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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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رفتار جمهو ری اسالمی ایران در 
ماه های آینده زیر ذره بین خواهد بود

شورای مدیریت گذار با
  امضاء کنندگان منشور »مهسا« 

هم صدا شد

پادکستر  ایرانی که توسط هوادار 
خود به قتل رسید

وحشت جمهوری اسالمی از شعار 
»زن، زندگی، آزادی« 

در نمایش لباس شهره آغداشلو

نمایش فیلم »تهرانتو« 
برای اولین بار در سالن 

Laemmle Theaters انسینو

نوربرت روتگن: 
ما مدیون زنان مبارز در ایران هستیم

جو بایدن: ورشکستگی بانک 
سیلیکون ولی یکی از خطاهای 

ترامپ است

افزایش حداقل دستمزد در 
کالیفرنیا به رأی گذاشته خواهد شد

یهودستیزی در دانشگاه استنفورد 
نمایان شد

______________________
طرح پیشنهاد کاهش میزان کار

 در هفته به 32 ساعت به
 مجلس نمایندگان ارائه شد

مصیبت بزرگ اسرائیل 
کورش سلیمانی )زم( - صفحه 2

کوروش کبیر در آمریکا
 صفحه 7 

نوروز و سال نو مبارک؟!
پیر خراسانی - صفحه 9

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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هانا نویمن: دختران اکباتان بازداشت شدند
 عامالن مسمومیت های سریالی آزادند

هانا نویمن، سیاســتمدار حزب ســبز آلمان با بازنشر فیلم رقص دختران اکباتان، 
نوشــت: این دختران تنها به جرم رقصیدن بازداشــت شــدند و آنها را مجبور به 

اعتراف و رعایت حجاب کردند.
وی در پیام توئیتری خود تأکید می کند: دختران اکباتان بازداشــت شــدند، در 
حالی که هنوز عامالن مســمومیت سریالی دختران دانش آموز در ایران همچنان 

آزاد می باشند و تاکنون عوامل اصلی این مسمومیت ها شناخته نشده است.
هانا نویمن یکی از حامیان اصلی مردم معترض ایران در فضای سیاســی اروپا می 

باشــد که از احکام اعدام ابراز انزاجار کرده و مدافع گنجاندن نام ســپاه پاسداران 
در فهرست گروه های تروریستی می باشد و به نظر او احیای برجام باید همچنان 

متوقف بماند.
گفتنی است، گروهی از دختران شهرک  اکباتان در 8 مارچ به مناسبت روز جهانی 
زن، ویدئویی را منتشر کردند که با آهنگ سلنا گومز می رقصیدند. پس از انتشار 

این ویدئو دختران اکباتان بازداشت و وادار به اعتراف اجباری شدند. 
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زن،  زندگی، آزادی

گروه هکری عدالت علی پرونده فساد
 بستگان رهبر جمهوری اسالمی را منتشر کرد

گروه هکری عدالت علی با انتشــار اســنادی از فساد 
بســتگان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی پرده 
برداشت. در این سند افشــا شده »برادرزاده« و »داماد 
برادر« علی خامنه ای به خیانت در امانت، تحصیل مال 
از طریق نامشــروع، اختالس اموال عمومی، شراکت در 
امحاء و اختفای مدارک و شواهد متهم شده اند. ) متن 

نامه افشا شده در ادامه خبر(

متن سند افشا شده که برای سهولت خوانندگان محترم 
بازنویسی شده است، بشرح ذیل می باشد: 

 
جناب آقای دکتر صالحی

دادستان محترم عمومی و انقالب تهران
 

با سالم و احترام، 
بازگشت به دستور شــفاهی حضرتعالی مبنی بر ارائه 
گزارش در خصوص پرونده با شماره بایگانی 0001181 
به استحضارعالی می رســاند، پرونده مزبور با شکایت 
حوزه ریاســت »بنیاد حکمت اســالمی صدرا« که از 
شرکت های زیرمجموعه بیت رهبری می باشد و دارنده 
اکثریت سهام شرکت ترابری کاروان است، علیه مشتکی 
عنهما 1- آقای وحیدرضا طالقانی )داماد ســید محمد 
خامنه ای (، 2- آقای سیدامین حسینی 3- آقای احمد 
عبادی نیا4- آقای احمد حسینی خامنه ) فرزند سید 
محمد خامنه ای( با موضوع خیانت در امانت، تحصیل 
مال از طریق نامشــروع و اختالس امــوال عمومی در 
تاریخ 17/12/1400 به این شعبه ارجاع گردیده است و 

بالفاصله تحقیقات مقدماتی آغاز شده است. 
نوع فعالیت شــرکت »ترابری کاروان«، نگهداری مواد 
غذایی تحت عنوان »ســردخانه ترابــری کاروان« می 
باشد که در بدو امر قبل از ارجاع به این شعبه از سوی 
جانشین محترم دادسرا جناب آقای تیموری دستورانی 
مبنی بر استعالم وضعیت حقوقی شرکت شاکی و ایضأ 

احضار نماینده بعنوان مطلع و استعالم وضعیت اموال 
منقول وغیرمنقول و میــزان خرید و فروش و تحقیق 
از متهمیــن خطاب به پلیس امنیــت اقتصادی صادر 
گردیده اســت و متعاقب آن نیز از سوی این بازپرسی 
در تاریخ 29/1/1401 نســبت به صدور قرارارجاع امر 
به کارشناسی رسمی صالحیت دار در رشته حسابداری 
و حسابرسی اقدام گردیده اســت که حسب اظهارات 
شفاهی کارشناس، متأســفانه ظاهراً بسیاری از اسناد 

امحاء یا مخفی شده است.  
الزم به ذکر اســت با توجه به اسناد موجود و اظهارات 
صریح متهمین در مرجع انتظامی، سوء استفاده متهمین 
از اموال شرکت و اوراق مالی) چک ها و ...( محرز است 
و ایــن احتمال وجود دارد که بــا ادامه روند تحقیقات 
اتهاماتی متوجه اشخاصی دیگر من جمله شخص شاکی 

و دخترایشان، خانم سیده زهره حسینی نیز باشد. 
همچنین ذکر این نکته ضروریست که شخصی به نام 
محسن افراسیابی با مراجعات و تماس های مکررمدعی 
است که حامل پیام هایی از سوی رهبر معظم انقالب و 
نیز آقای سید محمد خامنه ای است که البته تاکنون به 

ادعاهای ایشان ترتیب اثری داده نشده است. 
علی ایحال مراتب جهت مزید اطالع آن مقام، به حضور 

ایفاد می گردد. 

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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مصیبت بزرگ اسرائیل 
همانطــور که آگاهی دارید، اســرائیلی ها بعد از شــنیدن این خبر که 
بنیامیــن نتانیاهو قصــد دارد در قوه قضائیه دســتکاری کند و آنرا زیر 
کنترل خودش بیاورد، هراســان و نگران، شتابان و پریشان به خیابان ها 

ریختند تا جلوی کار حضرت نخست وزیر را بگیرند.

از قــرار معلوم بنیامین نتانیاهو اوضاعش از جهاتی خراب اســت و قصد 
دارد بــا تغییر قانون و ادامه کار از چنگال قانون بگریزد، ولی باید اندکی 

صبر کرد تا گناه کسی شسته نشود.

اگــر غلط نکنم عده زیادی تا حدود نیم میلیون نفر هر روز و شــب ماه 
هاست که علیه اقدامات دولت تظاهرات می کنند، تا صدای اعتراض آنها 
شنیده شود و دموکراسی اسرائیل  فدای خودخواهی های نتانیاهو و عده 

ای متعصب دوآتشه نشود.

از سویی، یاد زمانی افتادم که دانشجویان خط امام ابتدا هتل های خالی 
از مسافر را غصب کردند و آنرا به خوابگاه تبدیل نمودند و خمینی هم با 
آنکه می دانست نماز خواندن در زمین غصبی حرام است، این موضوع را 

زیر سبیلی رد کرد و هیچکس هم به این موضوع اعتراضی نکرد.

بعد نوبت تصرف ســفارت آمریکا رسید و خمینی هم یک روز صبر کرد 
تــا بازتاب آنرا در جامعه ببیند و نه تنها از طرف علمای عظام اظهارنظر 
اعتراضی نشــد، بلکه کنشگران دنیادیده هم موضوع را نادیده گرفتند و 

حمایت از این کار شروع شد و بقیه ماجرا را خود بهتر می دانید.

از ســویی دیگر، یادم آمد که در جلوی یک ســاختمان قدیمی در شهر 
آتالنتا ستاره داوود در باالی ساختمانی نصب شده بود و به احتمال قوی 
به یهودیان تعلق داشت و در کنار آن تابلوی بزرگی خودنمایی می کرد 
که نوشته شده بود: »یهودیان در درازای تاریخ از هر مصیبتی 

جان سالم بدر برده اند، مگر بی تفاوتی!«

رفتار جمهو ری اسالمی ایران در ماه های آینده زیر ذره بین خواهد بود
در حالی که ایران و عربستان با میانجیگری چین تالش می کنند روابط دیپلماتیک 
خود را از سرگیرند، مقاله نویسان سعودی از تمرکز بر رفتار جمهوری اسالمی ایران 

طی ماه های آینده می نویسند.
حمود ابوی، مقاله نویس ســعودی در روز یکشنبه 12 مارچ مدعی شد که عربستان 
ســعودی رفتار ایران را در طول دوره دو ماهه توافق شده برای احیای روابط مدنظر 
قرار خواهد داد که الزمه احتیاط در رقابت طوالنی مدت بین قدرت های مســلمان 

سنی و شیعه منطقه است.
تهران و ریاض برای از سرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه های خود 
ظرف دو ماه آینده به توافق رسیده اند و وزرای امور خارجه آنها برای اجرای این توافق 

)بدون اشاره به جدول زمانی دقیق تر(، مالقات خواهند کرد.
حمود ابوطالب مقاله نویس سعودی دیلی نیز در این رابطه نوشت: »دوره دو ماهه این 
توافق، اولین آزمون اعتبار و اثبات حسن نیت ایران است، زیرا باید شاهد آغاز تغییرات 

واقعی در چشم انداز منطقه و تعامالت این کشور با عربستان باشیم.« 
منبع اصلی تنش ایران و عربســتان، یمن است، جایی که ریاض رهبری یک ائتالف 
نظامی را بر عهده دارد که از سال 2015 با جنبش حوثی های همسو با ایران می جنگد  

و در طول این جنگ موشک ها و پهپادها را به سمت عربستان پرتاب کرده است.
 

عبداهلل العتیبی نیز در مقاله ای در روزنامه الشــرق االوســط نوشت: جدول زمانی 
بازگشایی سفارتخانه ها، پایبندی ایران را »آزمایش« می کند که در این رابطه، پکن 

می تواند نقش موثرتری نسبت به تالش های »شکست« خورده غرب ایفا کند.
 

طارق الحمید، ستون نویس دیگر سعودی همچنین نوشت: »داشتن روابط دیپلماتیک 
حتی اگر در ســطح پایین باشــد طبیعی اســت، زیرا رویکرد توسعه طلبانه ایران ، 
اصطکاک زیادی را با عربستان ســعودی ایجاد کرده است...)اما( ما باید چشمانمان 

را باز کنیم.« وی افزود: چین ضامن این توافق است، اگر ایران به آن عمل نکند این 
مسأله مهم خواهد بود.

در حالی که ایاالت متحده نسبت به تعمیق روابط بین کشورهای خلیج فارس و رقیب 
اقتصادی اش چین، ابراز نگرانی کرده اســت، مقامات ریاض و ابوظبی بارها گفته اند 
که به دنبال تنوع بخشیدن به شرکای استراتژیک خود هستند و در عین حال برای 

امنیت منطقه بر واشنگتن فشار می آورند.
 

ترجمه گروه خبری ایرانشهر 
منبع: جروزالم پست

وحشت جمهوری اسالمی از شعار »زن، زندگی، آزادی« 
در نمایش لباس شهره آغداشلو

جلوه ای دیگر از ترس و وحشت رژیم جمهوری اسالمی از شعار»زن،زندگی،آزادی« 
نمایان شد. رسانه های داخلی ایران با بازنشر خبر حضور »شهره آغداشلو«، بازیگر 
ایرانی آمریکایی مشــهور در مراسم اسکار 2023، لباس او را که منقش به شعار 
»زن، زندگی، آزادی« و اسامی جان باختگان اعتراضات اخیر بود، سانسور کردند.
به دو تصویر خانم شهره آغداشلو با لباس بسیار زیبا و منحصر بفردش بنگرید. 

 
. یکی از تصاویر که توســط ایران اینترنشــنال مخابره شــده است، شعار »زن، 
زندگی، آزادی« و اســامی جانباختگان انقالب ملی ایران را به وضوح نمایش می 

دهد. و تصویری که نیک صالحی مأمور سانســور جمهوری اسالمی مخابره کرده 
اســت، همان تصویر است، ولی تمامی اســامی و شعارها حذف شده است. ایران 
اینترنشنال عکس را 5 ساعت پیش از نیک صالحی مخابره نموده است، بنابراین 

اصالت عکس ایران اینترنشنال قطعی است.
 

شــرم بر حکومت اسالمی و حامیان داخلی و خارجی آنان بویژه چین و روسیه و 
پادوهای ایرانی آن در خارج از کشــور،  که اینگونه شعار »زن، زندگی، آزادی« و 

انقالب مردم شجاع ایران ترس در وجود آنان انداخته است.

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47487&Status=2
https://www.jpost.com/international/article-734068?dicbo=v2-rwxur0v
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  اخبار سیاسی و اجتماعی:

حذف اپلیکیشن تیک تاک از تلفن های اداری کارکنان ارنج کانتی
کارکنان ارنج کانتی باید از تلفنهای اداری شــان بــرای حفظ امنیت اطالعات 

کاربری خود و دیگران، اپلیکیشن تیک تاک را حذف کنند. 
 

در نشســت روز سه شــنبه 14 مارچ ناظران ارنج کانتی همگی رأی دادند که 
داشتن اپلیکیشن تیک تاک بر روی تلفن های اداری ممنوع شود.

در این نشســت دان بارنز )Don  Barnes( رئیــس اداره پلیس ارنج کانتی، 
خطرهای امنیتی اپلیکیشــن تیک تاک را در دســتیابی اطالعات شــخصی و 

گروهی ارائه نمود.  
 

ناگفته نماند که ممنوعیت مشابهی ، در ماه گذشته از سوی دولت برای کارکنان 
فدرال نیز تصویب شده است . 

 
یادآوری می گردد، منظور از تلفن های اداری، تلفنی های همراهی است که از 
سوی کانتی یا فدرال در اختیار کارکنان برای ارتباط با یکدیگر و دفتر کارشان 

قرار می گیرد.

نوربرت روتگن: ما مدیون زنان 
مبارز در ایران هستیم

نوربــرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان روز جمعه 17 مارچ در جمع نمایندگان 
این پارلمان اظهار داشــت: بیایید به عنوان بوندس تــاگ گردهم بیاییم و یک 
حرکــت قوی و همــه جانبه ای فراتر از مرزهای جناحــی انجام دهیم تا بیانگر 

همبستگی با زنان در ایران و تأکیدی بر تروریستی بودن سپاه پاسداران باشد.
وی با ایراد ســخنانی اعتراضات مردم ایــران را انقالب خواند و اذعان کرد: » ما 

مدیون زنان مبارز در ایران هستیم. «
 

نوربرت روتگن افزود: » نظام آخوندها به رویه حکومتی خود در ســرکوب زنان 
ادامه می دهد. کرامت و حقوق زنان با این نظام ناســازگار است. به همین دلیل 

است که آنچه در ایران رخ می دهد »انقالب زنان« نامیده می شود. 
 

نماینده پارلمان آلمان در 8 فوریه )17 بهمن( نیز از دولت این کشــور خواست، 
راه حمایت از معترضان ایران را پیش بگیرد و با افزایش فشــار بر اتحادیه اروپا 
مسیر قرار گرفتن نام سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه هموار 

نماید. 
 

یــادآوری می گردد، »بوندس تاگ« به عنوان نماینده تمامی اقشــار جامعه در 
پارلمان فدرال آلمان نامیده می شود. 

https://pandorarugs.com/
https://artemislawapc.com/


4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 358  MARCH  ,17 , 2023 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  358   آدینه   17  مارچ  2023

  در کانون خبر:

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

آژانس حفاظت محیط زیست، از
 Mobil Home Park در لس آنجلس 

شکایت کرد
آژانس حفاظت محیط زیســت آمریکا )EPA( از گردانندگان یک مجموعه خانه 

متحرک )Mobil Home Park(  شکایت کرد. 
 

 Cactus Creek( ایــن مجموعه با نــام کاکتوس کریــک موبیل هوم پــارک
 EPA که در لس انجلس قرار دارد، از ســوی آژانس )Mobile Home Park
متهم شده است به اینکه دارای دو منبع آبگیر غیرقانونی برای گردآوری فاضالب 

می باشد، که از 15 سال گذشته از سوی این آژانس ممنوع شده است. 
 

در این آبگیرهای غیرقانونی، فاضالب های آالینده انباشــته شــده و سپس روانه 
زیرزمین، دریاچه ها و اقیانوس می شــوند که باعث آلودگی آب آشــامیدنی می 

گردند.   

دیرکرد بودجه و افزایش هزینه، مانع ساخت و ساز
 خوابگاه های دانشجویی است

بحران مسکن دانشجویان کالیفرنیا، با موانع بیشتر بر سر راه ساخت و ساز آپارتمان 
ها و خوابگاه های دانشجویی همراه شده است که نظام آموزشی در دانشگاه ها را به 

چالش بیشتری می کشاند. 
 

اجرای پروژه های خانه ســازی برای دانشجویان با دیرکرد در دریافت بودجه دولتی 
و افزایش هزینه های ســاخت و ساز، موانع بزرگتری را در برابر دانشجویان قرار داده 

است. 
 

 بنابه آخرین نظرسنجی انجام شده، 417 هزار دانشجو در کالیفرنیا با مشکل مسکن 
مواجه هستند.

 
در این نظرســنجی، 5 درصد دانشجویان دوره لیســانس در دانشگاه های UC، ده 
درصد درصد دانشــجویان Cal State و 20 درصد دانشجویان کالج های محلی در 

این نظرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 

جو بایدن با خانواده بازماندگان کشتار شهروندان چینی تبار
 همدردی کرد

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در آخرین روز ســفر خود به کالیفرنیا از مانیتری 
پارک دیدار کرد و در بازدید از این محل، با خانواده بازماندگان کشــتار شهروندان 
چینی تبار در هنگام برگزاری جشن سال نوی چینی در ماه ژانویه که با رگبار یک 

فرد مسلح، 11 نفر جان خود را از دست دادند، همدردی کرد. 
 

جو بایدن پیش از این دیدار، دســتور ویژه ای را برای مقررات بیشــتر در بررسی 
پیشینه خریداران اسلحه امضاء کرد.

این دستور ویژه به مقررات خرید اسلحه که در تابستان گذشته تصویب شده است، 
می افزاید. 

گرچه دموکرات ها موضوع محدودیت اسلحه را در مرکز پیشنهادهای خود قرار می 
دهند، اما اصل متمم قانون اساسی آمریکا آن ها را محدود می کند.  

 
جو بایدن در هنگام امضای این دستور ویژه گفت: من به درخواست خود، از کنگره 
برای مقررات بیشتر پافشاری می کنم و از جامعه نیز می خواهم اجرای مقررات را 

جدی بگیرند.  

نخستین شکایت علیه مدیران بانک سیلیکون ولی تسلیم دادگاه فدرال شد
پس از ورشکســتگی بانک سیلیکون ولی و ضبط اموال آن از سوی دولت فدرال و آغاز 
روند بازپرداخت ها تا 250 هزار دالر با تضمین FDIC، نخستین شکایت همگانی علیه 
گرک بکــر)Greg Becker( رئیس هیأت مدیره، و دنیل بکر )Daniel Beck(مدیر 

کل امور مالی این بانک، تسلیم دادگاه فدرال در شمال کالیفرنیا شد. 
 

کسانی که بین 16جون 2021 و 10 مارچ 2024 در این بانک سرمایه گذاری کرده اند، 
می توانند در این شکایت مشارکت نمایند. 

 
این بانک در آدینه گذشــته با 1.8 میلیارد دالر زیان وارد مرحله ورشکســتگی شــد و 
چون نتوانســت دارایی خود را برای این 60 درصد سقوط تأمین کند، دولت فدرال آن 

را ضبط کرد. 

http://www.manzarkia.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952
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ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند   در کانون خبر:
اهمیت آن دو چندان می شود.

در مورد سازمان اطالعات 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 
اطالعاتی مهم دنیا شــامل CIA آمریکا، MI6 انگلســتان، موساد اســرائیل گذرانده و نیز 
تحصیالت خود را در دانشــکده ضد اطالعات 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 اطالعات 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.

پادکستر ایرانی که توسط هوادار خود به قتل رسید
بنا به گزارش پلیس ردموند در ســیاتل، یک پادکستر ایرانی به همراه همسرش در 

منزلشان به ضرب گلوله کشته شدند.
به گفته پلیس ردموند، فردی بنام رامین خداکرمرضایی که راننده کامیون می باشد، 
در ســاعت 1:45 بامداد  از پنجره وارد منزل زهره صادقی پادکستر واقع در ردموند 
حومه سیاتل می شود و او را که 33 ساله بود به همراه همسر 35 ساله اش به ضرب 
گلوله به قتل می رساند. مادر زهره موفق به فرار می شود و از خانه همسابه با پلیس 

تماس می گیرد. 
به نقل از پلیس ردموند، همسر زهره که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، سعی کرده 
بود از صحنه قتل متواری شود، ولی در جلوی منزل می افتد و زمانی که امدادگران 

به آنجا می رسند با انجام احیاء نتوانستند جان او را نجات دهند. 
وی به دیلی بیست گفت که فرد قاتل اولین بار پس از پادکستی با موضوع »به دست 
آوردن اشتغال در صنعت فناوری«، با زهره صادقی تماس می گیرد و شروع به ارسال 
ایمیل های متوالی می کند و پس از آن از طریق پیامک و تلفن با زهره ارتباط برقرار 
می کند، بطوری که در یک روز بیش از صدبار با وی تماس گرفته است.  درحالی که 
رابطه این زوج در مقطعی کمی نگران کننده می شود، همسر زهره از محتوای پیام 

های قاتل و تعداد تماس های او ناراحت می شود. 
زهره صادقی در اواســط ژانویه با پلیس تماس می گیرد و پلیس تالش می کند با 
خداکرمرضایی )قاتل( برای گرفتن اظهاراتی  با وی تماس بگیرد، زیرا دیگر زهره نمی 

خواست با او در ارتباط باشد.
کارآگاهان که حکم دریافت اطالعات از تلفن او را داشــتند و ســعی می کردند به 
مظنون دستور » عدم تماس« را  به وی انتقال دهند، از آنجایی که او یک کامیون دار 
است، به سختی می توان او را پیدا کرد، این کار هنوز انجام نشده بود. ولی تا قبل از 
ماه مارچ، قاضی دستور حفاظت موقت از زهره را صادر کرده بود، ولی این دستور تا 

زمان قتل ابالغ نشده بود.
پلیــس گفت: » نکته کلیدی در اینجا این اســت که حکم حفاظتی صرفاً یک تکه 
کاغذ است که مانع از آسیب رساندن شخص به فرد دیگری نمی شود.این فقط به آنها 

هشدار می دهد و به مجریان قانون این توانایی را می دهد که در صورت نقض دستور 
حفاظتی، فردی را دستگیر کنند.«

جیمی لین برنز، یکی از همسایگان وی که در حال نقل مکان به منزل روبه روی منزل 
زهره بود، گفت که این زوج »فوق العاده خوش برخورد« بودند و خبر مرگ آنها برای 

وی بسیار »تکان دهنده« بود. 
اوگفت: »آنها بسیار خونگرم و مهربان بودند و من با خودم گفتم که همسایه ای به این 
مهربانی نمی توانم جای دیگری پیدا کنم. « او افزود: »این محله واقعا امن است، و این 
اتفاق بسیار تکان دهنده بود و بعید است که چنین چیزی در ردموند اتفاق بیفتد..«

 
گفتنی است که منزل 1.6 میلیون دالری زهره صادقی و همسرش در محله ای قرار 

دارد که دفتر مرکزی مایکروسافت در آنجا می باشد. 
 

ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع: سایت دیلی بیست

اریک گارستی 
سفیر آمریکا در هند می شود

اریک گارســتی شهردار پیشــین لس آنجلس، با رأی 42-54 به عنوان 
ســفیر آمریکا در هندوســتان به مرحله رأی گیری نهایی برای تأیید در 

سنای آمریکا راه یافت. 
 

پس از گذشــت 21 ماه از معرفی اریک گارستی از سوی جو بایدن برای 
سفارت هند، سرانجام با رهبری حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی 
سنا، پرونده او با رأی این کمیته به مرحله باالتر یعنی طرح در سنا رسید.

 
پیگیری پرونده اریک گارســتی که به ســبب بی اعتنایی به آزار جنسی 
مشاورش متوقف مانده بود، با گفتگوی شماری از سناتورهای جمهوریخواه، 
وی توانســت رأی مثبت آنان را جایگزین رأی منفی دموکرات ها بنماید 

و راهی هند شود. 

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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جو بایدن: ورشکستگی بانک سیلیکون ولی یکی از خطاهای ترامپ است
جــو بایدن پیش از آغاز ســفر 3 روزه خود به کالیفرنیا و نوادا، ورشکســتگی بانک 
سیلیکون ولی را به عنوان یکی از خطاهای رئیس جمهور پیشین دانالدترامپ، برای 

لغو مقررات دوران اوباما برشمرد.
 

این بانک که مرکز آن در کالیفرنیا می باشد با تکیه بر ثروت بزرگان بخش تکنولوژی 
پایه گذاری شده بود و  در یک دوره سه روزه به سبب ناتوانی در تأمین میزان مورد 
نیاز سرمایه گذاری با ســقوط 60 درصدی سهام خود روبرو شد و اداره خزانه داری 

آمریکا اموال این بانک را ضبط کرد. 
 

صندوق بیمه فدرال آمریکا برای دارندگان حسابهای پس انداز بانک اعالم کرده است، 
از روز دوشــنبه 13 مــارچ می توانند تا مبلغ 250 هــزار دالر از دارایی خود را پس 
بگیرند و و بایدن نیز در سخنان خود اعالم کرد که این پرداخت ها از سوی صندوق 
ویژه بیمه بانک ها می باشد و هیچ گونه پولی را از مالیات دهندگان به آن اختصاص 

نخواهند داد. 

افزایش حداقل دستمزد در کالیفرنیا به رأی گذاشته خواهد شد
افزایش حداقل دستمزد در کالیفرنیا به میزان 18 دالر در ساعت در انتخابات 2024 
به رأی گذاشته خواهد شد. گرچه حداقل دستمزد از اول ژانویه 2023 به 15.50 دالر 
در ساعت افزایش یافت. حال قرار است بنابر قانون افزایش تدریجی سالیانه بر مبنای 

دستمزد، این میزان نیز بار دیگر افزایش یابد. 
 

شماری از کارفرمایان که در بازار رقابتی، حداقل دستمزدشان به 18 دالر در ساعت 
اســت، دیگر کارفرمایان را ناگزیر می کنند برای جذب کارکنان، دســتمزد آنان را 

افزایش دهند.
 

برای اینکه حداقل دستمزد 18 دالری در انتخابات 2024 به رأی گذشته شود، باید 
جمع آوری و تأیید شمار امضاهای مورد نیاز تا ماه جون 20 24 انجام گردد.  

سخنگوی مجلس نمایندگان از 
راهکارهای موفقیت خود سخن گفت

کوین مک کارتی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه 11 مارچ در میهمانی 
ناهار جمهوریخواهان کالیفرنیا از موفقیت ها و راهکارهای به دست گرفتن قدرت خود 

سخن گفت. 
 

در این جلسه که نخستین دیدار او با نمایندگان و اعضای حزب جمهوریخواه کالیفرنیا 
پس از به دست گرفتن قدرت بود، صرفنظر از اینکه برای به دست آوردن این قدرت 
پس از 15 دور رأی گیری ناگزیر شــده بود، به 10 نفر در کمیســیون های مجلس  
پســت کلیدی بدهد تا از مخالفت با انتخاب او دست بردارند، این پیروزی را آزمونی 
از سوی خداوند اعالم کرد که نیاز به هیچ رشوه ای به رادیکال های دست راستی از 

حزب خود برای خرید رأی نداشته است.  

یهودستیزی در دانشگاه استنفورد نمایان شد
طی دو هفته گذشته، نقش هایی از آدولف هیتلر و صلیب شکسته نازی ها، بر روی 

در اتاق های تعدادی از دانشجویان یهودی دانشگاه استنفورد نمایان شد. 
 

با افزایش این اقدامات، آدینه گذشــته دانشجویان از معاونت دانشجویی درخواست 
کردند که نســبت به این روند یهودســتیزی و نفرت پراکنی واکنش نشان دهند و 

پیگیری نمایند. 
 

دانشجویان یهودی که نقش های هیتلر و نمادهای نازی ها بر روی در اتاق هایشان 
نقش بسته شده بود، در گفتگو با نشریه دانشجویی این دانشگاه اعالم کردند که برای 

رسیدگی به این موضوع گردهمایی برگزار خواهند کرد. 

بررسی پرداخت غرامت 5 میلیون دالری
 به بازماندگان برده های سیاهپوست

شورای ناظران سن فرانسیسکو، بررسی پیشنهاد پرداخت غرامت 5 میلیون دالری 
به هر فرد سیاهپوست واجد شرایط را که از سوی کمیته مالی برای بازماندگان برده 

های سیاهپوست در نظر گرفته شده است، را بررسی می نماید. 
 

این پرداخت به صورت کمک مالی و معافیت مالیاتی برای خرید و نگهداری خانه در 
نظر گرفته خواهد شد.

 
در صورت تصویب این پیشنهاد، شهر سن فرانسیسکو، بزرگترین شهر آمریکا خواهد 
بود که چنین تصمیم بزرگ مالی را در پرداخت غرامت به بازماندگان سیاهپوستان 

آمریکا ارائه می کند. 
مخالفان این طرح می گویند، ســن فرانسیسکو با کمبود بودجه روبرو است و ایالت 

کالیفرنیا باید این مشکل را حل نمایند. 

کارفرمایان باید سه ماه پیش از
 اخراج گروهی کارکنان را مطلع نمایند

بنابر الیحه پیشنهادی »مت هنی« عضو دموکرات خانه نمایندگان کالیفرنیا، 
کارفرمایان موظف خواهند بود در صورت تصمیم به اخراج شــمارباالیی از 

کارکنان بصورت گروهی، 90 روز پیش از برکناری، آنها را مطلع نمایند.
 

این اطالع رســانی باید پیــش از آنکه کارفرمایــان از کارکنان خود برای 
بخشیدن تمامی حق وحقوقشان امضاء می گیرند، انجام شود. 

 
بــرای نمونه ایالن ماســک پس از خرید توئیتــر، از کارکنان خود پس از 
پرداخــت حقوق، امضایی گرفت مبنی بر اینکه آنها را از هرگونه شــکایت 

علیه وی و یا آن شرکت منع می کند.

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951
https://parsequalitycenter.org/
https://embracegrowth.com/
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طرح پیشنهاد کاهش میزان کار
 در هفته به 32 ساعت به

 مجلس نمایندگان ارائه شد
مارک تاناکو عضو دموکرات مجلس نمایندگان از منطقه 39 کالیفرنیا الیحه ای را به 
مجلس پیشنهاد کرد که در صورت تصویب، متممی به قانون کار افزوده شود، مبنی 
بر اینکه میزان کار هفتگی به 4 روز یعنی 32 ســاعت کاهش یابد تا به اســتاندارد 

منصفانه کار در امریکا تبدیل شود. 
 

این الیحه قانونی نخســت از سوی نماینده پیشرو دموکرات از واشنگتن دی سی و 
نماینده دموکرات از ایلینوی مطرح شده بود و مارک تاناکو با تغییرات و بهبودی که 

در این الیحه داده، با آن ها همگام شده است. 

44 درصد منطقه کالیفرنیا از 
خشکسالی خارج شد

 مرکز نظارت برخشکسالی دولت آمریکا که مناطق مختلف کشور را زیرنظر خود دارد 
می گوید: نقشه خشکسالی در کالیفرنیا نشان می دهد که به سبب بارندگی ها و آب 
شــدن توده های برف، 44 درصد منطقه کالیفرنیا از خشکسالی بیرون آمده است و 
نسبت به هفته گذشته این میزان 27 درصد بوده است که افزایش چشمگیری داشته 

است. 
 

هم اکنون 36 درصد از کالیفرنیا دارای خشکسالی مالیم است و 8 درصد در بیابان 
های جنوب و شمال این ایالت از خشکسالی جدی رنج می برد. 10 درص باقی مانده 

دارای شرایط خشک و نامتعارف می باشد.  

کرانه های Dana Point بسته شد
 Dana( اداره بهداشــت عمومی ارنج کانتی از بسته شــدن کرانه های دانا پوینت
Point( به ســبب ورود فاضالب به بخش کرانه های عمومــی ایالت کالیفرنیا در 

Doheny خبر داد. 
 

در این آگاهینامه اشاره شده است که روز چهارشنبه 15 مارچ نزدیک به 4 هزار گالن 
از دهانه ورودی San Jun Greek وارد آب ها شده و تا 3 هزار فوت نیز پیش رفته 

است. 
 

دفتر کاترینا فولی عضو شورای ناظران ارنج کانتی اعالم داشته است که بارندگی های 
و ســیالب و رانش زمین، از پشت یک مجموعه آپارتمانی، فاضالب را روانه آب های 

ساحلی کرده است. 

معاون پیشین شهردار لس آنجلس 
خواستار خارج شدن پرونده اش از دستور کار دادگاه شد

ریموند چن معاون پیشین شهردار لس انجلس، از قاضی فدرال پرونده خود درخواست 
کرد دادگاه را به ســبب بیماری وکیل مدافع، از اعتبار برای رسیدگی خارج نموده و 

پایان دهد. 
 

قاضی فدرال لس انجلس نیز اعالم کرد که این درخواســت را نمی تواند بپذیرد، زیرا 
آگاهی دقیقی از بیماری وکیل او که در 2 مارچ بستری شده است در دست نمی باشد، 

و هفته آینده این موضوع را مورد بحث قرار خواهند داد. 
 

این دادگاه که به موضوع فساد مالی، رشوه خواری، دزدی و کالهبرداری ریموند چن 
رسیدگی می کند،  با این مشکل روبروست که او یکی از متهمان پرونده هوزه هویزار 

است که پیش از این با پذیرش جرم، دوران زندان خود را دریافت نموده است. 
 

ریموند چن با استفاده از این که وکیل 80 ساله او به سبب بیماری قادر به دفاع از حق 
او نیست، مایل است که دادگاه به سبب نرسیدن به نتیجه پایان بپذیرد. 

اعتصاب آموزگاران لس آنجلس و تعطیلی مدارس
با اعتصاب سه روزه آموزگاران لس آنجلس، مدارس با تعطیلی کالس ها روبرو خواهد 

شد. 
 

اتحادیه آموزگاران لس آنجلس به عنوان بخشی از اتحادیه کارکنان SEIU منطقه 
99 با همراهی خانواده های دانش آموزان، بمدت ســه روز از ســه شنبه 21 مارچ 
اعتصاب خواهند کرد و از ساعت 4:30 تا 6:30 پس از نیمروز درمنطقه گرند پارت 
لــس آنجلس واقع در داون تاون راهپیمایی مــی نمایند تا صدای خود را به گوش 

مسئوالن برسانند. 
 

ناگفتــه نماند، کارکنان اداره آموزش لس آنجلس، 65 هزار نفر می باشــند که در 
مدارس این شهر به کار مشغول هستند. 

زمین لرزه ای به قدرت 3.7 ریشتر Morro Bay را لرزاند
زمین لرزه ای به قدرت 3.7 ریشتر در ساعت 11:30 بامداد روز چهارشنبه 15 

مارچ، 30 مایلی مورو بی )Morro Bay( را لرزاند. 
 

این زمین لرزه که در 31 مایلی پاسو رابلز، 31 مایلی کینگ سیتی و 32 مایلی 
اتاســکادر روی داد، پنجمین زمین لرزه در 10 روز گذشــته با قدرت باالی 3 

ریشترمی باشد که ژرفای آن در 3.7 مایلی در عمق زمین بود. 
 

گفتنی است ، در هر سال 234 زمین لرزه با قدرت بین 3 تا 4 ریشتر ایالت های 
کالیفرنیا و نوادا را می لرزاند. 

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

DONATE

www.NoToAntisemitism.org
https://notoantisemitism.org/%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 فرهنگی و هنری:

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

کوروش کبیر در آمریکا

رســول سرخابی، استاد دانشــگاه یوتا در مقاله ای با عنوان » کوروش کبیر در 
آمریکا« با اشاره به شخصیت، رفتار و افکار انسانی کوروش کبیر و جایگاه رفیع 
وی در جهان، تهیٔه یک فیلم سینمایی پرشکوه از زندگی او را ضروری می داند 
و اظهار تأســف می کند که نام و میراث ایران به جای آنکه با فیلمی از کوروش 

کبیر انعکاس یابد، با فیلم هایی چون » 300« و »آرگو « رقم خورده است.
در این مقاله می خوانید :

ویــل دورانت در جلد اول »تاریــخ تمدن« از امپراتوری هخامنشــی به عنوان 
نخســتین امپراتوری بزرگ در تاریخ جهان یاد می کند که از رود نیل و آناتولی 
)آســیای صغیر( در غرب تا رود ســند و آسیای مرکزی در شرق دامنه داشت و 

بیش از دو سده )از 550 تا 330 پیش از میالد( حکمرانی کرد. 
کوروش کبیر، بنیانگذار امپراتوری ایران باســتان، یکی از نابغه های سیاســی و 
نظامی تاریخ بشمار می رود. آنچه کوروش را از امپراتوری سازان دیگر تاریخ جدا 

می سازد شخصیت و رفتار و افکار انسانی او بود. 
کوروش در نظر داشــت که زیر چتر یک امپراتــوری نیرومند و یکپارچه صلح 
و آرامــش میان مردمــان برقرار کند. از این رو، وقتی شــهری یا دیاری را فتح 
می کرد بــه قتل عام و تخریب نمی پرداخت و حتی حاکمان شکســت خورده 
و خانواده های آنان را عفو می نمود. هنگامی که کوروش فاتحانه وارد بابل شــد 
آزادی دین و زبــان و زندگی و فرهنگ به ارمغان آورد. یهودیانی که هفت دهه 
تحت اســارت حاکمان بابل بودند رهایی یافتند و بســیاری از آنان به وطن شان 

اورشلیم برگشتند. 
این رفتار مدارانه و آزادمنش در اســتوانه ی کورش )ســنگ نبشــته ای به خط 

میخی( که در قرن نوزدهم در عراق کشف شد انعکاس دارد. 
در تورات )عهد عتیق(  19 بار از کورش و گاهی به عنوان »چوپان« و »مســیح 
)منجی(« نام برده شــده و کورش تنها غیریهودی است که با این القاب ستایش 

شده است. 
گزنفون، نویســنده و سیاســتمدار یونانی، در کتاب »سیروس پدیا« یا »تربیت 
کوروش« کورش کبیر را به عنوان نمونه اعالی رهبری برگزید و سیرت و زندگی 
او را، پــاره ای بر اســاس تاریخ و پاره ای دیگر از روی آرمان خواهی و داســتان 

پردازی، شرح داد. 
 گفته اند که وقتی اســکندر مقدونی حکومت هخامنشــیان را ساقط کرد، دوبار 
بــرای ادای احترام به آرامــگاه کوروش رفت. اما اســکندر کجا و کورش کجا؟ 
اســکندر آن منش و منزلت انسانی کوروش را نداشت و حتی ثمرات امپراتوری 
خود را نیز ندید و در ســن 32 ســالگی در بابل هنگام بازگشت به یونان بیمار 
شد و درگذشت. در حالی که کوروش در ایام پیری در میدان پیکار جان باخت. 
تامس جفرســون، یکی از پدران بنیانگذار امریکا و نویســنده  اعالمیه استقالل 
امریکا، به افکار و زندگی کوروش عالقه زیادی داشــت و کتاب گزنفون )تربیت 
کوروش( را دقیقاً خوانده بود و حتی در حاشــیه ی صفحات کتاب یادداشت های 

خود را نوشته بود )نسخه ی کتاب جفرسون هنوز هم محفوظ است(.
شاید برای ایرانیان تعجب آور باشد که نخستین زندگینامه ی کوروش را در تاریخ 
ادبیات جدید نه یک ایرانی بلکه یک نویسنده  ی امریکایی نوشته است. جیکوب 
ابــوت )Jacob Abbott(، معلــم و مدیر فرهنگی و نویســنده ی کتاب های 
نوجوانان، در ســال 1875 میالدی کتاب »کوروش کبیر« را به زبان انگلیســی 
در نیویورک منتشــر کرد، یک رمان تاریخی بسیار شیوا که بر اساس »تواریخ« 

هرودوت و »سیروس پدیا« گزنفون نگاشته شده بود. 
قابل توجه اســت که کتاب جیکوب ابوت حدود پنجاه ســال پیشــتر از کتاب 

»تاریخ ایران باستان« حسن پیرنیا )مشیرالدوله( نگاشته شده بود. 
یک رمان تاریخی دیگر با عنوان »کورش کبیر« که حتی شهرت بیشتری دارد، 
توسط یک نویسنده  امریکایی دیگر، هارولد لمب    )Harold Lamb( در سال 
1960 میالدی منتشــر شــد. این کتاب را دکتر صادق رضازاده شفق در سال 

1340 شمسی به فارسی ترجمه کرد که بارها در تهران به چاپ رسیده است.
در ســال 1971 میالدی، مقارن با جشن های 2500 ساله  شاهنشاهی در ایران، 
بانواشــرف پهلوی یک نمونه  ُکپی از اســتوانه ی کوروش را به عنوان کهن ترین 
منشور حقوق بشر به سازمان ملل متحد اهدا کرد که هنوز در ساختمان سازمان 

ملل متحد در نیویورک محفوظ است. 
در سال 2013 میالدی، موزه  بریتانیا در لندن که صاحب و نگهدارنده ی استوانه  
کوروش است این اثر گرانبهای باستانی را در پنج موزه در شهرهای واشینگتن، 
نیویورک، سانفرانسیســکو، لس آنجلس و هیوســتون به نمایش گذاشــت. این 
نخستین بار بود که استوانه  کوروش به امریکا می آمد. در این نمایشگاه همچنین 

نسخه  تامس جفرسون از کتاب گزنفون در معرض دید عموم قرار گرفت.  
گزنفون کتاب »ســیروس پدیا« )تربیت کوروش( را در ســال های 350- 360 
پیش از میالد نوشــت. پس از گذشــت قرنها، این کتاب هنوز خواننده دارد. در 
ســال 2006 میالدی لری هدریک )Larry Hedrick(، افســر سابق نیروی 
هوایی امریکا و تاریخدان امور نظامی، کتاب پُرفروشــی با عنوان »کورش بزرگ 
گزنفون: هنر رهبری« منتشــر کرد که در آن متــن گزنفون را به زبان روز و از 
دیــدگاه علم مدیریت و رهبری بازنویســی کرده بود. ایــن کتاب را آقای زعیم 
کوروش به فارســی برگردانده است ) از انتشــارات شرکت کتاب، لس آنجلس، 

 .)2008
اخیراً من یک رمان تاریخی جدید در باره  کورش کبیر به زبان انگلیسی دیدم که 
توسط آقای کارول کیروین )Carroll Kirwin( در امریکا منتشر شده است. 
آنچــه توجه مرا به این کتاب جلب کرد هنگفتی این رمان تاریخی اســت – در 
چهــار جلد و دارای 1850 صفحه – کــه می توان آن را بلندترین رمان تاریخی 
کوروش بشمار آورد. با پرس و جو توانستم با آقای کارول کیروین تماس بگیرم. 

مطلب زیر حاصل نامه نگاری های میان ایشان و من است. 
کارول جوزف کیروین در ســال 1937 میالدی در بوستون زاده شد. از دانشگاه 
بوســتون لیسانس زیست شناســی گرفت و بعدها فوق لیســانس سم شناسی 
از دانشــگاه سانفرانسیســکو گرفت. آقای کیریون به مدت 33 ســال به عنوان 
متخصص سم شناسی در صنایع و شرکت نفت فیلیپس مشغول به کار بود و در 
عین اشتغال سفرهای زیادی به اقصی نقاط دنیا کرد و به تاریخ تمدن های قدیم 
عالقه یافت. پس از بازنشســتگی تصمیم گرفت که یک رمان  تاریخی بنویسد. 
داماد ایرانی ایشــان سیروس نام داشت و داستان کوروش را از این داماد ایرانی 

شنیده بود. 
پژوهش و نگارش رمان تاریخی کوروش کبیر دوازده ســال طول کشــید و در 
 Author چهار جلد میان ســال های 2003 تا 2009 میالدی توسط انتشارات
House چاپ شــد. این رمان تاریخی قدری بر اساس واقعیات تاریخی و بیشتر 

از روی خیال پردازی و آفریدن چند شخصیت خیالی نوشته شده است. 
کیروین می گوید: »کوروش یک مرد قابل احترام در تاریخ اســت. اگر او امروز 
زنده می بود من حتی به او رای می دادم.« او اضافه می کند: »من در پژوهشهایم 
هیچ نشانه ای نیافتم که کوروش حرمسرا داشت. دو پسر و سه دختر او ، همه از 
یک زن به نام کاساندان زاده شده بودند. کوروش مردی با شرف بود، نه ستمگر. 
او دیــن و مال و زندگی مردمانی را  که  بــر آنها حکمرانی می کرد نابود نکرد. 
بنیــاد خانواده را تقدیت کرد. زندگــی مردمان را بهتر و صلح آمیزتر کرد و همه  

این کارها را بدون قساوت یا پست خویی انجام داد.«
آقای کیروین بر این احســاس اســت کــه »ایرانیان مقیــم و مهاجر در آمریکا 
متأســفانه شــناخت درســتی از کوروش بزرگ به عنوان پدر و پایه ی فرهنگ 

ایرانی – آنگونه که من می شناسم – ندارند.«
نام »ســیروس« یکی از اسامی بســیار نادر از ایران باستان است که در زبانهای 
غربی از ان استفاده می شود هم برای اسم کوچک و هم اسم فامیلی )مثاًل »مایلی 
سایروس« خواننده مشــهور امریکایی(. کوروش کبیر در تاریخ و ادبیات امریکا 
جایگاه رفیع و محترمی دارد و بر ایرانیان واجب اســت که این میراث را زنده و 
گرامی بدارند. یکی از کارهای ضروری در این عرصه تهیٔه یک فیلم ســینمایی 
پرشکوه از زندگی کوروش کبیر است. هالیوود فیلم های تاریخی زیادی ساخته 
است و جای تأسف است که نام و میراث ایران به جای آنکه با فیلمی از کوروش 

کبیر انعکاس یابد با فیلم هایی چون 300 و Argo رقم خورده است. 
 

نویسنده مقاله : رسول سرخابی استاد دانشگاه یوتا

نمایش فیلم »تهرانتو« برای اولین بار 
در سالن Laemmle Theaters انسینو

فیلم »تهرانتو« با بازی مونا ضیغمی و ســامی آزرو برای اولین بار در شهر انسینو 
بــه نمایش درخواهد آمد. فیلمی عاشــقانه از دو دانشــجوی ایرانی با فرهنگ و 

مذهبی متفاوت که با چالش های زیادی مواجه می شوند.
این فیلم، داســتان عاشقانه ای از دو دانشــجوی ایرانیست با نام های شارون )با 
بازی مونا ضیغمی( و بدیع )با بازی ســامی آزرو( که طــی فرایندهای اتفاقی با 
هم آشــنا شده و عاشق یکدیگر می شــوند، ولی تفاوت های فرهنگی دو خانواده 

سنگ هایی سر راهشان می اندازد. 
بدیع از خانواده بهایی کم درآمد اســت و شــیرین از خانواده ای مسلمان مرفه. 
این دو خانواده، هم تفاوت دینی و فرهنگی دارند و هم تفاوت مالی و اقتصادی.

پدر شیر)با بازی علی بادشاه(، مخالف این ازدواج است و از موضع بسیار باالیی به 
بدیع نگاه می کند و حرف درشتی به او می زند که موجب قهر بدیع می شود و ....

 
این فیلم در روز پنج شنبه 23 مارچ 2023 در ساعت 7 بعدازظهر در لیمل تئاتر 

شهر انسینو به آدرس زیر به نمایش درخواهد آمد. 
 

LAEMMLE THEATERS
Town Center 5 Encino
17200Ventura Blvd unit 121, Encino, CA 91316

http://www.08global.net/08bus/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21524&Status=2
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  علمی و پزشکی:

399

آیا کم خوابی، اثربخشی واکسن را کاهش می دهد؟
بنابه مطالعه جدیدی که در مجله علمی Current Biology منتشر شده است، 
میزان خواب هر فرد می تواند بر اثربخشی واکسن تأثیر بگذارد، زیرا خواب کمتر از 6 

ساعت در شب با کاهش پاسخ آنتی بادی در ارتباط است.
خواب یکی از ضروری ترین فرآیندهای بیولوژیکی است که پیامدهای آن را در تمام 
جنبه های زندگی فرد از سالمت جسمی و روانی گرفته تا عملکردهای بیولوژیکی و 
شناختی ، نمی توان دست کم گرفت. مدتهاست که مشخص شده است کمبود خواب 

می تواند منجر به ضعیف شدن واکنش ایمنی بدن شود. 
حال این پرســش مطرح می شــود که آیا »کم خوابی منجر به کاهش اثربخشــی 

واکسن« می شود یا خیر؟ آیا ارتباطی بین این دو متغیر وجود دارد؟ 
با توجه به اینکه واکســن های ضروری، از واکســن آبله میمون و کوید 19 گرفته تا 
واکسن آنفوالنزا، هپاتیت و فلج اطفال، در مهار بیماری های جهانی نقش داشته اند، 
برای پاسخ به این پرسش، دانشمندان متاآنالیزی را بر روی داده های مربوط به خواب 

و پاسخ آنتی بادی از واکسن های آنفوالنزا و هپاتیت انجام داده اند.
 

آنها به این نتیجه رســیدند که، »خواب کم و واکنــش های ضعیف آنتی بادی« با 
یکدیگر مرتبط می باشــند.  یک فرد بالغ ســالم، باید هر شب حدود 7 تا 9 ساعت 

بخوابد. زیرا خواب کمتر از 6 ساعت در شب، واکنش آنتی بادی را کاهش می دهد.
 

عالوه براین، متغیر دیگری نیز در این مطالعه قابل بررســی است و آن »جنسیت« 
می باشد. 

به طور متوسط، واکسن ها در زنان بهتر از مردان پاسخ می دهند. این مطالعه نشان 
می دهد که الگوهای خواب مردان نیز با پاســخ واکسن مرتبط می باشد، اما به دلیل 
تفاوت های هورمونی، مشخص نیست که آیا این موضوع به میزان یکسانی در هر دو 

جنسیت اثربخش می باشد یا خیر؟ و اینکه اگر »اثربخشی واکسن« با »مدت زمان 
خواب« مرتبط باشد، پس برای دریافت بهترین اثر واکسن چقدر باید خوابید؟ برای 

پاسخ به این پرسش ها به تحقیقات بیشتری نیاز است.
 

الزم به ذکر است که این مطالعه بر روی واکسن های آنفوالنزا و هپاتیت انجام شده 
است و داده های الزم برای بررسی واکسن های کوید 19 در حال حاضر در دسترس 
نمی باشد، زیرا واکسن های فایزر و مدرنا دو ماه پس از اولین تزریق، باید بررسی و 

تحقیق شوند. 
 

ترجمه گروه خبری ایرانشهر 
منبع جروزالم پست

نوآم چامسکی: فناوری ChatGPT نمونه ای از ابتذال شر است
»نوآم چامســکی«، زبان شــناس و فیلسوف برجســته، مدعی است که فناوری 
ChatGPT هرگز نمی تواند مکالمات ناب و بحث برانگیزی داشــته باشد. او در 

وضعیت فعلی هوش مصنوعی را مصداقی از »ابتذال شر« می داند.
  ،»ChatGPT نوآم چامســکی اخیراً در مقاله ای بــا عنوان » وعده دورغیــن
پذیرفته است که ChatGPT نمونه  شگفت انگیزی از فناوری یادگیری ماشینی 
اســت. بااین حال، او باور دارد که فقدان اخالق و تفکر معقوالنه باعث می شــود 
هوش مصنوعی مصداقی برای »ابتذال شــر« یا بی تفاوتی نســبت به واقعیت و 

حقیقت باشد.
چامسکی می گوید: »با توجه به علم زبان شناسی و فلسفه دانش می دانیم که این 
فناوری به شکلی عمیق با شیوه استدالل و استفاده از زبان توسط انسان ها تفاوت 
دارد و این تفاوت هــا محدودیت های بزرگی را بر دامنه قابلیت های این برنامه ها 

اعمال می کنند.«
این متفکر سرشــناس آمریکایــی باور دارد که به همین دلیل اســت که هوش 
مصنوعــی در مرحله ماقبل انســانی یا غیرانســانی در فرایند تکامل شــناختی 
گیر کرده اســت و مــی گوید: »هوش حقیقی با قابلیت تفکــر و بروز رفتارهای 

غیرمحتمل، اما خردمندانه به نمایش درمی آید.«
توانایی اســتدالل بر اساس اطالعات موجود و رسیدن به نتیجه گیری های جدید 

یکی از ویژگی های برجسته مغز انسان است. 
چامســکی می گوید»اگر ChatGPT می خواهد کارآمد باشــد، باید برای خلق 
خروجی های بدیع توانمند شــود و اگر می خواهد توســط اکثر کاربران پذیرفته 

شود، باید از هر گونه محتوای غیراخالقی مبرا گردد.«
نوآم چامســکی می گوید ترس از افسارگسیختگی هوش مصنوعی احتماالً باعث 
می شــود که این فناوری هرگز نتواند تصمیم گیری عقالنی داشته باشد و درباره 
گزاره های اخالقی اظهارنظر کند. در نتیجه هوش مصنوعی ممکن اســت در حد 

یک اسباب بازی باقی بماند.
چامسکی در آخر می گوید: ChatGPT  »بدلیل فقدان ظرفیت استدالل کردن 
به خاطر اصول اخالقی خود، به شــکلی خام توســط برنامه نویسانش محدود شده 
است تا هیچ مشارکت بدیعی در گفت وگوهای بحث برانگیز اما مهم نداشته باشد. 

این برنامه خالقیت را فدای شکلی از بی اخالقی کرده است.«
 

منبع: نیویورک تایمز

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36476&Status=2
https://www.jpost.com/health-and-wellness/sleep/article-734207
https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-chatgpt-ai.html
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راست اش می خواستیم در این آغاز سال نو بنویسیم نوروز و سال نو مبارک، ولی دل 
مان نیامد. بنابراین سر نوک قلم یا بهتر است بگوییم سر انگشت مان را کج کردیم و 
روی کیبورد کامپیوتر پارینه سنگی مان زدیم: آرزو داریم سال نو در ایران ما، سالی 
باشد بی اعدام، بی شکنجه، بی فقر و فقیر، بی بّچه خیابانی، بی کول بر، بی سوخت 
بر، بی گشــت کشتار، بی پاسدار، بی بسیجی، بی اختالس، بی دزدی، بی تجاوز به 
جان و مال و ناموس مردم. بعد دیدیم خیلی زیاد شد. همه را جمع و جور کردیم و 
فقط در یکی دو جمله نوشتیم: سال آزادی و آبادی ایران عزیزمان، سالی بی آخوند، 

سالی بدون حکومت اسالمی؟!

پیامد فاجعه؟!
این روزها عّده ای از دلســوزان ایران به مردم می گویند: جگر گوشه های تان را به 
مدرســه نفرستید. اگر آن ها یک سال دیرتر فارغ التحصیل شوند هیچ اتّفاقی نمی 
افتد و به اصطالح  آســمان هم به زمین نمی آید. تو را به خدا یک ســال به آن ها 
فرصت بدهید تا مبادا باعث علیل شــدن یا قتل آن ها شوید. ولی اصالح طلبان به 
وسط این معرکه افتاده اند که این خواست آخوندهاست شما باید دختران و پسران 
تان را حتماً به مدرسه بفرستید. ولی حساب نمی کنند آن هایی که رفتند و خواندند 

و تمام کردند هنوز بی کار می گردند. این مواّد شیمیایی بچه ها را در 
دراز مّدت می کشد و زمانی که سّن شان باالتر برود آن وقت 

تنگی نفس، لرزش های عصبی و ناتوانی در هماهنگی 
حرکتی، کمترین پیامد این فاجعه خواهد بود. 

با خونه من چه کار داری؟!
اخیراً تهران و ریاض توافق کردند ظرف دو 

مــاه روابط خود را عادی کنند. این یعنی 
یک باخت بــزرگ برای ایران حتماً می 
پرسید چرا؟ چون از این به بعد سالی 
دو میلیون حاجی به مّکه می روند پس 
هر سال دویست هزار میلیارد تومان 
به جیب خادم الحرمین الشــریفین 
خواهد رفــت. دّوم این که دو میلیون 
نفر ایرانــی پیر و جوان عماًل  گروگان 

هایی هستند که عربستان می تواند هر 
یک از آن ها را  دستگیر و زندانی کند یا 

تحویــل اروپا و آمریکا بدهد که قباًل هم از 
این نوع موارد بســیار پیش آمده است. سّوم 

این که این دو میلیــون نفر می توانند ناقل هر 
نوع بیماری یا ویروسی باشند که در عربستان آلوده 

شــوند و بیماری هایی مانند تب کریمه را به ایران وارد و 
جامعه را آلوده کنند. و البّته مسائل دیگری هم هست، از فرستادن 

بمب در چمدان حّجاج بگیرید تا گرفتن جاسوس با دختران مختلف شاغل در 
عربستان برای دریافت اسرار دولتی و نظامی ایران. پس در واقع به قول معروف: ُکت 
میدیم کاله میدیم کلّی هم روش طال میدیم، چرا؟ چون می خواهیم  دیوار سنگی 
را زیارت کنیم! البّته مسلمین می گویند: ما به صاحب خانه سجده می کنیم ولی در 
طول تاریخ خانه کعبه 17 بار سوخته و ویران شده یا سیل کّل آن را برده است. ولی 
صاحب اش جرات نکرده سرش را بیرون بیاورد که: عمو با خونه من چه کار داری؟!

نوبت مردم؟!
وزارت اطالعات آخوندی که هر جا خواسته عملیاتی انجام دهد گند زده است، اعالم 
کرد: مهران حســینی شخصی که در جریان مســموم کردن دانش آموزان مدارس 
مادران آن ها را کتک می زد و موهای آن ها را می کشــید، کشته شد. خر خودتان 
هســتید. مردم در وقت مناسب حّق این نوع موجود ات پلید را کف دست شان می 
گذارند. درســت اســت امروز نفت مفت به غرب می دهید تا شما و رژیم تان را نگه 
دارند ولی این آویزان ماندن همیشگی نیست و به زودی خواهید افتاد و انگاه نوبت 

مردم است که به حساب این نوکران جنایتکار شما برسند.

اخراج؟!
رهبر درمانده گفت: اگر ثابت بشه مسمومیت هست و اگر عامدانه باشه باید عاملین 
اش مجازات بشند؟! در راستای چرندیات آخوندی رهبر معّظم، دادستان تهران علیه 
سه روزنامه مانند شرق و چند شهروند مثل رضا کیانیان که خبر رسانی کرده بودند 
اعالم جرم کرد! کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشری هم مثل همیشه الل 
مونی کامل گرفته و چشمان شــان را کاماًل بسته اند. چون رهبر پسمانده، نفت را 
بشکه ای ده دالر به آن ها می فروشد! پس فعاًل همه چی آرومه! ولی اگر بگوید: دیگر 
به شما نفت بشکه ده دالری نمی دهم، تمام جنایات اش را می گذارند روی میز و 
سازمان ملل هم حکم محاربه و بی انضباطی را می گذارد زیر بغل اش و از مدرسه 

موش ها اخراج اش می کنند؟!

با سواد؟!
حضرت پرزیدنت آفت اهلل حاج دکتر ابرام آقای رییسی قاتل ملّقب به »ابی پلنگ« 
که این بار در بوشهر قصد پُز دادن داشت به جای هشتاد و نه درصد گفت: هشتاد و 
نه دهم درصد! آخه ابی چه گناهی داره؟ این بّچه تمساح داشت چهار تا حدیث حفظ 

می کرد شما به او گفتید تو نابغه ای، باید رییس جمهور بشی، نگذاشتید کالس پنجم 
اش را تمام کند  فوری  گفتید بدو بیا ما آدم با سواد نداریم  ابی را مجبور کردید هنوز 

عدد خوانی یاد نگرفته آمد و مسئولیت ریاست جمهوری را به گردن گرفت.

زبان زور؟!
رافائل گروسی مدیر کّل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ما تالش می کنیم که 
درباره ایران از زور اســتفاده نشود. موسیو، این از محاالت است که آخوند بدون زور 
به تو چیزی بدهد! حّتی یک امتیاز ساده، آخوند فقط زبان زور را می فهمد. یادتان 
هست امام راحل )ج(  می گفت: جنگ، جنگ تا رفع فتنه در جهان؟! ولی وقتی دید 
حمله شیمیایی، اگزوست، و موشک به کارزار آمده و نزدیک است پادشاهی از دست 

اش به در برود، گفت: الکن جام زهر بهتر است. بده بنوشیم تا خودش فرو نرفته!

بّچه ُکشی؟!
نماینده طویله شوربای افالسی )مجلس شورای اسالمی( گفت: دخترم را به مدرسه 
می فرستم چون فقط دو ساعت بی حال می شود! پس تو دقیقاً می دانی چه ماّده 
ای به کار می رود و چقدر و چه مّدت موثر اســت؟! ولی معموال اثر مواّد شــیمیایی 
بعدها معلوم می شــود! این ها فقط از نتایج ســحر است. البّته ما 
مطمئن هستیم دختران گاوهای مجلس مدرسه جدا دارند 
ولی  فراموش نکنیم این ها همگی از جنتی، حســن 
کلید ساز، ســبزعلی رضایی و دیگر این اراذل و 
اوباش بچه کشــی در برنامه شان دارند. و از 
کشتن بّچه های خودشان هم ابایی ندارند.

باباجون؟!
یکــی از چوپان های طرفدار آخوندها 
گفته: دخترها بی حجاب نشــند تا 
این بالها رو سرشــون نیارند! ای ابله 
که بهتر اســت گاو تو را بچراند تا تو 
گاو را بچرانــی! چطور دختران و زنان 
آخوندها در اروپا و آمریکا لخت و پتی 
می چرخند و رابطه دخترانشان با کّفار 
امریکایــی و اروپایی اشــکالی ندارد؟ و 
هیچ مشــکل شرعی پیش نمی آید؟! و باز 
آخوندها پول نفت را می فرســتند تا فرزندان 
شان توی لندن و سیدنی خانه بخرند که هر وقت 
ته خیار تلخ شــد بابا جون هم برود و در دیار کفر با 
خیال راحت نمازش را بخواند و با زیبارویان دل بدهد و قلوه 

بگیرد؟!

کار اّطالعاتی؟!
 اوایل فتنه 57 آفت اهلل کوســوی رفسنجانی می گفت: هر خانواده ایرانی باید یک 
شهید داشته باشد. این خواســت آخوند است که حّتی یک خانه و خانواده شاد در 
ایران نباشد و همه ایرانیان گریه و زاری کنند و به طرف شادی و رقص و آواز نروند. 
در زمان شــاه هر کس دیپلم می گرفت خود به خود کارمند می شد. اّما آخوند می 
گوید: اگر شغل می خواهی باید کشته بدهی! و این کشته یا شهید یک فایده بزرگ 
دیگر هم برای آخوند دارد و آن هم این که همیشه گریان می شوی و پیش خودت 
فکرمی کنی اگر شاد باشم  اسالم به خطر می افتد؟! یعنی آخوند هم بّچه های تان 
را می کشــد و  هم مثل یک نوکر از شــما کار می کشد. و به همین دلیل است که 
نماینده مجلس می گوید: ما در تمام مدارس نماینده حراســت داریم که برای نظام 

کار اطالعاتی انجام می دهد.

چهل و چهار سال؟!
مهم ترین پُزی که همیشه طرفداران رهبر درمانده داده و می دهند این است که می 
گویند: چهل و چهار سال است که شما می گویید: نظام می رود، ولی هنوز نرفته؟! 
ما خدمت تان عرض می کنیم. نظام آخوندی نه تنها هیچ وقت یک تومان پول نفت، 
گاز، مس، طال و صد ها کوفت و زهر مار دیگر را خرج رفاه و پیشــرفت کشور نمی 
کنــد بلکه از مردم هم پول زور می گیرد و خرج نگهداری خودش می کند. به عطا 
اهلل مهاجرانی ماهی ده هــزار دالرمی دهد که بگوید رهبر درمانده حّتی یک نقطه 
خاکستری هم ندارد. به فرج دبّاغ کلّی پول می دهد که بگوید خمینی با سوادترین 
شــاه ایران در طول تاریخ بوده اســت! کلّی هم پول خرج می کند تا اگر کسی در 
اینســتاگرام حرفی زد که مطابق میل آخوند نبود او را حذف کند ولی در زمان شاه 
این پول ها صرف آموزش می شــد، صرف ساختن کارخانه و ایجاد کار و ده ها کار 

مهّم دیگر؟!      
هفدهــم  )آدینــه(  شــنبه  شــش   – مونتریــال  منــّوره  مدینــه   – کانــادا 
جگــری!                                                                                                                                         خــون  دربــدری    2023 ســال  المبــارک!  مــارچ  مــاه 

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

پیر خراسانی
email: pirekhorasani@yahoo.ca

طنز و خبر:

نوروز و نوروز و سال نوسال نو  مبارک؟!مبارک؟!

email: pirekhorasani@yahoo.ca
email: pirekhorasani@yahoo.ca
http://scibg.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
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 رویدادها ) به ترتیب تاریخ برگزاری از راست به چپ ( :

کنسرت نوروزی دنیا 
در حمایت از حقوق بشر در ایران

SING FOR IRAN

Kimpton Hotel Palomar 
Los Angeles Beverly Hills 
10740 Wilshire Boulevard 
Los Angeles, CA 90024

Thu, March 23, 2023, 
7:00 PM – 11:00 PM

THE NOWRUZ CONCERT:
 UNITY FOR FREEDOM

Location:
Renee and Henry Segerstrom Concert Hall

03/26/2023 – 7:00 pm

avaaz
written and performed by 

Michael Shayan
directed by

 Moritz von Stuelpnagel
Segerstrom Stage

April 29, 2023 8:00PM  
May 27, 2023 8:00PM

Emmes/Benson Theatre Center
655 Town Center Drive, PO Box 

2197, Costa Mesa, CA 92628
Alex Theatre

216 N Brand Blvd, Glendale, CA 91203

New Year, New Iran! (LA)

 نوروز ، نو ایران

Sat, March 18, 2023
10:00 AM – 1:00 PM

Elysian Park Section 9 
Solano Canyon Drive 

Los Angeles, CA 90012

Location: Irvine Barclay Theater

https://roycehall.org/calendar/details/seven--labours
https://www.golbung.com/
https://vitaminx.vip/
https://www.tickettailor.com/events/iranianamericanjewishfederation/867738?mc_cid=a23e2aba28&mc_eid=UNIQID
https://www.eventbrite.com/e/13-bedar-party-in-orange-county-with-sasy-tickets-569974157047?aff=ebdssbdestsearch
https://tickets.kodoom.com/select?id=85115
https://www.eventbrite.com/e/sing-for-iran-tickets-530934719037?aff=ebdssbdestsearch
eventbrite.com/e/iaba-las-16th-annual-nowruz-gala-tickets-567796553777?aff=ebdssbdestsearch
https://farhang.org/nowruz/the-nowruz-concert-unity-for-freedom
https://cart.scr.org/13406/13437
https://farhang.org/concerts/zan-voices-of-freedom
https://www.eventbrite.com/e/oc-biggest-nowrouz-celebration-persian-new-year-tickets-560975140747?aff=ebdssbdestsearchhttp://
https://www.eventbrite.com/e/new-year-new-iran-la-tickets-504737853507?aff=ebdssbdestsearch
https://farhang.org/entertainment/the-white-feather-an-iranian-ballet-tale
https://www.youtube.com/watch?v=gT9cjPfCWpE
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
17 مارچ تا  23 مارچ  ) 26 اسفند تا 3 فروردین (

 آدینه 26 اسفند  ||   17 مارچ

1363 خورشیدی ) 1985 میالدی(
درگذشت علی اکبر شهنازی - نوازنده و موسیقیدان

شنبه 27 اسفند  ||   18 مارچ

1300 خورشیدی ) 1922 میالدی(
زادروز مهدی آذریزدی، نویسنده کودکان و نوجوانان

آثار شــادروان یزدی با عنوان قصه های خوب برای بچه های خوب در شرکت کتاب 
موجود است

1301 خورشیدی ) 1923 میالدی(
زادروز عبدالحســین زرین کوب، نویســنده وبرجســته ترین مولوی پژوه معاصر در 

شهرستان بروجرد )مرگ 24 شهریور 1378 (
اکثر آثار شادروان زرین کوب در شرکت کتاب موجود است

 کتاب دو قرن سکوت بدون سانسور از سوی شرکت کتاب تجدید چاپ شده است.

یکشنبه 28 اسفند   ||  19 مارچ

1390 خورشیدی ) 2012 میالدی(
درگذشــت جالل ذوالفنون، آهنگساز و نوازنده سه تار عصر روز یکشنبه 28 اسفند 
1390 در ســن 74 سالگی در بیمارســتان البرز کرج. گزارش شده که وی به دلیل 

سکته قلبی و نارسایی تنفسی، جان سپرد.

دوشنبه 29 اسفند  ||   20 مارچ

1303 خورشیدی ) 1925 میالدی(
زاد روز اسماعیل نواب صفا، شاعر و ترانه سرا

1329 خورشیدی ) 1951 میالدی(
ملی شدن صنعت نفت ایران

کتا بهای بیشماری در مورد ملی شدن صنعت نفت، عواقب و پیامدهای آن در شرکت 
کتاب موجود است.

1360 خورشیدی ) 1982 میالدی(
درگذشت ابراهیم سرخوش- نوازنده و موسیقیدان

1386 خورشیدی ) 2008 میالدی(
درگذشت ثمین باغچه بان

1386 خورشیدی ) 2008 میالدی(
ترور و درگذشت منوچهر فرهنگی در شهر مادرید توسط عوامل جمهوری اسالمی. 

کالج بین المللی اسپانیا به همت وی بنیان گذاشته شد.
یادنامــه منوچهر فرهنگی به همت دکتر فرهنگ مهر و با نوشــتارهایی از از دکتر 
منوچهر تهرانی، دکتر علی اکبر جعفری، دکتر تورج دریایی، دکتر شجا عالدین شفا، 
دکتر محمد عاصمی، مهندس مازیار قویدل پروفســور فرهنگ مهر، دکتر مســعود 

میرشاهی، دکتر علی میرفطروس توسط شرکت کتاب منتشر شده است
1397 خورشیدی ) 2019 میالدی(

درگذشت محمد مطیع، بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر ایران، در 75 سالگی )زاد روز 
20 دی1322( در سوئد

 آثار محمد مطیع  مجموعه های تلویزیونی »هزاردســتان«، »ســلطان و شــبان«، 
»امیرکبیــر« و »کوچک جنگلــی« و فیلم های ســینمایی »کالغ«، »دایره مینا«، 

»بازداشتگاه«، »آوار«، »گردباد« و »روزهای انتظار« .

سه شنبه 1 فروردین  ||   21 مارچ

1287 خورشیدی ) 1908میالدی(
زادروز دکتر فروغ شهاب - نویسنده و نقاش

شــرکت کتاب در دهه 80 میالدی کتاب های این بانوی فرهیخته را چاپ و منتشر 
کرد و با همیاری زنده یاد ایرج گرگین مجلس بزرگداشــتی برای ایشان در دانشگاه 

یوسی ال ای برگزار کرد. 
1303 خورشیدی )1924 میالدی(

زادروز مـرضیـه، هنرمند آوازه خوان 
مجموعه آثار مرضیه در مرکز موســیقی و 
فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود 

است 
1303خورشیدی )1924 میالدی(

زادروز عباس بلوکی فر، نقاش قهوه خانه ای 
)وفات 7 مهر 1379( 

1308 خورشیدی )1929 میالدی(
زادروز  خاطره  پروانه، خواننده  آواز

1299 خورشیدی )1920 میالدی(
خودکشــی کلنل فضل اهلل آقاولی، افســر 

ژاندارمری در اعتراض به قرارداد 1919
1310 خورشیدی )1931 میالدی(

زادروز پرویز کالنتری، قصه نویس
شرکت کتاب ویژه نامه ای در دوران اولیه انتشار خود برای این هنرمند گرامی منتشر 

کرد )سال اول – شماره 11- 4 خرداد 1375(
آغاز انتشار روزنامه الیک، قدیمی ترین روزنامه ارمنی در ایران

1311 خورشیدی )1932 میالدی(
تبدیل واحد پول ایران از »قران« به »ریال«

1314 خورشیدی)1935(
تغییر نام پرس و پرشیا به ایران و معرفی کشور با این نام به سراسر جهان

1319 خورشیدی)1940(
زادروز اصغر سمسار زاده ) معروف به اصغر ترقه ( هنرپیشه سینما - تئاتر - تلویزیون 

و گوینده رادیو
1322 خورشیدی)1943(

زادروز کتایون مزداپور، زبانشناس ایرانی و پژوهشگر زبانهای باستانی 
1334 خورشیدی )1955 میالدی(

زادروز  سیدعلی صالحی، شاعر و قصه نویس
1334 خورشیدی )1955 میالدی(

محمد حجازی، ذبیح اهلل صفا، و شــجاع الدین شفا جایزه  بهترین کتاب های سال را 
دریافت کردند.

1335 خورشیدی )1956 میالدی(
زادروز ابوتراب خسروی، قصه نویس
1337 خورشیدی )1958 میالدی(

زادروزعلی دهباشی، ژورنالیست
دو ماهنامه بخارا به ســردبیری علی دهباشــی بالفاصله پس از انتشار در تهران در 

شرکت کتاب در لس آنجلس نیز بر سر سفره مطبوعات قرار می گیرد
1339 خورشیدی )1960 میالدی(
زادروز  حسین سناپور، قصه نویس

1344 خورشیدی )1965 میالدی(
درگذشت مرتضی محجوبی استاد بزرگ پیانو)تولد: 1279 خورشیدی(  

1348 خورشیدی )1969 میالدی(
زادروز علی دایی، بازیکن و مربی تیم ملی 

فوتبال ایران
1356 خورشیدی )1977 میالدی(

زادروز محمدرضا گلزار، بازیگر سینما
1373خورشیدی )1994میالدی(

درگذشت یزدانبخش قهرمان - شاعر
1375خورشیدی )1996میالدی(

درگذشت کالرا آبکار، نقاش و مینیاتوریست 
معاصر ایران. وی در سال 1294 بدنیا آمد 
و 400 اثر ارزشمند از خود بجای گذاشت. 
بر اســاس روزنمای »زنان«چاپ 1380، 
سازمان یونسکو او را برجسته ترین نگارگر 

معاصر جهان معرفی کرده بود.
1387 خورشیدی )2008 میالدی(

درگذشت شمسی عصار )شوشا گاپی( نویسنده، خواننده، آهنگساز ایرانی- بریتانیایی، 
در روز اول فروردین، در سن 72 سالگی در منزل مسکونی اش در لندن.

چهارشنبه 2 فروردین  ||   22 مارچ

1078 خورشیدی)1699میالدی(
درگذشت محمدباقر مجلسی، فقیه اسالمی و نویسنده کتاب بحاراالنوار

کتاب درد اهل ذمه به قلم یوســف شــریفی در مورد شــرایط زندگی رقت بار 
اقلیت هــای ایران بدلیل فتاوی و دســتورات علمای شــیعه از جمله محمد باقر 

مجلسی درشرکت کتاب موجود است.
1232خورشیدی)11853میالدی(

زادروز مظفرالدین شاه قاجار 
1303 خورشیدی ) 1924میالدی(

تشکیل جلسه  مجلس شورای ملی، برای تصویب و اعالم »جمهوریت« که در اثر 
اعتراض مردم در میدان بهارستان، بدون اخذ نتیجه تعطیل شد

1307 خورشیدی )1928 میالدی(
زادروز محمد بهارلو، نوازنده و استاد ویُُلن

1325 خورشیدی )1946 میالدی(
زادروز  عطاءاهلل امیدوار، خواننده  آواز، کارشــناس آثار هنری و دکتر در معماری 

و شهرسازی
1359 خورشیدی )1980 میالدی(

آخرین سفر محمدرضا شاه پهلوی در زندگی و ورود به کشور مصر
1364 خورشیدی )2015 میالدی(

درگذشت محمود آخوندی، حقوقدان ایرانی در سن 81 سالگی. محمود آخوندی، 
حقوقدان ایرانی از او به عنوان »پدر حقوق جزای نوین ایران« نام برده می شــود. 

1397 خورشیدی )2018 میالدی(
داریوش شایگان )زادٔه 13 بهمن 1313 
در تبریز – درگذشتٔه 2 فروردین 1397 
در تهران( هندشناس و اندیشمند معاصر 
ایرانــی بود. غالب آثار شــایگان به زبان 
فرانســه و در حوزٔه فلسفٔه تطبیقی بود. 
داریوش شایگان از جمله فیلسوفانی بود 
که نثر فرانســٔه وی در کتاب های درسی 

فرانسه چاپ می شود.
1397 خورشیدی )2018 میالدی(

درگذشــت داریوش شایگان در تهران ) 
متولد 13 بهمــن 1313 در تبریز( هند 

شناس و اندیشمند معاصر ایرانی 

 پنجشنبه 3 فروردین  ||   23 مارچ

1319 خورشیدی ) 1940میالدی(
انتصاب علی منصور، به نخست وزیری 

1344  خورشیدی )1965 میالدی(
درگذشــت عبدالعظیم قریب استاد دانشگاه، مؤلف کتابهای تاریخ ادبیات فارسی 

برای تدریس و شخصیت برجسته فرهنگی و ادبی  ایران

https://baranrugservices.com/
https://aminvali.com/
www.BelAirWeightLossandCosmetics.com
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

358358 نه به یهودستیزی
از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

شورای مدیریت گذار با  امضاء کنندگان منشور »مهسا« هم صدا شد
دبیرخانه مرکزی شورای مدیریت گذار با انتشار بیانیه ای در پشتیبانی از »منشور 
مهســا«، آن را گامی به سوی همبســتگی ملی و تالش برای همگامی نیروهای 
مختلف دانست. در این بیانیه آمده است: »برای غلبه بر دشمن و گذار از جمهوری 
اسالمی نیاز به کانون های همبسته ای می باشد که بتواند در پیوندی ارگانیک بین 
نیروهای داخل و خارج کشــور، هماهنگی و هدایت گری جنبش و انقالب را در 

دست گیرد.«
متن بیانیه شورای مدیریت گذار در پشتیبانی از منشور »مهسا«

 
با امضا کنندگان »منشور مهسا« هم  صدا هستیم

 
انقالب زن زندگی آزادی کشــور ما را وارد دوران تاریخی نوینی کرد که ویژگی 
آن پژواک پرطنین و سراسری خواست گذر تام وتمام از نظام اهریمنی جمهوری 
اســالمی و برپایی نظم و ساختاری نوین است. این جنبش انقالبی بر دوش های 
پرتــوان جوانان، زنان و مــردان ایرانی و قهرمانی های بی نظیر آنان تا هم اکنون 
نیزبه پیروزی های مهمی دست یافته است. ازجمله این دستاوردها که شوربختانه 
با از دســت دادن جان های عزیزی نیز همراه بود ایجاد همبستگی گسترده ملی 
میان بخش ها و گروه  های اجتماعی گوناگون بود. ضرورت یگانگی و همبستگی 
ملی جانمایه بیشترین شعارها و فریادهای مبارزین از سراسر ایران و ازهر گوشه 
این کهن میهن ما بود. از ســوی دیگر بیش از پیش آشکار شد که برای غلبه بر 
دشمن و گذار از جمهوری اسالمی نیاز به کانون های همبسته ای است که بتواند 
در پیوندی ارگانیک بین نیروهای داخل و خارج کشور، هماهنگی و هدایت گری  

جنبش و انقالب را در دست گیرد. 
انتشــار منشور »همبستگی و ســازماندهی برای آزادی« گامی است در راستای 
پاسخگویی به ضرورت همبســتگی ملی و تالشی است برای همگامی نیروهای 

مختلف. در این منشور که از سوی شش 
شخصیت سیاسی و مدنی شناخته شده 
تهیه شده، تالش شــده است با تکیه بر 
برخــی رویکردهای عام و مشــترک پلی 
زده شــود بین موضوعات و گســل های 
اجتماعی و سیاســی موجود. این منشور 
در عرصه وظایــف اجرایی بطور عمده بر 
وظایــف در عرصه خارج از کشــور تاکید 
کرده و همچنین کوشــیده اســت چشم 
اندازی از رویکردها  و سیاست ها در عرصه 
های حقوق بشر، کرامت انسانی، حکمرانی 
دموکراتیک و عدالت انتقالی پس از گذار از 

جمهوری اسالمی ارائه دهد.
به این منشــور از نظر ساختار آن، موارد و موضوعاتی که به آن ها پرداخته است 
و نیز شیوه نگارش و فرمولبندی ها می توان اینجا یا آنجا انتقاداتی داشت اما در 
نگاهی کلی و کالن  تهیه و انتشار این توافقنامه و رویکردهای آن در شرایط کنونی 
گامی به پیش و شایسته پشتیبانی است. کاستی ها نیز در جریان مبارزه  مشترک 

و با همفکری ها و مشارکت گسترده رفع خواهند شد.
شورای مدیریت گذار از منشور »همبستگی و سازماندهی برای آزادی« پشتیبانی 
می کند و با امضا کنندگان »منشور مهسا« هم صداست که امروز بیش از هر چیز 

به پشتیبانی و حمایت از همدیگر و حفظ همبستگی تا روز پیروزی نیاز است.
دبیرخانه مرکزی شورای مدیریت گذار
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www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
https://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
https://ch1.cc/
https://ch1.cc/

