ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
!!!...پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر
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در صفحات دیگر:
محمد علی فردین بهروز وثوقی
درسهایی از بزرگواری
کورش سلیمانی (زم)
صفحه ۲

همخوانی ضرب المثلهای ایرانی و
افکار عالمان یهودی در تلمود

نوشته  :داریوش فاخری  -صفحه 5

صفحه طنز در غیاب ایرانشهروند
صفحه6

شان صداقتي ،

در گفتگو با ايرانشهر:
صفحه 8

افزایش تنش جغرافیایی سیاسی
در بازار دنیا

پرتاب ماهواره جمهوری اسالمی ایران توسط کرملین
تحلیلگــران می گویند پرتــاب ماهواره ایرانی
توســط کرملیــن ممکن اســت اهرمــی برای
دســتیابی بــه هواپیماهــای بدون سرنشــین
جمهوری اسلامی باشد
تحلیلگران مــی گویند کرملین احتمال ًا به عنوان
بخشــی از ادامه تلاش ها بــرای تقویت روابط
خود با تهران به منظــور دریافت پهپادها برای
استفاده در اوکراین ،پرتاب یک ماهواره ایرانی
را فراهم می کند.
آژانس فضایی دولتی روسیه ،روسکوسموس،
در  3آگوســت اعلام کرد که روسیه با استفاده
از موشک سایوز ،یک ماهواره «سنجش از راه
دور» به نام خیام را از سوی جمهوری اسلامی
ایران را در  9آگســت به مــدار زمین خواهد
فرستاد.
در ارزیابی ،موسســه غیروابسته برای مطالعه
جنگ ( )ISWمســتقر در واشــنگتن دی سی نظامی یا پشتیبانی به صورت تهاتری پرداخت
گفت« :کرملین ممکن اســت قصد داشته باشد کند»
این پرتاب را تشویق کند یا به تهران برای تهیه وی افزود :جمهوری اســلامی ایران زرادخانه
پهپادهــای ایرانی که در عملیات در اوکراین به عظیم موشــک بالستیک
ادامه مطلب در صفحه 2
کار میرونــد و احتمال ًا برای ســایر تجهیزات و قابلیتهای ســاخت

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC

نویسنده :آنجلو طالبی -صفحه 9

بی خانمانها وکمبود آب آشامیدنی
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يکشنبه  7آگوست ( 2022دهم ماه آو  5782عبري):

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi
RIA, RIA,
MBA MBA

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

بزرگترين گردهمآيي ايرانيان يهودي در سراسر جهان*

Think
about
Income
Think
about
Income
for Life for Life

 Mc Kinneyبزرگترین آتشسوزی
کالیفرنیا در سال جاری

ﻣﺎدام
درآﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
درآﻣﺪ
رﯾﺰی ﺑﺮای
Over
اﻟﻌﻤﺮ Over4040
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
Years
Yearsofof
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
Experience
Experience

چکهای کمکی

برای رویارویی با تورم
روز «تيشــعا به آو» يعني روز نهم مــاه آو در تقويم عبري براي يهوديان
روز شوم و نامباركي اســت .چرا كه در اين روز دو بار در طول تاريخ،
بيتالمقدس يهود ،شــهر اورشليم و كشــور يهود تخريب و يهوديان به
اســارت و بردگي و بندگي برده شده و در نهايت در سراسر جهان آواره
و پراكنده شــدند و اســتقلال و حاكميت ملي خود را بر سرزمين يهود از
دست دادند .

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
رﯾﺰیرﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺶ

در اين روز شــوم  ،يهوديــان باورمند به نمادهــا و ارزشهاي ملي در
(capital
)gains
ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺳﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎت
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains
درازاي  2000ســال گذشــته به روزه داري و نيايش و تاكيد بر بازگشت
و تجديــد بناي بيتالمقدس يهود و آرزوي ظهور هر چه زودتر مســيح
نجات دهنده كه جهان را به صلح و برابري برساند را مينمايند .پايههاي
جنبش ناسيوناليستي ملت يهود قدمتي  2700ساله دارد كه به آن صيونيزم
(در عربي صهيونيزم) ميگويند.
ادامه مطلب در صفحه 2

دو تصویر برای یک خبر در بی بی سی فارسی

WWW.BHFPINVEST.COM
WWW.BHFPINVEST.COM

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

بنگاه خبر پراکنی بی بی ســی فارســی در روز  3آگســت
خبــر داد که مذاکرات وین برای احیــای برجام پس از پنج
ماه توقف از ســر گرفته می شود .خبر با تصویری از پرچم
های چند کشــور منجمله جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل
همراه بود .دو روز بعد بدون هیچ گونه توضیحی بی بی سی

فارســی همان خبر را با تغییر عکس همراه کرد ( ساختمانی
کــه مذاکرات در آن انجام می شــود)  .هدف بی بی ســی
از این دوگانگی چه بوده اســت؟ آیا صرفا» یک اشتباه و یا
قصدی در این کار بوده اســت چرا که اسرائیل جزو مذاکره
کنندگان برای برجام و یا احیای برجام نبوده و نیست.

Iranian InformationCenter
08Global.net
(818) 9 - 08 08 08
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کورش سلیمانی (زم)

تصویر هفته:
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ادامه مطلب پرتاب ماهواره جمهوری اسلامی ایران توسط کرملین :
موشــک داخلی دارد که میتوانــد در ازای همکاریهای اقتصادی و

نوعی قرارداد تجاری یا ســرمایه گذاری جدید یا توسعه یافته ایران و

برنامه فضایی نظامی خــود را در اولویت قرار داده و یک ماهواره را

این اســت که جمهوری اســلامی ایران و فدراسیون روسیه در فروش

نظامی در اختیار روســیه قرار دهد .ایران در ســالهای اخیر توسعه
در اپریــل  2020و یک ماهواره را در آپریل  2022به فضا پرتاب کرد

نفت به بازارهایی در سراســر جهان که از سیاســت تحریمهای غرب

کــه البته هر دو پرتاب ناموفق بود .مقامات ایالات متحده و خاورمیانه

حمایت نمیکنند ،با یکدیگر در رقابت هستند و چین کمونیست یکی

برای ارسال یک ماهواره کانوپوس  Vساخت روسیه به ایران هستند.

جمهوری اســلامی ایران از نظر واردات گندم از روسیه در ماه جولای

در ماه جون  2021اعلام کردند که مقامات روسیه در حال آمادهسازی

از آنها و در حقیقت بزرگترین آنان است.

 ،کــه قابلیتهای نظارتــی کل تهران را در خاورمیانــه و فراتر از آن

رتبــه اول را داشــت ،در حالی که قزاقســتان نگران از دســت دادن

پنتاگون در  20ماه مه هشــداری نادر به تهــران درباره انتقال احتمالی

می باشد.

گسترش میدهد».

صدها پهپاد به روسیه صادر کرد که مسکو می تواند از ان ها در جنگ
با در اوکراین استفاده کند .لوید آستین ،وزیر دفاع ایالات متحده ،در

رابطه با احتمال ارســال پهپادهای ایران به روسیه ،در پاسخ به سوال
خبرنگاران در مورد چشــم انداز آن گفت« :ما به جمهوری اســلامی

ایران توصیه می کنیم که این کار را نکند .ما فکر می کنیم این یک ایده
واقعا ،واقعا بد است .و». ...

جمهوری اســلامی ایران به روسیه به عنوان مشتری اصلی «جو» خود
در همین حال ،فدراســیون روســیه به طور فزاینده ای به مســیرهای

ترانزیتی از طریق جمهوری اسلامی ایران روی می آورد که دسترسی

به خلیج فارس و اقیانوس هند را برای نیازهای کشــتیرانی وارداتی و
صادراتی فراهم می کند.

در همین حال ،روسیه و جمهوری اسلامی ایران نیز اخیراً قراردادهای

مســکو و تهران نیز اخیراً چند قرارداد بزرگ ســرمایه گذاری نفت و

کشور در کاهش و بی اثر کردن تحریم ها در حوزه غیر نظامی و دفاعی

دارد روسیه را وارد پروژه  60میلیارد دلاری برای ساخت خطوط لوله

همکاری هوانوردی را با یکدیگر امضــا کردند که می تواند به هر دو
کمــک کند .در صورتی که تفاهم هوانوردی به حداکثر برســد ،تامین

منابــع قطعات هواپیما ،تعمیر و نگهداری و تعمیرات ،ارائه پروازهای

محمد علی فردین ،بهروز وثوقی _ درسهایی از بزرگواری

روسیه اعلام نشود .با این حال ،یک مشکل برای روابط این دو کشور

تجاری و حتی خرید هواپیماهای جنگنده روســی توسط ایران ممکن

است انجام شود.

گاز را امضــا کرده اند .به عنوان مثال ،جمهوری اســلامی ایران قصد
صادرات گاز به عمان و پاکستان بنماید.

در همین حال ،غرب ممکن اســت امیدوار باشــد که اگر فاز جدیدی
از مذاکرات با هدف بازگرداندن توافق هســتهای  2015یا برجام  -که

بر اســاس آن در ازای محدود کردن برنامه توسعه هستهایاش ،با لغو

شاید به خاطر داشــته باشید و شــاید هم به خاطر نداشته بیشترین تحریم
باشــید که در دوران قبل از انقلاب صحبت از ساختن یک از زمانی که غرب به حمله اواخر فوریه کرملین به اوکراین پاسخ داد ،ایران با مســکو ممکن است مهار شــود .مذاکرات وین برای احیای
فیلم با شــرکت فردین و بهروز وثوقــی بود ولی این طرح روســیه به عنوان تحریمشدهترین کشــور جهان جایگزین جمهوری برجام در چهارم آگوســت بــا حضور نمایندگان جمهوری اســلامی
هیچگاه عملی نشد.
اسلامی شده اســت .با توجه به این موضوع که هر دو کشور از سوی ایران ،فرانســه ،آلمان ،بریتانیا ،روســیه ،چین و آمریکا در پایتخت

تحریمها بر اقتصادش ،تقویت میشــود و در نتیجه نزدیکی فزاینده

غرب با بدترین تحریم ها روبرو هستند ،به سختی روزی می گذرد که

اتریش آغاز شده است.

آخرین تلاش برای ســاختن این فیلم توسط علی حاتمی،
صورت گرفت و نامبرده (یعنی علــی حاتمی) فیلمنامهای ادامه مطلب بزرگترين گردهمآيي ايرانيان يهودي در سراسر جهان* :
نوشــت که باب طبع فردین و بهــروز وثوقی بود و هر دو
در اين روز بر اســاس يك سنت هزاران ساله يهوديان ايراني به زيارت رفــاه حال بازماندگان يهوديان ايراني درگذشــته صرف نموده ،در يك
برای شرکت در آن روی موافق نشان دادند.
در ادامــه این گفت گوهــا فردین به علی حاتمی پیشــنهاد
میکند که فیلم را طوری بســازد که هر دو هنرپیشــه با هم
وارد صحنه شوند و هر دو هم با هم خارج شوند تا موضوع
مساوات و برابری رعایت شود.
فردین اضافــه میکند که طرفداران من (یعنی خود فردین،
نه من نگارنده) آنهایی هســتند که در جنوب شــهر زندگی
میکنند و طرفــداران بهروز (یعنی بهروز وثوقی) تیپهای
تحصیلکرده هســتند .بنابر این فیلم باید طوری تمام شــود
که نه ســیخ بسوزد و نه کباب و کسی اعتراضی نکند.

آرامگاههاي درگذشــتگان خود ميروند و براي روان آنها طلب آرامش حرکتي ملي و مذهبي اقدام به تجدید انتشار نيايشهاي ويژه سوكواران
به زبان عبري و با دبيرههاي فارســي ،عبري و انگليسي نمودهاند كه در
مي كنند.
اين روز قرار اســت هم چنان آن را به رايــگان و در ايدن مموريال در
امسال به دليل مصادف شدن اين روز با روز شنبه مقدس براي يهوديان ،دسترس علاقمندان قرار دهند.
اين مراسم در روز یکشنبه برگزار ميشود.
خبرگزاري ايرانشــهر پيشتر با اين چهره ايراني يهودي فعال در سازمان
با توجه به اين كه امروزه بخش بزرگي از ايرانيان يهودي در لسآنجلس ايدن مموريال پارک گفتگويي داشــته اســت کــه بخشهايي از آن در
زندگي ميكنند و آرامگاه اكثر درگذشــتگان ايشان نيز در ايدن مموريال صفحات داخلي اين شماره بازنشر گرديده است و هم چنین ایشان برای
پارك كه واقع در شــمال «سن فرناندو ولي» است جاي گرفتهاست ،در بازدیدکنندگان و زائران در زمینه چگونگی حضور در این آرامستان که
اين روز تاريخي جمعيت انبوهي كه بنا بر آمارهاي غير رســمي بيش از باید با آرامش روحانی توام باشــد که در خور و شایسته این روز است
ســي هزار نفر را در بر ميگيرد ،به طور همزمــان و در يک روز به اين  ،راهنمایی های جدیدی را توصیه کرده اند که در پایان گفتگو با ایشان
در همین شماره (  )326ایرانشهر دزج شده است.
مكان ميروند و در اين گردهمآيي ملي و خانوادگي شركت ميكنند.

در این جا بهــروز وثوقی به بزرگواری فردین پی میبرد و با توجه به تجربه ســاليان گذشته« ،شــان صداقتي» فرد نيكوكاري كه
این را هم اضافه کنم که فردین وقتی متوجه استعداد بهروز تمامي تجربه و تبحر خود در زمينه املاك را در ربع قرن گذشــته براي

شــده بود .بخاطر اینکه در فیلم «لذت گناه» اســم او را در
ردیف بالاتری ننوشــته بودند ،اعتراض کــرده بود .به هر
روی این دو گرچه رقیــب بودند ،رفیق بودن! را فراموش
نکرده بودند به روش همیشــه از خدمتهایی که فردین به
سینما کرده بود با احترام حرف زده بود.
بله موضوع وارد شــدن دو هنرپیشه معروف بطور همزمان
در صحنه و خارج شــدن آنها به همیــن عنوان در چندین
فیلم فارســی تکرار شد تا بین هنرپیشهها دلخوری دلگیری
پیش نیاید.
جنگ اکتبر ۷۳
وقتی که جنگ مصر اســرائیل در کیلومتر  ۱۰۱جاده ســوئز
به بن بست رسید به پیشــنهاد هنری کیسینجر وزیر خارجه
آمریکا قرار شــد کــه بین سپهســالاران درگیــر در جنگ
مذاکرهای بــرای پایان جنــگ صورت گیــرد و این طرح
طوری برنامه ریزی شــد کــه نظامیهــای متخاصم بطور
همزمان در دو طرف چادر صحرایــی به طرف میز مذاکره
بردند تا کســی دست بالا را در نشست نداشته باشد.
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

213-573-9635

*این مقاله برای نخســتین بار در ســال  2016در ایرانشهر منتشر شده است و اینک به روز شده

است.
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در کانون خبر:

بی خانمانها وکمبود آب آشامیدنی

مادر گرامی ایرانشهروند دارفانی را وداع گفته است
بدینوسیله به این دوست گرامی که بدون هیچ چشم داشتی

 Midnight Missionکــه در خیابان ششــم و ســن پدرو ،خوراک
روزانه بین بیخانمانها ،توزیع مینماید ،امروز اعلام کرد که در روز
بیــن  ۵۰۰تا  ۱۰۰۰نفر در صف خوراک میایســتند تا ناهار خود را
دریافت نمایند و بیش از هر چیزی به آب آشامیدنی خنک نیاز داریم.
گرمای هوا ،نیاز کسانی را که در کنار خیابان نشستهاند
به آب بیشــتر مینماید بطریهای آبهای ،تکافوی درخواستها را
نمیدهد.
بنیــاد غیرانتفاعــی  Water Drop LAنیز به کمک شــتافته و میزان
بالایی آب را در کنار خیابان قرار داده اســت و بیخانمانها هنگامی
که ابهای بطری تمام میشــود ،به لولهکشــی آب آتشنشــانی در
کنار خیابان پناه میبرند ،تا گرما زده نشــوند .گرچه شهرداری لوس
آنجلس ،شماری از آبخوریها موقت برای استفاده آنان از لولهکشی
شهر آماده کرده است ،اما کافی نیست.

در تمامی این ســالها یار و یاور ایرانشهر و ایرانشهریان در
مبارزه با رژیم جنایتکار اســلامی بوده اســت ،صمیمانه
تسلیت می گویم و نهایت همدردی خودم را اعلام می کنم.
بیژن خلیلی

 Mc Kinneyبزرگترین آتشسوزی کالیفرنیا در سال جاری
بزرگترین آتشسوزی کالیفرنیا در سال جاری از نیمروز آدینه ،گسترهای به
بزرگی  ۸۲مایل مربع را در برابر ماموران آتشنشانی نهاد.
این آتش سوزی که آتشسوزی  Mc Kinneyنام دارد و در کانتی Siskiyou
در منطقــه دور افتاده و کــم جمعیت کناره های رودخانــه  Klamathدر
نزدیکی مرزی با ایالت  Oregonو شمال کالیفرنیا  ۵۵۴۹۳اکر را سوزانده و
هنوز هیچ بخشی خاموش نشده است.
ماموران شریف دپارتمان و آتشنشــانها در اتوموبیلی سوخته ۲ ،جسد
را یافتهاند که هنوز شناســایی نشــده اســت و  ۶۰نفر از کسانی که از این
کوهپایههای جنگلی گذر میکردهاند از ســوی ماموران آتشنشانی نجات
یافته و به بیمارستانی در ســیاتل منتقل شدهاند و سپس به بیمارستانی در
ارگن فرستاده خواهند شد .اداره جنگلبانی ،منطقه را تا پایان ماه آگوست
بسته اعلام کرد.

به یار همیشگی ایرانشهر

ایرانشهروندگرامی

مصیبت وارده را به شما تسلیت می گوییم

همکاران شما در ایرانشهر

اطلاعیهایرانشهر:
به مناسبت درگذشت مادر گرامی ایرانشهروند ،صفحه
طنز سیاســی ایرانشــهروند به صفحه طنز سیاسی
ایرانشهر تغییر می کند تا بازگشت ایشان .
روابط عمومی ایرانشهر

چکهای کمکی برای رویارویی با تورم

تسلیت

کالیفرنیاییهــا تا ماه اکتبــر چکهای کمکی برای رویارویــی با تورم را
دریافت نخواهند کرد.
چکهایی که نخست قرار بود به نام کمک هزینه بنزین سکه بخورد ،سپس
به سبب فشــار تورم بر زندگی مردم ،کمک هزینه زندگی در دوران تورم
نام گرفت و گرچه از امروز قانون گذاران کالیفرنیا بر ســر کار خود باز می
گردند ،هنوز چکها در راه نخواهند بود و اگر مالیات سال  ۲۰۲۱خود را
تکمیل نکردهاید ،زودتر انجام بدهید زیرا برخی این کمک را به صورت
کاهش مالیات دریافت خواهند نمود و این روند از اکتبر تا ژآنویه به درازا
خواهد انجامید.
امروز اعلام شد که این کمکها به صورت کارت اعتباری خواهد بود و به
صورت واریز مستقیم به حساب بانکی نخواهد بود.
این گروه از کالیفرنیاییها ملاک دریافت کمک را خواهند داشت.
 – ۱آنهایی که برگههای مالیاتی خود را نه به صورت الکترونیکی ،بلکه به
صورت سنتی با کاغذ فرستادهاند.
 – ۲کسانی که چک مالیاتی خود را برای سال  ۲۰۲۰دریافت نمودهاند.
 – ۳مالیات دهندگانی که در سال  ۲۰۲۰بدهی مالیاتی داشتهاند.
 – ۴کسانی که بازپرداخت مالیاتی را برای سال  ۲۰۲۰دریافت نمودهاند.
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واضح است که یکی از بزرگ ترین دل مشغولی های ما
کهنه آوارگان غریب دور از وطن غم دوری از عزیزان
مان اســت و آرزوی دیدار آن هــا و وای به حال دل
سوخته کسی که ناگهان خبر شود که یکی از آن عزیزان

L

I

به ویژه عزیز ترین شان را هم از دست داده است.
شنیدیم که همکار محترم ما «ایرانشهروند» مادر گرامی
خودشــان را از دســت داده اند .هم میهن و دوست
گرامی نادیده ولی قلم آشنا ،درگذشت مادر را به شما
و همه دیگرعزیزان تان از صمیم قلب تســلیت گفته و
برای همه شما طول عمر ،سلامتی و صبر و استقامت در
تحمل این ضایعه جانکاه را آرزو دارم .من برادرانه در
ّ
غم سترگ بی مادری تان در غربت شریک شما هستم.

K

همکار شما در ایرانشهر پیر خراسانی

               



             

از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻧﻔﯿﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﺷﻬﺎی دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
)ﻗﻢ  -ﺗﺒﺮﯾﺰ  -اﺻﻔﻬﺎن  -ﻧﺎﯾﯿﻦ  -ﮐﺎﺷﺎن( ﺗﺮﮐﯽ  ٫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ  ٫اﻓﻐﺎﻧﯽ  ٫ﻫﻨﺪی
ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  5000ﮔﻠﯿﻢ و  15000ﻓﺮش اﺑﺮﯾﺸﻢ و آﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺪرن ﻣﺎ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺮوﯾﺲ



 ﻗﻢ  -ﺗﺒﺮﯾﺰ  -اﺻﻔﻬﺎن  -ﻧﺎﯾﯿﻦ 



 
 


 
 



ﻓﺮش  -ﻃ��  -ﻋﺘﯿﻘﻪ ﺟﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪی ﺧﺮﯾﺪارﯾﻢ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻓﺮش ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮔﺎﻟﺮی ﻓﺮش ا ﺑﯽ ﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﺪد ) ﮐﻮﺳﻦ دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ﮔﻠﯿﻢ ” ( 18ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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اخبار بیزینسی:

«آشپزخانه صوفی» ،طعم غذاهای ایرانی در قلب آتالنتا

«آشپزخانه صوفی» یا « صوفی کیچن» ،رستوران مجهزی است که غذاهای صورت می گیرد.
اصیل ایرانی را در محله بروک وود آتلانتا سرو میکند .این رستوران که در آشپزخانه صوفی در سال  2010افتتاح شد که از آن زمان خود را به عنوان
موقعیت مناسبی بین «باک هد و میدتاون » در خیابان پیچ تری آتلانتا واقع برترین رستوران ایرانی در آتلانتا تثبیت کرده است.
شده  ،از شما دعوت می کند تا مهمان نوازی گرم آنها را تجربه کنید و از یک
مهمانی با احســاس لذت ببرید« .آشپزخانه صوفی» هفت روز هفته برای در این رســتوران  ،شما طیف وسیعی از غذاهای ایرانی را تجربه خواهید
صرف ناهار و شام در خدمت شما می باشد.
کرد که می توانید در سال غذاخوری زیبا و یا در پاسیو بزرگ آن ،از صرف
غذاهای اصیل ایرانی این رستوران ،شامل غذاهای سالم و سنتی است که غذاهای متنوع در فضای باز لذت ببرید.
قدمتشان به بیش از هزار سال می رسد .افرادی که مایل هستند طعم غذاهای
متفاوتی را تجربه کنند ،متوجه خواهند شد که غذاهای ایرانی شباهت زیادی
برای اطلاعات بیشــتر و یا رزرو جا می توانید با شماره )404( 888-9699
با غذاهای یونانی و دیگر غذاهای مدیترانه ای دارد.
تماس بگیرد.
در منو این رستوران ،می توانید از طعم انواع کباب ،هوموس ،نان تنوری،
غذاهای دریایی و بسیاری از غذاهای بادمجانی لذت ببرید .همه غذاها در آدرس «آشپزخانه صوفی» یا « صوفی کیچن» :
این رستوران ،هر روز با استفاده از مواد اولیه محلی و سالم تهیه می شوند.
«آشــپزخانه صوفی» یا « صوفی کیچن» ،بــرای پذیرایی در میهمانی های
خصوصی ،جشــن های رســمی و اداری در خدمت شما می باشد .این
رســتوران خدمات کاملی را در محلی مناسب برای گروه های بزرگ ارائه
می دهد و همچنین تحویل از طریق  Zifty.comو سفارشــات پیکاپ نیز

منبع:

Sufi`s Kitchen
1814Peachtree St. NW
Atlanta, GA 30309
www.sufisatlanta.com

آشپزخانه علی بابا ( علی بابا کیچن )
با غذاهای ایرانی و مدیترانه ای در ایالت کنکتیکت

«علی بابا کیچن» یا «آشپزخانه علی بابا» با غذاهای خاورمیانه ای ،مدیترانه ای جدید بازگشــتند  .غذاهایی که این زوج ســرو می کنند متمایز از فود
ای و حلال در خدمت شما می باشد.
کارتهای غذای معمولی است.
در این آشــپزخانه غذاهایی از جمله :جوجه زنجبیلی ،سمبوسه ،فلافل ،درحال حاضر ،منوی آنها الهام گرفته از غذاهای معروف فودکارتی نیویورک
رول گل کلم ،باقلوا و دیگر غذاهای و دسرهای دلپذیر سرو می شود.
و ترکیبی از غذاهای خاورمیانه و جنوب آسیا است .مشتریان این رستوران
با هزینه بیش از  10دلار می توانند یک نوشیدنی کوچک رایگان نیز بنوشید.
مدیریت این آشــپزخانه به همراه همسرش ،کســب و کار خود را با یک
کامیون (تراک) زیبایی در ســال  2000شــروع کردند که غذاهای هندی و
مدیریت علی بابا کیچن می گوید« :مشــتریان ما همیشه ما را به عنوان یک
پاکستانی سرو می کردند.
«گنج پنهان» می پنداشتند و از این رو نام « علی بابا و چهل دزد » را در زمان
در آن زمان آنها به عنوان اولین فود کارت غذاهای جنوب آســیا در منطقه افتتاح رستوران در سال  2014برای رستورانمان برگزیدیم« .
شناخته می شــدند که در واقع ،فودکارت غذاهای آنها ،جزو اولین ها در
نیوهون بود.

آدرس علی بابا کیچن:

این زوج پس از چند سال کار با فود کارت ،اولین رستوران خود را برگرفته
از نام دخترشــان بنام «نور محل» در شــهر ارنج از ایالت کنتیکت افتتاح
کردند .پس از آن ،در ســال  2006رستورانشان را فروخته و دوباره با ایده

986 Dixwell Ave Hamden, CT 06514
alibabaskitchen.com
Tel: (203) 535 - 1164

در کانون خبر:

کتاب «آخرین شاه» -آمریکا ،ایران و سقوط سلطنت پهلوی -منتشر شد
«ری تکیه» نویسنده کتاب «آخرین شــاه»-آمریکا ،ایران و سقوط سلطنت پهلوی -تفسیرهای
جدیدی از وقایع مهم از جمله کودتای  1953علیه نخست وزیر محمد مصدق و ظهور روح الله
خمینی و تاریخ پیچیده ایالات متحده و ایران را به طور قابل توجهی بیان می کند.
این کتاب دیدگاهی جدید در مورد تاریخ ایران و آمریکا از زمانی که آخرین شــاه ،محمدرضا
پهلوی ،در سال  1941بر تخت سلطنت نشست تا انقلاب  1979که حکومت اسلامگرای کنونی
را به قدرت رساند ،را بازگو می کند.
نویسنده کتاب «آخرین شاه» بر این باور است که انقلاب جمهوری اسلامی در ایران ،همانطور
که بسیاری معتقدند ،سرنگونی یک دست نشانده قدرتمند ایالات متحده توسط مردم نبود ،بلکه
به دنبال دههها فروپاشــی نظام سیاسی ایران با حاکمیتی مستبد که خواستار وفاداری ولی فاقد
قدرت شخصی برای تصمیمگیری سخت بود ،تا اینکه در نهایت وی حمایت جامعه ایران را از
دست داد.
«ری تکیه » پژوهشگر خاورمیانه ،دراین کتاب  ،تفسیرهای جدیدی از بسیاری از رویدادهای
مهم  -از جمله کودتای  1953علیه نخست وزیر محمد مصدق و ظهور روح الله خمینی  -ارائه
می دهد و درک ما را از تاریخ پیچیده و دشوار ایران و آمریکا به طور قابل توجهی مورد بازنگری
قرار می دهد.
منبع خبر ترجمه شده:
https://www.cfr.org/book/last-shah-new-paperback
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مقاله:

همخوانی ضرب المثلهای ایرانی و افکار عالمان یهودی در تلمود

نوشته  :داریوش فاخری

«تنها چیز جدید در این دنیا تاریخی است که نمی دانید»
َهری ترومن ،سی و سومین رئیس جمهور آمریکا
ضرب المثلها نمودار سنتهای فرهنگی یک جامعه و قومی ملتها هستند.
این گونه مثلها بر زمینه حس مشترک یا تجربیات مردم تکیه دارد که غالبا داستانی پندآموز
در پس آنها نهفته است.
زبان ســاده و روشنگر ضرب المثلها جمله ای کوتاه شده از قصه اي عبرت آميز و بلند
اســت که با زبانی اغلب استعاری ژانرایی ویژه را در فولکلور جامعه در کنار اساطیر و
داستانهای موجود  ،به خود اختصاص میدهد.
با آنکه هر فرهنگی ضرب المثل های منحصر به فرد خود را دارد ،ولی از آنجا که مردم
از زبان ها و فرهنگ هایی که با آنها در تماس هستند وام می گیرند و به دلیل عدم تاریخ
مکتوب  ،سرچشمه برخی از این ضرب المثلها روشن نیست .
قدر مسلم این اســت که ضرب المثلها پایه علمی نداشته و در عرصه دانش قرار نمی
گیرند .هدف اصلی بیشتر تعمیم و پیشبرد اخلاقیات و اصول اخلاقی و آراء معنوی مقبول
جامعه حتی قبل از ظهور ادیان بزرگ بوده است.
نمونه ای چند و در پایان  ،هدف این نوشتار.
گیرم پدر تو بود فاضل
هیچ کس به خاطر شایســتگی های پدرش از لذت های دنیــای آینده بهره نمی برد– .
میدراش تهیلیم۱۴۶:۲ ،
مردی که خوب نیست  ،نمی تواند به خوبی پدرش تکیه کند – .میدراش تهیلیم۱۴۶:۲ ،
ظلم بر خود می کند  ،هر کس به کس ظلمی کند.
ظالم به خودش ظلم می شودُ - .ز َهر ۸۳،الف
سیر از گرسنه خبر نداره
انســان قبل از غذا خوردن ،دو دل دارد (به گرسنگی دیگری هم توجه می کند) .بعد از
خوردن غذا فقط یک دل دارد (فقط خودش را در نظر می گیرد و باور نمی کند که رفیقش
واقعا گرسنه است) - .باوا باترا۱۲ ،ب ۳:
کافر همه را به کیش خود پندارد.
احمق همه را احمق میپنداردِ - .
کوه ِلت َربا ۱۰ ،
یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند بیرون بیاورند.
آنچه را که یک احمق خراب می کند ،هزار عاقل نمی توانند آن را تعمیر کنند – .ترات
ها ِکناعوت ،بِت جاناتان  -هر دو گفته های عامیانه است.
دانا به اشاره ابرو کار کند و نادان به زخم چوگان
(دانا با اشاره ابرو كار كند و نادان به زخم چوگان)
به عاقل یک چشمک و برای احمق یک مشت - .میدراش میشله۲۲ ،
هرکس به زبانی صفت حمد تو گوید .بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه
همه کســانی که خدا در دنیای خود آفریده او را ســتایش می کننــد و برای او آواز می
خوانندُ - .ز َهر ۱۲۳،الف
روزی دست خداست
خداوند آفرید و روزی می دهد  -تانهوما ،بوبر ،وایِرا ،پار۲۴ .
راه رسیدن به صراط مستقیم پیوند و ارتباط با خدا است
قرآن در سوره «آل عمران» آیه ۱۰
کسی که در صراط مستقیم قدم می گذارد ،خدا را گرامی می دارد – .بمیدبار َربا۸،۳ ،
با «تقلید از خدا» به شناختی ذاتی و معرفتی درست هم درباره خدا و هم در اشیا و امور
دست می یابیم
ابن عربی  ،موسس عرفان نظری  ،در طرح معرفت شناسی خود
از خدا تقلید کنید  -سوتا۱۴ ،
ِ
ِب ْس ِم َّ ِ
يم  -به نام خداوند بخشنده مهربان
ح
الر
ن
الر ْح َم ِ َّ ِ
اهَّلل َّ
ابا شــائول گفت :از خدا تقلید می کنم .همانطور که او مهربان و بخشنده است ،من نیز
رحیم و بخشنده خواهم بودِ – .مکیلتا شیرا  .۳،نیز رجوع کنید به شبات۱۳۳ ،
علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی
و
عالم بی عمل یعنی زنبور بی عسل!

خوشا به حال کسی که کردارش از علمش بیشتر باشد- .الیاهو َربا ۱۷ ،
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

کسی که آزار می بیند و در عین حال سکوت می کندَ ،حسید (خدا شیفته  -یا به
قول حافظ  ،رند خراباتی) نامیده می شود – .یالکوت به مزامیر۶۲۹ ،
از دل برود هر آنکه از دیده برفت

دل فراموشکار استَ - .سن ِهدریا۳۵ ،
یا

رطب خورده ،منع رطب چون کند؟
واعظان کاين جلوه در محراب و منبر ميکنند.
چون به خلوت ميروند آن کار ديگر ميكنند

چیــزی را که به خودت اجازه می دهی بر دیگران حرام نکن – .شــرموت َربا،
۲۵،۸
فرزند اگر چه عیب ناک است .در چشم پدر زعیب پاک است

ســوی او پرتاب شد .اسکندر می خواست آن را روی ترازو وزن کند و بر وزنه
دیگر ترازو طلا و نقره بگذارد ،اما جمجمه سنگین تر بود .طلای بیشتری اضافه
کرد  ،اما فایده ای نداشت.به توصیه حکیمان مقداری خاک روی چشم گذاشت
و بلافاصله وزنه محتوی طلا سنگین شد.
حکما به او گفتند " :این به ما می آموزد که چشم انسان از تمام طلاهای موجود تا
زمانی که با خاک گور پوشیده نشود سیر نمی شود - ».تَمید۳۱ ،
قانع بنشين و هر چه داری بپسند؛
قناعت كن بدان يك نان كه داری؛

از سهمت شاد باش و از اندکی که داری لذت ببرِ - .د ِرخ اِ ِرتز زوتا۳ ،
شفا بایدت داروی تلخ نوش – سعدی
چیزهای شیرین برای زخم مضر است - .بابا کما۸۵ ،
َکل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی
اگر بابا بيلزنی ،باغچه خودت رو بين بزن
اگر جراحي بلدی  ،اول روده خودت رو جا بگذار
اگر زير ابرو برداري ،برو زير ابروی خودت رو بردار
اگر الالیی بلدی  ،چرا خودت خوابت نميبرد

انسان نبايد بگويد :تا جايي كه بتوانم خواهم خورد و بياشامم و فلاکبرایم مهیا
میکند  .بلکه باید برای رزق و روزی خود تلاش کند - .تانهوما َویِتزه۱۳ ،
از تو حرکت ازخدا برکت

انســان باید با دو دســت خود کار کند و حتم ًا خداوند بــرای او برکت خواهد
فرستاد - .تانهوما َویِتزه۱۳ ،
کار عار نیست

هیچ کاری ،هرچند متواضعانه ،مایه شرمساری نیست - .نِداریم ۴۹ ،ب
گفت  :چشم تنگ دنيا دار را  ---يا قناعت پركند يا خاك گور ! گلستان سعدی

شاه اسکندر مقدونی در دروازه بهشتدرخواست پذیرش کرد.
پاسخ این بود" :فقط صالحان میتوانند وارد اینجا شوند".
به ناچار درخواست هدیه ی نمود .تکه ای از جمجمه انسان با یک چشم باز به

گفتا که «کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت»
ناصر خسرو
ربای هیلل جمجمه ای را دید که روی ســطح آب شــناور بود .گفت  :چون دیگران را
غرق کردی ،تو را غرق کردنــد .و در نهایت آنهایی که تو را غرق کردند غرق خواهند
شد .اندرز پدران  -فصل دوم
هر که بامش بیش  ،برفش بیشتر

هر چه اموال بیشتر باشد ،اضطراب بیشتر است  -اندرز پدران  -فصل دوم
***

که البته گاهی هم توافق نظر در برداشتها وجود نداشته،

سر سگ بودن بهتر از دم شیر بودن است

دم شیر باش و نه سر روباه  -ربای یونا  -اندرز پدران  ،فصل چهارم

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد

مار گزیده از طناب می ترسد - .کتاب کوهلت َ ،ربا ۷،۴ ،
گنه کرد در بلـــــــــخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری

در این گیتی سراسر گر بگردی
خردمندی نیابی شادمانه
شهید بلخی

ضرب المثلی است که " :شیلا گناه کرده است ،اما جاناتان جریمه میشود  - ".روت َربا
۱،۴ ،

زیرا حکمت فراوان  ،غم فراوان بار میاورد و هر که علم را می افزاید  ،غمش افزون می
گردد  -کتاب جامعه از سلیمان پادشاه فصل او
***
هدف من از این نوشتار
با آنکه از زمان صدر اســلام به بعد  ،علما و مذهبیون نشسته بر مسند حکم  ،مسلمانان
را از خواندن آنچه «اســرائیلیات « مینامند  ،بر حذر می داشتند  ،ولی مراوده و آمیزش
یهودیان به مردمی که با آنان می زیستند باعث شد که مسلمانان برای درک تفسیر آیات
قرآنی ،تفصیل و تفسیر اشارات متعدد اما گذرای قرآن به روایات تورات و دیگر کتب
یهودی  ،به آنان روی بیاورند.
ت بنامهای کعبالأحبار ،وهببن منبّه از دانشمندان زمانه خود بودند که در
دو شخصی 
شهرها و آبادیهای تازه مسلمانان میگشتند و «اسرائیلیات” و احادیثی را برای آنان نقل
میکردند که جنبۀ حکمتآمیزداشت و گاه در زمرۀ کلمات قصار محسوب میشدند.
به جرات میتوان گفت که بیشتر شاعران ،نویسندگان و تمام مفسران در آثار خود به این
احادیث و اسرائیلیات پرداختهاند.
عبداللهبن عمرو بن عاص و ابوهریره نیز هزاران حدیث از پیامبر اسلام تهیه و به گوش
تازه مسلمانان رسانیده اند.

آب دهانی که انسان به سمت بالا پرتاب می کند ،روی صورت خود می ریزد- .
ِ
کوهلت َربا۷،۹ ،
روزی ز سر سنگ عقابی بهوا خاست
واندر طلب طعمه پر و بال بياراست
ناگه ز یکی گوشه ازین سخت کمانی
تیری ز قضای بد بگشاد برو راست
در بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز
وز ابر مرو را به سوی خاک فرو خواست
زی تیر نگه کرد پر خویش برو دید
گفتا «ز که نالیم؟ که از ماست که بر ماست»
ناصر خسرو

در ایــن مبادلات پایاپای  ،جای پای ادبیات و نظرگاه ها صوفیان ایرانی را نیز میتوان در
جوامع یهودی دنیا پی گرفت.
ابن َمیمون  ،یکی از بزرگترین علمای مذهبی و فلسفه یهود و پزشک صلاح الدین ایوبی
 ،در نوشته ای به یک ربای دیگر  ،با استفاده از داستانی از ابراهیم ادهم  ،استفاده اهمیت
روش متانت و بردباری در سلوک روحانی صوفیان اسلامی را توصیه می کند  .پسرش ،
ابراهیم بن موسی بن َمیمون که پس از مرگ پدر در  ۱۲۰۴ریاست جامعه یهودیان مصر
را در  ۱۹سالگی به عهده گرفت  ،کتابی دارد بنام « راهنمای جامع برای خادمان خدا”.
وی در این کتاب  ،صوفیان ایرانی را میســتاید و به پیروانش توصیه میکند تا شــیوه ای
صوفی یهودانه بپرورند.
داستانها  ،آموزه ها و عملکرد صوفیان عارف اسلامی به یمن مترجمان  ،جهانگردان و
تاجران یهودی راه خود را به اروپا باز نمود و به شوریدگان الهی یهودی رسید .یکی از
اثرات ژرف و عمیق این افکار را میتوان در جنبش « شبتا ِزوی” یافت که به باور پیروانش
مســیح موعود بود .افکار عارف و صوفیان اســلامی از این طریق به جنبش حاسید ها
(خدا شیفتگان = صوفیهودان) قرن هجدهم اروپای مرکزی راه یافت که اثرات بارزی در
عملکرد و باورهای آنان داشته و دارد.
به عنوان نمونه جای پای داستانی از مثنوی را میتوان در داستانی یافت از ربای کارلین ،
صوفیهودی در قرن نوزدهم در اروپا  ،که لغت «من” را تنها شایسته خدا میداند و فرد را
از بکار بردن آن برای معرفی خود منع میکند.

عیب کس منگر به عیب خود ببین
آبکش به آفتابه میگه دو سوراخه
سير را باش كه طعنه به پياز ميزنه
كالغ به كالغ میگه روت سياه
كور خود است و بينای مردم

انسان هر بیماری پوستی را می بیند جز بیماری خودش – نِگاییم۲،۵ ،
اول جلو خونه خودت را جارو کن بعد خونه همسایه

قبل از اینکه دیگران را پاکسازی کنی ،خودت را پاک کن - .باب ِمتزیا۱۰۷ ،
تف سر باال ،برمیگرده بریش صاحبش

دیگ به دیگ می گوید :رویت سیاه

بخور بخواب کار من است خدا نگهدار من است

کتاب اندرز پدران

کتاب جامعه از سلیمان پادشاه

دل بیغم دراین عالم نباشد  ---اگر باشد بنی آدم نباشد

اگر مردی در تابستان شخم نزند ،در زمستان چه می خورد؟  -میدراش میشل۶ ،

***

***

مرد را نه به گفته مادرش ،بلکه بر اساس اظهار نظر همسایگانش قضاوت کنید.
 -میدراش تهیلیم۴۸،۲ ،

وقتی که جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود ؟

در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب

بر انسان واجب اســت که برای هر نفسی که می کشد ،خداوند را حمد کند- .
برشیت َربا۱۴،۹ ،و برشیت َربا ۲،۷

به پزشکي که خودش ناخوش است معمولا گفته مي شود« :خودت را درمان کن و بعد
ديگران را درمان کن» – .میدراش آگادات برشیت۴،۲۴ ،

مردم می گویند" :ســازنده تیر اغلب با همان سلاح هایی که می سازد کشته می
شود - ".پِساهیم۲۸ ،

عیب درونت را به همنوعان نسبت مده  -بابا ِمتزیا۵۹ ،

تَنهوما بوبر ِر ِهه ۱۲ ،

هیچ مردی در جهان عاری از درد نیست – .یالکوت ِ
شیمونی تو اِ ِکب۸۵۰ ،
زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری

سعدی

یک زن یک مرد جوان فقیر را بیشتر از یک پیرمرد ثروتمند دوست دارد - .روت
رابا ۶،۴ ،
ملانصرالدین

مرکز جهان همین جایی است که االن من ایستادهام

ورت۸ ،
مرکز جهان دقیق ًا همان جایی است که شما ایستاده اید - .ب ِ ُک ُ
در شهر نی سواران باید سوار نی شد

وارد شهر که شدی .آداب و رسومش را رعایت کن – بمیدبار َربا۴۸،۱۴ ،
چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نيک بزرگان نهان

کسی که بزرگی دیگری را میبیند باید به او احترام بگذارد - .پِساهیم۱۱۳ ،
حافظ

درياب ضعيفان را در وقت توانايي

بــا ثروتت صدقه بده و کار نیک بکن که وقتی که بی مال هســتی نمی توانی -

« همخوانی ضرب المثلها و افکار عالمان تلمود یهودیان» نشاندهنده اذهان کاوشگرانه
عوام و دوستی مردم با مردم است.
هدف من از این نوشتار در وهله اول  ،نشان دادن همخوانیهای اخلاقی بین یهودیان و
جامعه بزرگتری که بیش از  ۲۵قرن در آن زندگی کردند بوده است .اذعان دارم که حاصل
 ،تکیه بر نوشته های پراکنده و حافظه ام ،دسترسی بسیار کم به منابع لازم  ،در کنار نیم
قرن دوری از ایران ،تنها نوک قله کوه یخی بلندیســت که بخش عظیم و اصلیش هنوز
زیر آب است .روایات و نوشته های پراکنده از پادشاهانی از مادران یهودی ،ملکه های
هخامنشی  ،اشکانی و ساسانی ،دانشگاهها و اساتید  ،همرزمان یهودی خبر میدهند .در
دوران پس از اسلام  ،ورق برگشت و راههای همکاری و مبادلات فکری  ،مانند دوران
اخیر دولت جمهوری اســلامی ایران  ،بر یهودیان بسته شد و یهودیان از پرداختن سهم
خود در بهتر ســازی ایران محروم مانده و مانده اند .یهودیان در دوران اســلامی برای
مشارکت در امور فرهنگی مملکت خود مجبور به تغییر دین و نام شدند تا به صورت فی
لسوف ،وزیر ،منجم  ،مترجم  ،پزشک  ،نویسندهو شاعر و مورخ  و حدیث نگار و غیر
ه سهمی در اعتلای ایران بپردازند.
باور دارم از آنجا که تاریخ مبادلات فکری  یهودیان ایران با هموطنانشانبصورت پیوست
ه و از نظرگاه پژوهشهای عالمانه بررسی نشده ،این مهم بهنیروی جمعی از پژوهشگرا
ن معتبر و سالها تحقیق و تفحص نیازمند است.
در وهله دوم  ،چرچیل  ،نخســت وزیر پیشین انگلســتان جمله معروفی دارد به این
مضمــون که « :هر چه به عقب تر نگاه کنید ،جلوتــر را می توانید ببینید» .برای تحقق
بخشیدن به ایرانی بهتر بررسی آنچه بود به ما کمک خواهد کرد که بدیها و نارساییها را
تکرار نکنیم  .
با این امید ,بدرود

6

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 326آدینه  5آگست 2022

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 326 AUGUST ,5 , 2022

طنز و خبر:

صفحه طنز در غیاب ایرانشهروند

مردم ایران در آستانه تاســوعا و عاشورا  ،از دشنام دادن به کشندگان امام
حسین و بیت او در صحرای کربلا منع شدند.
در یک فراخوان عمومی از مردم ایران در آستانه تاسوعا و عاشورا خواسته
شــد به منسوبین شمر و یزید و ابوسفیان به دلیل قرابتی که با امامان شیعه
دارند خودداری کنند.
در این فراخوان آمده است
عصبانی شدید به خواهر شمر فحش ندین چون خواهر شمر زن حضرت
علی همان « ام البنین» مادر حضرت ابوالفضل است .به مادر شمر هم فحش
ندین چون مادر شمر ،مادر زن حضرت علی است در ضمن به خواهر یزید
هم فحش ندین چون زن امام حسن است .به ابوسفیان و عمر و ابوبکر هم
فحش ندین چون هر سه تای اونها پدر خانمهای حضرت محمد هستند.
بهتره به خودتون فحش بدین که  ۱۴۰۰ســاله بازیچه اختلاف خانوادگی
عربها شدین و خیال خودتون راحت کنید.
ایرانشهر :این اعراب نام برده شده در بالا هر اختلافی که با هم داشته اند با
یکدیگر برای کشتار و غارت مغلوب شدگانشان از جمله ایرانیان اتفاق نظر
داشته اند.

طنزی تلخ :
در این سیاه بازی حجاب و بی حجابی و  .....که راه انداختن
دلم نیامد داستان کوری و نوری را براتون نگم
یکی کوری که نور بود و دیگری نوری که سیاهی و تاریکی بود :
شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر می زیستند .یکصد و چندی سال
پیش .این در ایران ،آن در لهستان.
کوری و نوری !!
هر بیمار سرطانی درمانش را به ماری کوری مدیون است و این شامل همه روحانیون هم
می شود آنها هم اگر بیمار شوند به مادام کوری مدیون هستن .چون علم تبعیض ندارد.
شــیخ فضل الله نوری ،آن زمان که عمامه بر ســر میکوفت و کف بر دهان می اوردکه؛
ایهاالناس !...دختران خود را به مدرسه نفرستید ،تا کافر و بی دین نشوند!...
و آنطرف...
دختری که به «ماری کوری» شهرت یافت،
در رشته ی فیزیک لیسانس گرفت ،و کمی بعد به فرانسه کوچید ،و در آنجا با فقر و نداری
زیست ،و به دعوت یک پروفسور ،در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد.
« نوری و کوری» را باید همزمان پی گرفت .صحنه ای از این و صحنه ای از آن.
در صحنه ای به تماشای ضجه ها و و منبرها و حدیث ها و زن زن کردن های شیخ فضل
الله نوری بنشینیم ،و در صحنه ی دیگری به تماشای تحصیل و تحقیق «ماری» در دانشگاه
و آزمایشگاه و فیزیک و فرمول و لوله های آزمایشگاهی و مواد و خواص!
«نوری» را تجسم کنید؛
که زن را با اســتناد به آیات و احادیث و روایات در همان َدخمه های ذلت تاریخی اش،
به زیر ِگل می برد ،و زن را نصف مرد می داند و «کوری» را ببینید که در آزمایشگاه ساده
و محقرانه اش ،کم کم به کشفی ِس ُترگ دست می یابد که زن و مرد و همه بشریت ،همه ی
ِ
مدیون او باشد
تاریخ و همه ی آینده،
ماری کوری،

رابطه ریال و روبل و کالهبرداری پوتین
به نظر می رسد پوتین در زمانی که به اوکراین تجاوز کرده بیکار ننشسته و
به نوعی چند تجاوز آشــکار اقتصادی را به جمهوری اسلامی جنایتکار و
خیانتکار تحمیل کرده است .فروش نفت روس به چین به جای نفت ایران
 گره زدن برگشــت امریکا به برجا م به منافع روسیه و آخرین شاهکار اوکارت اعتباری « میر » روسی که در این زمینه تجزیه و تحلیل زیر را بنگرید.
طی توافقی که میان پوتین با ایران برای جایگزین کردن سیســتم مبادلات
مالی سوویفت صورت گرفت ،قرار بر این شد که با اتصال سیستم بانکی
روسیه به نظام بانکی ایران ،از کارت اعتباری بانکی روسیه به نام «میر» در
ایران استفاده شود که این کارت به زودی فعال خواهد شد.
براســاس این قرارداد ،هر شهروند روس میتواند از این کارت در داخل
ایران تا ســقف پانصد میلیون تومان در سال برداشت انجام دهد و شرکت
روســی میر در انتهای سال مالی خود شــروع به بازپرداخت این مبلغ به
سیستم بانکی ایران طی سه قسط و در یک سال نماید.
اکنون با توجه به اینکه در سالانه حدود  ۱۲۰۰۰گردشگر روس به ایران سفر
میکنند و حدود  ۳۰۰۰کارمند روس هم در بخشهای مختلف صنعتی و
نظامی ایران مشغول به فعالیت هستند ،قرارداد منعقد شده به معنای اهدای
وام با بهره صفردرصد به  ۱۵۰۰۰شــهروند روس ،آن هم با بازپرداخت با
مهلت تنفس یکساله و در مجموع یعنی مبلغ  ۷۵۰۰میلیارد تومان وام با بهره
صفردرصد به شهروندان معزز روس؛ و آن ها میتوانند در ایران هرطور که
میخواهند این وام را هزینه کنند.
بدین ترتیب ،در شرایط بحرانی اقتصاد کشور حتی اگر این شهروندان روس
تنها با این مبلغ هنگفت دلار بخرند و آن را در موعد سررسید پرداخت کنند
شاید صدها میلیون تومان سود به جیب بزنند.
امکانــی که برای مردم ایران حتی در مقیــاس ده میلیون تومان هم وجود
ندارد.
معنای دوگانه « به تخمم»
در زبان فارسی

خايه گوسفند
چندی پیش یکی جهت خرید گوشت به یکی از
قصابیهای آشنا مراجعه کرد
جهت مزاح از قصاب خواستیم که یک عددخایه
گوسفند (دنبلان ) را وزن کرده و تعیین قیمت کند
!!؟؟
شد وزن  200گرم ،قیمت  40000تومان
با این وضعیت این قضیه روشــن می شــود که
دراوایل انقلاب با  40000تومان می توانســتیم
تفریبا یک گله گوســفند ( 200راس) ،در دوره
حکومت رفسنجانی تقریبا (  20راس ) ،دردوره
حکومت خاتمــی (یــک راس ) ،در حکومت

میوه ی دنیای فهم بود،
و شیخ فضل الله نوری میوه دنیای جهل.
دنیای علم و جهان بشریت،
بنیان عکســهای رادیولوژی و خواص گســترده ی رادیو اکتیویته را مدیون ماری کوری
است.
کوری در یکی از یافته هایش ،کشــف کرد که پرتوهای رادیوم میتوانند بافتهای زنده ی
اندامها را از بین ببرند .بعدها ،پزشکان و پژوهشگران علوم پزشکی دریافتند که با اعتنا به
کشف کوری ،میتوانند غدهها و بافتهای بدخیم را که در سرطان و همچنین بیماریهای
پوستی و غدد ترشحی بروز میکنند ،از بین ببرند.
«نوری» بخاطر فریاد های نادانی اش  ،از پله های دار و کُشت کشتار بالا رفت ،و «کوری»
دو بار از پله های آکادمی نوبل برای دریافت دو جایزه ی نوبل...
شیخ فضل الله نوری ،بلندگوی تکرار حرف هایی بود ،که زن را اسیر و کُلفَت و فلک زده
ونصف مرد میخواست،
و آنطــرف ماری کوری ،که از این باورهای بی پایه رهیده و رها بود ،و فراتر و جلوتر از
ِ
ِ
سلامت بشریت.
گسترش علم و رشد و
میلیاردها مرد ،پرچمداری شد ،برای
دنیای علم و جهان بشریت،
بنیان عکســهای رادیولوژی و خواص گسترده ی رادیو اکتیویته را مدیون «ماری کوری»
است.
او که «کوری» نامیده می شد ،یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد ،و آنکه «نوری»
نامیده می شد ،دنیای جهل ،کوری،کری و خرافات را نمایندگی می کرد ،که نتیجه ی آن
جهل امروز جامعه ماست.
ایرانشــهر :هیچ گاه فراموش نکنید که احمد فردید فیلســوف ! ایرانی و جلال آل احمد
نویسنده و سرآمد نویسندگان سالهای  ۳۰و  ۴۰هوادار همین شیخ فضل الله نوری بودند
که او را شیخ شــهید می نامیدند و اکنون که میراث گرگ به کفتار رسیده ،مشروعه دوران
مشــروطه به ولایت فقیه جمهوری اسلامی تبدیل شــده و خامنه ای ضد بشر شیخ فضل
الله نوری مجسم شده است .تا چه زمانی برسد که هواداران دموکراسی  ،سکولاریسم و
آزادی او را به مانند شیخ به دار مجازات بیاویزند.

در یک ویدیو خانگی که در شــبکه های اجتماعی به گستردگی
پخش شده اســت ،مجلس عروسی را نشان می دهد که جوانان
البته از نوع مرد ،دارند با آهنگهای شاد می رقصند و آخوندی
در مخالفت با آن ها داد و بیداد به راه انداخته تا بالاخره جوانان او
را از مجلس شــادی اشان به بیرون پرتاب می کنند .نکته نویس
ایرانشهر نوشته است:
طفلی ها چه عروسی سادهای گرفته بودند .انگار تنها دلخوشی آنها از
مراسم همین رقص بود .نمیدانم چرا در فرهنگ ما مدام ترویج غم و
عزاداری میشه .چرا روحانیون ایران نقش جدی و عبوس و ضد شادی
را به خود گرفته اند .معنویت قرار است در نهایت آدمها را به شادی و
آرامش برساند .محرم ،ماه آگاهی از ظلم است و ایستادگی در برابر آن.
یک ماه عزاداری و غم و زنجیر زنی ،سیستم روان و اعصاب را بهم می
ریزد .یک نوع خود آزاری محسوب می شود و با موضوع شفقت ادیان
مغایر است .هیچ جا درج نشده که باید یک ماه عزاداری کرد .هر کسی
بنا به اعتقادات خود روش متفاوتی دارد که خیلی شخصی است .در
فرهنگ هایی که گاه با جنبه شوخی و طنز به پیامبران و رهبران مذهبی
برخورد می کنند تقدس و اعتقادات شان حقیقی تر است تا این جدی
بودن های خشک و خشن که به ویژه در برخی از طرفداران اسلام دیده
می شود .طنز ،هجو نیست .طنز نشانه بی احترامی نیست نشانه دوستی
و صمیمیت است .کارتونهای متعددی از دالایی لاما کشیده می شود
خود او مدام شــوخی می کند جوک می گوید ومدام می خندد و این
همه پیر و دارد که او را واقعی و حقیقی میدانند و در کنارش احساس
راحتی می کنند.

«عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن»
در هر حال مهمانان عروسی روستا جواب خوبی به ظلم و زور گویی
این اخوند مزاحم دادند.

احمدینــژاد ( یــک کیلوگرم گوشــت ) ،و در آن خونسرد است .دوگانگی در معنا! اگر موضوع
حکومت روحانی ( فقط نیم کیلو گوشت ) و در مهم نبود چرا او ســعی می کند نشان دهد که در
حکومت انقلابی رئیسی فقط یک خایه گوسفند این مورد خونسرد است!
خرید
با یکمحاسبه ساده می توان نشان داد که با چهل
حال این ســئوال مطرح می شود که طی این  43هزار تومان در  ۴۳سال پیش می شد  ۲۰۰راس
ســال (پول ملی) افت داشته یا (خایه) گوسفند گوســفند خرید در حالی که امروز با همین مبلغ
رشد داشته است ؟
پول فقط می توان یک بیضه گوسفند خرید  .پس
نکته بین ایرانشهر :برخی از ایرانیان بیشتر قسمت به این فکر می کند که آیا ارزش پول در ایران کم
هــای گاو و گوســفند از جمله بیضــه ها را می شــده یا ارزش بیضه ها بیشتر شــده است!!! او
خورند .شوخیهای خاصی در مورد بیضهها در اساس ًا متعجب است که چگونه چیزی به این بی
این فرهنگ وجود دارد ،از یک طرف این عضو ارزشی ،این همه ارزش پیدا کرده است و بنابراین
بدن بیارز 
ش است و از سوی دیگر ارزشمند .می توان حدس زد که او دیگر نمیتواند در این
مثل ًا وقتی مردی می گوید به تخمم! منظورش این مورد خونسرد باشد .بنابراین این اصطلاح نیز به
اســت که موضوعی که در مورد آن صحبت می بن بست رسیده و دیگر نمی توان از آن استفاده
کنند برایش مهم نیست و در عین حال نسبت به بهینه کرد.
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در کانون خبر:

مشکل مهار آتش سوزی بزرگ
McKinneyهمراه با رانش زمین و گل و الی

بنابر گفته مسئولان آتشنشانی ،رعد و برق و توفان،
در همراهی با رانش زمین و گل و لای ،آتشنشــانان
را در مهار آتشسوزی بزرگ  McKinneyبا مشکل
روبرو نموده است.
گرچه بارندگی سبب مرطوب شدن درختان جنگلی
و کاهش گسترش آتشسوزی شــده و خوشبختانه

گستره جنگلی خاکســتر شده هنوز در همان ۵۹۶۳۶
اکر پیشین است.
اما گل و لای از پیشــروی آتشنشانان کاسته و میزان
مهار شده نیز در همان  ۱۰درصد پیشین است.
در آتشسوزیهای دیگر ،خوشبختانه آتشسوزی
 OAKتا  ۹۰درصد مهار شده است.

الیحه افزایش مالیات مالکان برای تامین هزینه
ترمیم و بازسازی کالج ها به رای گذاشته میشود

کالجهــای لــوس آنجلــس (Los Angeles
 )Community Collegeکــه شــمار آنها ۹ ،کالج
محلی است ،لایحهای را در ماه نوامبر به رای دهندگان
عرضه مینمایند که بــه موجب آن از مالکان خانهها
میخواهند ســالی  ۸۸تــا  ۱۵۷دلار مالیات بیشــتر
بپردازند تا از این محل ،کالجهای منطقه لوس آنجلس
بتوانند  ۵/۳میلیــارد دلار وام بگیرند و این وامهای با
انتشار اوراق قرضه خواهد بود.

در صورت تصویب در انتخابــات  ۸نوامبر و امکان
دریافــت وام ،کالجهــای منطقه لــوس آنجلس که
بزرگترین سیســتم کالج  ۲ساله محلی را در کالیفرنیا
دارد میتوانند به بازســازی و بهینه کردن شماری از
امکانات خود در زمینه زیر ساختهای اقدام نمایند.
ایــن لایحه باید از تصویب  ۵۵درصــد و بالاتر رای
دهندگان بگذرد.
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آغاز تحقیق در مورد کفیل دادستانی
در ارتباط با پرونده یک متهم تراجنسیتی

کفیل دادستانی که در مورد پرونده یک متهم تراجنسیتی،
با جورج گسکون دادستان کل لوس آنجلس وارد اختلاف
و بدگویی شــده بود ،اکنون مورد تحقیق قرار میگیرد و
موضوع اهانت کلامی او در مورد آن فرد ترانجنسیتی به
تحقیق افزوده میشود.
این دادســتان که  Shea Sannaنام دارد ،متهم است که
از اطلاعات محرمانه دادســتانی استفاده کرد و اظهارات
ناخوشایند و نامناسبی نموده است.

وکیل او ،میگوید که مو کلش هدف انتقامجویی دادستان
کل است و ممکن است دیگران را که از جورج گسکون
انتقاد میکنند ،بترســاند و این امــر در موضوع عدالت
اجتماعی وحشتناک است.
پرونــدهای که از آن ســخن می گویند مربــوط به یک
تراجنسیتی  ۲۶ساله به نام  Hannah Tubbsاست که در
 ۱7سالگی یک دختر  ۱۰ساله را آزار جنسی داده است.

پس از گذشت  ۳۰سال ،پرونده یک قتل،
با شناسایی متهم ،به پایان رسید

در  ۷جولای  ،۱۹۹۲دختر جوانی به نام ژولیت ریورا ناپدید میشود و شریف دپارتمان کانتی  San Mateoجستجو
برای یافتن او را آغاز مینماید .در  ۱۷جولای  ،۱۹۹۲کارگران کشاورزی ،جسد متلاشی شده او را در منطقهای دور
افتاده در سن متئو مییابند و به آگاهی ماموران میرسانند.
در  ۲۹جولای  ،۱۹۹۲ماموران با حکم دســتگیری برادر او گریگــوری مارک ریورا به آپارتمان برادرش میروند
ولی او با گریز از محل ،به عنوان فردی ناپدید شده ،ثبت میشود .در  ۱۲ماه می ،جسد فردی را برای شناسایی به
پزشکی قانونی میبرند که مشخصات انگشت نگاری او ،با گریگوری ریورا تطابق مییابد و پرونده جستجو برای
قاتل ،پایان میپذیرد.

محکومیت جویس ماری الیاباچوس
در دادگاه نیوجرسی به جرم فروش قطعات به شرکت هواپیمایی ماهان
«جویس ماری الیاباچوس» در دادگاه منطقه ای نیوجرسی ،به نقض ماده 18
یواس سی محکوم شد .الیاباچوس در  7اکتبر  ،2020به همکاری آگاهانه
و عمدی در فروش و تامین قطعات هواپیما به طور مستقیم و غیرمستقیم از
ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران بویژه به شرکت هواپیمایی «ماهان
ایر » بدون اخذ مجوز از اداره کنترل دارایی های خارجی؛ محکوم شد.
طی این حکــم « الیا باچوس» به  18ماه زندان ،یکســال حبس تعلیقی و
پرداخت  100دلار برای ارزیابی از سوی این دادگاه محکوم شد.
مطابق قانون اصلاح کنترل صادرات ،امتیازات صادراتی هر شخصی که به
برخی جرایم محکوم شده است( ،به استثنای ماده  18قانون  )371از تاریخ
محکومیت به مدت  10سال لغو می شود .علاوه براین ،هر گونه مجوز اداره
صنعت و امنیت (  )BISیا سایر مجوزهای صادر شده از سوی  ECRAکه تجهیزات مهندسی هوا و فضا بوده که با عنوان شرکت هوایی «کرال» و نیز
شرکت «ابرهای آبی» در تهران و استانبول فعالیت می کرده و جویس ماری
شخص در زمان محکومیت در آن ذینفع بوده است ،لغو خواهد شد.
الیاباچوس با آنها معاملاتی را انجام داده است.
متهم با نام «جویس ماری الیاباچوس» ساکن نیوجرسی ،مدیر اصلی شرکت
« تجهیزات اداســون»  ،یک شرکت خصوصی تجاری واقع در نیوجرسی منبع خبر ترجمه شده:
بوده که ظاهراً در بخشهای تجهیزات هوا و فضا فعالیت داشــته است در https://www.iranwatch.org/library/governments/united-states/
حالی که فاقد امکانات و قابلیت های یک موسسه تجاری یا تولیدی بوده executive-branch/department-commerce/matter-joyce-ma-
rie-eliabachus-17-frederick-st-morristown-nj-07960-order-deاست.
nying
«پیمان امیری لاریجانی» یک شــهروند ایرانی مدیر فروش چندین شرکت
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در کانون خبر:
شان صداقتي ،در گفتگو با ايرانشهر:

احترام و ياد کردن از رفتگان از سنتهاي ماست
شان صداقتي با گراميداشت روز تيشعا به آو و خاطره تلخ تخريب بيت المقدس
يهوديان در اورشليم که امروزه به عنوان سنتي مهم براي گراميداشت درگذشتگان
در بين ايرانيان يهودي گراميداشــته ميشــود ،ياد آور ميشــود کــه احترام به
درگذشتگان و ياد آنها بخشي از آيين و باور قوم يهود است که مانند بسياري ديگر
آداب و سنن پسنديده اين قوم ،مورد توجه جهانيان قرار گرفته است.
آقاي صداقتي از همين رو پارهاي توضيحات در خصوص خدماتي که در راستاي
احترام به درگذشتگان و نيز برداشتن بار فشار و مسئوليت از دوش بازماندگان است
ارايه کردهاند.
شان صداقتي در فرازي از گفته هاي خود متذکر ميشود:
«يکي از باورهاي غلطي که ما داريم اين است كه خريد آرامگاه يعني آماده شدن
براي مرگ .در حالي که اين يک تصور غلط است براي اينكه اين ذهنيت را برطرف
کنم بايد به قسمتهاي وسيعي از زمين هايي که حتي بيش از  30سال قبل به فروش
رفتهاند و هنوز خالي هستند و صاحبان اين زمينها هنوز در سلامت کامل زندگي
ميکنند و لذت ميبرند ،اشاره کنم .نکته مهم اين است که يک رابطه مستقيم بين
آرامــش خاطر و طول عمر وجود دارد وقتي ما خيالمان از برنامه ها و کارهایمان
در همه مراحل زندگي راحت باشــد ،طبيعي اســت که اين آرامش خيال موجب
طول عمر ما ميشــود .در حالي كه همين نکته كافي اســت عزيزاني که  30سال
قبل زمينهاي مربوط به خود را خريدهاند ،قيمتي را پرداختهاند که شايد يک دهم
اکنون باشد .اين مسئله ایست که اگر امروز درباره آن اقدام کنيم مطمئنا سي سال
بعــد که به آن نگاه کنیم ميبينيم چقدر جلو افتاده ايم .چه از لحاظ مالي و چه از
منظر آرامش دروني که به بقاي عمر مان ياري رسانده است».
شان صداقتي با برشمردن ســه دليل مذهبي ،عاطفي و مالي اهميت برنامه ريزي
براي آينده را مورد توجه قرار داده و توضيح ميدهد:
«از لحاظ مذهبي ميدانيم که مراســم تدفين بايد در شرايط خاصي که اديان الهي
اعلام نمودهاند و در حداقل زمان ممکن انجام پذيرد ،از لحاظ عاطفي هم اين بسيار
مهم است که ما براي بازماندگان خود آرامش خاطر فراهم آوريم و آنها بدانند که در
چنان شرايطي نياز نيست که با تصميم گيريهاي عجولانه و يا حتي دخالت اقوام
دور يا نزديک که طبيعي اســت هر کسي نظر و ايده خود را دارد ،نگران برگزاري
مراسميشکوهمند و آبرومندانه باشند ،و در نهايت هم وقتي ميدانيم که از لحاظ
مالي برايمان مقرون به صرفه است تا با برنامه ريزي درست ،هزينههاي خود را هم
کاهش دهيم و هم از سرمايه گذاري خود سود ببريم ،طبيعي است که بايد با پرهيز
از منفي بافي و باورهاي خرافي اقدام به اين مهم کنيم».
شــان صداقتي که سرآغاز کار خود را با ســازمان ايدن مموريال پارک و خدمت
رساني به هموطنان آگاه و آينده نگر به حدود  23سال قبل مرتبط ميداند ،ميگويد:
«در جريان همکاري نزديکي که با يکي از سازمان هاي غير انتفاعي داشتم به طور
مرتب در آن سالها به آرامگاههاي منطقه مراجعه ميکردم و بارها شاهد صحنههاي
رقت بار و اسفناکي بودم که پس از درگذشت يک عزيز ايراني چگونه خانواده و
يا بازماندگان او با مشکل مواجه شده ،دچار سرگرداني و انتظار ميشدند و حتي
تلفني در آرامگاه در حال اين در و آن در زدن براي قرض کردن پولي هســتند که
عزيز از دست رفته خود را به خاک بسپارند .اين صحنه و درک سختي آن شرايط

بیژن خلیلی

که هم براي بازماندگان دشوار بود و هم از احترام عزيز درگذشته ميکاست باعث
شد تا من به طور جدي به سراغ اين موضوع بيايم و تلاش کنم ذهنيت منفي و باور
هــاي خرافي را که چونان تار عنکبوت جلوي تفکر درســت را گرفته و افق ديد
هموطنانمان را کوتاه و نادرست ميکرد به مبارزه بطلبم».
آقاي صداقتي که نماينده فارســي زبان گروه آرامگاه هاي شرکت  SCIبا بيش از
 1800آرامگاه در سراسر امريکاي شمالي است ،درباره خدمات شرکت متبوعش
ميگويد:
«بايد ابتدا اين نكته را به عزيزان یادآور شــوم که من به عنوان نماينده رسمي اين
مجموعه فقط زمينهاي مربوط به همين مجموعه را به فروش ميرسانم و خريد
كردن از طريق اينجانب با خريد مســتقيم از خود ايدن مموريال پارک تفاوتي در
قيمت ندارد و تنها شــما از امکاني که ما برایتان فراهم آوردهايم که با يک نماينده
فارســي زبان و به راحتي و بــدون پرداخت هزينه اضافي کار خــود را به انجام
برســانيد ،بهره ميبريــد .در ادامه بايد بگويم که خدمات ارزنده اين موسســه،
گســتره متنوعي دارد که ميتوان از آن جمله به قابليت خريد اقســاطي ،انتخاب
محل(لوکيشن) مورد نظر ،انتقال و جابجايي لوکيشن مورد نظر شما در هر زمان به
هر يک از آرامگاههاي اين شرکت در سراسر امريکا و کانادا ،انتقال بدون هزينه و
سهل الوصول پيکر عزيزان در صورت فوت در هر کجاي دنيا ،معافيت از پرداخت
ماليات مستغلات (پراپرتي تکس) در خصوص زمين خريداري شده ،قابليت رشد
سرمايه ،قابليت انتخاب مراسم و برنامه ريزي براي آن و ...اشاره کرد».
آقاي صداقتي که داراي لايسنس ارائه خدمات بيمه عمر و سابقه فعاليت به عنوان
يک مشاور مستغلات نيز هست با اشــاره به اينکه هر دو فعاليت ديگر خود را به
حال تعليق در آورده و صددرصد وقت خــود را مصروف ياري به خانوادههاي
ايراني براي داشتن امنيت در برنامه ريزي براي روزهاي سخت درگذشت عزيزان
کردهاست ،در پايان گفتگوي خود با ايرانشهر ،خواستار تغيير ديدگاه هاي اجتماعي
به موضوع شده و ميافزايد:

 -2هم چنان که می دانیم این روز شــلوغ ترین روز سال در ایدن مموریال
خواهد بود بنابراین احتیاط در همه زمینه ها لازم است.
 -3رانندگی در محوطه آرامستان را با احتیاط بسیار و آهسته انجام دهید
 -4اتومبیلتان را فقط در نقاط مجاز پارک کنید .هر نوع تخلف نه فقط جریمه
می شوید بلکه اتومبیل شما توسط  Towing Companyبه دستور پلیس
از نقطه غیر مجاز مزبور به بیرون از محوطه آرامستان و در پارکینگهایی که
برای این نوع تخلفها در نظر گرفته شده منتقل که هزینه بسیار سنگینی برای
شما در بر دارد.

 -5در همه حال به دســتورات ماموران پلیس و راهنمایانی که در محوطه
«برخي قــدر و ارزش وجودي خــود را در حفظ و پاســداري از کيان خانواده
حضور دارند گوش فرا دهید.

نميدانند ،براي مثال ميگويم که اگر يادگاه يک فرد محلي زيبا با منظرهاي دلنشين
و جلوه دوست داشتني باشد ،حتي در نبود او هم تبديل به ميعادگاهي براي گرد هم
آمدن همه خانواده او خواهد بود تا در کنارش لحظات شاد خود را با هم قسمت
کنند .بي انصافي اســت اگر چنين فرصت خوبي را از فرزندان و نوههاي خود در
آينده دريغ داريم».

راهنمایی ها و توصیه های شان صداقتی
برای برگزاری این روز در یک آرامش
روحانی در ایدن مموریال
که در خور و شایسته این روز است
 -1اداره هواشناسی این روز را روز گرمی اعلام کرده است بنابراین گذاشتن
کلاه و آوردن چتر و وسایل دیگر ایمنی در برابر آفتاب توصیه می شود.

 -6از پیش گل و گلاب تهیه کنید ( در یک اقدام ویژه از سوی مدیریت ایدن
مموریال و در جهت احترام به درگذشــتگان و سنت های ایرانیان یهودی،
شیشه های گلاب به رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد).
 -7با توجه به این که در این روز بســیارانی تعنیــت ( روزه) می گیرند ،به
احترام به آنان  ،به احترام روان درگذشتگان و همچنین به احترام جانبازان
راه آزادی یهودیان از تسلط ستمکاران در درازای هزاران سال  ،از خوردن
و نوشیدن در ملا عام خودداری کنید.
آقای شان صداقتی  ،شــخصا در دروازه ورودی ایدن مموریال در تمامی
روز حضور خواهند داشــت که هم کتابچه ســوکواری را به علاقمندان به
رایگان تقدیم کنند و هم پاسخگوی پرسشهای شما در همه زمینه ها باشند.
*این مقاله برای نخستین بار در سال  2016در ایرانشهر منتشر شده است و
اینک به روز شده است.
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افزایش تنش جغرافیایی سیاسی در بازار دنیا
Geopolitical Risk

نوشته  :آنجلو طالبی
ویراستار :بیژن خلیلی

در حال حاضر ما شــاهد یک جنگ تمام عیار و بسیار
خسارتآمیز روسیه و اوکراین و فعالیت ناتو برای نفوذ
و جلب همکاری دو کشور سوئد و فنلاند میباشیم .این
قضیه باعث واکنش شــدید پوتین و ژنرال های ارتش
روسیه شد ه است.
از طرف دیگر ،کمتر از  24ســاعت پس از ســفر خانم
( Pelosiسخنگوی مجلس نمایندگان امریکا) به تایوان،
نیروی دریایی چین ()People’s Liberation Army
 ۱۱موشــک با ضریب هدف گیری بسیار دقیق در این
مانور دریایــی در آبهای دریای چین جنوبی شــلیک
کرد که بر اســاس گزارش خبرگــزاری ژاپن  ۵تا از آن
موشکها در آبهای طرف ژاپن اصابت کرد.
از سوی دیگر ،تورم که به این سادگی مهار نمی شود و
احتمال رکود اقتصادی  Recessionوجود دارد که یکی
از علائــم آن خاتمه دادن بــه کار درصدی از کارمندان
کمپانیها اســت .بــرای مثــال  ۲۳ PayPalدرصد از
کارمنــدان خــود را  Layoffکــرد .همچنین انقباض
اقتصــادی  Contractionکه از کاهش درآمد ناخالص

داخلی ( )GDPناشــی میشــود را می توان پیش بینی
کرد ،بنابراین به شما توصیه میکنم که در نحوه سرمایه
گذاری خود تجدید نظر و رســیدن به یک نوع زندگی
آرام و بدون دغدغه ،با دفتر ما تماس بگیرید.
این روش یعنی  ، Peace of mindبه دســت نمی آید
مگر شما برنامه مهندسی مالی خود را تنظیم کنید و این
دفتــر این برنامه را که از طرف بزرگترین و قدیمیترین
کمپانیهای آمریکا تنظیم شده است ،را در اختیار شما
قرار می دهد .ملاقات اولیه ،بدون هیچ هزینه چه تلفنی
و چه حضوری خواهد بود .من به شــما قول میدهم
که این ملاقات یکی از بهترین کارهایی خواهد بود که
در ســال  2022برای آن زمان گذاشتهاید ،به قول معلم
خوبم:
اشتباه کوچک ،یک ساعت هدر دادن زمان
اشتباه بزرگ ،یک ساعت زمان نگذاشتن
که میتوانست زندگیتان را تغییر دهد و آرامش را برای
شما به ارمغان بیاورد.
با آرزوی شادی و نیکاندیشی

در کانون خبر:

اطالعیه !

بزودی در وبسایت سازمان شیروخورشــید ایران  Shirvakhorshid.comصفحه
مخصوص محمد رضا شاه پهلوی ایجاد خواهد شد.
آغاز این پروژه در حقیقت آغاز سلسله برنامه های قدردانی از شخصیتهای ملی ایران
میباشد که به ایران خدمت کردند و در آغاز این پروژه دراز مدت صفحه اختصاصی
برای محمد رضا شاه پهلوی نخستین خواهد بود .امیدواریم که بتوانیم شرایطی را
در این صفحه اختصاصی ایجاد کنیم که نیاز احساسات نزدیک مردم ایران به میهن
پرست ترین وخدمتگذارترین به ایران بر اساس فرهنگ نیاکانمان مخصوصا برای آینده سازانومیهنپرستان را با این
روش برطرف سازیم  .متعاقبا در چند ماه آینده این صفحه اختصاصی آغاز به کار خواهد کرد.
پاینده ایران و ایرانی
زنده باد آزادی

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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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 5آگست تا  11آگست (  14مرداد تا  20مرداد )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
جمعه  14مرداد  5آگِ ست
 1285خورشیدی (1906میلادی)
سالگرد انقلاب مشروطیت
کتابچه قانون اساسی مشروطیت در شرکت کتاب موجود است
 1310خورشیدی ( 1931میلادی)
زادروز جلال ستاری ،مترجم
 1315خورشیدی ( 1936میلادی)
درگذشت شیخ خزعل ،از حاکمان پیشین
خوزستان (زاده )۱۲۴۲
 1338خورشیدی ( 1959میلادی)
درگذشــت قمرالملــوك وزیــری
هنرمندآوازه خوان
قمرالملوک در تاکستان قزوین زاده شد.
هنگام تولد پدر نداشت و در  ۱۸ماهگی
مــادرش هم مــرد و از ایــن زمان تحت
سرپرســتی مادربزرگش که روضهخوان
زنانه حــرم ناصرالدین شــاه بــود قرار
گرفــت .او در جایــی گفتهاســت« :من
مدیــون تربیت اولیه خودم هســتم .چرا
که همان پامنبــری کردنها به من جرأت
خوانندگی داد».
در جوانی پس از آشنائـــی با اســتاد مرتضی نیداود با ردیف موسیقی ملی آشنا شد
و راهش را برای کســب تجربیات از اســتادان دیگر هموار ساخت .کار پیشرفت قمر
در مدتی کوتاه به آنجا رســید که کمپانی «هیز ماسترز ویس» به خاطر ضبط صدای او
دســتگاه صفحه پر کنی به تهران آورد .بعد از آن کمپانــی «پولیفون» هم آمد .به گفته
ساسان سپنتا  ۲۰۰صفحه از قمر ضبط شده است.
قمر نخســتین کنسرت خود را در ســال  ۱۳۰۳برگزار کرد .روز بعد نظمیه از او تعهد
گرفت که بیحجاب کنســرت ندهد .قمر عواید کنســرت را به امورخیریه اختصاص
داد .قمر در سفر خراسان در مشهد کنسرت داد و عواید آن را صرف آرامگاه فردوسی
نمود .در همدان در ســال  ۱۳۱۰کنســرت داد و ترانههایی از عــارف خواند .وقتی
نیرالدوله والی خراسان چند گلدان نقره به او هدیه کرد آن را به عارف پیشکش نمود.
با این که عارف مورد غضب والی و دستگاه رضاشاه بود .در سال  ۱۳۰۸به نفع شیر و
خورشید سرخ کنسرت داد و عواید آن به بچههای یتیم اختصاص داده شد.
گشــایش رادیو ایران در ســال  ۱۳۱۹صدای قمر را به عموم مردم رســاند .عارف
قزوینــی و ایرجمیرزا و تیمورتاش وزیر دربار ،شــیفته او شــده بودند .با اینهمه قمر
از گردآوری زر و ســیم پرهیز میکرد و درآمدهــای بزرگ و هدایای گران را به فقرا و
محتاجان میداد.
قمرالملوک وزیری در تاریخ  ۱۴مرداد  ۱۳۳۸در شــمیران ،در فقر و تنگدستی مطلق
به سکته مغزی درگذشت .وی در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شدهاست.
آثار قمرالملوک وزیری در مرکزموسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود
است
1359خورشیدی (1980میلادی)
زادروز ترانه مکرم ،ترانهسرا
1362خورشیدی (1983میلادی)
زادروزلیــلا اوتــادی ،بازیگر ســینما و
تلویزیون
1378خورشیدی (1999میلادی)
درگذشت پرویز شاپور ،طنزپرداز
 1378خورشیدی (1999میلادی)
درگذشــت نورالدین کیانوری ،دبیر کل
حزب توده ایران از ســال ۱۳۵۷تا ســال
۱۳۶۲
کتاب خاطرات نورالدین کیانوری در شرکت کتاب موجود است

شنبه  15مرداد  6آگِ ست
 1333خورشیدی ( 1954میلادی)
زادروز عطاءالله مهاجرانی ،منتقد و محقق ،وزیر ارشــاد در دوران محمد خاتمی ،از
سال  1388و سرکوب جنبش سبز به خارج از کشور گریخته است.
 1334خورشیدی ( 1955میلادی)
زادروز بیژن الهی ،شاعر
 1371خورشیدی ( 1992میلادی)
ترور و قتل فریدون فرخزاد ،شاعر ،بازیگر ،و خواننده
خنیاگر در خون  -در شناخت و بزرگداشت فريدون فرخزاد از انتشارت شرکت کتاب
به نگارش میرزا عسگری مانی منتشر شده است.
 1383خورشیدی ( 2004میلادی)

درگذشت حسین پناهی شاعر و بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون ،در تهران
 1397خورشیدی ( 2018میلادی)
درگذشــت مجیــد مددی پژوهشــگر و
مترجم آثار فلســفی و ادبــی در تهران
(متولد  ۱۳۱۴قزوین) .
آثار :ترجمه« :فلســفه هنــر از دیدگاه
مارکس :با جســتارهایی دربــار ٔه تأثیر
ایدئولوژی بر هنر» نوشــته میخائیل لیف
شــیتز« ،از خودبیگانگی انســان مدرن»
نوشــته فریتس پاپنهایم و «مارکسیسم و
اخلاق» نوشته یوجین کامنکا .

یکشنبه  16مرداد  7آگِ ست
 1349خورشیدی ( 1970میلادی)
ترور و قتل تیمور بختیار ،اولین رئیس ساواک در حکومت پهلوی ،در کشور عراق
 1370خورشیدی ( 1991میلادی)
ترور و قتل فجیع دكتر شاپور بختیار ،آخرین نخستوزیر ایران در دوران محمدرضاشاه
پهلوی و سروش کتیبه ،منشی مخصوص شاپور بختیار و از اعضای جبهه ملی توسط
مامورین جمهوری اسلامی در پاریس

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

دوشنبه  17مرداد  8آگِ ست
 1320خورشیدی ( 1941میلادی)
زادروز اسدالله ملك ،آهنگساز و نوازند ه ویلون

سه شنبه  18مرداد  9آگِ ست
 1362خورشیدی( 1983میلادی)
درگذشت امینالله آندره حسین آهنگساز ایرانی ،ساکن فرانسه
 1378خورشیدی ( 1999میلادی)
درگذشت رعدی آذرخشی ،شاعر

چهارشنبه  19مرداد  10آگِ ست
 1294خورشیدی ( 1915میلادی)
قوای نظامی انگلیس وارد بوشــهر شــد و ژاندارمهــای ایرانی را خلع
سلاح كرد
 1313خورشید ( 1934میلادی)
مؤسسه خبری «آژانس پارس» افتتاح شد
 1388خورشیدی ( 2009میلادی)
درگذشــت بهجت صدر نقاش معاصر
ایرانی در  85ســالگی براثر سکته قلبی
در جنوب فرانسه.
بهجت صدر در ســال  1303درشــهر
اراک زاده شد .وی نخستین زن ایرانی
است که نقاشــی آبستره،کولاژ ،و چینه
چینی را برگزید و سبکهای مختلفی را
در نقاشی تجربه کرد.
1397خورشیدی ( 2018میلادی)
درگذشت مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و
هنر دوران محمدرضا شاه پهلوی (از سال  ۱۹۶۵تا سال  )۱۹۷۹در لس
آنجلس (تولد  ۲۵اسفند  ۱۲۹۵برابر با  16مارچ )۱۹۱۷
1400خورشیدی (2021میلادی)
روز جنبش دادخواهی ایرانیان از رژیم اهریمنی ولایت فقیه

پنجشنبه  20مرداد  11آگِ ست
 1297خورشیدی ( 1918میلادی)
امضــای موافقتنامه بیــن میرزاكوچكخــان و انگلیسهــا و آزادیِ
انگلیسها در عبور از گیلان برای رسیدن به قفقاز

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

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

ketab.com@Ketab1

نه به یهودستیزی
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 6بعدازظهر
روزهای دوشنبه

رایگان
FREE
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افزایش اجاره بها در کالیفرنیا
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با پایان یافتن دوران پوشــش پرداخت اجاره در کالیفرنیا ،از امروز اول اجارهبها هستند ،شامل نخواهد شد.
آگوست ،مالکان در کالیفرنیا اجازه خواهند داشت ۱۰ ،درصد به اجاره در لوس آنجلس تمامی آپارتمانهایی که پیش از اکتبر  ۱۹۷۸ســاخته
بهابیافزایند.
شدهاند در طبقهبندی کنترل اجاره بها هستند و میزان بسیار کم و محدودی
 ۱۰درصد بیشــترین میزان افزایش مجاز برای ساختمانهایی است که میتواند اجاره بها افزایش یابد برای نمونه در شهر پامونا ،شورای شهر
پیش از سال  ۲۰۰۷بنا شدهاند.
در مورد افزایش  ۳درصدی اجاره بها تصمیم خواهد گرفت.
از سوی دیگر این افزایش آپارتمانهایی را که در منطقه موسوم به کنترل
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