سید روح اهلل خمینی هندی
به گوشه ائی از فرمانروائی اسالمی پرتاب شده است؛او نا ُگزیر می راستین(!)؛اسالم آزادی خواه(!)؛اسالم َمر ُدم ساالر(!)؛اسالم
بایستی گاه و بیگاه هم ُس َخنی از بیدادگری های سید روح اهلل خمینی
دادگر (!)؛اسالم آرامش خواه(!)؛اسالم مِهرورز(!)؛اسالم َمر ُدم
هندی و فرمانروائی اسالمی راستین اش را بَر زبان می آورد؛چرا که
داشتن دِرفش اسالم برای دستاربند حسینعلی منتظری دوست(!)؛اسالم زن دوست(!)اسالم دگراندیش دوست(!) و دهها
ن ِگه
ِ َ
روغین دیگر بیرون می کِشند.همان گونه که علی دشتی
ن َُخستین؛باالترین و ب ُ ُزرگترین ارزش بوده است و هم از این روی بوده اسالم ُد
ِ
است که او خویشکاری دینی و اسالمی خویش می دیده است تا از ها و احمد کسروی ها پس از آگاهی از درون مایه و بُن مایۀ اسالم
نابودی اسالم در ایران پیشگیری ب ِ ُکند.و برای همین بوده است که او
دستاربندان هم اهریمنی؛دستار و باالپوش ننگین و چرکین و آلودۀ خویش را بدور
ِ
دست
با شکنجه و ُکشتارهای بی اندازۀ ایرانیان به
ِ
ریختند؛دستاربندان ریز و ُد ُرشت در ایران کنونی یک راه هم بیشتر
کیش خویش به پیشوائی سید روح اهلل خمینی هندی َس ِر ناسازگاری
ِ
نشان میداد.دستاربند حسینعلی منتظری نه برای ایران؛نه برای َمر ُدم ندارند و آن هم اینان یا بایستی دستارها و باال پوش های ننگین
ایران و نه برای د َِرفش فرو اُفتادۀ ایران زمین در کادوسی (قادسیۀ)
ِسان زنان
ن َُخستین در  1400سال پیش و در کادوسی (قادسیۀ) دوم در سال و چرکین و آلودۀ خویش را برای همیشه بدور بریزند و ب ِ
ِ
ختران ایرانی که روسری های خویش را به دار آویختند؛آنان
پرستان ایران ستیز؛ایران ویرانگر و و ُد
ِ
 1979ترسائی به دست تازی
ِ
ایران بَر باد د ِه آدم خوار ُمسلمان؛هرگز دل نسوزانده است؛چرا که هم بایستی دستارها و باالپوش های آلودۀ خویش را در کوچهها
اسالمیت دستاربند حسینعلی منتظری؛همواره بر ایرانیت او برتری
و خیابانهای ایران به دار بیاویزند و از پیشگا ِه َمر ُدم ایران برای
داشته است و برای همین است که بین ایران و اسالم؛او همواره
چرکین خویش پوزش بخواهند و به آغوش فرهنگِ
ن َُخست اسالم را بَر می ُگزید نه ایران را چرا که دستاربند حسینعلی گذشتۀ ننگین و
ِ
منتظری ن َُخست یک تازی پَ ِ
دستاربندان ریز
رست ُمسلمان و آنگاه یک ایرانی(!) ایران و َمر ُدم ایران بپیوندند؛وگرنه دستارهای همۀ
ِ
سلمان ریز و ُد ُر ِ َ
پرستان ُم
ِسان همۀ تازی
ِ
ِ
بود؛ب ِ
شت انیرانی ایران ستیز و ُد ُرشت؛ریسمان های دار برای همۀ آنان خواهد شد و َمر ُدم ایران
و ایران ویرانگر و ایران بَر باد دِه.دستاربند حسینعلی منتظری خود را
دستاربندان ریز و ُد ُرشت را برای همیشه به خاکروبۀ کهن نگاری-
ِ
همواره پیرو سید روح اهلل خمینی هندی میدانست و او از سید روح
همن
اهلل خمینی هندی همواره به نیکی یاد کرده است؛تا جائیکه او با ِ
دان تاریخ -خواهند فرستاد.ایرانیان پس از َخاللوش ب َ ِ
بانگ ُزباله ِ
ُ
َ
ً
دستاربندان
همن ویرانگر در سال  1979ترسائی بایستی بدانند که
ِ
بُلند میگفت که«:آیت اهلل خمینی واقعا به این کشور خدمت کردند ب َ ِ
ستایشگران اسالم ستا و اسالم
و ایشان رهبر انقالب بودند»؛تا
ِ
ریز و ُد ُرشت پیرو اسالمی هستند که بُنیادش بَر نابودی و ویرانگری
ِسان شیرین عبادی؛اکبر گنجی؛فرخ نگهدار؛محمد رضا
پناهش ب ِ
بشنوند.س َخ ِن بسیار همۀ آن ارزش هائی است که ایران و ایرانیت نام دارند.هنگامیکه
شالکوتی؛بهزاد کریمی و کورش سلیمانی(زم)
ُ
نا ُد ُرست؛گزاف و بیهوده نیست که یکی از اَنگیزههای بدبختی؛تیره باورهای زشت؛پوچ؛یاوه؛بیهوده؛واپسگر؛ایران ستیز؛ایران ویرانگر و
بختی؛سیه روزی؛واپسگرائی؛واپس ماندگی و ورشکستگی کشو ِر ما
ایران بَر باد دِه؛ایران زمین را در کام خویش فرو می ب َ َرد؛نبر ِد رو در
راندن دوستان و میهن
ایران؛نشناختن دوست و ُدشمن از یکدیگر و
ِ
ِ
شمن اَنیرانی به جایگاه رو با اسالم خودکامه؛بیدادگر؛خونریز؛اهریمنی و مافیائی خویشکاری
راستین ایرانی از خود و
پرستان
فراخواندن ُد ِ
ِ
ِ
و پایگا ِه ایران زمین می باشد.و یا به ِ
ایرانیان درون و بیرون از ایران زمین می باشد.هرگونه سازش و
زبان دیگر آن کس که دوست را همۀ
ِ
از خود می راند؛ ُد َ
شمن را فرامی خواند.و شوربختانه برای همین کم نرمش با اسالم خودکامه؛خونریز؛زن ستیز؛اهریمنی و مافیائی؛چیزی
ِ
رگذشت اسالم و ایران و
آگاهی و ناآگاهی همگانی ایرانیان از َس
دخفته؛خِ ردباخته و اسالم نیست؛ َمگر ویرانی و نابودی همیشگی ایران.ایرانیان بایستی میان
ایرانیان َره ُگم کرده؛خِ َر ُ
دستاربندان بود که
ِ
َ
ُ
ِسان محمد رضا شا ِه پهلوی ایران ساز اسالم و ایران -مرگ و زندگی -یکی را بَرگزینند؛وگرنه تا اسالم
زده ایران
دوستان شمارۀ یکی ب ِ
ِ
و پیشرو و شاهپور بختیار میهن دوست و میهن پرست را به آسانی از
است؛دستاربندان ریز و ُد ُرشت هم برای همیشه در ایران پایدار
ِ
خود می رانند و سید روح اهلل خمینی هندی واپسگرا؛ایران ستیز؛ایران
ایرانیان
اندیشان تاریک اندیش تازی اندیش
َخت داریوش و کوروش بزرگ خواهند بود و روشن
ِ
ِ
ویرانگر؛بی دانش و بیما ِر روانی را بَر ت ِ
ُُ
ِسان شیرین عبادی ها؛اکبر
ب
رگشته
ب
خت
ب
و
خورده
بیچاره؛شکست
ِ
اندیشان
ِسان روز آشکار میگردد که روشن
َ
َ
ِ
می ن ِشانند.براستی اکنون ب ِ
تاریک اندیش تازی اندیش
ِ
ایرانیان بیچاره؛شِ کست خورده و بَخت گنجی ها؛فرخ نگهدارها؛محمد رضا شالکوتی ها؛بهزاد کریمی ها و
ِسان شیرین عبادی؛اکبر گنجی؛فرخ نگهدار ؛محمد رضا
بَرگشته ب ِ
کورش سلیمانی(زم) ها برای دستاربن ِد ایران ستیز و ایران سوزی
ِ
رگذشت اسالم و
شالکوتی؛بهزاد کریمی و کورش سلیمانی (زم) از َس
ایران و دستاربندان نیآموختند و یا نمی خواهند که بیاموزند و هنوز به نام حسینعلی منتظری آن ُچنان سوگوار میگردند و آن ُچنان
پس از این همه بیدا ِد بیمانن ِد  1400سالۀ ِ
آئین خونریز؛خودکامه؛مافیائی هم میگریند؛انگار که او نه یک دستاربن ِد ایران ستیز و ایران سوز و
و اهریمنی اسالم و
ِ
ُ
اندیش؛خشک َسر و پی ور ِز شمارۀ یک اسالم
دستاربندان ریز و ُد ُرشت؛اسالم و دستاربندان را نه یک پیر ِو ُخشک
شمن شمارۀ یک ایران زمین و َمر ُدم ایران نمیدانند و دست از اسالم
ُد ِ
ستائی؛اسالم پناهی و دستاربند ستائی بر نمی دارند و برای همین خودکامه؛خونریز؛زن ستیز و مافیائی اسالم ُم َّح َمد بن عبداهلل و علی
َ
ُ
آدمکش و َسربُر و خونریز بود.
ابیطالب
است که اینان -شیرین عبادی؛اکبر گنجی؛فرخ نگهدار؛محمد رضا بن
ِ

پایان ُس َخن
ِ
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :مادر مرده ،مادر فالن!
یک هفته گذشــت و مادر ایرانشهروند هم درگذشت  ...یاد و خاطره همه
مادران درگذشته گرامی باد ولی از یاد نبریم مادرانی که زنده اند و در کنار ما
نیازمند توجه و حمایت ما هستند ،مادران دادخواه! مادرانی که از دهه سیاه
 60و خاوران آغاز شــدند و تا الان  ...با آبان خونین  98و اصابت موشک
های سپاه به هواپیمای اوکراینی و  ...و کشتار مستقیم و غیرمستقیم زندانیان
سیاسی – عقیدتی و حتی شاید در همین لحظه مادری دیگر داغدار فرزند
شده و دادخواهی دیگر!
اما آدمها نسبت به نوع مادرشون با هم فرق میکنن ،مثلا این هفته داشتیم که
میگن پوتین مادرفلان می خواد از علی مادربهمان پهپاد و موشک و ماهواره
بر و سرباز و کلا یه ارتشی سپاهی چیزی بگیره بزنه به زخم اوکراین! حالا اگه
واقعا انقدر روسیه بدبخت شده که بخواد از جمهوری اسلامی کمک نظامی
بگیــره (که به نظر این حقیر بعیده و بیشــتر این مزخرفات برای گنده کردن
جمهوری اســلامیه تا کشورای عربی رو بیشــتر بچاپن و اسلحه و مهمات
بکنن پاچه اشون و به اسراییل هم نزدیکتر بشن بر علیه لولو خورخوره ای
به نام جمهوری اســلامی که اینطورم که به نظر میاد هیشکی هم نمی خواد
برای جلوگیری از مجهز شــدن به تسلیحات اتمی یه غلطی بکنه به غیر از
ســیاهبازی مذاکره ابدی!) اون موقع ننه پوتین تغییر موقعیت میده و میشه
پوتین مادر مــرده که بخواد یه همچین حرکتی بزنه! یه مدل دیگه از افراد،
مادر به خطاها هســتن .اینا اونایین که هر روز نشســتن میگن جمهوری
اسلامی اخه بده ولی بازم در مذاکره وازه تا هر موقع که اعلام ساخت بمب
اتمی شیعه (سنی اش قبلا توســط پاکستانیا اختراع شده) بکنه و بزنه دهن
همه رو ســرویس کنه و بعدشم میگن دیگه نشد دیگه جلوشونو بگیریم و
حالا ساختن ،میایم بهتون (کشورهای مورد تهدید جمهوری اسلامی) کمک
می کنیم جلوشونو بگیرین و داستان ادامه داره کماکان! حالا خودتون انواع
دیگه مادرفلانا رو شناسایی کنید ...
پاورقی :نمایشنامه دروغ های بزرگ! (خلاصه قسمت های  1تا )7
این نمایشنامه مواضع رسمی خبرگزاری ایرانشهر را منعکس نمی کند و فقط
نظرات شخصی نویسنده است .هرگونه تشابه اسمی در این نمایشنامه اصلا
تصادفی نیست و شباهت به افراد حقیقی و حقوقی کاملا عمدی می باشد!
خلاصه قســمت های گذشــته :جعفر ،مامور آقای رییس جون به ایشون
زنگ زد و گفت براش یه هنرپیشــه حرفه ای توی یه کشــوری پیدا کرده و
شــرکت بازرگانی آقاشکارچی ،پسر رییس جون ،هم اونجا هواشو داره و

 ...یه ماموریت دیگه و جعفر با گروه مذاکره کننده کشــورهای پنج و سه
صدم منهای دو و سه دهم .اعضای این گروه :دکتر پورپکان به عنوان رییس
گروه خاورمیانه ای مذاکره کننده ،رییس گروه جناح شرق دور آقای ژوژو ،
رییس گروه جناح غربی مذاکره کننده دکتر واتسون و رییس کشور فدراتیو
یــخ زده عالیجناب دمپایی! بین آقایون مذاکره چیا و جعفر بحث در گرفت
و رییس جون جعفر هم با زوم کال به جلســه پیوســت و شروع کرد به کل
کل با عالیجناب دمپایی  ...ژوژو و دمپایی می خواســتن تحریم سپاه رو
لغو کنن و به کار و کاســبی شون توی خاور میانه رو سر و سامون بدن ...
عالیجناب دمپایی و رییس جون شروع به کل کل میکنن و دمپایی یه تلفن
میزنه و بلافاصله به جعفر خبر میرســه که ارتش دمپایی اومده تا دم مرزای
ولایت ولاد اینا  ...کل کل رییس جون و دمپایی باعث شد تا دوباره دمپایی
یــه زنگ دیگه بزنه به بچه ها و  ،پروژه مبارزه با تعمیرات اقلیمی به گاو فنا
رفت! کنفرانس جهانی تعمیرات اقلیمی یه جایی توی ســازمان امت های
غیرمتحد  ...رییس جون در مورد تعمیرات اقلیمی سخنرانی کرد و بعدش
توی کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگار خبرگزاری حقیقت یاب قاطی کرد و
داد انداختنش بیرون چون گیر داده بود به اینکه برنامه های رییس جون برای
تعمیرات اقلیمی باعث رکود و تورم مواد غذایی و سوخت میشه  ...ولی
خبرنگارو با تیپا انداختن بیــرون و  ...چند ماه بعد  ...گروه مذاکره کننده
کشــورهای پنج و سه صدم منهای دو و ســه دهم  ...عالیجناب دمپایی و
رییس جون شــروع به کل کل میکنن و دمپایی یه تلفن میزنه و بلافاصله به
جعفر خبر میرسه که ارتش دمپایی اومده تا دم مرزای ولایت ولاد اینا  ...کل
کل رییس جون و دمپایی باعث شــد تا دوباره دمپایی یه زنگ دیگه بزنه به
بچــه ها و  ...پروژه مبارزه با تعمیرات اقلیمی به گاو فنا رفت! تلفن رییس
گروه جناح غربی مذاکره کننده دکتر واتسون هم زنگ خورد و بعد از مکالمه
کوتاهی ،در حالیکه واتسون مثه لبو قرمز شده بود رو به جعفر کرد و گفت:
این دمپایی لعنتی داده شیر گازو بستن به روی کشورهای اتحادیه ما  ...حالا
چه خاکی باس بریزیم ســرمون؟! دمپایی رو به واتســون :برین و از زغال
سنگ و هیزم و اینا برای ســوخت استفاده کنین  ...واتسون :اینجوری که
تعمیرات اقلیمی به فنا میره  ...این همه زحمت کشیدیم از انرژی های سبز
استفاده کنیم  ...رییس گروه جناح شرق دور آقای ژوژو که تا حالا ساکت
بود و فقط داشــت لبخند میزد گفت :رییس جون ما هم چیزایی برای به فنا
دادنتون داریما ...
رییس جون :جعفر این دیگه چی میگه این وسط؟
****پایان خلاصه قسمت های  1تا ****7

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
دعايغضنفر:خداياگناهانمانراناديدهبگيرهمان
طوريكه دعاهايمان رانشنيده ميگيري.
*********
در نگاهت چیزیســت که نمیدانم چیست ؟ مثل
آرامش بعد از یک غم  ،مثل پیدا شدن یک لبخند
 ،مثل بوی نم بعد از باران  ،در نگاهت چیزیست
که نمیدانم چیست ؟ من به آن محتاجم !
*********
سیگارم نشــدیم ،ترک کردنمون .سخت باشه
‹››››››!!
*********
از غضنفر مي پرسن اين خط وسط قرصها واسه
چيه؟ ميگه واســه اينه كه اگه قرص با اب نرفت
پايين با پيچگوشتي بكنيمش تو!
*********
خرچ خرچ خــرچ!
خیار خوردن دکتر علی شریعتی
*********
آرزوى غضنفر :يه دوســت دختر هم نداريم كه
روز تولدش يادمون بره  ،بهش بر بخوره قهر بكنه
بره  ،ديگه هم بر نگرده از دستش راحت بشيم.
*********
پسره با نارنجك بازي ميكرد .بهش ميگن :نكن
ميتركه .ميگه :بتركه يكي ديگه دارم
*********
به غضنفر میگن فامیلی دکترت چیه؟
میگه:ترابی
میگن:اسمشچیه؟
میگه:فیزیو
*********
طرف ميره تو لوازم يدكي ميگه آقا ببخشيد از اون
چماق هاي زيره صندلي پژو ميخواستم !!
*********
به یه اسکلته میگن دروغ بگو میگه:
تپولویم تپولو صورتم مثل هلو
*********
به غضنفر ميگن چرا داري بــا خر فوتبال بازي
ميكني؟ميگه:همچيــن هم خر نيســت 3،به 1

جلوئه.
*********
به کوه گفتم عشق چیســت؟ لرزید .به ابر گفتم
عشق چیست؟بارید .به باد گفتم عشق
چیســت؟ وزید .به پروانه گفتم عشق چیست؟
نالید .به گل گفتم عشق چیست؟ پرپر
شــد .و به انسان گفتم عشــق چیست؟ اشک از
دیدگانش جاری شد و گفت دیوانگیست….
*********
غضنفر داشــته از کنار یک چاه رد میشده میبینه
یکــی از ته چاه داد میزنه کمک کنید ,تو رو خدا
کمک کنید ...غضنفر جــواب میده اخه احمق
جان ته چاه جای گدایی کردنه؟
*********
دیوانه اول:کی اومدی
دیوانه دوم :پس فردا!
دیوانه اول :پس فردا که هنوز نیومده
دیوانه دوم :کار داشتم زودتر آمدم
*********
به حیف نون می گن امتحان رانندگی قبول شدی؟
می گه« :معلوم نیست ،ماشــینو زدم تو دیوار،
سروان رفته تو کما ،منتظرم برگرده ببینم چی می
شه!»
*********
غضنفر دل پيچه داشــته ميــره دكتر،دكتر ازش
ميپرسه اســهال هم داري؟غضنفر ميگه:تا دلت
بخواد...
*********
دو نفر به اســم «نعمت» و «كافي» ســوار يه خر
شده بودن و ميرفتن.نعمت ميگه:اگه يه خر ديگه
داشــتيم كافي بود.كافي ميگه:همينم كه داريم
نعمته!...
*********
غضنفر ليوان آزمايش ادرارش دســتش بوده،به
پرستار ميگه چكارش كنم؟پرستار ميگه برو بالا.
غضنفر ميگه:فقط به سلامتي خودت...
*********
آرامش چیست؟

نگاه به گذشته و شکر خدا
نگاه به آینده و اعتماد به خدا
نگاه به اطراف و جستجوی خدا
نگاه به درون و دیدن خدا
لحظه هایت سرشار از بوی خدا ...
*********
یــه روز  40تا كله رو با  40تــا پاچه ميندازن تو
ديگ و از قل مراد ميپرســن از كجابدونيم كدوم
پاچه مال كدوم كله ســت ؟ميگــه :زير پاهارو
قلقلك ميديم هر كله كه خنديد ميفهميم مال اون
كله ست
*********
غضنفر هنوز با خودش درگیره که چرا خواهرش
 ۲تا برادر داره ولی خودش یکی !
*********
غضنفــررو برق می گیره میمیره فامیلاش ســره
قبرش با فازمتر فاتحه میدن.
*********
غضنفر و با پسر همسایشون رو میبرن اعدام کنن
میگن اخرین تقاضاتون چیه پسر همسایه میگه:
خانوادمو ببینم به غضنفر میگن تو چی؟ میگه :
نذارین پسر همسایه خانوادشو ببینه.
*********
یــا رو میره ســوپر مارکت می گه آقا ببخشــید
خیارشور دارید؟ می گه آره
می گه پس بي زحمت این دو تا رو هم بشور
*********
به غضنفر ميگن اينجا چكار ميكني؟!ميگه:پس
كجا چكار كنم...؟!!
غضنفر ميره دكتر ميگه:آقاي دكتر...اصل ًا حالم
خوب نيست،هيچ كس به من اهميت نميده،اصل ًا
انگار نه انگار...
دكتر ميگه:نفر بعدي...
*********
به غضنفر ميگن حــج چطور بود؟ميگه:خيابونا
تميز،برج ها بلند،ماشين ها آخرين مدل ...،البته
يه جاي زيارتي هم داشت كه شلوغ بود نرفتم.
*********
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در کانون خبر:

هشدار در مورد احتمال
سیل بسیار بزرگ در کالیفرنیا

آخرین مطالعه دانشــگاه  UCLAکه امروز منتشر
شد در مورد احتمال سیل بسیار بزرگی در کالیفرنیا
هشدار میدهد.
در حالی این گزارش از سیلی همانند سیل معروف
سال  ۱۸۶۲سخن می گوید که کالیفرنیا با بزرگترین
خشکســالی تاریخ  ۴۰سال گذشــته روبروست و
بخشهایی از شــمال کالیفرنیا همچنــان در آتش
میسوزد.

گزارش دانشگاه  UCLAمیگوید اگر همانند ۱۶۰
سال پیش ۳۰ ،روز پی در پی باران ببارد و سیل غول
آسا روان شــود ،بزرگراههای  ۵و  ۸۰بسته خواهند
شد و شهرهای اســتاکتون ،فرزنو و بخشهایی از
لوس آنجلس آســیب خواهد دید و  ۱تریلیون دلار
خســارت به بار خواهد آمد که بزرگتر از هر فاجعه
طبیعی همانندش ،در دنیا خواهد بود.

طرح گوین نیوسام برای تصفیه
و بازیافت پسماند های آب

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا طرح خود را برای
تقویــت نصفیه آب های پســماند و بازیافت آن با
بودجهای برابــر  ۲۷میلیارد دلار تا ســال  ۲۰۴۰و
تبدیــل آب به آب آشــامیدنی و مصرفی خانوارها
اعلام نمود.
پیش بینی کارشناســان بر این است که کالیفرنیا ۱۰
درصد آب خود را تا سال  ۲۰۴۰از دست میدهد.
رودخانه کلورادو که آب مصرفی جنوب کالیفرنیا را

تامین میکند به مرور با کاهش میزان آب روان روبرو
شده است.
کنگره آمریکا نیز بودجه  ۱میلیارد دلاری برای تصفیه
اب در جنوب کالیفرنیا اختصاص داده است.
در طرح گوین نیوسام از سال  ،۲۰۲۳آبهای اقیانوس
به گستره  ۸۴۰مایل میتواند هدف استراتژیک تامین
آب خواهد شد.

بیگ دل کیچن « ،»Big Dill Kitchen
رمز و راز پنهان آشپزی ایرانی در برکلی

هلیا صادقی ،دانشجوی دانشــگاه برکلی ،که در
کســب و کار جدید خود ،تــاپ ترین کیک ها با
طعم و رایحه آشــپزی خانگی ایرانی را تهیه می
کند ،بر این باور اســت که تنها آشپزی در زندگی
پر مشغله امروزی ،به او آرامش می بخشد.
هلیا صادقی ،دانشجوی دانشگاه برکلی کالیفرنیا و
آشپز و نانوای معروف اوکلند ،که در سال 2016
از سن  17سالگی ایران را ترک کرده می گوید« :
پس از مهاجرت ،وقتــی بالاخره یک محل ثابتی
در آمریکا پیدا کردم ،اولین کاری که کردم این بود
که یک همزن برقی پایه دار خریدم».
هلیا ،شش ســال بعد ،فراتر از خرید یک همزن
گام برداشت ،چون از آن زمان ،یک کسب و کار
مربوط به کیک های سفارشــی به نــام« بیگ دل
کیچن» تأســیس کرد که یکی از آشــپزخانه های
است که بیشــترین متقاضی و مشتری کیک های

منطقه را دارد.
البته این موفقیت ،کمی زمان بــرده تا اینکه هلیا
به این نقطه رســیده اســت .او پس از چند سال
جابجایی در ایالت طلایی کالیفرنیا ،ازشــهرهای
ساکرامنتو گرفته تا لانگ بیچ ،سرانجام در اوکلند
شــهری که بنابه گفته وی در آنجا ریشــه دوانده
است و آن جا را «خانه» می نامد ،مستقر شد.
هلیا ،کیــک های خود را با طعــم و رایحه میهن
خود «ایران» تهیه می کند .مانند کیک اســفنجی
شکلاتی با طعم لوندر(اســطوخودوس) یا کیک
لایه ای وانیلی پر از تکه های موز آغشــته در شیر
گل رز با خامه زده شده با عسل نمکی.
او می گوید «این کیک ها ،مــن را به یاد نانوایی
های کشورم می اندازد».
هلیا می گوید « :واژه  DILدر فارســی به معنای
«دل یا قلب» اســت ،از این رو ،عنوان« بیگ دل
کیچن» در فارسی ،به معنای «آشپزخانه دل بزرگ
یا قلب بزرگ» می باشد ».
او اضافــه می کند « :این مســأله مــن را به یاد
مادربزرگم می اندازد که چگونه در آشپزخانه کار
می کرد و زمان زیادی را در آنجا سپری می کرد.
به همین دلیل ،مادر و هم مادربزرگم ،هر دو نقش
و تأثیر بسیار زیادی در آشپزی من داشته اند».
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نشت مواد شیمیایی و بسته شدن هر
دو سوی بزرگراه  ۲۱۵همراه با تخلیه بیشاز  ۱۰۰خانه

نشت مواد شیمیایی سبب بسته شدن هر دو سوی بزرگراه
 ۲۱۵و تخلیه بیشاز  ۱۰۰خانه در پیرامون منطقه ریورساید
از بامداد آدینه شد و ممکن است تا  ۳روز طول بکشد.
در ســاعت  ۷:۴۰شــب گذشــته تانکرهای حمل مواد
شیمیایی که بر روی ریل حرکت میکنند در منطقه نزدیک
به خیابانهــای  Harillو  Olenderاین تانکرهای پارک
شده ،دچار نشت مواد شیمیایی خطرناکی به نام Styrene

شده و دود غلیظی در شــهر  Perrisریورساید کانتی در
آسمان مشاهده شده است.
با حضور ماموران آتشنشــانی در منطقه برار رفع خطر،
بزرگراه  ۲۱۵بســته شد و خانه های مسکونی در پیرامون
منطقه تخلیه شــد .این ماده شیمیایی در حالت عادی ۸۵
درجه فارنهایت دما دارد .روز گذشــته بــه  ۳۲۳درجه
فارنهایت رسید و در  ۶بامداد به دمای  ۳۰۴درجه رسید.

اخبار انتخابات

آسیایی تبارهای ارنج کانتی میتوانند در بازی دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه ،کفه ترازو را به سود یکی و به
زیان دیگری در انتخابات میان دورهای رقم بزنند و نقش
تعیین کنندهای در رهبری اکثریت حزبی برای آینده مجلس
نمایندگان بازی کنند.
با جا به جایی و تغییراتــی که در منطقه بندی ارنج کانتی
روی داده است کیتی پورتر که برای نخستین بار ،نمایندگی

دموکراتها را در منطقه ( ۴۵ارواین و  ۱۲شــهر دیگر) به
دســت آورد اکنون باید در منطقه  ۴۷بــه مبارزه بپردازد
کــه بخش بزرگــی از آن مانند نیوپورت بیــچ در اختیار
جمهوریخواهان است و یانگ کیم از حزب جمهوریخواه
در منطقه جدید رقیب دکتر عاصیف محمود است و منطقه
 ۴۵نیز رقابت میشل اســتیل و جی چن را برای کنگره به
همراه خواهد داشت.
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در کانون خبر:
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مراسم یکصد و شانزدهمین سالگرد مشروطیت و بزرگداشت شاهان پهلوی

بعنوان قهرمانان مشروطه روز شنبه  6آگوست  2022در لس آنجلس برگزار شد
برگــزار کنندگان این مراســم که
در ســالن اجتماعــات هتــل
هیلتون کانوگا پارک از  3تا
 7بعــد از ظهر برقراربود،
«سازمان سرباز» بعنوان
قدیمی ترین ســازمان
پادشــاهیخواه در لس
آنجلــس با  36ســال
ســابقه و «تشکیلات
لس آنجلس -ایران » با
سه سال سابقه فعالیت
و بعنــوان جدیدترین
سازمان پادشــاهیخواه
تاســیس شــده در لــس
آنجلس بودند.
در این همایش که با اســتقبال
ایرانیان لس آنجلس همراه و بخاطر
صدور بیانیه هایی در حمایت از مشــروطیت از
ســوی شهبانو فرح پهلوی و نیز رضا شاه دوم در تبعید ،با شور و هیجان
در جریان بود ،جمعی از کنشگران و تحلیلگران سیاسی در طیف پادشاهی
مشروطه خواه ســخنرانی داشتند و همچنین پیامهای ویدیویی تعدادی از
مشروطه خواهان از سراسر جهان به نمایش در آمد .
در پایان قطعنامهء آلترناتیو ساز مهمی قرائت شد که قرار است شکل کوتاه
شدهء آن به زبان انگلیسی به سران کشورهای جهان و نیز سازمان ملل متحد
و اتحادیه اروپا ارسال شود .
قطعنامه یکصد و شانزدهمین سالگرد مشروطیت
عالیجنابان دبیرکل ســازمان ملل متحد /ریاست کنگره و سنای آمریکا /
ریاست اتحادیه اروپا :
الف-ملت ایران در برابر چشــم جهانیان یکی از سیاهترین و هولناکترین
دوره های خود را تحت حاکمیت جمهوری فاشیستی -تروریستی اسلامی
میگذارند .
ب-کشــور ایران یکی از  5تمدن باســتانی جهان با تاریخ چندین هزار
ساله اســت که پس از تاجگذاری کوروش بزرگ بعنوان بنیانگذار کشور
شاهنشاهی ایران  ،تا به امروز نزدیک به  2600سال تاریخ مدون دارد.

پ-برمبنای این پیشــینه قوی و نهاد شاهنشاهی جاری برآن  ،ملت ایران
همواره توانســته از سویی با جهان معاصر خود روابط متقابل و دوستانه
داشته باشــد و از سوی دیگرموفق شده دشمنان و نابودگران خود را به
عقب رانده بعنوان یک ملت زنده و تاثیر گذارموجودیت خود را در درازای
26سده حفظ کند .
ت-در روزگار مــدرن نیــز ملت ایران بــا انقلاب مشــروطیت خود در
1285خورشیدی و نوشــتن قانون اساسی مشروطه بعنوان یک دولت -
ملت  ،در نیمه نخست قرن بیستم به عضویت سازمان ملل در آمد و یکی
از سه کشور آسیایی دارای پارلمان در آن روزگار بود .

ث-در سال  1357فتنه دامنه دار قدرتهای خارجی بهمراه عوامل داخلی
شان یعنی ارتجاع سرخ و ســیاه که توسط ملای واپسگرایی بنام خمینی
رهبری میشدند  ،در واقع علیه قانون اساسی مشروطه جنگیدند و اجرای
آنرا متوقف و مجلس شورایملی را که بزرگترین نهاد قانونگذاری کشور بود
بحالت تعلیق در آورده  ،بر مبنای قوانین قرون وســطایی خرافی  -مذهبی
و با پایه قرارگرفتن « خدعه خمینی و تقیه او و همدســتانش » جمهوری
اســلامی را در تقابل با روح مشــروطیت و در یک همه پرسی یکجانبه،
مهندسی شده و مخدوش بر ملت ایران تحمیل کردند.
ج-محمد رضا شــاه پهلوی که براثردسیسه های پشت پرده ،در تبعید و در
بستر بیماری بسر میبرد ،در برابر فشارهای جیمی کارتر ریاست جمهوری
وقت آمریکا مبنی بر استعفای وی از پادشاهی ایران  ،ایستادگی وعنوان ملی
و تاریخی خود را حفظ کرد .پس از درگذشت ایشان  ،ولیعهد در تبعید وی
 ،شــاهزاده رضاپهلوی ،به قانون اساسی مشروطیت سوگند یادکرده عملا
درموقعیت پادشاه در تبعید ایران با عنوان رضا شاه دوم قرار گرفت .
چ-هم اکنون نخبگان سیاسی و کنشــگران میهن پرست و دمکراسیخواه
برای نجات سریع و کم هزینه ملک و ملت ایران از آفت فزاینده جمهوری
اســلامی و رهایی منطقه و جهان ازآتش افروزیهای تروریستی آن ،چاره
ای جزمراجعه به ارادهء ملی یعنی اعلام شجاعانهء تنها آلترناتیو قانونی
و حقیقــی و حقوقی موجود ندارند که همانا «باز فرمانی قانون اساســی
مشروطه » واجرای دوبارهء شرایط قانونی یکروز قبل از پیروزی شورش
خمینیستی در  22بهمن  1357میباشد .

گفتمان غالب و برآیند « ارادهء ملی ایرانیان » در این صد و شــانزدهمین
سالگرد انقلاب مشروطیت بدین شرح است :

سیاه نمایی شاملو و فرهاد
از وضعیت مردم در دوران پهلوی دوم
نویســنده کتاب نقش ســینما در انقلاب ایران  ،امیر
شفقی متنی را برای ایرانشــهر در سالگرد درگذشت
احمد شاملو دستینه کرده و فرستاده است .متن کامل
که اعتراضیه ای اســت به احمد شاملو و فرهاد مهراد
خواننده که به خامه نویســنده به دروغ شــرایط را در
دوران پهلوی دوم معکوس نشــان می دادند ،و عملا
سیاه نمایی می کردند  ،به شرح زیر است:
ِ
ِ
ِ
احمد شاملو.
احمد شاعر ،ای
احمد شاملو ،ای
ای
کوچهها باریک بودن واقعا؟
خونهها تاریک بودن واقعا؟
طاقا شکسته بودن واقعا؟
دکونا بسته بودن واقعا؟
واقعا تار و کمونچه از صدا افتاده بود؟
واقعا کوچهبهکوچه مرده میبردن؟
واقعــا مردهها به مرده و حتی به شــمع جون ســپرده
نمیرفتن؟
عجب بازتابی داره کلام و کلمه و عجب انعکاسی داره

صدا.
تو ســرودی و فرهاد ،بغضآلود و قاطع خوند و
مــردم زمزمه کردن .بعد از انقلاب که واقعا به تمام
این امراض گرفتار شــدیم ،داریوش ،نوحهوار و
زنجیرزن دوباره خوند.
مردم ،کوچهبهکوچه مرده بردن و دستهگلهای پرپر
شدهی جنگ ،هیچکدوم به مرده و حتی شمع جون
سپرده نمیرفتن .هنوز یه عالم نفت داشتن.
موشکبارون ،طاقا رو سر مردم شکست.
تار و کمونچه حتی دیدنش حرام شد.
دکونا بسته و کاسبا ورشکسته و سودبگیر شدن.
سوگیسکشــی سر
تو کوچههای تنگشــده ،گی 
جاپارک و حجاب و  ...روزمره شد.
ِ
احمد شاملو
ای

ِ
ِ
ِ
بازتاب
قدرت
بازی با کلمات ،بــه
کاش پیش از
کلمه پی بــرده بودی و تو هم به قبلهی ســهراب
سجده کرده بودی.

بیژن خلیلی

 -1کلیت و ماهیــت جمهوری
اســلامی غیر قانونــی وغیر
انسانی بر اساس فریب
ملت ایران بنا شده از
همهء دولتهای جهان
درخواســت داریم
در هیچ زمینه ای از
جمهوریاسلامی
حمایت نکنند تا
مبــارزات ملت
ایــران زودتــر
به نتیحه برســد و
خونهای ریخته شده
بدســت جمهوری
اسلامی هدر نرود.
 -2قانــون اساســی
مشروطه  ،سند معتبر ملی
ایرانیان برای ادارهء کشــور
دربرههء حساس پسا جمهوری
اســلامی ونیز کار آمــد ترین محمل قانونــی برای
ایجاد ثبات در مرزهای مشترک با کشورهای همسایه و برقراری مناسبات
مفید و دیپلماتیک با همه کشورهای عضو سازمان ملل میباشد.
 -3رضا شاه دوم پهلوی سوم  ،در چهارچوب این قانون اساسی مشروطه
نقش خود را در ابعاد داخلی و خارجی ایفا خواهند کرد.
 -4ملت ایران به وصیت محمدرضا شــاه پهلوی عمل کرده با نگاهبانی از
قانون اساسی مشروطه و پرچم شیرو خورشــید از شاهزاده رضا پهلوی
بعنوان رضا شاه دوم حمایت میکند.

در پایان از همه جهانیان و روســای محتــرم دولتها ی جهان تمنا داریم به
خواســت و ارادهءملت ایران برای تعیین سرنوشت خود احترام گذاشته و
مانعی بر سر راه باز گرداندن پادشاهی مشروطه توسط سلسلهء پهلوی به
ایران
ایجاد نکنند.
 6آگوست  / 2022لس آنجلس
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صفحه ویژه سایه:

سایه به انتخاب ایرانشهر

ابتهاج در گذشت

و درخت «ارغوان» دریغا گوی سایه اش

در حیاط خان ٔه هوشــنگ ابتهاج درخت ارغوانی وجود دارد که او شــعر
«ارغوان» خود را به یاد آن ســروده است .بهگفت ٔه ابتهاج ،زمانی که او خانه
را خریده درخت ظاهراً خشکیدهای در حیاط خانه بوده که برخی پیشنهاد
دادهاند که او درخت را قطع کند ،ولی ابتهاج در عوض از درخت مراقبت
کرده و درخت دوباره جان گرفته است .ابتهاج خاطرهای را نقل کرده است
که در زمان فروش خانه ،به دلیل مهاجرت از ایران ،پس از آنکه چشــمش
به درخت افتاده اســت ،از آن خجالت کشیده و به سوی دیگری نگاه کرده
است .ابتهاج در کتاب خاطرات پیر پرنیاناندیش از عشقش به این درخت
نوشــته است .در ســال  ۲۰۱۲میلادی پیش از آنکه ابتهاج شعر ارغوان را
در دانشگاه یوسیالای بخواند ،دربارهٔ این درخت میگوید که همزمان با
فرزندانش رشد کرده و تأثیر شگرفی بر او گذارده است..

ارغوان

این خبر ابتهاج را برآن میدارد تا با شــعری بــا بازدید کنندگان خانهاش
صحبت کند و بگوید چه کسانی در این خانه میهمان او بودهاند:
«ارغوان میبینی؟
به تماشاگه ویرانی ما آمدهاند
ماندهایم تا ببینیم نبودن را
آخر قصه شنودن را
پشت این پنجرهی بسته هنوز
عطر آواز بنان مانده است
شهریار اینجا
شعر نقاشش را خوانده است
آن شب افشاری
با کسایی و قوامی و ادیب
تا قرایی و فرود
وان درآمد از اوج
شجریان ،لطفی
چه شبی بود ،دریغ
زندگی روی از این غمکده گردانیده است
مرگ هوشنگ ابتهاج؛ سایه ،خاموش نشد ،نور شد ...وداع با باغبان برنامۀ
ارغوان
گلهای رادیو
در و دیوار غریب افتاده چه تماشا دارد؟»

ابتهاج درگذشت،

ولی پایه های مستحکم شعر فارسی را ماندگار تر ساخت و رفت.

دیر است  ،گالیا!
در گوش من فسان ٔه دلدادگی مخوان!
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من
دیگر ز من ترانهٔ شوریدگی مخواه!
دیر است گالیا! به ره افتاد کاروان
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
عشق من و تو ؟ ...آه
آفتابي ست هوا؟
این هم حکایتی ست
يا گرفته است هنوز ؟
اما در این زمانه که درمانده هر کسی
من در اين گوشه كه از دنيا بيرون است
از بهر نان شب
آفتابي به سرم نيست
دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست
از بهاران خبرم نيست
شاد و شکفته در شب جشن تولدت
آنچه مي بينم ديوار است
تو بیست شمع خواهی افروخت تابناک
آه اين سخت سياه
امشب هزار دختر همسال تو ولی
آن چنان نزديك است
خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک
كه چو بر مي كشم از سينه نفس
زیباست رقص و ناز سرانگشتهای تو
نفسم را بر مي گرداند
بر پردههای ساز
ره چنان بسته كه پرواز نگه
اما هزار دختر بافنده این زمان
در همين يك قدمي مي ماند
با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان
كورسويي ز چراغي رنجور
جان می کنند در قفس تنگ کارگاه
قصه پرداز شب ظلماني ست
از بهر دستمزد حقیری که بیش از آن
نفسم مي گيرد
پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا
كه هوا هم اينجا زنداني ست
وین فرش هفت رنگ که پامال رقص توست
هر چه با من اينجاست
از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ
رنگ رخ باخته است
در تار و پود هر خط و خالش ،هزار رنج
آفتابي هرگز
در آب و رنگ هر گل و برگش ،هزار ننگ
گوشه چشمي هم
اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک
بر فراموشي اين دخمه نينداخته است
اینجا به باد رفته هزار آتش جوان
اندر اين گوشه خاموش فراموش شده
دست هزار کودک شیرین بی گناه
چشم هزار دختر بیمار ناتوان ...
كز دم سردش هر شمعي خاموش شده
دیر است گالیا!
یاد رنگيني در خاطرمن
هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست
گريه مي انگيزد
هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان
ارغوانم آنجاست
هنگام ٔه رهایی لبها و دست هاست
ارغوانم تنهاست
عصیان زندگی است
ارغوانم دارد مي گريد
در روی من مخند!
چون دل من كه چنين خونآلود
شیرینی نگاه تو بر من حرام باد!
هر دم از ديده فرو مي ريزد
بر من حرام باد از این پس شراب و عشق!
ارغوان
بر من حرام باد تپشهای قلب شاد!
اين چه راز ي است كه هر بار بهار
یاران من به بند،
با عزاي دل ما مي آيد ؟
در دخم ه های تیره و نمناک باغشاه
كه زمين هر سال از خون پرستوها رنگين است
در عزلت تب آور تبعیدگاه خارک
وين چنين بر جگر سوختگان
در هر کنار و گوش ٔه این دوزخ سیاه
داغ بر داغ مي افزايد ؟
زود است گاليا
ارغوان پنجه خونين زمين
در گوش من فسان ٔه دلدادگي مخوان
دامن صبح بگير
اکنون ز من ترانهٔ شوریدگی مخواه!
وز سواران خرامنده خورشيد بپرس
زود است گالیا! نرسیدست کاروان ...
كي بر اين درد غم مي گذرند ؟
روزی که بازوان بلورین صبحدم
ارغوان خوشه خون
برداشت تیغ و پرد ٔه تاریک شب شکافت،
بامدادان كه كبوترها
روزی که آفتاب
بر لب پنجره باز سحر غلغله مي آغازند
از هر دریچه تافت،
جان گل رنگ مرا
روزی که گونه و لب یاران هم نبرد
بر سر دست بگير
رنگ نشاط و خندهٔ گمگشته بازیافت،
به تماشاگه پرواز ببر
من نیز باز خواهم گردید آن زمان
آه بشتاب كه هم پروازان
سوی ترانهها و غزلها و بوسه ها
نگران غم هم پروازند
سوی بهارهای دل انگیز گل فشان
ارغوان بيرق گلگون بهار
سوی تو،
تو برافراشته باش
عشق من .
شعر خونبار مني
ياد رنگين رفيقانم را
بر زبان داشته باش
تو بخوان نغمه ناخوانده من
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من
ای عشق همه بهانه از توست
من خامشم این ترانه از توست
آن بانگ بلند صبحگاهی
وین زمزمه شبانه از توست
من انده خویش را ندانم
این گریه بی بهانه از توست
اگر در ادبیات فارسی «می» و «رند» و بسیاری واژه های دیگر توسط حافظ
تشخص یافته است« ،ارغوان» هم از آن واژه هایی بود که توسط پیر پرنیان
اندیش جایگاه و تشخص ویژه ای در ادبیات فارسی یافته و جاودان شده
است.

مهرداد خدیر
سومین ضلع مثلث غزل معاصر نیز درگذشت تا حالا امیر هوشنگ ابتهاج
با نام شاعرانۀ ه .الف .سایه و بعدتر «سایه» هم خاموش و در واقع به نور
پیوسته باشد مانند حسین منزوی ( )1383و سیمین بهبهانی (.)1393
وقتی شفیعی کدکنی ســایه را آفتابی نهان توصیف کرده گزاف نیست اگر
بگوییم خاموش نشــد ،نور شد ،خورشید شــد و همچنان با واژگان بر ما
میتابد.
قامت شعر و غزل٫او سایه بود
همچو یک آزاد سرو استاده بود
حیف باشد در جهانی بی تو بود
جان نسل شعر ما او سایه بود
در کلامش نور بود و رنج عشق
از بر دلدادگی آماده بود
اسم سایه٫رسم او خورشید وار
تابشش بر کهکشان افتاده بود
طبع او نازک چو برگ نو شکفت
کوچه باغ شعر او پر لاله بود
نی سر تسلیم آورد یک زمان
شاعر خوش طبع ما٫آزاده بود
ارغوانی زیست٫صد ریشه دواند
بر ضمیر خاک ایران٫دانه بود
هر کسی شعر و غزل هایش بخواند
گشت حیران٫او امیر واژه بود
حافظا آغوش بگشا بهر او
آفتاب آمد به نزدت؟سایه بود!
تقدیم به ساحت سایه م.صفا

اگر عزای عمومی اعلام نمیکنید تسلیتی بگویید!
حسین ثنایی نژاد
«ســایه» ما از ســرمان رفت! می فهمید چه می گویم؟! هوشــنگ ابتهاج
درگذشت! همان حافظ زمانه ما که «ایران ای سرای امید» را سرود و دلش
«ارغوان» می خواســت و از دست شمایان می نالید« :من چه می گویم که
غریب است دلم در وطنم».
نگاهی به اطرافتان بیاندازید! همه عزادارند برای شاعر دلهایشان! هیچ می
دانید شعرهای او را همه کوچه ها زمزمه می کنند؟ هرگز خبرتان هست که
شعرهایش انیس عاشقان اســت و غزلهایش تسلی بخش رنج دیدگان؟!
شما چه می دانید که او زندگی را چه زیبا می دید و می سرود!
اکنون او «از لب پنجره باز سحر» پر کشیده است و همه در ماتم شاعرشان
سوگوارند .به خود آیید و با ما همدلی کنید! خیال می کنید وقتی به خسرو
آواز این مردم چنان بی مهری روا داشــتید کــه نامش را هم بر خیابانی در
زادگاهش تــاب نیاوردید ،او از یادها رفت؟! گمــان می کنید بی اعتنایی
رسمی به شخصیت های محبوب و برجسته به عظمت آنها خدشه ای وارد
می کند؟!
هرگز و هرگز! بیایید و جبران کنید آن بی مهری تان را به احساس پاک مردم
و شاعرشان را پاس بدارید و سوگواره رسمی برایش بگیرید! اگر باز هم جا
بمانید از این همدلی و همسویی با مردم ،داغ سیاه این عزا هم بر پیشانی تان
خواهد ماند.
شما که برای فوت عمه و عموی فلان شخص و بهمان فرد اِطلاعیه از صدا و
سیمایتان پخش می کنید ،کلامی هم بر این ماتم بنویسید که خلقی در سوگ
او سوگوارند.
چه می گویم؟ نه! نگویید و ننویسید! بگذارید او پاک و خالص در دامن پر
اشــک مردمش بیارآمد .بگذارید او همچنان بی نیاز از صاحبان قدرت بر
بلند تارک فرهنگ این دیار بدرخشــد و نامش در هیچ گوشه ای از سرای
قدرت نباشــد که او سزاوارتر از آن اســت که شمایان تمجیدش گویید و
بزرگش بدارید.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 12آگست تا  18آگست (  21مرداد تا  27مرداد )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
آدینه  21مرداد ||  12آگِ ست

سه شنبه  25مرداد ||  16آگِ ست

 1313خورشیدی ( 1934میلادی)
نام شهر «ترشیز» به «كاشمر» تبدیل شد
 1367خورشیدی ( 1988میلادی)
زادروز الناز حبیبی ،بازیگر

 1328خورشیدی ( 1949میلادی)
محمود نامجو ،ركورد وزنهبرداری جهان را شكست و «آقای دنیا» لقب گرفت
 1332خورشیدی ( 1953میلادی)
در اثر تظاهرات ضد حكومت شاه ،محمد رض ا شاه پهلوی همراه با خانواده ایران را ترك
كرد.
 1351خورشیدی ( 1972میلادی)
زادروز لونا شاد  -گوینده تلویزیون صدای آمریکا و بازیگر سینما
 1358خورشیدی ( 1979میلادی)
زادروز رضا صادقی  -خواننده موسیقی پاپ
 1373خورشیدی ( 1994میلادی)
درگذشت احمد فردید (احمد مهینی یزدی)  -فیلسوف معاصر که مورخین معتقدند که لفظ
«غرب زدگی» را او نخستین بار به کار برد 1383خورشیدی ( 2004میلادی)
قتل عاطفه رجبی سهاله (زاده ۱۳۶۶مشهد -اعدام شده در  ۲۵مرداد ۱۳۸۳نکا) دختر دانش
آموز  ۱۶سالهای بود که توسط دادگاه به اتهام جریجه دار کردن عفت عمومی توسط قاضی
حاج رضایی (رییس دادگســتری نکا) به اعدام محکوم شد .حکم اعدام او توسط دیوان
عالی کشور در یک هفته تایید شد .قاضی حاج رضایی طناب دار را شخص ًا به گردن وی
انداخت و او را در میدان شهر نکا بدار آویخت.
 1397خورشیدی (2018میلادی)
درگذشــت بهرام نمازی در تهران از کوشندگان سیاسی و از اعضای حزب ملت ایران و
مخالف حکومت استبدادی جمهوری اسلامی .متولد( 15آبان  1315در شیراز)
1400خورشیدی (2021میلادی)
درگذشت هرمز فرهت آهنگساز و موسیقیدان برجستۀ ایرانی به دلیل کهولت سن در ۹۳
سالگی در ایرلند جنوبی

شنبه  22مرداد ||  13آگِ ست
 1289خورشیدی ( 1910میلادی)
خبر نخستین «كنگرهی آموزشی مدارس دخترانه ایران» درروزنام ه تایمز چاپ شد
 1301خورشیدی ( 1922میلادی)
بانك «اســتقراضی» روس ،به وزارت دارایی ایران تحویل داده شد و نام «بانك ایران» بر
آن نهاده شد
 1313خورشیدی ( 1934میلادی)
زادروز ساسان سپنتا ،موسیقی شناس و مؤلف
 1347خورشیدی ( 1968میلادی)
زادروز سیامك گلشیری ،نویسنده و مترجم
آثار سیامک گلشیری در شرکت کتاب موجود است
 1385خورشیدی ( 2006میلادی)
درگذشت تقی حاجآخوندی مشهور به نوذر پرنگ ،غزلسرا و شاعر بلندپایه معاصردر
سن  69سالگی در تهران.
وی در  20اســفند  1316در تهران متولد شــد و دو كتاب «فرصت درویشــان» ()1365
و«آن ســوی باد» ( )1382از آثار معروف و ماندگار اوســت و منظومه «ســاقی نامه» وی
مشهوراست.
طبق وصیت او ،پیكرش در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا در كنار علی تجویدی
به خاك سپرده شد.
نوذر پرنگ در سال  1385به مدت  6ماه با شركت كتاب در لوس آنجلس همكاری داشت.
کتاب شعر با عنوان «آن سوی باد  -نوذر پرنگ» در شرکت کتاب موجود است
 1395خورشیدی ( 2016میلادی)
درگذشــت ضیاالدین جاوید ٬معمار و تصویرگر ایرانی در  ۷۳سالگی در تهران .او پس
از دورهای بیماری جمعه شــب ۲۲ ٬مرداد ( ۱۲اگوست) در بیمارستان شهدای تجریش
درگذشــت .آقای جاوید در ســال  ۱۳۲۲در همدان به دنیا آمد و در ســال  ۱۳۳۹وارد
دانشــکده معماری و هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد .آقای جاوید علاوه بر کار هنری٬
در دانشگاه تدریس نیز میکرد و استادان رشته معماری دانشگاه علم و صنعت بود.او که
از شاگردان هوشنگ سیحون ٬معمار سرشناس ایرانی بود ٬علاقه فراوانی به ادبیات فارسی
داشت .همین علاقه او را به احمد شاملو ٬شاعر ایرانی نزدیک کرد .آقای جاوید چند آلبوم
با شــعرخوانی شــاملو را طراحی کرد که میتوان از این میان به غزلیات حافظ ٬غزلیات
مولوی و شــعرهای نیما اشــاره کرد .طراحی روز جلد و تصویرسازی کتابهای ملکه
ســایهها ٬دخترای ننه دریاو قصه هفت کلاغون از آثار شاملو نیز از دیگری همکاریهای
این دو بود.

یکشنبه  23مرداد ||  14آگِ ست
 1300خورشیدی ( 1921میلادی)
كمیته انقلاب ایران با امضای میرزاكوچكخان جنگلی وحیدرعمواوغلی ،اعلامیه تشكیل
حكومت جمهوری شوروی را در رشت منتشر كرد
 1308خورشیدی ( 1929میلادی)
دولت ایران ،دولت نجد و حجاز (عربستان سعودی) را به رسمیت شناخت
 1323خورشیدی ( 1944میلادی)
زادروز علی حاتمی ،کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی
 1325خورشیدی ( 1946میلادی)
زادروز بابك بیات ،آهنگساز
 1376خورشیدی ( 1997میلادی)
درگذشت ناصر فرهنگفر ،نوازنده تنبک
 1387خورشیدی ( 2008میلادی)
درگذشت مهرداد فخیمی ،فیلمبردار صاحب نام سینمای ایران
بر اثر بیماری .وی اولین کار خود را با فیلم «غریبه و مه» از بهرام
بیضایی شروع کرد .وی تحصیلات خودرا در رشته فیلمبرداری
در آلمان به اتمام رسانیده بود .از فیلمهایی که او فیلمبرداری آن
را برعهده داشته میتوان به «مسافران»« ،کمالالملک»«،هزاردستان»« ،ناخدا خورشید»
و ...را نام برد.
1400خورشیدی (2021میلادی)
درگذشت صفدر تقیزاده متولد  ۱۳۱۱خورشیدی دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی
 ،مترجم و نویســنده ( ،در زمینه ادبیات داستانی و تاریخ) شنبه  ۲۳مردادماه ،در سن ۸۹
سالگی در کالیفرنیا ایالاتمتحده آمریکا

دوشنبه  24مرداد ||  15آگِ ست
1337خورشیدی ( میلادی )1958
زادروز حمید متبسم ،آهنگساز و نوازندهی تار و سهتار
1386خورشیدی ( میلادی )2007
درگذشت الهه (بهار غلامحسین) ،بر اثر سرطان در سن  73سالگی در بیمارستان پارسیان
در تهران .او کار خود را با خواندن تصنیفهایي از شیدا ،عارف ،درویشخان و علیتقی
وزیری آغاز نمود.
 1395خورشیدی ( 2016میلادی)
درگذشت رضا سپهداری ،نگارگر و فعال هنری فرهنگی در کالیفرنیای امریکا.

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  26مرداد ||  17آگِ ست
1319خورشیدی ( 1940میلادی)
كمالالملك نقاش معاصر در سن  93سالگی در نیشابور درگذشت
 1337خورشیدی (1958میلادی)
زادروز حسامالدین سراج ،هنرمند آواز وآهنگساز
1340خورشیدی ( 1961میلادی)
زادروز علیرضا پنجهای ،شاعر
 1355خورشیدی (1976میلادی)
سازمان تربیت بدنی منحل شد
 1381خورشیدی (2002میلادی)
درگذشت جواد حدیدی ،نویسنده و پژوهشگر و عضو دائمی فرهنگستان ایران
 1386خورشیدی (2007میلادی)
درگذشــت احمد شــهیدی ،آخرین بازمانده نســل اول روزنامهنگاران مدرن ایران .او
خبرنگاری را از سال  1313آغاز کرد.
 1389خورشیدی (2010میلادی)
درگذشت مســعود برزين در تهران .وی از روزنامهنگاران و کارشناسان روابط عمومی
دوران پهلوی دوم بود .وی در دولت شــاپور بختيــار ،آخرين دولت حکومت پهلوی،
مدتی رياست راديو و تلويزيون ملی را به عهده داشت و قبل از آن مسئوول روابط عمومی
دفتر فرح پهلوی و روابط عمومی شرکت نفت در آبادان بود .وی همچنين از بنيانگذاران
سنديکای نويسندگان و خبرنگاران ايران محسوب ميشد.
 1397خورشید ( 2018میلادی)
درگذشــت عزت الله انتظامی بازیگر
عرصه تئاتر  ،سینما و تلویزیون در سن
 ۹۴ســالگی ( متولد  ۳۱خرداد ۱۳۰۳
محله سنگلج تهران )
 1399خورشید ( 2020میلادی)
درگذشــت بهمن مفید بازیگر سینما،
تئاتــر و تلویزیون در تهــران ( متولد
)۱۳۲۱

پنجشنبه  27مرداد ||  18آگِ ست
1319خورشیدی ( 1940میلادی)
كمالالملك نقاش معاصر در سن  93سالگی در نیشابور درگذشت
 1337خورشیدی (1958میلادی)
زادروز حسامالدین سراج ،هنرمند آواز وآهنگساز
آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است
1340خورشیدی ( 1961میلادی)
زادروز علیرضا پنجهای ،شاعر
 1355خورشیدی (1976میلادی)
سازمان تربیت بدنی منحل شد
 1381خورشیدی (2002میلادی)
درگذشت جواد حدیدی ،نویسنده و پژوهشگر و عضو دائمی فرهنگستان ایران
 1386خورشیدی (2007میلادی)
درگذشــت احمد شــهیدی ،آخرین بازمانده نســل اول روزنامهنگاران مدرن ایران .او
خبرنگاری را از سال  1313آغاز کرد.
 1389خورشیدی (2010میلادی)
درگذشت مســعود برزين در تهران .وی از روزنامهنگاران و کارشناسان روابط عمومی
دوران پهلوی دوم بود .وی در دولت شــاپور بختيــار ،آخرين دولت حکومت پهلوی،
مدتی رياست راديو و تلويزيون ملی را به عهده داشت و قبل از آن مسئوول روابط عمومی
دفتر فرح پهلوی و روابط عمومی شرکت نفت در آبادان بود .وی همچنين از بنيانگذاران
سنديکای نويسندگان و خبرنگاران ايران محسوب ميشد.

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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دولت بایدن سیاست «در مکزیک بمانید»
دوران ترامپ برای مهاجران را لغو می کند

دولت بایدن ،پــس از موافقت دیــوان عالی قضایی،
مبنیبر اجــازه دولت برای لغو سیاســت «در مکزیک
بمانید» دوران ترامپ برای مهاجران این سیاست را لغو
میکند.
یک قاضی فدرال نیز پس از تصمیم دیوان عالی قضایی،
به دولت فدرال دستور داد تا این سیاست اجرایی را لغو
کند.
در دوران ترامپ ،سیاســت در مکزیــک بمانید برای
مهاجرانی که بیش  ۶۰۰۰۰نفر بودند و در مرز مکزیک
و کالیفرنیا برای درخواست پناهندگی با تراکم روزافزون
گــرد آمده بودند به اجرا درآمــد و دولت بایدن ،با این
که کنشگران حقوق مهاجران میگفتند این درخواست
کنندگان پناهندگی ،همه قربانیان تجاوز جنسی ،آدمربایی
و آدمکشی هستند ،سیاست ترامپ را ادامه داد.
اکنون با نظر دیوان عالی قضایی ،دولت بایدن در مسیر
لغو اجرای این تصمیم گام برخواهد داشت.

اصالح مقررات به کار گرفتن قاضی های بازنشسته
برای میانجیگری
رئیس دیــوان عالی قضایــی کالیفرنیــا ،قاضی Tani
 Cantil-Sakauyeپس از انتشار گزارش لوس آنجلس
تایمز در مورد شیوه به کار گرفتن قاضیهای بازنشسته
از ســوی تام جیراردی  Tom Girardiوکیل قدرتمند
شناخته شده لوس آنجلس برای پیروزی در پروندههای
کلاهبــرداری و اختلاس ،اعلام کرد که باید اصلاحی در
شیوه این گونه قراردادهای شغلی با قاضیهای بازنشسته
به کار گرفته شــود .زیرا در این ارتباطها با قاضیهای
بازنشسته که هیچ گونه حساب و کتابی وجود ندارد.
ناگفته نماند که این قاضیها ،گاه نقش مشاور برای وکلا
و بیشــتر نقش میانجی در پروندهها را بازی میکنند و
ساعتی  ۱۵۰۰دلار دریافت مینمایند.
در یــک پرونده تام جیراردی ۵۰۰ ،هــزار دلار به یک
قاضی بازنشسته دادگاه استیناف پرداخت کرده تا پرونده
یک حساب چندین میلیون دلاری را حل کند و از سوی
جواهر فروش دان تاون ،یک گردن بند  ۷۵۰هزار دلاری
برای همسر او اریکا بازیگر سریال تلویزیونی معروف
«زنان خانهدار بورلی هیلز فرستاده شود.

در دوران کرونا  EDDدرخواست حقوق بیکاری
بیش از  3میلیون نفر را رد نموده است
تحلیلگران دفتر قانون گذاران کالیفرنیا گزارشی را منتشر
کردند که نشــان میدهد که در دوران کرونا ،بیش از ۵
میلیون نفــر از ( EDDاداره پرداخــت حقوق بیکاری
کالیفرنیا) درخواســت پرداخت حقوق بیکار کالیفرنیا)
درخواســت پرداخت حقوق بیکاری نمــوده بودند و
درخواســت  ۳/۴میلیون نفر رد شده است در حالی که
تنها  ۲۰۰هزار نفر از آنان درخواست بازنگری کردند،
درخواســت  ۸۰درصــد مورد پذیرش قــرار گرفته و
نشــانه این است که دیر کرد در پاسخ به درخواستها،
نداشتن شیوه درست بررسی درخواستها سبب شده
که در فاصله ســال  ۲۰۱۹تــا  ،۲۰۲۱بیش از نیمی از
درخواســتها رد شده و از میان آنها  ۲۵درصد پس از
درخواست بازنگری و استیناف پذیرفته شده است.
همین گزارش میگوید تنها به یک درصد از تلفنها به
 EDDپاسخ داده شده است.

ناگفته نماند که  EDDبه بسیاری از مجرمان در زندانها
حقوق بیکاری بر اســاس درخواســتهای ساختگی
پرداخت و اکنون بازسازی نظام حقوق و درآمدها برای
 ۱۳۶ ،EDDمیلیون دلار هزینه داشته است.

SOLAR ENERGY

جشن رادیو همراه

310-441-5111

نصب سوالر  -مسکونی و تجاری
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا
 26در صد کردیت مالیاتی
بدون پیش پرداخت  -مشاوره و برآورد رایگان
بازرسی رایگان از پشت بام و
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران

424 - 385 - 2981
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بیش از  200میلیون دالر هزینه آگهی برای دو الیحه
 26و  27برای قمار و شرط بندی در کالیفرنیا

90روز بــه انتخابات میــان دورهای در نوامبر ۲۰۲۲
مانده است و افزون بر نامزدهای کرسیهای نمایندگی
در کنگره و ایالت کالیفرنیا شمار دیگری از لایحههای
پیشــنهاد نیز به رای گذاشته خواهد شد که نگارندگان
آنها برای پیروزی و تصویب ،هزینه بالایی برای آگهی
تبلیغاتــی هزینه خواهند کرد .ایــن لایحهها  ۲۶و ۲۷
هستند.
بــرای لایحــه  ۲۷با خریــد  ۱۵۰میلیــون دلار زمان
آگهیهــای تلویزیونی تلاش دارنــد ،لایحه  ۲۷یعنی

آگهیهای تلویزیونی تلاش دارند ،لایحه  ۲۷یعنی یکی
از آنها را که در زمینه قمار و شرطبندی روی مسابقات
است از تصویب رای دهندگان بگذرانند.
افــزون بــر  ۱۵۰میلیون دلار یاد شــده که از ســوی
شرکتهای شرطبندی ورزشــی سرمایهگذاری شده
است ،سرخپوستانی که در زمینههای آنها کازینو دایر
است با پرداخت  ۹۲میلیون برای پشتیبانی از لایحه ۲۶
و  ۶۶میلیون دلار علیه لایحه  ۲۷سرمایهگذاری کردهاند.

هرج و مرج نشست شورای شهر لوس آنجلس به
تعطیلی و مداخله پلیس کشاند

در نشست شــورای شــهر لوس انجلس که در بیشتر
زمانها برای حضور عمومی باز است ،مردی اعتراض
کنان بــا بالا رفتن از نیمکتها ،قصــد حمله به نوری
مارتینز ،رئیس شورای شــهر لوس آنجلس را داشت
که با خواندن پلیس به تالار روبرو شــد و دستگیر شد
و چند دقیقه پس از آن مرد دیگری از اعتراض کنندگان
با پاشیدن آب بر چهره پلیس و یکی از حاضران ،نظم
جلسه را به هم زد و دستگیر شد.

نوری مارتینز ناگزیر نشســت شــورای لوس آنجلس
را تعطیل کرد و شــماری از حاضران با فریاد تصمیم
 ۴۱-۱۸را لغــو کنید به بیرون رانده شــدند که اشــاره
اســت به ممنوعیت چادرنشینی بیخانمانها در کناره
بزرگراههای لوس انجلس است.
در هفته گذشــته نیز برگزاری جلسه شــورای شهر با
اعتراض حاضران به هم خورد.

دادگاه رسیدگی به شکایت ،Vanessa Bryant
همسر بازیکن نامدار  Kobe Bryantآغاز شد

دادگاه رسیدگی به شکایت  ،Vanessa Bryantهمسر
بازیکن نامدار  Kobe Bryantدر لوس آنجلس کانتی
در مورد تجــاوز به حریم شــخصی خانوادگی علیه
مسئولان شریف دپارتمان و آتشنشانی لوس آنجلس
کانتی امروز آغاز شد.
کوبی برایانــت در ژانویه  ۲۰۲۰در اثر ســقوط هلی
کوپترش همراه با دخترش و  ۶نفر دیگر کشــته شــده
است و ماموران شریف دپارتمان و آتش نشانی لوس

آنجلس کانتی که در محل حادثه حضور داشتند تصاویر
پیکر خونین و متلاشــی شــده کوبی را در شبکههای
مجازی منتظر کرده بودند که ونســا در شکایت خود
آورده است ،ماموران با انتشار تصاویر نه تنها به حریم
خصوصی خانواده تجاوز کردهانــد ،بلکه دیدن این
تصاویر ونسا را دچار آسیب شدید روانی و اضطراب
کرده است.

با کمک  31میلیون دالری گوین نیوسام 902
دانشجوی بیشتر وارد نظام دانشگاهی  UCشدند

نظــام دانشــگاهی  UCکــه دارای  ۹دانشــگاه در
کالیفرنیاســت ،در ســال جاری برای دوره  ۴ســاله
لیسانس ۱/۲ ،درصد بیشتر دانشجوی ساکن کالیفرنیا
پذیرفته و در برابر آن شمار دانشجویان بیرون از ایالت
با  ۱۹درصد کاهش روبرو شــده است و دانشجویان
از کشــورهای دیگر با  ۱۲/۲درصد کاهش ثبت شده
است.
در مورد پذیرش دانشــجویان از نژادهــا و تبارهای
گوناگون نیز این رکودها دیده میشــود ،لاتینتبارها

 ۳۷/۲درصد دانشجویان را تشکیل میدهند که برای
 ۳ســال پی در پی ،بالاترین شــمار را رقم میزنند.
آسیاییتبارها نیز در رده دوم و  ۳۵درصد دانشجویان
را تشکیل میدهند.
سیاهپوستان  ۵/۷درصد و سفیدپوستها  ۱۸/۶درصد
شمار دانشجویان هستند.
بــا کمــک  ۳۱میلیــون دلاری گوین نیوســام۹۰۲ ،
دانشجوی کالیفرنیایی به  UCLA ، UCسن دیه گو و
 UCبرکلی افزوده شده است.

افزایش شمار آتش سوزی ها  ،درخت های بیشتری از
جنگل های کالیفرنیا را خاکستر کرد

آتش ســوزی  Six Riversکه از نیمروز ســه شــنبه
در منطقــه جنگلــی  Willow Creekدر کانتیهای
 Humboldtو  Trinityآغاز شــده اســت در بامداد
چهارشــنبه از  ۱۹۲۴۴اکر گذشــته و هنوز به مهار در
نیامده و گسترش مییابد.
این آتش سوزی ترکیبی از  ۶آتشسوزی دیگر است
و نگاهی به  ۶آتش سوزی ترکیبی  Six Riversنشان
میدهد که بخشهای کوچکی از این آتش سوزیها

در  ۵آگوســت آغاز شــده و در نیمروز گذشته به هم
پیوست ه و گسترش یافته اند.
آتش ســوزی  Mc Kinneyنیز با  ۶۰درصد مهار در
همان  ۶۰۳۸۹اکر است و فراتر نرفته است.
آتشســوزی  OAKکه از  ۲۲جولای آغاز شــده و
 ۱۹۲۴۴اکر را خاکســتر کرده است ،خوشبختانه ۹۸
درصد آن خاموش و مهار شده است .علت این آتش
سوزی هنوز روشن نشده است.

قیمت بنزین در کانتی های لس آنجلس و اورنج
به پایین ترین نرخ خود از ابتدای ماه مارچ رسید

بنا به گزارش سرویس خبری سیتی نیوز ،میانگین قیمت
هر گالن بنزین معمولی در لس آنجلس کانتی برای پنجاه
و پنجمیــن روز متوالی از زمان بالاترین قیمت ،در روز
دوشنبه  8آگست کاهش یافت و با  1.3سنت کاهش ،هر
یک گالن به قیمت  5.482دلار رسید که کمترین مقدار از
هفتم ماه مارچ سال جاری می باشد.
بر اســاس آمار تریپل -ای  ( )AAAو ســرویس اطلاع
رســانی قیمت نفت ،میانگین قیمــت از زمان آخرین
رکورد به نرخ  6.462دلار در  14جون 98 ،سنت کاهش
یافت که  15.8سنت کمتر از هفته قبل و  72سنت پایین
تر از ماه قبل اســت .در حالی که نسبت به زمان مشابه
سال قبل  1.101دلار بیشترمی باشد.
میانگین قیمت در اورنج کانتی نیز برای پنجاه و پنجمین
روز متوالی هشت دهم سنت کاهش یافت و به 5.372
دلار (از زمــان کمترین مقدار در  6مارچ) رســید .این
قیمت  17.2ســنت کمتر از یک هفته قبل و  73.9سنت
کمتر از یک ماه قبل می باشــد در حالی که  1.025دلار
بیشتر از سال قبل است.

میانگین قیمت اورنج کانتی از زمانی که در  12جون به
رکورد  6.41دلار رسید 1.11 ،دلار کاهش یافته است.
میانگیــن قیمت ملی برای پنجاه و پنجمین روز متوالی
کاهش یافت و با  1ســنت کاهش به  4.059دلار رسید.
که از زمان آخرین رکورد افزایش در  14جون( 5.016
دلار) ،به میزان  95.7سنت کاهش یافته است.
براساس همین منبع ،میانگین قیمت ملی ،یک هفته قبل
 15.3سنت و نسبت به یک ماه قبل  66.2سنت کاهش
یافته است ،اما نسبت به سال قبل  87.1سنت بیشتر می
باشد.
داگ شوپ ،مدیر روابط عمومی شرکت اتومبیل کلاب
در کالیفرنیای جنوبی ،به بخش خبری سیتی نیوز گفت:
«قیمت بنزین همچنان که آخرین ماه سفرهای تابستانی
را طی می کنیم ،بی ثبات خواهد ماند و به احتمال زیاد
در روز کارگر(لیبر دی) تقاضا افزایش خواهد یافت که
این مسأله به پمپ بنزین ها فشار می آورد.
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مشاهده ابر دود سیاه از نیروگاه
«یک اتفاق رایج برای یک روش غیر معمول» است

دود غلیظ و سیاهرنگی که نیروگاه برق در لانگ بیچ به آسمان میرود ،ایجاد کرده است.
ســخنگوی آتشنشــانی لانگ بیچ که این بیانیه بر مبنای گفتههای او
خطرناک نیست و بخشی از تعمیرات و نگهداری نیروگاه است.
در ســاعت  ۱۰:۳۱بامداد دوشــنبه ،اداره آب و برق لوس آنجلس منتشر شده است ،میگوید نگران نباشید و این دو تا ساعت  ۶شامگاه
با نشــر بیانیهای اشاره کرد که ســوختن مادهای که برای این ترمیم و دوشنبه از آسمان پاک خواهد شد.
نگهــداری در مرکز انرژی  Alamitosبه کار گرفته شــده این دود را
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