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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

 ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی،
 زیرا که می دانم خواهی آمد. من کوروش
 پسر کمبوجیه که این امپراتوری را برای
 پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که

!!!...پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر
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تصورات درست و نادرست 
در مورد جیمی کارتر و ایران

برابری حقوق زنان، باعث افزایش 
طول عمر در مردان می شود

پارلمان ملی سوئیس به مصوبه 
»حمایت از مردم ایران«

 رأی مثبت داد

دریا صفایی: بلژیک با پذیرش 
»دیپلماسی گروگان گیری و باج گیری« 

انقالب ایران را گروگان گرفت

اعالم نامزدی نمایندگی کنگره آمریکا 
از سوی هنرپیشه سریال تلویزیونی

دریافت 2 میلیون دالر حقوق بیکاری 
توسط یک محکوم به حبس ابد

پرچم رنگین کمان دگرباشان 
در کانتی لس آنجلس برافراشته 

خواهد شد
رئیس شورای شهر لس آنجلس: 
پذیرش یا رد سگ های روباتیک 

نیاز به بررسی دارد
______________________

عضو شورای شهر لس آنجلس 
استعفا کرد

ما حرامیان!
بقلم رحیم قمیشی - صفحه 8

حرف های حیرت انگیز
 حامد اسماعیلیون

کورش سلیمانی )زم( - صفحه 2

روزهای سیاهی در پیش است
احمد شاملو - صفحه 5 

چهارشنبه سوری پُرَمالت؟!
پیر خراسانی - صفحه 10

کریم پور شیرازی و داستان جعلی 
سوزاندن او در چهارشنبه سوری

 صفحه 10

در صفحات دیگر:

قابل توجه صاحبان امالک و 
مستغالت در اسرائیل 

تیم ما در اسرائیل و آمریکا امالک شما را به 
بیشترین قیمت ممکن به فروش می رساند.

در آخرین معامله،  زمینی خالی را به مبلغ 
150 میلیون دالر به بزرگترین توسعه دهنده 

امالک )Developer( در خاورمیانه به 
 فروش رساندیم

(424)385-2981

قابل توجه همه منجمله شما 
اگر بیزینس جدیدی باز کرده اید؟

اگر تغییراتی در نوع شغل خود داده اید؟
اگر محصول جدیدی دارید؟

اگر کتابی نوشته اید؟
اگر اختراعی کرده اید ؟

اگر جدیدا گواهینامه ای ) الیسنسی( گرفته اید؟
اگر رویدادی )Event( ای را برگزار می کنید؟

و هزاران اگر دیگر؟
فوری به 08 خبر بدهید تا هم در 08 ثبت شوید و هم خبر 
کاری که انجام داده اید و یا موفقیتی که کسب کرده اید 
در هفته نامه  ایرانشهر  منتشر شود تا هزاران نفر از آن 

باخبر شوند.

(818)9-080808
Iranshahr@ketab.com
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)شاهزاده(رضا پهلوی: اطمینان 
دارم بانوان ایرانی با حمایت 
پدران، پسران و برادرانشان،
 ایران را پس خواهند گرفت

شــاهزاده رضا پهلوی با ارســال پیامی به مرکز سیمون ویزنتال به مناسبت »روز 
جهانی زن« شــجاعت زنان ایران را ستود و اظهار داشت: » اطمینان دارم بانوان 
ایرانی با حمایت های بی دریغ پدران، پســران و برادرانشان پیروز خواهند شد و 

ایران را پس خواهند گرفت .«
در این مراســم که به مناســبت روز جهانی زن و به همت مرکز سیمون ویزنتال 
در مــوزه تالرنس لس آنجلس برگــزار گردید، »مریم معمار صادقی« کنشــگر 
دموکراسی و بنیانگذار انجمن کوروش، و »آرتمیس مشتاقیان« تهیه کننده برنامه 
های CNN  ســخنانی را در مورد اعتراضات مردم ایران با پرچمداری دختران و 
زنان ایرانی ایراد نمودند و بر پوشــش خبری رسانه های گروهی آمریکا در مورد 
مبارزات و برخوردهای ضد زن رژیم جمهوری اســامی بویژه مســمومیت های 
عمدی دختران دانش آموز با گازهای شیمیایی تأکید کردند. گفتنی است مجری 

این برنامه »لیسا دفتری« خبرنگار ارشد پیشین شبکه فاکس نیوز بود.  
 

شــایان ذکر است، شــاهزاده رضا پهلوی در پیام ارســالی خود از مرکز سیمون 
ویزنتال برای برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر نمود. 

 
متن پیام شاهزاده رضا پهلوی : 

 
»در اولین روز جهانی زن پس از قتل مهسا امینی، با آغاز فصل جدید مبارزه برای 
دموکراســی سکوالر و حقوق بشر، به شــجاعت و امید مردم ایران به ویژه بانوان 

ایرانی به خود می بالم. 
زنان ایران اولین قربانیان رژیم جمهوری اسامی بوده اند که سالها قبل از حوادث 

فاجعــه بــار 1979، بنیانگذار این رژیم، جنگی علیه حقــوق زنان راه انداخت  و 
با اعتراض خشــونت آمیــز به »حق رأی زنان« در ســال 1963، جوهر قهقرایی 

ایدئولوژی خود را آشکار ساخت.  
ایــن رژیــم، با اجبار زنان به پوشــش حجاب و محدودیــت و ممنوعیت آنها در 
بســیاری از فعالیت های فرهنگی، شغلی و مناصب دولتی، به طور سیستماتیک 
بــرای نهادینه کردن ظلم و تبعیض علیه زنان کوشــید تا دســتورات ظالمانه و 

ناعادالنه خود را با وحشی گری و ارعاب بی حد و حصر اجرا نماید.
زنان ایران در تمام دوران ســیاه 44 ســاله اشغال کشــورمان توسط این رژیم، 
علیرغم مخاطرات شدیدی که جان و معیشت آنها را مورد تهدید قرار داده است، 
دالورانه برای حقوق اساســی خود مبارزه کرده اند و امروز در خط مقدم حرکت 
انقاب تاریخی ایران قــرار گرفته اند. تاریخی، نه فقط در متن تاریخ ملت ایران، 

بلکه برای تمام مردم جهان. 
من از شجاعت و اراده بانوان ایران الهام گرفته ام و اطمینان دارم با حمایت  های 
بی دریغ پدران، پســران و برادرانشــان پیروز خواهند شد و ایران را پس خواهند 
گرفــت و زنان به عنوان شــهروندانی برابر در کنار مردان، حقوق مســلم خود را 

تضمین خواهند کرد. »
نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.

زنده باد ایران

منشور همبستگی و سازماندهی 
برای آزادی )منشور مهسا( منتشر شد

»منشور همبستگی و سازماندهی 
برای آزادی« )منشــور مهسا( از 
ســوی چهره های اپوزیسیون از 
پهلوی،  رضا  )شــاهزاده(  جمله 
علینژاد،  مسیح  عبادی،  شیرین 
حامــد اســماعیلیون، عبــداهلل 
مهتــدی و نازنین بنیــادی در 
روز جمعــه 10 مــارچ 2023 ) 
19 اســفند 1401( منتشر شد. 
متن کامل منشــور بدین شرح 

می باشد:
منشور همبستگی و سازماندهی 

برای آزادی ) منشور مهسا(
 

پس از قتل مهســا )ژینا( امینــی و آغاز انقاب »زن، 
زندگی، آزادی«، مردم ایران مبارزه آزادیخواهانه خود 
را پی می گیرند و بر آن هستند تا زنجیر ستم، تبعیض 
و اســتبداد را بگسلند. همه ما که زخمی از جمهوری 
اسامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی 
آزاد و دموکراتیک را، گذار از جمهوری اســامی می 
دانیم. رســیدن به این هدف نهایی نیازمند سه عامل 
همبســتگی، ســازماندهی و مبارزه مستمر است. این 
منشــور ابتدا بر فعالیت های خارج از کشور تکیه می 
کنــد که می توانــد زمینه را برای مشــارکت فعاالنه 
کنشگران داخل کشــور فراهم کند. بر این باوریم که 
انــزوای جهانی جمهوری اســامی از اولین گام های 
الزم برای ایجاد تغییر اســت و باید خواسته های زیر 

پیگیری شود: 
1- ایجاد فشــار بین المللی بر جمهوری اسامی برای 
لغو حکم اعدام و آزاد کردن بی قید و شــرط و فوری 

تمام زندانیان سیاسی. 
2- رایزنی دولت های دموکراتیک برای اخراج سفرای 

جمهوری اسامی. 
3- رایزنــی با دولــت های دموکراتیک بــرای اخراج 
وابستگان جمهوری اسامی در کشورهای متبوع خود. 
4- رایزنی بــا دولت های دموکراتیک برای حمایت از 

این منشور و سازماندهی پس از آن. 
5- ایجاد راه هایی برای یاری رسانی به مردم ایران. 

تأثیرگذاری این دولت ها باید به نحوی صورت پذیرد 
که آن هــا حق دخالت در امــور داخلی و تصمیمات 

مردم ایران را نداشته باشند. 
گام هــای بعدی با حضور کنشــگران داخــل ایران 
بر عدالت انتقالی، تشــکیل شــورای انتقال قدرت و 
راهکارهای انتقــال قدرت به حکومتی » دموکراتیک، 
ملی و ســکوالر« تمرکــز می کند. ایــن کار نیازمند 
همراهی هموطنان متخصص در رشــته های مختلف 
اســت که دعوت به همکاری خواهند شــد و کمیته 
های تخصصی گذار از جمهوری اســامی را تشــکیل 
می دهند. ســازوکارهای دموکراتیــک و اجرایی این 
همبســتگی و ســازماندهی بــرای نتیجــه گیری از 
مبارزات مدنــی مردم ایران در اولین فرصت معرفی و 

ادامه مطلب در صفحه 2  اجرا خواهد شد.  

چهارشنبه سوری مبارک

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
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کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
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حرف های حیرت انگیز حامد اسماعیلیون
از قرار معلوم یک خبرنگار اسرائیلی درخواست مصاحبه با حامد اسماعیلیون را )که فکر 
می کنم خدمتشون ارادت دارید( کرده ولی ایشون )یعنی حامد اسماعیلیون( دست رد 
به سینه آن خانم زده و به عبارتی درخواست خبرنگار را رد کرده است )توضیح اینکه 
دســت رد به سینه کسی زدن فقط یک اصطاح است و حامد اسماعیلیون دست از 

پا خطا نکرده است.(

شاید بخاطر اعتمادی که به خاطر بی طرفی ایشان و درگیر نبودن ایشان در جبهه های 
سیاسی بخصوص در میان ایرانی هایی که تاب تحمل دیدگاه های همدیگر را نداشتند، 
بوجود آمده بود، گردهم آیی بزرگ و استثنایی در برلین شکل گرفت، ولی متاسفانه 
روش آقای اسماعیلیون حکایت از وجه مشترک ایشان با مقامات جمهوری اسامی 
دارد چونکه آنها هم از گفت و گو با خبرنگاران اســرائیلی خودداری می کردند و می 

کنند، بویژه اگر سراغ خلبان گمشده اسرائیلی »رن آراد« از آنها گرفته می شد.

 از قرار معلوم آقای اسماعیلیون عقاید مذهبی ندارند و آتئیست هستند. پس بنابراین 
جبهه گیری ایشــان به موضوع های سیاســی مربوط می شود و شاید بخاطر موضوع 
»فلسطین اشغالی« یا اسرائیل امروز است ولی باید با احترام خدمت ایشان عرض کنم 
فلسطینی ها و یهودی ها هر دو در این سرزمین زندگی کرده اند و حق و حقوقی دارند 
و حل این معما به عقل من قد نمی دهد ولی این را هم بگویم که سرزمینی که اشغال 
شده سرزمین ایران است که توسط تازیان اشغال شده و فرهنگ و زبان و خط و دین 
ایرانیان به کلی عرض کرده اند و بهترین شــاهد اسم و فامیل و مذهب گذشته اقای 

حامد اسماعیلیون است.

شاید اسرائیل ستیزی آقای اسماعیلیون بخاطر دیدگاه سیاسی روشنفکران و مبارزان 
قبل از انقاب است که اسرائیل را ایالت پنجاه یکم امریکا می دانستند و هنوز اثرات آن 

در وجود آقای اسماعیلیون باقی مانده است.

در ادامه باید بنویسم که:

چند سال پیش وقتی هنگام رانندگی ، رادیوی ماشینم را روشن کردم )ماشین من 
رادیو هم دارد!( متوجه گفت گوی مرد ســیاه پوستی شدم که گویا دگرباش جنسی 
بود و دینی متفاوت از دین اکثریت داشت بله، این مرد می گفت که تا بحال شخصی 
را ندیده اســت که فقط از یک نفر یا یک گروه یا یک نژاد و مردم یک کشــور نفرت 
داشته باشد، به عبارت دیگر آقای اسماعیلیون با کشورها و دین ها و اقلیت های دیگر 

هم می تواند کم و بیش اشکال داشته باشد.

یک خانم نویسنده که نه اسم او را بخاطر دارم و نه ریخت و قیافه اش را ، و نه نشریه ای 
که نوشته اش را چاپ کرده بود، اما در پایان مقاله خود جمله کوچکی نوشته بود که 

بعد از سال ها به خاطرم مانده است.

»وقتی گرگ های نفرت در جامعه رها هستند، هیچکس امنیت ندارد«

 
* باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسامی برای رسیدن 

به ایران دموکراتیک: 
 

- حکمرانی دموکراتیک: 
1- تعیین نوع حکومت از طریق همه پرســی و اســتقرار یک نظام دموکراتیک 
ســکوالر ) بر مبنای اصل جدایــی دین از حکومت( کــه در آن تمامی مقامات 
سیاسی و رسمی، به واسطه انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می شوند و باید 
همه شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از 

حقوق و احترام برابر برخوردار باشند. 
2- حفظ یکپارچگی ســرزمین ایران با پذیرش گوناگونی زبانی، قومی) اتنیکی(، 

مذهبی و فرهنگی آن. 
3- تمرکززدایی از قدرت با ســپردن اختیارات مالی، اداری و سیاســتگذاری به 

نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیه ای. 
4- تشــکیل نهاد مســتقل نظارت بر انتخابات و پذیرش نظــارت نهادهای ناظر 

داخلی و بین المللی بر  انتخابات. 
5- برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون 

اساسی جدید در فرآیندی شفاف و مشارکتی. 
- حقوق بشر و کرامت انسانی:

6- پذیــرش تکثر و تنوع در جامعه ایران و تاش برای رفع تبعیض های تاریخی 

و کنونی، پذیرش جایگاه زبان های مادری براســاس قوانین و کنوانســیون بین 
المللی. 

7- التزام قانون اساسی جدید به تمامی اصول اعامیه جهانی حقوق بشر و تمامی 
حقوق و آزادی های ذکر شده در آن. 

8- لغــو مجــازات اعدام و هر نوع کیفر جســمانی، ممنوعیت هــر نوع مجازات 
خودسرانه در دوران گذار و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه در نظام جدید. 
9- پیوســتن و عمل به کنوانســیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، 
عمل به کنوانســیون حمایت از افراد دارای معلولیت، عمل به کنوانسیون حقوق 
کودکان و تمام کنوانســیون های بین المللی که ایران به آن ها پیوسته است اما 
بدون اجرا باقی مانده اند، پذیرش دو پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق 

مدنی و سیاسی. 
10- پیوستن و عمل به کنوانسیون سازمان بین المللی کار درباره حقوق کارگران 
شامل آزادی تشکل و حق سازمان یابی، اعتصاب و مذاکره جمعی، تأمین سامت، 

امنیت و منع تبعیض در محیط کار و ضمانت حداقل دستمزد عادالنه. 
 

- عدالت:
11- حمایت از تشکیل دستگاه قضایی مستقل بر طبق استانداردهای جهانی. 

12- دادخواهــی برای تمامی قربانیان جمهوری اســامی توســط کمیته های 
حقیقت یاب از طریق تشکیل دادگاه های عادالنه و بی طرف با امکان دسترسی 

آزادانه به وکیل مستقل و انتخابی. 

قاچاقچیان بطری های آب و نوشابه درکالیفرنیا دستگیر شدند
دو نفر شهروند آریزونا به سبب قاچاق قوطی های نوشابه و بطری های پاستیکی آب 

به ارزش  10 میلیون دالر به کالیفرنیا دستگیر شدند. 
 

ایالت کالیفرنیا هنگام خرید نوشــابه و آب، بین 5 تا 10 ســنت از خریداران برای 
بازگرداندن این قوطی ها و بطری ها دریافت می کند تا آنها پس از باز گرداندن برای 

بازیافت، پول خود را پس بگیرند. 
 

چون این روند در آریزونا وجود ندارد، این دو شهروند آریزونا که مالک کسب و کاری 
در شهرهای مسا و فنیکس می باشند، با گردآوری قوطی های نوشابه و بطری های آب 
و بازگردادن انبوهی از آنها به کالیفرنیا از سال 2001 تا 2022 به میزان بیش از 10 
میلیون دالر پول به جیب زده اند. درحالی که ایالت کالیفرنیا بخش زیادی از این روند 

را می پردازد، این عمل جرم محسوب می شود. 

ورود فاضالب به تصفیه خانه های آب سن دیگو
بالغ بر 30 میلیون گالن فاضاب از تیونا ) Tijuana ( وارد تصفیه خانه آب های سن 

دیگو شده است. 
 

مســئوالن اعام کردند که میزان فاضاب به اندازه ای باالســت که تصفیه خانه بین 
المللی نتوانسته است با استفاده از تانکرهای ویژه، آن را جدا سازد، به گونه ای که در 
5 تانکر گرفتگی لوله ها، مانع از ورود و خروج آب به تانکرها برای تصفیه  شده است. 

 
این مســئوالن متذکر شدند، این تصفیه خانه تنها می تواند روزانه 25 میلیون گالن 
فاضاب را پاکسازی و آب آن را وارد اقیانوس نماید، در حالی که کرانه های ساحلی 

امپریال در آب های جنوب اقیانوس آرام در منطقه دچار آلودگی شده است. 

راه اندازی دفاتر همیاری ارائه برگه های مالیات در 6  شهر کالیفرنیا
در 6 شهر ایالت کالیفرنیا، مراکز همیاری برای ارائه برگه های مالیات و پرسش های 

مربوط به آن از سوی IRS دایر شد.  
این مراکز که در شــهرهای: لس آنجلس، بیکرزفیلد، فرزنو، اُکلند، ساکرامنتو و سن 
فرانسیسکو دایر شده است، از 11 مارچ 2023 از ساعت 9 بامداد تا  4 پس از نیمروز 

در روزهای هفته از دوشنبه تا شنبه باز خواهد بود و نیازی برای وقت قبلی نیست.
 مراکز همیاری افزون بر پاســخگویی برای چگونگــی ارائه برگه های مالیاتی، چک 
مالیات نیز دریافت می کنند و هیچگونه دریافت و پرداخت نقدی نخواهند  داشت. 

 نشانی این 6 مرکز در تارنمای IRS.gov آمده است. 

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47487&Status=2
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  در کانون خبر:

برابری حقوق زنان، باعث افزایش طول عمر در مردان می شود
بر اساس تحقیقات بدســت آمده از اولین مطالعه جهانی با موضوع بررسی ارتباط 
»برابری جنسیتی« و »امید به زندگی«، برابری و تساوی حقوق زنان منجر به افزایش 

طول عمر در مردان می شود.
در این تحقیق که روز دوشنبه 6 مارچ در مجله معتبر »پلوس گلوبال هلس« منتشر 
شد، نشــان می دهد در سال 2021 با هر 10 درصد بهبود شاخص جهانی شکاف 
جنســیتی، امید به زندگی زنان به میزان 4.3 ماه و  به طور همزمان، در مردان به 

میزان 3.5 ماه افزایش یافته است. 
  این نتایج توسط تیم تحقیقاتی مستقر در لندن با استفاده از شاخص مجمع جهانی 
اقتصاد WEF در بین 156 کشور جهان از سال 2010 تا 2021 بدست آمده است. 
در این تحقیق،محققان سه عامل از چهار عامل شاخص جهانی شکاف جنسیتی در 
وضعیت کنونی و آینده را مورد بررسی قرار داده اند  که شامل: مشارکت اقتصادی و 

فرصت ها، دستاوردهای آموزشی و توانمندسازی سیاسی می باشد. 
محققان دریافته اند که »برابری جنســیتی در آموزش« ارتباط بسیار قوی با »امید 
بــه زندگی« برای هر دو جنس مــرد و زن دارد، در حالی که هنوز در پارامترهای 

»اقتصاد« و »سیاست« به بهبود بیشتری نیاز است.
دکتر کت پینهو گومز، نویسنده این پژوهش می گوید: »این تحقیق نشان می دهد 
که سرمایه گذاری در آموزش بسیار مهم است، به ویژه در کشورهایی با درآمد کم و 
متوسط، جایی که بسیاری از دختران هنوز از دسترسی به آموزش محروم می باشند 

و منابع محدود است.«
وی اضافه می کند: »عوامل دیگری وجود دارد که در طول عمر هر دو جنسیت موثر 
می باشد از جمله: شرایط کار و زندگی، قرار گرفتن در معرض آلودگی، دسترسی به 

مراقبت های بهداشتی، درآمد و حمایت اجتماعی . »
 از آنجایی که بســیاری از کشورها به سمت برابری جنسیتی پیش می روند و زنان 

فرصت مشارکت بیشتری در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیدا می کنند، کل 
جامعه نیز از مزایای آن نیز بهره مند خواهد شد.«

محققان تاکید می کنند که این یافته ها قابل توجه هســتند، چراکه پیشــرفت در 
»برابری جنسیتی« به مردان نیز کمک می کند تا »طول عمر« بیشتر داشته باشند. 
از این رو، با کاهش شــکاف جنســیتی می توان امید به زندگی را در زنان و مردان 

افزایش داد. 
 ترجمه: گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر

 منبع بخش سالمت و تندرستی جروزالم پست، 7 مارچ 2023

پارلمان ملی سوئیس به مصوبه
 »حمایت از مردم ایران« رأی مثبت داد

پارلمان ملی ســوئیس در روز پنج شــنبه 9 مارچ، با 105 رأی مثبت در مقابل 65 رأی 
منفی به مصوبه »حمایت از مردم ایران« رأی داد. بدنبال این مصوبه پس از ارجاع به سنا، 
دولت ســوئیس بســته های تحریمی اتحادیه اروپا علیه رژیم جمهوری اسامی را دنبال 

خواهد کرد.
گفتنی اســت، پارلمان سوئیس در 27 فوریه )8 اسفند( نیز بیانیه ای را به منظور حمایت 
از مردم ایران تصویب کرد که خواســتار توقف فوری خشونت دولتی علیه تظاهرکنندگان 

معترض شد. 
 

بر اســاس این بیانیه، از قطعنامه 24 نوامبر 2022 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
در مورد تشکیل کمیته حقیقت یاب نقض حقوق بشر در ایران تقدیر شده بود. 

دارایی های بانک سیلیکون ولی 
ضبط شد

دولت فدرال آمریکا، تمامی دارایی های بانک سیلیکون ولی را ضبط کرد.
 

شکست مالی بانک سیلیکون ولی که شانزدهمین قدرت سرمایه گذاری مالی آمریکا 
بود و بر سرمایه های مالی بخش تکنولوژی تکیه می کرد، پس از آن که افرادی که 
در این بانک پولهایشان را پس انداز کرده بودند، دارایی خود را بیرون کشیدند، بانک 
نتوانست سرمایه ای جایگزین را بیابد تا دارایی خود را به جای اول بازگرداند. از این 

رو، در بازار سهام با سقوط 60 درصدی ارزش سهام روبرو شد. 
 

شرکت بیمه سپرده فدرال )FDIC( که تضمین کننده پول پس انداز مردم در بانک 
های آمریکا می باشــد، برای پیشگیری از مشکات مالی بیشتر، دارایی های بانک 

سیلیکون ولی ضبط کرد. 
 

شرکت  )FDIC( اعام کرد که از روز دوشنبه 13 مارچ پس اندازهایی تا مبلغ 250 
هزار دالر قابل پرداخت می باشند. 

https://pandorarugs.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
https://www.jpost.com/health-and-wellness/article-733553
https://www.jpost.com/health-and-wellness/article-733553
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213-573-9635

Job Opening at Ketab Corporation!
A Leading Iranian Magazine and Advertising Company looking for a Graphic Designer
We are looking for a candidate that possesses at least a bachelor’s degree and 
graphic designcertification. Candidates must be fluent in Farsi and have over 
ten years of experience in graphic design.
Please contact: ketab1@ketab.com

دریا صفایی: بلژیک با پذیرش »دیپلماسی گروگان گیری و باج گیری«
 انقالب ایران را گروگان گرفت

دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک و کنشگر حقوق زنان، دیدار وزیر امور خارجه این 
کشــور با وزیر امور خارجه جمهوری اسامی را ناشایست و شرم آور خواند و گفت: 
»شما فقط زانو می زنید و می خزید و به این رژیم این پیام را می دهید که قدرتمندتر 

و برتر است«.
وی افزود: »جمهوری اســامی از زانو زدن شما خشنودند و به گروگان گیری ادامه 

خواهند داد »
 

دریا صفایی در ادامه اظهار داشــت: »بلژیک با پذیرش »دیپلماسی گروگان گیری و 
باج گیری«، تمام انقاب ملت ایران را به گروگان گرفت.«

 
وی ضمن اظهار تأســف از سیاست های نادرست بلژیک تأکید کرد: » انقاب مردم 
ایران، نه تنها ایران را آزاد خواهد کرد بلکه تمام جهان را از شر این تروریست ها نجات 
خواهد داد و البته صد افسوس که بلژیک با سیاست های غلط از آن حمایت نکرد.«

اعالم نامزدی نمایندگی کنگره آمریکا 
از سوی هنرپیشه سریال تلویزیونی

بن ســوج، )Ben Savage ( هنرپیشه سریال  تلویزیونی که در نوجوانی در دهه 
90 در مجموعــه Boy meets World  بازی می کرد، اعام کرد خود را نامزد 
نمایندگــی کنگره آمریکا از منطقه 30 می نماید، تا جایگزین ادم شــیف نماینده 

دموکرات کنگره از این منطقه شود. 
 

وی قصد دارد در رقابت های ســنای آمریکا، جایگزین دایان فاین اســتاین شود، 
سناتوری که اعام نموده است با پایان این دوره، دیگر نامزد انتخابات نخواهد شد. 

 
بن ســوج، نخستین بار نیســت که وارد سیاست شده اســت. او یک بار دیگر در 

اننخابات برای کرسی شهر هالیوود اقدام کرده بود که شکست خورد.

دریافت 2 میلیون دالر حقوق بیکاری توسط یک محکوم به حبس ابد
یــک زندانی زن محکوم به حبس ابد، در دادگاه اقرار کرد که از درون زندان اقدام به 

تقلب برای دستیابی به 2 میلیون دالر حقوق بیکاری نموده است.  
 

این زن بنام »ناتالی دموال« که 38 سال دارد، درهمکاری با یک شبکه 13 نفری، در 
دوران کرونــا با دزدیدن هویت زندانیان در کالیفرنیا، اقدام به دریافت حقوق بیکاری 

به نام آنها نموده است. 
 

او در فاصله بین ماه های جون تا سپتامبر 2020 با استفاده از نام، تاریخ تولد و شماره 
سوشیال سکیوریتی زندانیان، پرسشنامه حقوق بیکاری تنظیم می کرده و کمک های 

دولتی دریافت می نموده است. 
 

وی همچنین در سال 2001 با همکاری دوستانش مادرش را کشته بود.  

پرچم رنگین کمان دگرباشان در کانتی 
لس آنجلس برافراشته خواهد شد

از ماه جون، پرچم رنگین کمانی دگرباشــان در ساختمان های کانتی لس آنجلس 
برافراشته خواهد بود. 

 
در نشست شورای ناظران لس آنجلس کانتی با 5 رای همه ناظران، تصویب شد که 
به افتخار جامعه LGBTQ، پرچم رنگین کمان در برابر ساختمان های کانتی لس 

آنجلس از ماه جون سال جاری برافراشته شود.
 

از آنجایی که جامعه LGBTQ همواره مورد حمله برخی از افراد قرار می گیرند، 
این تصمیم می تواند کمک کند تا آنها رفتار ناشایست خود را تغییر دهند.  

 
گفتنی اســت که اشاره اعضای شورای ناظران در مورد رفتار ناشایست، به تصمیم 
شورای شهر هانتینگتون بیچ است که ماه گذشته تصمیم به پایین کشیدن پرچم 

رنگین کمانی از ساختمان شهرداری شد. 

http://www.manzarkia.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation


5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 357  MARCH  ,10 , 2023 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  357   آدینه   10  مارچ  2023

ســازمان اطاعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند   مقاله:
اهمیت آن دو چندان می شود.

در مورد سازمان اطاعات و امنیت کشور، ایران )ساواک( دیدگاههای مختلفی وجود داشته 
و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد.

مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در دستگاههای 
اطاعاتی مهم دنیا شــامل CIA آمریکا، MI6 انگلســتان، موساد اســرائیل گذرانده و نیز 
تحصیات خود را در دانشــکده ضد اطاعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به 

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل 70 ساله تجربه و 
بیش از 22 ســال خدمت در ساواک اســت. توانسته است اطاعات مفید و جامعی در مورد 
عملکرد ســاواک بویژه در باره  اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی 
را در اختیار  نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد.  او  بر بســیاری از ناگفته ها، نادیده ها، 

ناشنیده ها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.
» ناشر«

 310.477 7477

در کوچه پس کوچه های غربت  )2 جلدی(
هما  سرشار

در پشت جلد کتاب می خوانید: ... هرچند غربت امروز با غربت ده سال پیش زمین تا آسمان 
فرق کرده است. هرچندغربت آنقدر پریده رنگ به نظر می رسد که شاید روزی با سازش و 
حل شدن اشتباه شود، هرچند که من غریبه، پس از یک سفر چند روزه، در نهایت شگفتی 
حس می کنم دلم برای خانه ام در لس آنجلس تنگ شده است نه برای خانه ام در تهران، 
ولی با سماجت یقه غربت را رها نمی کنم. انگار می ترسم خود را گم کنم، می ترسم بخشی 
از وجودم را از دست بدهم، می ترسم بی هویت شوم، به همین دلیل درحالی که امروز با 
تمام کوچه پس کوچه های شهر لس آنجلس آشنا هستم و در مقابل کوچه دوران کودکی یا 

نوجوانی خود را به سختی به یاد 
می آورم. باز هم اینجا را غربت 
و آنجا را خانه می نامم و دل را 
به این باور می سپارم که از خانه 

دورم...

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

روایت ماندگاری )2 جلدی(
هما  سرشار

ردپای ملت ها واقوام را می توان در گورســتان هایی که سده ها پس از حضورشان در خطه ای 
کشف می شود، پیدا کرد و به شناختی هرچند ناکامل از آنان دست یافت. سال ها بعد، هنگامی 
که رهگذری کنجکاو پایش به شهر فرشتگان برسد و به دیدار هر یک از گورستان های این شهر 
برود، خواهد فهمید که در اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست و یکم، مهاجرانی در این شهر 
زندگی می کردند که در میان شان شمار زیادی هنرمند، فرهنگی، دانشگاهی، نخبه، کوشنده 
سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر جالی وطن کرده یا از زندان جمهوری اسالمی گریخته بودند که 
شمع وجود تنی چند از آنان زود خاموش شد. سنگ نوشته های آرامگاه ابدی هر یک از اینان در 
گورستان های لس آنجلس، برلین، پاریس، لندن و شهرهای دیگر راویان کوچ بزرگ تاریخی اند و 

چندان زیاد که شمارش همگی کار 
آسانی نخواهد بود. نام هر یک از 
این بزرگان در خاک غربت خفته، 
به یاد آن رهگذر می آورد که بر 
ســر این قوم مهاجر چه رفت و 

روایت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  
 

چاپ آمریکا
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1

چکیــده کتاب / در باره نویســنده 
کتــاب» یهودیان ایــران« یکی از 
زیباترین و پیچیده ترین داســتان 
های ناگفته زمان ما را به تصویر می 
کشــد. جامعه غرب اغلب یهودیان 
در ایران را جامعه ای اســیر و تحت 
ســتم تصور می کنند که در داخل 
کشــور خود بیگانه انــد و در عین 
حــال از ترک آن نیز محروم شــده 
اند. کتاب »یهودیان ایران« مجموعه 
مصوری از ایران قرن بیســت و یک 
اســت که نمای منحصربه فردی از 
جامعه یهودیان دراین کشور را ارائه 
می  دهد و معموالً برای دنیای غرب 
ناشناخته است. حسن سربخشیان، 
عکاس خبری، دو ســال را در میان 
جوامع یهودی ایــران زندگی کرده 
و در دورهمی هــای خانوادگی آنها 
شــرکت کــرده اســت. او با کمک 
همکار روزنامه نگار خود بنام پروانه 
وحیدمنش - نحوه زندگی یهودیان را 
مستند کرده است. فراتر از رویارویی 
های شناخته شده منطقه ای، عکس 
هایی که سربخشیان گرفته، زندگی 
واقعی جامعه یهودیــان ایرانی را به 
تصویر کشیده اســت به طوری که 
آنها از نظــر تابعیت، ایرانی و از نظر 
مذهبی ، یهودی هستند. این مسأله 
نشــان از وفاداری آنها به کشورشان 
است حتی اگر کشورشان با سرزمین 
اجدادی آنها از نظر سیاسی در تضاد 
باشد. کتاب »یهودیان ایران« با بیش 
از یکصد عکس تمام رنگی، همراه با 
حاشیه نویسی بسیار و با مقدمه ای 
که توسط مورخ » لیور بی استرنفلد« 
نوشته شــده است، دیدگاه غربی ها 
را نسبت به این جامعه مذهبی زیر 

سوال می برد.

روزهای سیاهی در پیش است
احمد شاملو

به پیشنهاد صفا حقیقت 
سرمقاله احمد شــاملو در اولین شماره نشریه کتاب جمعه در مرداد ماه* 

  *1358*
 *ســرمقاله احمد شاملو در اولین شماره نشریه کتاب جمعه در مرداد ماه 
1358 )دقیقا شــش ماه بعد از انقــاب 1357 و چهار ماه بعد از رفراندوم 
جمهوری اسامی( نشــان دهنده عمق نگاه این روشنفکر و شاعر ایرانی و 
پیش بینی دقیق او از وقایعی اســت که سال های بعد تا امروز اتفاق افتاده 

است* .

 *اوِل دفتر* 
 *روزهاِی سیاهی در پیش است. دوراِن پر اِدباری که، گرچه منطقاً ُعمری 
دراز نمی تواند داشــت، از هم اکنون نهاد تیرۀ خود را آشــکار کرده است و 
اســتقراِر ُســلطۀ خود را بر زمینه ای از نَفِی دُمکراسی، نفِی ملّیت، و نفِی 

دستاوردهاِی مدنّیت و فرهنگ و هنر می جوید.* 

 *ایــن چنین دورانی بــه ناُگزیر پایدار نخواهد مانــد، و جبر تاریخ، بدوِن 
تردید، آن را زیر غلتِک ســنگیِن خویش درهم خواهد کوفت. اما نســِل ما 
و نســِل آینده، در این کشاکش اندوهبار، زیانی متحمل خواهد شد که بی 
گمان ســخت کمرشکن خواهد بود؛ چراکه قشریوِن مطلق زده هر اندیشۀ 

آزادی را دشــمن می دارند و کامگارِی خود را جز به شــر ِط  اِمحاء مطلِق 
فکر و اندیشه غیر ممکن می شمارند. پس، نخستین هد ِف نظامی که هم 
اکنون می کوشد پایه هاِی قدرِت خود را به ضرِب چماق و دشنه استحکام 
بخشد و نخستین گام هاِی خود را با به آتش کشیدِن کتابخانه ها و هجوِم 
علنی به هســته هاِی فعاِل هنری و تجاوِز آشــکار به مراکز فرهنگِی کشور 

برداشته، ُکشتار همۀ متفکران و آزاداندیشاِن جامعه است.* 

 *اکنون، ما در آســتانۀ طوفانی روبنده ایستاده ایم. بادنماها ناله کنان به 
حرکت درآمده اند و غباری طاعونی از آفاق برخاســته اســت. می توان به 
دخمه هاِی سکوت پناه بُرد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا طوفاِن 
بی امان بگذرد. اما رســالت تاریخِی روشنفکران پناه اَمن ُجستن را تجویز 
نمی کند. هر فریادی آگاه کننده است. پس، از حنجره هاِی خونیِن خویش 

فریاد خواهیم کشید و حدوث طوفان را اعام خواهیم کرد.* 

 *ســپاه کفن پوش روشــنفکراِن متعهد در جنگی نابرابر، به میدان آمده 
اند. بگذار لطمه ای که بر اینان وارد می آید نشــانه ای ُهشداردهنده باشد 
از هجومی که تمامِی دســتاوردهاِی فرهنگی و مدنِی خلق هاِی ساکِن این 

محدودۀ جغرافیایی در معرض آن قرار گرفته است* .

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
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  در کانون خبر:

رئیس شورای شهر لس آنجلس: پذیرش یا رد سگ های روباتیک نیاز به بررسی دارد
پس از بحث طوالنی در باره پذیرفتن و یا رد ســگ های روباتیک اهدا شده به اداره 

پلیس لس آنجلس، شورای این شهر، رأی گیری آن را به 60 روز دیگر محول کرد.
 

پائل کرکوریان، رئیس شــورای شهر لس آنجلس گفت: » پذیرفتن این هدیه نیاز به 
طرح و بررسی بیشتر دارد. »

 
ناگفته نماند ســگ های روباتیک که 280 هزار دالر ارزش دارد، در کمیسیون  اداره 

پلیس و کمیسیون امنیت مورد تایید قرار گرفته اند. 
 

از سویی دیگر، مخالفان سگ های روباتیک رو به افزایش است، زیرا در شهر نیویورک 
از آنها بهره برداری نادرست در راستای جاسوسی علیه سیاهپوستان شده است. 

انتصاب یا انتخاب
 رئیس اداره آموزش؟

نماینده دموکرات ســاکرامنتو در خانه نمایندگان ایالت کالیفرنیا، الیحه ای را به 
مجلس ارائه نموده است که می گوید رئیس اداره آموزش ایالت به جای آن که از 
سوی مردم در انتخابات، برگزیده شود، بهتر است از سوی فرماندار منصوب شود 

تا در هنگام نیاز، برکنارو یا جایگزین گردد. 
 

او می گویــد گرچه رئیس کنونــی اداره آموزش کالیفرنیا نقش قابل تحســینی 
داشــته، اما کافی نیست و او در کنار گوین نیوســام تنها نقش تشویق کننده را 

داشته و نه بیشتر.
 

گفتنی اســت، در دوران کرونا، گوین نیوسام آموزش از راه دور ایالت کالیفرنیا را 
به عهده گرفته بود، نه رئیس اداره آموزش.

فرد متهم به 9 فقره جرم در 
دادگاه سانتاکالرا محاکمه شد

در دادگاه ســانتاکارا، مرد 36 ساله ای به نام پیتر کارسف Peter Karasov به 9 
فقره جرم متهم شد.

 
 این فرد متهم شــده است که دو بمب را در ترانسفورماتورهای شرکت PG&E در 

سن خوزه در بیرون فروشگاه میسیز در وستفیلد اوکریج مال، کار گذاشته است. 
 

فرد نامبرده که در پنجم ژانویه دســتگیر شد، به جرم 2 فقره انفجار دستگاه برق، 2 
فقره نابودسازی شبکه برق، حمل مواد منفجره ، 3 مورد به خطر انداختن جان سه 

کودک در خانه محاکمه شد. 

دو سال محکومیت تعلیقی برای 
NBC پزشک شبکه

دکتر بروس هنسل 74 ســاله که به سبب درخواست عکس برهنه از یک دختر 
بچه در سال 2019 دستگیر شده بود، در روز دوشنبه 6 مارچ در برابر دادگاه قرار 
گرفت و با 2 سال محکومیت تعلیقی و زیر نظر بودن به عنوان فردی که تمایات 

جرم جنسی دارد، دادگاه را ترک کرد. 

او که به عنوان پزشک در شبکه NBC کار می کرد و در حال حاضر از کار خود 
کنار گذاشــته شده است، نخســت از آن دختر که در سال 2019، 9 ساله بوده، 
پوزش خواست و سپس پدر آن دختر را که از همکاران او در شبکه NBC بود، 

در آغوش گرفت و پوزش خواست.

او در دادگاه با گزینش  No Contest )عدم رضایت( تصمیم در مورد لغو پروانه 
پزشکی خود را به آینده واگذار نمود.

سیستم توزیع آب درکالیفرنیا 
نیازمند تغییر است

سیستم توزیع آب که به دوران جستجو برای طا در کالیفرنیا باز می گردد، نیاز به 
اصاح دارد. 

 
سیستم توزیع آب در کالیفرنیا، یک سیستم نژادپرستانه می باشد که سفیدپوستان 
معروف به »49 نفر« به منظور نابودســازی بومیان و سلطه بر زمین های آنان برای 

ایجاد راه های گذراز تپه ها به دشت ها به اجرا گذاشته  اند. 
این سیســتم بحث برانگیز، منجر به تشدید چرخه خشکسالی و نابودسازی محیط 
زیست نیز شده است. کارشناسان و کنشگران بر این نظرند که زمان آن رسیده است 

که این سیستم دگرگون شود. 

عضو شورای شهر لس آنجلس 
استعفا کرد

در پی رسوایی سیاسی نژادپرستانه نوری مارتینز، عضو شورای شهر لس آنجلس 
از منطقه شش اســتعفا کرد و برای جایگزینی او تا پایان سال 2024، انتخابات 

ویژه ای در4 آپریل برگزار می شود. 
 

برای این انتخابات، برگه های رأی پستی در اختیار ساکنان منطقه 6 قرار گرفته 
اســت که در آن به نام هفت نفر نامزد عضو شــورای شهراشاره شده که هم زیر 
40 ســال می باشند و درصورتی که در انتخابات هیچکس باالی 50 درصد رأی 
نداشــته باشــد، دو نفر با باالترین رأی، به دور دوم در ماه جون کشانده خواهند 

شد. 
 

از این هفت نفر، چهار نفر زن و سه نفر مرد می باشند که منطقه شش ون نایز، 
لیک بالبوآ، پانوراماسیتی، آرلتا، نورت هیلز، سان ولی، نورت هالیوود را در برمی 

گیرد. 

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951
https://parsequalitycenter.org/
https://embracegrowth.com/
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  در کانون خبر:

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار تحقیق و 
تفحص سازمان ملل از مراکز مخفی شکنجه در ایران شد

کمیتــه روابــط خارجی ســنای 
آمریکا در بیانیه ای از سازمان ملل 
خواسته است تا در مورد شبکه ای 
از مراکز مخفی شــکنجه در ایران 
که از سوی شــبکه سی ان ان در 
ماه گذشته افشا شــد، تحقیق و 

تفحص کند.
این کمیته اذعــان کرد: »گزارش 
ســی ان ان در مورد مجموعه ای 
از بازداشتگاه های مخفی که رژیم 
جمهوری اســامی برای بازداشت 
معترضان ایرانی استفاده می کند، 
نشان می دهد که این حکومت به 
منظور سرکوب ناآرامی ها، خود را 
برای شکنجه شــهروندانش آماده 

می کند.«
میشل تیلور، سفیر آمریکا در پیام 
توئیتری، ضمن بازنشر گزارش ماه 
فوریه ســی ان ان، نوشت: »گزارش 
متقــن و نگران کننــده ای درباره 
سرکوب مردم ایران پس از کشتن 

مهسا امینی ارائه شده است«. وی اظهار داشت: » کشف زندان های مخفی جدیدترین 
نمونه ظلم رژیم جمهوری اسامی است که جامعه بین الملل باید این حکومت را به 

خاطر شکنجه شهروندانش پاسخگو کند.« 
وی اظهار داشــت: »کشف »زندان های مخفی شکنجه« در ایران عمیقاً نگران کننده 
است. ما باید بخواهیم از حکومت جمهوری اسامی در قبال این اعمال شنیع  پاسخگو 

باشد.«
 

در اواخر فوریه، واحد تحقیقات بین المللی ســی ان ان گزارش تحقیقاتی را در مورد 
بازداشتگاه های مخفی رژیم جمهوری اسامی منتشر کرد مبنی بر اینکه بیش از 32 
زندان مخفی یا سایت های سیاهی را شناسایی کرده است که بسیاری از آنها اعام  

نشده بودند و این مراکز توسط دولت و سپاه پاسداران اداره می شود.  
سی ان ان با استناد به شهادت وکای ایرانی و بازماندگان این بازداشتگاه ها پی برده 

است، استفاده از این سایت ها که خارج از روند قانونی است، در مقیاس خود بی سابقه 
می باشد. 

بنابه گزارش افشاشــده از سوی سی ان ان، شــدیدترین اشکال شکنجه که در این 
شواهد تشریح شده است شامل: استفاده از شوکرهای برقی، کشیدن ناخن، شاق و 
ضرب و شتم )که منجر به زخم و شکستگی دست و پا شده است( و خشونت جنسی 

می باشد. 
در این گزارش اشاره شده است که یافته ها تصویری از رژیمی را نشان می دهد که 
برای سرکوب جنبش آزادیخواهانه مردم امعترض را  که بزرگترین تهدید داخلی برای 

روحانیون چند دهه اخیر بوده است.
 

ترجمه: خبرگزاری ایرانشهر 
منبع: سایت شبکه خبری سی ان ان

تصورات درست و نادرست در مورد جیمی کارتر و ایران

از آنجایی که جیمی کارتر، رئیس جمهور 98 ســاله پیشین آمریکا در حال حاضر 
تحت مراقبتهای خانگی می باشــد، تصورات نادرستی درباره زندگی او نیز بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته اســت که از آن جمله می توان به: نقش کارتر در آزادسازی 
گــروگان های آمریکایی، حمایت مالی شــاه به کمپین جرالــد فورد در انتخابات 
ریاســت جمهوری 1976، حضور درکنفرانس گوادلوپ برای سقوط شاه و حمایت 
از خمینی و دیگر موارد اشــاره کرد، که راســتی آزمایی این تصورات به تحقیق و 

تفحص بیشتری نیاز دارد.
تصورات نادرست به ویژه در مورد روسای جمهوری ایاالت متحده بسیار زیاد است، 
گاهی به نفع و گاهی به ضرر آنها. برخی از این ادعاها به سیاست و برخی به زندگی 
شخصی آنها ارتباط دارد، در اینجا با ترجمه مقاله ای از خبرگزاری آسوشیتدپرس 

به بخشی از این تصورات اشاره می کنیم:
 

1-تصور نادرست: رونالد ریگان گروگان های آمریکایی را در ایران آزاد کرد.
در واقع کارتر و دولتش درباره آزادی گروگان ها مذاکره کردند، اما تهران آنها را تا 

پس از مراسم تحلیف ریگان در 20 ژانویه 1981 آزاد نکرد.
انقابیون ایرانی در 4 نوامبر 1979 به سفارت ایاالت متحده در تهران حمله کردند 
و 52 شهروند آمریکایی را به مدت 444 روز بازداشت کردند. از همان ابتدا، کارتر 
تصمیم گرفت که در پاسخ به این عملیات، جنگی را آغاز نکند، ولی در بهار 1980 
دستور یک ماموریت نجات را صادر کرد،که   گروه نظامیان اعزامی به دلیل طوفان 
شــن در منطقه کویری طبس  با دشواری هایی روبرو شدند، یکی از هلیکوپترها 

سقوط کرد و 8 سرباز نیز کشته شدند و عملیات آغاز نشده، خاتمه یافت. 
کارتــر دموکرات، به تاش هــای دیپلماتیک ادامه داد، امــا در بحبوحه بحران و  
پوشش خبری شدیدی که موضوع گروگان ها از سوی رسانه های آمریکا و  جهان، 
لحظه به لحظه دریافت می کرد، او از لحاظ سیاســی آســیب دید و در 4 نوامبر 
در یک رقابت تنگاتنگ  از ریگان جمهوری خواه، شکســت خورد ولی دور نهایی 
مذاکرات ایران و آمریکا در الجزایر آغاز شــد که ریاســت هیئت آمریکایی را وارن 
کریســتوفر معاون وزیر امور خارجه بر عهده داشت. ایران و ایاالت متحده شرایط 
آزادی گروگان ها را در آخرین روز ریاســت جمهــوری کارتر در 19 ژانویه 1981 
نهایی کردند و بامداد روز بعد، روز تحلیف، پس از ادای سوگند ریگان، گروگان ها 
آزاد شــدند. ریگان سپس کارتر را برای خوشامدگویی به آمریکایی های آزاد شده 

به آلمان غربی فرستاد.
 

2- تصور نادرســت: جیمی و روزالین کارتر موسس سازمان بشردوستانه هبیتت 
می باشند.

جیمی کارتر و همسرش روزالین،مشــهورترین حمایت کننده و داوطلب سازمان 
هابیتت بودند،   در حالی که این ســازمان توســط تاجــر ثروتمند، میارد فولر و 
همســرش، لیندا، در جورجیا در کانتی محل زندگی کارتر  تأسیس شد و در سال 

1965 فولر برای تجدید روحیه خود به مزرعه او  آمده بود.  
 

3- تصور نادرست: جیمی کارتر بی شرمانه یک لیبرال بود.
 در واقع، کارتر یک سیاســتمدار میانه رو بود، و پس از رسیدن به قدرت، سیاست 

هایی را دنبال کرد که به راحتی این برچسب به او نمی چسبد. 
 کارتر در ســال 1976 به عنوان فردی که از ســوی وفاداران کندی مورد حمایت 
قرار می گرفت، به  کاخ ریاســت جمهوری وارد شد. کارتر در واقع یک »دموکرات 

جنوبــی« بود که هرگز با ســناتور ماساچوســت تد کندی کــه او را در انتخابات 
مقدماتی سال 1980 به چالش کشید، مخالفت نکرد. کارتر  را  می توان یک فرد 

»محافظه کار« و »مترقی« توصیف کرد. 
او یک ســرمایه سیاسی قابل توجهی را صرف سازماندهی مجدد دولت در آتانتا ) 
در زمان فرمانداری خود در ایالت جورجیا(  و ســپس واشنگتن ) در زمان ریاست 
جمهوری( کرد و مالیات های زیادی را بر  نفت اعمال کرد، اما دموکرات های دیگر را 
در هزینه کردن ناامید کرد و در مقایســه با روسای جمهوری بعدی )کمتر از 300 

میلیارد دالر طی چهار سال( کمی به بدهی ملی اضافه کرد. 
دوره حذف مقررات که اغلب به دوره ریگان مرتبط اســت، در واقع با لغو مقررات 

مربوط به خطوط هوایی، قطارها و حمل و نقل توسط کارتر آغاز شد.
کارتر از یک برنامه بهداشت ملی حمایت کرد، اما الیحه مراقبت های بهداشتی او 

شکست خورد و به اندازه کافی پیش نرفت. 
کارتر به عنوان یک رئیس جمهور پیشین در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 
2016 به برنی ســندرز رای داد. اما او همچنین پیش از سال 2020 به حزب خود 
هشــدار داد که اگر امیدوارند دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا را شکست 

دهد، خیلی به سمت چپ حرکت نکنند. )1(
 

* در ادامــه این ترجمه، به برخی از این تصورات در مورد جیمی کارتر و ایران نیز 
اشاره می کنیم:

 
1- تصور نادرست: شاه ایران برای شکست کارتر، یک میلیون دالر به کمپین جرالد 

فورد، رییس جمهور وقت آمریکا در سال 1976 کمک مالی کرد.
 

هیچ سندی که نشان دهنده این کمک مالی باشد، وجود ندارد. هرچند، شاه ایران 
در کنفرانس اوپک در شــهر بالی اندونزی سال 1976 مدعی شد که جلوگیری از 
باال رفتن قیمت نفت در زمان انتخابات ریاست جمهوری جرالد فورد به ابتکار وی 

بوده است. )2( 
این ادعا در تاریخ 29 اکتبر 1976 مورد تایید پرزیدنت جرالد فورد با نوشتن نامه 
ای به شــاه فقید درست یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قرار 

می گیرد. )3(
به زعم نگارنده، این تصور، نشــان دهنده نفوذ و قدرت ایران در انتخابات ریاســت 

جمهوری آمریکا در آن زمان بوده است. 
 

2-تصور نادرست: حضور جیمی کارتر در کنفرانس گوادلوپ و نقش وی در سقوط 
شاه و حمایت او از خمینی :

شــایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه سران چهار کشــور غربی: آمریکا، انگلستان، 
فرانســه و آلمان که در کنفرانس گوادلوپ ) مجمع الجزایر گوادلوپ واقع در غرب 
اقیانوس اطلس در دریای کارائیب( حضور داشــتند، رأی به ســاقط کردن شاه و 
حمایت از خمینی دادند. این شایعات با توجه به اسناد سری که توسط آمریکا پس 
از 40 ســال منتشر شده اند، صحت ندارد، چرا که در این اسناد کوچکترین اشاره 

ای به ایران و موضوعات در مورد انقاب ایران نشده است. )4(
البته باید توجه داشــت که اسناد فوق محرمانه ای نیز وجود دارند که پس از 70 
سال از وقوع منتشر می شوند و در حال حاضر کسی از محتویات آنها آگاه نیست. 

 )5(
 

ترجمه و نگارنده: بیژن خلیلی ) خبرگزاری ایرانشهر(
 

منابع: 
1- ترجمه مقاله »بیل بارو« با عنوان »آنچه شــما می دانید ممکن اســت اشتباه 

باشد«، سایت خبرگزاری آسوشیتدپرس
2- یادداشــتهای علم - جلد ششــم - چاپ آمریکا - انتشارات ایبکس - صفحات 

 .)142-143(
3- یادداشــتهای علم - جلد ششــم - چاپ آمریکا - انتشارات ایبکس - صفحات 

.) 324-3247(
4- کتاب نگاهی به شــاه، عباس میانی، نشرپرشــین سیرکل، چاپ سوم،1399 

خورشیدی) 2020 میادی( کپی اسناد از صفحات )579-598(. 
decode 5- مصاحبه نگارنده )بیــژن خلیلی( با دکتر مهدی آقازمانی در برنامه

صدای آمریکا، شنبه 4 مارچ 2023، 

SOLAR ENERGY
نصب سوالر - مسکونی و تجاری 
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا 

26 در 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

http://www.08global.net/08bus/
https://drfaribasharifi.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21524&Status=2
https://www.cnn.com/2023/03/06/middleeast/iran-investigation-senate-foreign-relations-committee-intl/index.html
https://apnews.com/article/jimmy-carter-rosalynn-iran-hostages-b231ca7dfb9435c09a4b285bc2432ab8
https://ir.voanews.com/live/video/86/6989854
https://ir.voanews.com/live/video/86/6989854
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    در کانون خبر::

برای روشنگری تاریخ            برای آگاهی رسانی            برای رواداری و همبستگی
For Enlightment of 

History
For AwarenessFor Tolerance & 

Solidarity

سامانه : نه به یهود ستیزی

حاوی مقالات ، مطالب شنیداری و دیداری درباره کهنه ترین دگرستیزی در بشریت 
از یهودستیزی سنتی تا اسرائیل ستیزی 

Info@notoantisemitism.org برای همکاری و همیاری با ما تماس بگیرید

www.NoToAntisemitism.org
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DONATE

به ما گفتید شنیدن صدای زیبای زن حرام است!
گفتید دیدن موی سِر زن حرام است.

گفتید دست دادن با غیرمسلمان حرام است.
گفتید دیدن وسیله های موسیقی حرام.

گفتید شنیدن صدای موسیقی حرمت دارد.
گفتید خنده سبکسری است!

گفتید عشق تنها مختص شماست و خدا.
گفتید ورزشگاه رفتن بانوان حرام است.

گفتید هنر ابتذال است وقتی در خدمت شما نباشد.
گفتید همۀدنیا را باید مسجد و حسینیه کنیم.

گفتید ُمردن خوبست و زندگی بد.
گفتید تمام دنیا فاسدند و شما خوب.

گفتید حق نداریم هر کتابی را بخوانیم مگر شما اجازه اش را بدهید.
گفتید کتاب ها تا مجوز شما را نداشته باشد حرامند.

گفتید دختران مان بیشتر دختر شما هستند تا دختر ما! و هر چه شما گفتید 
باید انجام بدهند!

گفتید فداکاری برای ایران حرام اســت، اسام است که می شود جان فدایش 
کرد.

گفتید تاریخ همانست که شما گفتید.
گفتید احترام به کوروش حرام است و شرک!

گفتید برای مسابقات ورزشکاران باید از حریف بپرسند کجایی اند!
گفتید مذاکره و گفتگو با جهان حرام است.

معاهدات شفافیت مالی حرامند.
گفتید فقر برای ما خوبست.

گفتید عیش برای حرامیان است.
گفتید اگر قسمت مهمی از پولمان را به شما ندهیم بقیه اش حرام است.

گفتید بپرسیم پول کشور کجا می رود حرام است.
گفتید قیام بر علیه قانون خدا حرام است و حکمش مرگ.

گفتید اگر بگوییم اعدام را نمی خواهیم ما از دین خدا خارج شده ایم و زندگی مان 
حرام است.

گفتید اینترنت آزاد حرام است. ماهواره حرام.
گفتید دختر و پسر در یک کاس حرام.
گفتید معاهدات بین المللی همه حرامند.

خوش بینی حرام است.
واکسن حرام است.
اعتراض حرام است.

پرسش در مورد زندانی ها حرام
بپرسیم چرا نخبه ها را کشتید، حرام

بپرسیم چرا این همه مهاجرت کردند، حرام.
شما زندگی را بر ما حرام کردید

بر جوانان مان
بر دختران مان

تفاوت شما با طالبان یک بند انگشت هم نیست.
و ما از طالبان نفرت داریم.

خوب نگاه کنید
حال ما حرامیان می خواهیم بیاییم...

ما حرامیان می خواهیم خودمان را نشان بدهیم!
ما حرامیان می خواهیم بگوییم هر چه در دلمان بود.

ما حرامیان می خواهیم زندگی را یادتان بدهیم!
زندگی با عشق
زندگی با هنر

زندگی با آزادی
زندگی بدون آزار دیگران

زندگی با شخصیت
زندگی بدون آن همه حرام!

حرام برای ما یک چیز است؛
تجاوز به حقوق دیگران، رعایت نکردن قانون!

حرام برای ما تنها دروغ است!
دروغی که شما می گویید، برای خدا!!

حاال نوبت شما شده
در جامعۀ ما حرامیان زندگی کنید

دیگر الزم نیست سخنرانی کنید برایمان
صدایتان را صاف نکنید برای ما

که انگار از آسمان آمده اید!
ما برای آسمانی ها هیچ ارزشی قائل نیستیم!

می آوریم تان پایین.
تا ببینید خدا هم همین جاست!

نزد ما 
که تصور می کردید حرامی هستیم!!

ما قلب مان مملو از خداست
اما نه آن خدای حرام ها

خدایی که می خندد
خدایی که مهربان است

خدایی که زیبایی ها را دوست دارد
اعدام ندارد

خدایی که همه بنده هایش را دوست دارد
نه فقط مؤمنانش را...

خدایی که خودخواه نیست.

ما حرامیان وطن را می سازیم
آنقدر زیبا
آنقدر زیبا

که خدای موهوم شما هم بلد نبود!

ما حرامیان را 
خوب نکاه کنید...

ما حرامیان!
بقلم رحیم قمیشی :

www.NoToAntisemitism.org
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36476&Status=2
https://notoantisemitism.org/%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952
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  مقاله:

اسفند را چگونه باید گذراند 

کمد لباساشو باز کرد گفت :
هر کدومو خواستی بردار ! 

دست بردم الی لباسا دیدم هنوز تگهاش بهش وصله 
گفتم اینا که همه نو هستن ! 

گفت میدونم ! 
ادامه داد شاید بعضیهاش حتی 10 یا 20 سال 

عمر داشته باشن اما نو هستن و هنوز میشه پوشید ! 
مرغوبه جنسشون ! 

به قول شما امروزیا » برنده « 
خندیدم گفتم خانجون ، 

چرا اینهمه سال تنت نکردی ؟
گفت هی وایسادم شاید یه روز خاص بیاد ، 

یه آدم خاص بیاد ،
یه حال خاص بیاد ، 

یه مهمونی خاص بیاد ، 
کا یه چیز خاص باشه تا اینارو تن کنم ... 

سرشو انداخت پایین گفت حواسم نبود 
روز خاص و مهمونی خاص و آدم خاص 

و وقت خاص قرار نیست بیاد ،
قرار بود اینارو تنم کنم تا 

همه اون لحظه ها خاص بشن برام 
اما دیگه تو 75 سالگی خاص و غیر خاصی نیست

دیگه حاال تو تن شما ببینم برام خاصه ! 
درس زندگی داشت بهم میداد 

درس سخت زندگی ... 

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت 
دیگری خسته ایم اما نمیدانم چرا به 

جای اینکه نفسی تازه کنیم، 
سرعت مان را بیشتر و بیشتر می کنیم 

تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن، 
از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!

اسفند را باید نشست
باید خستگی در کرد

باید چای نوشید...
یازده ماه تمام، دردها، رنج ها و حتی 

خوشــی ها را به جان خریدن که الکی نیســت، 
هست؟

اسفند را نباید دوید
اسفند را باید با کفش های کتانی، قدم زد

پس روزهای رفته ی سال را ورق میزنم ...
چه خاطراتی که زنده نمی شوند...

چه روزها که دلم می خواست تا ابد تمام نشوند...
وچه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد...

چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها 
که روحم را ذره ذره فرسود...

چه لبخندها که بی اختیار بر لبانم نقش بست و
چه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد...

چه آدم ها که دلم را گرم کردند و
چه آدم ها که دلم را شکستند...

چه چیزها که فکرش را هم نمیکردم و شد ...

و چه چیزها که فکرم را پرکرد و نشد...
چه آدم ها که 

شناختم و چه آدم ها که فهمیدم 
هیچگاه نمیشناختمشان...

و چه.......
و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر می شود...

کاش ارمغان روزهایی که گذشت 
آرامشی باشد از جنس خدا...

آرامشی که هیچگاه تمام نشود...

و تو جان من...
من برای تمام آدم های روی 
این زمین آرزوی سعادت دارم

تو که عزیز دلی و جای خود داری
بخند که بهاری که در راه است...

با شکوفه لبخند تو زیباتر خواهد بود

آرزو دارم ...
هر طپش قلبت

آمیخته با آمین های خدا
برای آرزوهای قشنگت باشد...

تمام آرزوهای زیبا 
در ماه پایانی سال تقدیم شما

هیچ روز خاصی وجود نداره ، مگر ما خودمون خاصش کنیم 

ابتالی فرماندار کالیفرنیا به کرونا، 
پس از لغو دوران اضطراری در این ایالت

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، برای دومین بار از آغاز دوران کرونا، به بیماری کرونا مبتا شد.
 سخنگوی دفتر گوین نیوسام اعام کرد که آزمایش او مثبت بوده، اما نتیجه آزمایش همسر و فرزندانش 

منفی است.
 او تمامی دیدارهایش را از طریق زوم انجام می دهد و کنفرانس مطبوعاتی خود را با راب بونتا دادستان 

کل کالیفرنیا نیز به همین صورت برگزار کرد.
 ابتای فرماندار کالیفرنیا به بیماری کوید 19، درست یک هفته پس از آن که  وی دوران اضطراری کرونا 

را در کالیفرنیا لغو کرد، مشخص شد. 
ناگفته نماند بنابر آمار در ایالت کالیفرنیا در هفته ای که گذشت، 424 نفر جان خود را از دست دادند. 

شهردار لس آنجلس: مشکل اصلی خانه سازی
 برای بی خانمان ها، کاغذ بازی اداری است

کارن بس شــهردار لس آنجلس که صد روز آغاز کار خود را پشت سر گذاشته 
است، در گفتگو با شبکه ABC کاغذ بازی های اداری رایج را مشکل اصلی خانه 

سازی برای بی خانمان ها عنوان کرد.    
 

طی این مدت، تاکنون 10 محل اصلی چادرهای بی خانمان ها پاکسازی شده و 
427 نفر در 20 متل، ساکن شده اند، اما این اقدامات برای نزدیک به 17 هزار 

بی خانمان در لس آنجلس کافی نیست. 
 

کارن بس در مورد ساختن مدرسه گفت ما هم اکنون زمین خالی برای ساخت 
مدرسه داریم. درحالی که رهبران مذهبی اعام همیاری مالی کرده اند، مالکان 
زمین هــای خالی را تاکنون نیافته ایم تا این زمین ها را اجاره کنیم و مدرســه 

بسازیم. 

http://scibg.com/
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طنز و خبر:

هفته آینده چهارشنبه سوری است که بر همه خوانندگان گرامی فرخنده باد.  
آقای پیر خراسانی این هفته به پیشــواز چهارشنبه سوری رفته است که این 
چهارشنبه ســوری باید از همه سالهای پیشین باشکوهتر و پرمات تر برگزار 
شود که کاما درست است و هم میهنان داخل کشور 3 روز فراخوان چهارشنبه 
ســوری داده اند که رژیم والیت را بسوزانند در آتش خشم انقابی مردم ایران. 
باری حیفم آمد در این چهارشنبه سوری مچ مشتی دلقک مورخ نما را باز نکنم.

 
راستی آزمایی ادعای مورخین قابی جمهوری اسامی در مورد 

کریم پور شیرازی مدیر و سردبیر نشریه شورش و نقل قول از مهدی خزعلی 

ســابقه: مهدی خزعلی آیت اهلل زاده خزعلی که یک عنوان دکترای طب از ام 
القرای اســامی به دگنک نفوذ پدر در ارکان حکومتی ) عضو شورای نگهبان 
مجلس اسامی برآمده از انقاب قابی (  در برنامه بی بی سی اعام کرد که به 
دســتور شاهدخت اشرف پهلوی و  برادرش شاهزاده علیرضا پهلوی در پادگان 
باغشاه در مراسم چهارشنبه سوری سال 1332 خورشیدی کریم پور شیرازی را 

آتش زده اند و این دو نفر در این قتل و آدم سوزی حضور داشته اند.
پژوهش نگارنده نشــان می دهد که راوی اصلــی و نقل قول کننده هر دو به 
ســفارش رژیم جنایتکار و تبهکار حکومت اســامی جعــل تاریخ می کنند، 

خواهشمند است به دقت بخوانید: 
منبع مهدی خزعلی : از طریق اینترنت ، کتابی است به نام خاطرات و مبارزات 
دکتر حسین فاطمی نوشــته بهرام افراسیابی ) نویسنده در حال حاضر مقیم  

ایران است( منتشر شده در سال 1367 خورشیدی ) 1989 میادی ( 
نقل از کتاب توسط مهدی خزعلی که در برنامه تلویزیونی کانال یک ) در برنامه 

گفتگوی مهدی خزعلی با آقای شهرام همایون( نیز تکرار شده است. 

» غروب روز بیست و سه اسفند سال 1332 در میدان پادگان لشگر زرهی   که 
اسارتگاه دکتر مصدق  ودکترفاطمی وکریمپورشیرازی وبقیه قربانیان کودتای 
ننگین بیست وهشت مرداد بود مراســم چهارشنبه سوری با شرکت خائنین 
درباری اشــرف و علیرضا انجام گرفت تبه کاران یک زندانیراازســلول بیرون 
کشــیدند وبمیدان آوردند تا رذالت وکینه ناپاک خودرا درقالب تفننی چندش 

آوربه نمایش گذارند قربانی این نمایش وحشیانه روزنامه نگاری بود که همواره 
درکنارمصدق وفاطمی به تیزی شمشــیر پرده های خیانــت و تزویر دربار  را 

میدرید وبردلهای سیا هشان داغ مینهاد .

قربانی را درمیان مزدوران درباری مدتی به توهین وتمسخرگرفتند وآنگاه پیکرش 
را آلوده به نفت کردند  با افروختن آتش جشن منحوسشان را آغاز نمودند، مرد 
درمیان شعله ها به هرسومیدوید وجنایت کاران بی وطن بر افت  و خیز و فریاد 
واضطرار او میخندیدند سرنیزه سربازان مانع از این میشد که بازیگراین  نمایش 
ازمیدان دید تماشاگران بیرون رود ولذت پست آنان را ناتمام گذارد فردای آن 
روزاورا درحالیکه دیگر امیدی  به زنده ماندنش نبود به بیمارستان ارتش منتقل 

کردند درآنجا توان خودرا درگلوجمع کرد وچند فریاد زد .

واالحضرت اشــرف مرا کشــت اما دکترآیادی خائن پزشــک مخصوص شاه 
باتمسخرگفت دیوانه است هذیان میگوید .

باال خره پیکرسوخته اش راکه جای هفت زخم سرنیزه برخود داشت به گورستان 
مسگرآباد بردند وبی هیچ نام ونشانی به خاک سپردند .

خبراین جنایت فجیع درروزنامه های بیست وچهاراسفند این چنین انتشاریافت 
:

امروزمقامــات انتظامــی  اطــاع دادند که دیشــب کریمپورشــیرازی که 
درمرکزلشــکردوزرهی درمجاورزندان دکترمصدق بازداشــت میباشــد قصد 
فرارداشت وخودرا آتش زد ویرا که بیش ازدوسوم بدنش سوخته بود امروزصبح 
به بیمارستان شماره یک آرتش برده ودراتاقی که مجاوراتاق دکترحسین فاطمی 

که ازدیشب به آنجا منتقل شده بستری نمودند .

کریمپورشیرازی یارباوفای دکترمصدق ومدیرروزنامه شورش بود دردوران نهضت 
ملی درســنگرمصدق مبارزه کرد و در این راه طعم اسارت را چشیده درزندان 

قطعه شعری سرود و در آن از قلم تیزشورش در دل خصم سخن گفت .

کلک شورش به دل خصم چنان کارکند      
که بدان کوه  گران  تیشه فرهاد نکرد

شهادت مظلومانه او نه تنها همچون سندی رسواگر بر پرونده سیاه خود کامگان 
دســت نشانده امپریالیسم رقم خورد بلکه داغ ننگ و نفرت را بر پیشانی تمام 
دشمنان قلم و فروشندگان قلم نشاند همانانیکه با گذشتن از خون  قلم زنانآزاده 
ای چون کریمپورشیرازی و محمد مسعود و عشقی   و صوراسرافیل  و…حرمت 

آزادی و قلم  را شکسته و در آستان بوسی قدرت به خاکش نشاندند .

گزارش مقامات انتظامی دریک نقطه بامراســم چهارشــنبه سوری درحضور 
واالحضرتین  انطباق کامل دارد و آن مشــعل فروزان آتش جسم آلوده به نفت 
کریمپورشیرازی است که از روی آن پریده و رنگ زرد خود را با رنگ سرخ خون 
الله فام او در آمیخته  و به عنوان نمونه ای ازرفتار ددمنشانه سلطنت پهلوی در 

تاریخ ایران به ثبت رساندند.«

 بهرام افراســیابی ادعا می کند که در 23 ماه اســفند مراسم شب چهارشنبه 
سوری سال 1332 کریم پور شیرازی  را به آتش کشیده اند .

پژوهش نگارنده  نشــان می دهد که 23 ماه اســفند 1332 روز یکشنبه بوده 
در حالی که مراســم چهارشنبه سوری باید سه شنبه شب 25 ماه اسفند سال 

1332 می بوده باشد 
 

با توجه به این که تمامی اســتدالل آقای بهرام افراسیابی بر روی تاریخ مراسم 
چهارشــنبه سوری استوار اســت و این تاریخ نمی تواند درست باشد بنابراین 
تمامی داستان ساختگی و دروغ است. آقای بهرام افراسیابی تاکید می کنند که 
روز بعد از حادثه یعنی روز دوشــنبه  روزنامه ها  در مورد خودسوزی و فرار او 
گزارش داده اند و ما می دانیم که هرگز روزنامه ها نمی توانسته اند روز دوشنبه 
گزارش مراسم چهارشنبه سوری که قرار بوده روز بعد انجام شود را منتشر کنند 

بنابراین کل مطلب مورد ادعای مهدی خزعلی جعل مطلق است. 

بیژن خلیلی 

به نظر ما چهارشنبه سوری امسال باید از همه چهارشنبه سوری های چهل و چهار 
سال اخیر هر چه باشکوه تر و پُر َمات تر برگزار شود، چرا؟ چون باید یادمان باشد که 
امسال عزیزانی مثل ژینا امینی، نیکا شاه کرمی، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، 
کیان پیرفلک  و هزاران هم میهن مبارز آشنا یا گمنام دیگر ما هم شاهد این مراسم 

و در کنار مردم هستند. 
دیگ بزرگ آش شله قلمکار یا ُشله زرد؟! 

پس از انتشار نخستین کار ما در راستای همکاری با ایرانشهر در شماره 356 به تاریخ 
آدینه ســّوم ماه مارچ این نشریه و درج ایمیل آدرس ما چند تنی از دوستان ایمیل 
هایی برای ما فرســتادند. در این ایمیل ها یکی دو ســه تنی به ما لطف و محّبت و 
یکــی دو  تنی هم ُغرو لند کرده و و ایراد هایی گرفته بودند که از گروه اّول بســیار 
سپاسگزاریم و برای گروه دوم هم آرزوی سامتی و شادی داریم. اّما یکی از این ایمیل 
ها که از هم میهنی آشــنا که با ما شــوخی غیر دستی! هم دارد رسیده بود برای ما 
خیلی جالب بود که در این جا به این ایمیل می پردازیم. این بزرگوار نوشته بود: تو 
نمی تّرکی؟! هم تلویزیون؟ هم روزنامه و هم مجلّه؟ معلومه خیلی بیکاری مگر تو کار 
و زندگی نداری مرد؟! برای تنویر ذهن این دوســت گرامی و سایر دوستان عاقمند 
)شما کلمه عاقمند را فضول بخوانید!( توضیحاتی را الزم دیدیم. ببین دوست عزیز 
کار ما زیاد سخت نیست چون مصالح و ابزار این کار را سران رژیم جمهوری افاسی 
با حماقت ها، گفتار و کردار ابلهانه خودشان به ما می دهند و ما فقط اندکی به آن ها 
آب و روغن اضافه کرده و به خورد خلق اهلل می دهیم. در حقیقت آن چه این نادانان 
در اختیار ما می گذارند حکم سبزی، بنشن، برنج  و روغن را دارد ما آن ها را در دیگی 
می ریزیم به نّیت پختن آش ُشله قلمکار یا ُشله زرد! سر چراغ می گذاریم. این دیگ 
در طول هفته می جوشد و خوراک ما آخر هفته حاضر می شود بعد یک کاسه از آن 
را می کشیم و کنار می گذاریم برای مجلّه »دانستنیها« در ونکوور کانادا، یک کاسه 
برای »پیوند« مونتریال، سه کاسه برای تلویزیون کانال یک و از این هفته یک کاسه 
هم برای »ایرانشهر« لس آنجلس کنار می گذاریم. برای هر یک از این دوستان هم 
کار جداگانه تولید می کنیم، یعنی کاسه نیم خورده کسی را به دیگری نمی دهیم 
یا به عبارت بهتر یک دختر را به دو جا شوهر نمی دهیم! مگر در شرائط خاصی که 
پیام تبریک به مناسبت عیدی باشد یا تسلیتی به مناسبت عزائی، در ضمن روی هیچ 
کدام از آن ها هم با ادویه یا دارچین نمی نویسم یا محّمد، یا علی، یا عیسی، یا موسی 
و یا بهااهلل و امثالهم، چون ما پیرو هیچ یک از این ادیان و مذاهب ناحّقه، نیمه حقه یا 
حّقه نیستیم به جز مذهب حّقه پاناسونیک! یعنی »علم و دانش« بنابراین گاهی که 
سر کیف باشیم روی بعضی از آن ها با خّط خوش می نویسیم: یا کپرنیک، یا ولتر، یا 
انیشتین، یا داروین، یا پاستور و فوق فوقش یا »دکتر فان فان زاده« یکی از پیامبران 
مذهب حّقه پاناسونیک یعنی پزشک حاذقی که در عنفوان سالخوردگی! با معجزاتش  

ما را از مرگ حتمی نجات داد.   
گیر سه پیچ به کورش جان سلیمانی؟!

با کورش جان سلیمانی و نیش تیز قلم طنز آلودش اّولین بار در همین ایرانشهر آشنا 

شدیم. که مّدت های مدیدی است بیژن خان خلیلی آن را با ایمیل برای ما فرستاده 
و می فرســتند. زمانی کورش در ایرانشهر مطلبی نوشــته بود و در آن به تعریف و 
تمجید از  دو ســه تن از شخصیت های ورقلمبیده سیاسی، هنری پرداخته بود که 
با توجه به فساد اخاقی که در ما وجود دارد و ما آن اشخاص را خوب می شناسیم 
به ما گران آمد. نامه اعتراضیه ای در جواب کورش نوشــتیم و فرستادیم برای آقای 
خلیلی که ایشان هم آن را منتشر کرد. این ماجرا جواب کورش را در پی داشت. پس 
از آن نامه دیگر ما و باز جواب کورش و جنگی قلمی بین ما در گرفت که تا مّدت ها 
ادامه داشــت. تا سرانجام یک تن از ما سپر انداخت. شما هم کارتان نباشد که کدام 
یک از این دو تن دست ها را باال برد و رویش کم شد؟! به قول آن مرحوم ما گفتیم 
زدیم شما هم بگویید زده، چون برای جاهل خوبیت نداره؟! بعد هم شدیم دو رفیق 
شــفیق حاال گاهی کورش به ما زنگی می زند و حالی از ما می گیرد! یا ما تلفنی به 
او می زنیم و حال اش را می پرسیم. مّدتی قبل کورش خان در برنامه آقای خلیلی 
در تلویزیون کانال یک تحت عنوان » نه به یهود ستیزی« مهمان بود و این دو تن به 
حل و فصل مسائل ایران و جهان مشغول بودند که ناگهان کورش پرداخت به انتقاد 
از یکی از اصول دین یهود که البته ما اطاع چندانی از آن ها نداریم و آقای خلیلی 
هم جواب اش را داد ولی ما به جای شاخ عاج درآوردیم آن هم نه عاج فیل معمولی 
بلکه عاج ماموت! و ماندیم معطل و حیران از این که چگونه یک یهودی به انتقاد از 
دین خودش پرداخته و آن را به حساب بد آموزی های انقاب افاسی و رهبرش امام 
راحل )ج( گذاشتیم. که نه تنها دین و مذهب ما شیعیان را به باد فنا داده، بلکه پیروان 
بعضی دیگر از ادیان و مذاهب را هم از راه به در کرده اســت! بافاصله در یاداشــتی 
برای کورش نوشتیم: کورش جان شنیدی می گویند: نه ژیان برای کسی ماشین می 
شود و نه باجناق فامیل! با شنیدن فرمایشات ات در برنامه آقای خلیلی به این نتیجه 
رسیدیم که نه تو برای یهودیان جهان و جامعه ایرانیان یهودی، یک یهودی درست و 
حسابی از آب در می آیی و نه ما برای جامعه شیعیان جهان و حومه یک شیعه درست 

و درمون، خدا به هر دو ما رحم و ما را به راه راست هدایت کند؟!
شغال؟! 

امام جمعه اردبیل گفت: سر سوزنی احتمال ندارد که دولت در مسمومیت دختران 
دست داشته باشد. ای آخوند پیزوری من هم اگر با پنج کاس سواد ابتدایی همه کاره 
استان می شدم   و حقوق پنج تا مهندس را می گرفتم، همین مهمات را می گفتم! 
اگر من هم دســتم در دزدی ها باز بود و تجارت از جنگل، شن و ماسه تا دختران و 
بیوه زنان دســتم بود همین را می گفتم! مردم هم تعّجب نمی کنند که یک آخوند 
دوزاری از این نوع حرف ها بزند. ولی باور نمی کنند چون مثلی است معروف که می 
گوید: ســر راه ر....دن، کار شغاله! یعنی رهبر درمانده پسمانده و فرزند دلبند اش آقا 

مجتبی ولیعهد؟!     
قدر عافیت؟!

حضرت پرزیدنت آفت اهلل دکتر حاج ابرام آقای قاتل رییسی شش کاسه معروف به 
»ابی پلنگ« گفت: قطار پیشرفت به سرعت داره حرکت می کنه. ایشون راست میگه، 
قطار ابی،  وزرا، اهل بیت و رهبر درمانده دارد با سرعت می رود فقط ما مردم پیاده 
مانده ایم. حّتی بیگی نماینده مجلس و معاون مشاور ابی پلنگ در امور ارز هم گفت: 
قیمت ارز همینه که هست! منظورش اینه که ما که داریم کلّی ارز مفت می گیریم 

هر کی می خواد بخواد هر کی نمی خواد، نخواد، باشه تا قدرعافیت رو بدونه!

تعویض؟!
باز هم رییس بانک مرکزی 
را عوض کردند! یکی نیست 
به این ابله ها بگوید آخوند، 
کســی که باید عوض شود 
است  وامانده  درمانده  رهبر 
که 44 ســال با بی لیاقتی 
کامــل در تمــام جبهه ها 
است. در  شکســت خورده 
این ده ســال اخیرشما 21 
عوض  مرکزی  بانک  رییس 
کرده اید. دالر ارزان شــد؟ 
تولید جان گرفت؟ صادرات 
رونق پیدا کرد؟ رهبری که 
آن قــدر نادان اســت که از 
کارگر و کارمند با 5 میلیون 
تومان حقوق ماهانه، مالیات 

می گیرد ولی از هنرپیشه ای که دستمزدش برای هر فیلمی که بازی می کند 40 
میلیارد تومان است مالیات نمی گیرد! روی خانه یک میلیارد تومانی مالیات گذاشته 
ولی برای خانه های باالی 20 میلیارد تومانی مالیاتی وضع نکرده اســت چون خانه 
های بزرگ همکاران شــاه، مفت به دست آخوندها افتاده است. این رهبر نادان است 

که باید عوض شود نه رییس بی اختیار بانک مرکزی کشور.    
بخشید، نبخشید؟!

 به نظر شــما آن چه به دنبال می آید یک خبر اســت یا مطلبی طنز آلود در یک 
نشریه فکاهی؟ دیوان عالی جمهوری افاسی یک گروگان فرانسوی را بخشید، نهاد 
دیگر حکومتی نبخشید! یعنی همان داستان معروف شاه بخشید ولی شیخ علی خان 
نبخشید! دیوان عالی جمهوری افاسی، جهانگرد جوان فرانسوی، »بنژامین بی ریر« 
را از کلیه اتهامات طرح شده علیه او »جاسوسی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسامی« 
تبرئه و فرمان آزادی اش را صادر کرد، اّما، نه فقط این جوان فرانسوی علیرغم دستور 
قاضی دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد نشــد، بلکه دستور محاکمۀ مجّدد وی توسط 
همان دادگاه و برای رســیدگی به اتهامات قبلی از نو به وکیل زندانی اباغ شد! شما 
خوانندگان عزیز ما چنین روالی را در دستگاه قضاییه کشور دیگری حّتی یکی از عقب 

افتاده ترین کشورهای جهان سراغ دارید؟ 
کانادا – مدینه منّوره مونتریال – شــش شنبه )آدینه( دهم ماه مارچ المبارک! سال 
2023  دربدری خون جگری!                                                                                                         

 برابر با نوزدهم اسفند ماه سال 1401 مهرورزی زنجیره ای! 
شاد و آزاد و سربلند باشید.

پیر خراسانی
email: pirekhorasani@yahoo.ca

چهارشنبه سوری پُر َمالت؟!

کریم پور شیرازی و داستان جعلی سوزاندن او در چهارشنبه سوری

https://4mrticket.com/
https://4mrticket.com/
email: pirekhorasani@yahoo.ca
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
11 مارچ تا  16 مارچ  ) 20 اسفند تا 25 اسفند (

شنبه 20 اسفند  ||   11 مارچ

1316 خورشیدی ) 1938 میادی(
زادروز نوذر پرنگ، شاعر و ترانه سرا  نوذر پرنگ به پیشنهاد زنده یاد منوچهر سخایی 
برای مدت حدود یک سال 1984-1985 در شرکت کتاب استخدام شد که منشاء 
کارهای فرهنگی بسیاری شد. این شــاعر بزرگ معاصر بدلیل افسردگی مجبور به 

بازگشت به ایران و پیوستن به خانواده شد.
کتاب شعر او با عنوان آن سوی باد در شرکت کتاب موجود است

1324 خورشیدی ) 1946 میادی(
ترور احمد کسروی - پژوهشگر ونویسنده

کتاب شــیعیگری کســروی با بازبینی و ویرایش همراه با یادداشتها و افزود ه ها، به 
ویراستاری محمد امینی نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران در آمریکا

توسط شرکت کتاب منتشر شده است. آثار دیگر روانشاد کسروی نیز در شرکت کتاب 
موجود است.

1379 خورشیدی ) 2001 میادی(
تخریب تندیس های بودا در بامیان توســط رژیم طالبان – رادیکال های اسامی در 

افغانستان
1385 خورشیدی ) 2007 میادی(

درگذشــت خسرو شایگان، )زادروز 4 شــهریورماه 1317 خورشیدی( ، پیشکسوت 
دوبله در ایران بر اثر بیماری سرطان روده.

از مجموعه هایی که وی مدیریت آن را بر عهده داشته است می توان به مجوعه های » 
دریک »، » گروه ویژه » و کارتون فوتبالیستها اشاره کرد.

یکشنبه 21 اسفند   ||  12 مارچ

1316 خورشیدی ) 1938 میادی(
زادروز فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و رهبر ارکستر

1369 خورشیدی ) 1991 میادی(
درگذشت دکترهوشنگ طاهری - مترجم و منتقد سینما )براثر سانحه رانندگی(

دوشنبه 22 اسفند   ||  13 مارچ

1304 خورشیدی ) 1926 میادی(
درگذشت ایرج میرزا – شاعر

دیوان کامل ایرج میرزا به تصحیح دکتر محمد جعفر محجوب توسط شرکت کتاب 
چاپ ومنتشر شده است) چاپ سوم – جلد لوکس( این کتاب با اجازه

شادروان محجوب و پس از آن با اجازه خانم زری اقبال و در قبال پرداخت حق التالیف 
در هر سه بار چاپ و منتشر شده است

1312 خورشیدی ) 1934 میادی(
تقدیم الیحه تأسیس دانشگاه تهران به مجلس شورای ملی

1340 خورشیدی ) 1962 میادی(
درگذشت آیت اهلل سیدابوالقاسم کاشانی

1342 خورشیدی ) 1964 میادی(
زادروز فرحناز پهلوی، سومین فرزند محمدرضا شاه پهلوی، آخرین شاه ایران

1357 خورشیدی ) 1979 میادی(
قتل سپهبد نادر جهانبانی، فرزند امان اهلل معاون فرماندهی نیروی زمینی- به حکم 
صادق خلخالی حاکم شــرع وقت )مامور از طرف خمینی( بر روی پشت بام مدرسه 

علوی تیرباران شد
1363 خورشیدی ) 1985 میادی(

درگذشت حسین گل گاب - شاعر و سراینده سرود » اي ایران »
کامپکت دیسک سرود ای ایران که آهنگ آن توسط روح اهلل خالقی تهیه و تنظیم 

شده است در مرکز موسیقی و فیلم ایران در شرکت کتاب موجود است.

سه شنبه 23 اسفند  ||   14 مارچ

1299 خورشیدی ) 1921 میادی(

زادروز حسن شهباز - نویسنده، مترجم، روزنامه نگار و ناشر و سردبیر فصلنامه » ره 
آورد » .نشــریه ره آورد که از زمان درگذشت حسن شهباز )در سال 2006 ( توسط 

همسر او شعله شهباز اداره می شود
همچنین دیگر آثار او در شرکت کتاب موجود است

1384 خورشیدی ) 2006 میادی(
درگذشت علی اکبر تجویدی آهنگســاز، نوازنده ویلون و از رهبران برجسته برنامه 

گلهای جاویدان در طول سا لها.
آثار این هنرمند بزرگ در مرکز موسیقی و فیلم ایران در شرکت کتاب موجود است

چهارشنبه 24 اسفند  ||   15 مارچ

1256 خورشیدی ) 1878 میادی(
زادروز رضا شاه، بنیانگذار دودمان پهلوی

1313 خورشیدی ) 1935 میادی(
گشایش دانشگاه تهران شامل شش دانشکده

1332 خورشیدی) 1954 میادی(
قتل کریم پور شیرازی – روزنامه نگار
1370 خورشیدی) 1992 میادی(

درگذشت حسین امیرفضلی، بازیگر، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده ایرانی
1374 خورشیدی ) 1996 میادی(

درگذشت تقی بینش، مورخ و رساله شناس موسیقی

پنجشنبه 25 اسفند  ||   16 مارچ

1285 خورشیدی ) 1907 میادی(
زادروز پروین اعتصامی - شاعر

دیوان پروین اعتصامی به زبان فارسی وانگلیسی در شرکت کتاب موجود است
1316 خورشیدی ) 1999 میادی(

زادروز هوشنگ گلشیری، قصه نویس و منتقد
آثار هوشنگ گلشیری در شرکت کتاب موجود است

1318 خورشیدی ) 1940 میادی(
ازدواج محمدرضاشاه پهلوی با فوزیه پهلوی

)خواهر ملک فاروق- پادشاه مصر(
1328 خورشیدی ) 1950 میادی(
زاد روز پریسا، خواننده و آوازه خوان

آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران موجود است.
1354 خورشیدی ) 1976 میادی(

در پی مصوبه مجلس شورای ملی و مجلس سنا مبداء تاریخ رسمی کشور از هجرت 
پیامبر به سال تاجگذاری کوروش کبیر تغییر یافت و از آن پس تا 11 شهریور 1357 

، تاریخ شاهنشاهی تاریخ رسمی کشور بود.
1377 خورشیدی) 1999 میادی(

درگذشت سیروس طاهباز، روزنامه نگار، نویسنده و وکیل ادبی نیما یوشیج.
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

357357 نه به یهودستیزی
از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

رأی گیری پرداخت غرامت به خانواده سیاهپوستان به تعویق افتاد

با گذشت دو سال هنوز کارگروه 9 نفره ویژه پرداخت غرامت به خانواده سیاهپوستان 
کالیفرنیا برای دوره برده داری و عذرخواهی از آنان به نتیجه نرسیده است. 

 
اگرچه قرار بود تا روز شنبه چهارم مارچ در مورد واجدان شرایط رأی گیری شود، 
اما به سبب غیبت یکی از اعضای این کارگروه، تصمیم به هفته بعد موکول شد. 

ایــن کارگروه ، آژانس ویژه ای را بــرای ارائه خدمات ضروری و رایگان به نوادگان 
برده های سیاهپوست تعیین کرده است. همچنین پیشنهاد شده است که کارگروه 
های دیگر، خدمات مشاوره و نظارتی را داشته باشند. قانونگذاران در سال 2020 

این کار گروه را تشکیل داده اند. 
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