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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...!!!

رایگان
FREE

وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری 
اسالمی ایران تحریم شد

جو بایدن نامزد پیشتاز حزب 
دموکرات در کالیفرنیا

ده هنرمند ایرانی که هنر معاصر را 
به تصویر کشیده اند

محکومیت دو افسر پلیس 
شهر گاردینا

لغو طرح ارائه برگه های مالیاتی 
نامزدهای ریاست جمهوری 2020

تحقیق از افسران نیروی دریایی 
برای جرائم جنگی

آلودگی زمین از سوی پایگاه 
NASA
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
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زوال فاشیسم والیت فقیه
نویسنده مقاله: عرفان قانعی فرد

درصفحه 11

صرافی فردوسی با 14 سال سابقه 
درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب  
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران، دبی، کویت انجام نخواهد شد .

این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی  الزامی است.

بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا« ایرانیان عزیز مقیم آمریکا 

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
(929) 226-2120 (Whats App)

ferdowsimoneyexchange.com

سرانجام ترامپ سکوتش را شکست

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرانجام پس از گذشت پنج روز از اعتراضات 
مرگبــار در ایران و قطعی اینترنــت ، به این حوادث واکنش نشــان داد و رژیم 
جمهوری اســالمی ایران را مانع اطالع رسانی درباره اعمال »خشونت وحشتناک« 

علیه معترضان دانست.
دونالد ترامپ در توئیت خود بازنشر کرد: »ایران به اندازه ای بی ثبات شده است که 
رژیم آن تمام سیســتم اینترنت را قطع کرده است به گونه ای که ملت بزرگ ایران 
نمی توانند درباره خشونت وحشتناکی که در این کشور جریان دارد صحبت کنند«.

وی افزود: »آنها خواهان شــفافیت صفر هستند، فکر می کنند که جهان از مرگ و 
تراژدی که رژیم ایران مسبب آن است با خبر نخواهد شد!«

الزم به یادآوری است با شروع اعتراضات اخیر، در ساعات اولیه اینترنت در ایران با 
اختالل مواجه شــد و پس از گذشت یک روز ، اینترنت در سرتاسر ایران بطور کل 
قطع شد. سایت »نت بالکز« برآورد کرده است که قطعی  اینترنت در ایران ظرف پنج 
روز گذشته بیش از سه هزار و 672 میلیارد تومان به کسب و کار ضربه زده است.

برگزاری تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم کالیفرنیا

به منظــور حمایت و ابراز همبســتگی با هم میهنانمان 
عزیزمان در ایران، از تمامی ایرانیان مقیم کالیفرنیا دعوت 
مــی گردد، در تجمع اعتراضی روز یکشــنبه 24 نوامبر 
)3 آذر( در محــل فدرال بیلدینگ واقع در 11000 بلوار 
ویلشر- تقاطع Wilshire & Veteran - از ساعت 

2 تا 5 بعدازظهر حضور بهم رسانند.

الزم به ذکر است، این همایش فراحزبی بوده و تنها هدف 
آن، همبســتگی با مردم ایران و ابراز همدردی با خانواده 

های جانباختگان حادثه اخیر می باشد.
الزم به ذکر است، این همایش فراحزبی بوده و تنها هدف 
آن، همبســتگی با مردم ایران و ابراز همدردی با خانواده 

های جانباختگان حادثه اخیر می باشد.

ما همه جا شنیده بودیم که کشوری با یک کشور خارجی یا کشور دشمن اگر در جنگ 
است ادعای پیروزی می کند 

طنز تلخ در این است که دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که بر ملت ایران پیروز  
شــده است جمعی تبهکار حرفه ای شــامل خامنه ای و روحانی و ظریف و آخوندها و 
مکالهای قد و نیم قد دور ورشان که از این خوان ملی همه چیز را به یغما برده  و می برند ، 
ملتی را به گروگان گرفته اند و ضحاک وار جوانان آن را به قتل می رسانند. باشد که یا ملت 

ایران این دستگاه ظلم و بیداد را واژگون کند و بر چیند یا چرخ گردون. 
بیژن خلیلی

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
https://www.heidarilawgroup.com/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

سیمین بهبهانی
نویسنده و غزل سرای معاصر ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود

وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسالمی ایران تحریم شد
وزارت خزانــه داری آمریکا در روز جمعه 22 نوامبر )1 آذرماه(، با صدور بیانیه ای 
وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسالمی ایران را به دلیل »قطع اینترنت« تحریم 
کرد. در این بیانیه آمده است، تحریم محمدجواد آذری جهرمی به دلیل »نقش« موثر 

وی در سانسور گسترده اینترنت توسط رژیم جمهوری اسالمی ایران بوده است.
در این بیانیه همچنین اضافه شده است که محمدجواد آذری جهرمی کارمند سابق 
وزارت اطالعات بوده که از سال 2017 به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری منصوب 
شــده است . وی سانسور اینترنتی در ایران را تشدید کرده و از جاسوسی در مورد 

کنشگران  سیاسی دست برنداشته است.
یادآوری می گردد، تحریم محمد جواد آذری جهرمی،  شش روز پس از آن صورت 
می گیرد که وزارت ارتباطات جمهوری اســالمی به دســتور شورای امنیت کشور، 

دسترسی مردم ایران به اینترنت را قطع کرده است.

جو بایدن نامزد پیشتاز حزب دموکرات در کالیفرنیا

پس از مناظره نامزدهای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 که در 
شــامگاه چهارشنبه 20 نوامبر برگزار شد، نظرسنجی نشان داده است که رأی دهندگان 
کالیفرنیا که دارای 21 درصد حق رای و نمایندگی آمریکا را در همایش دموکرات ها دارند، 
نه تنها از نظر موضوعی گرایش نامزدها را در نظر نگرفته اند، بلکه تنها به امکان شکست 
دادن دانالد ترامپ رییس جمهور آمریکا اندیشیده اند و حتی در نظرخواهی به کاندیدای 
ایالت کالیفرنیا یعنی سناتور کامال هریس تمایل کمتری نشان داده اند و ممکن است کامال 

هریس نتواند هیچ نماینده ای در همایش داشته باشد.
پس از این مناظره ، جو بایدن معاون رییس جمهور پیشین، با 24 درصد، پیشتاز است و 
پس از او الیزابت وارن با 23 درصد و برنی ساندرز با 17 درصد قرار گرفته اند و پس از 
آنها ، کامال هریس با 8 درصد، بوتیجج با 7 درصد و اندروینگ با 5 درصد قرار دارند. هر 

نامزدی  برای داشتن نماینده در همایش به 15 درصد نیاز خواهد داشت.

www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
www.cbsautobody.com
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بنا به گزارش مهتاب فرید، خبرنگار ارشد بین المللی در واشنگتن، ریچارد گرنل 
ســفیر ایاالت متحده در آلمان اظهار داشت آمریکا صدای مردم ایران را شفاف 
و واضح می شــنود. وی در توییتر خود خطاب به مردم ایران چنین نوشت: » ما 
صدای مردم ایران را می شنویم. ما مشکالت را می دانیم اگرچه در حال حاضر 
نمی توانیم جزییات بیشتری از آن چه تا کنون انجام داده ایم را آشکار کنیم. اما 

بدانید صدای و خواسته های شما را واضح و شفاف شنیده ایم.«
ریچارد گرنل از  کســانی  بود که از شــروع اعتراضات مــردم ایران با مقامات 
آمریــکا در مورد در اختیار گذاشــتن اینترنت به مردم ایــران برای خنثی کردن 

اقدامات حکومت اسالمی رایزنی کرده بود.
 آیا آمریکا در تدارک انجام کاری است که جمهوری اسالمی و دستگاه حکومت 

اسالمی را شوکه کند؟ آینده نزدیک به ما پاسخ خواهد داد. 

در کانون خبر:

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب
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آمریکا و تدارکات پشت پرده

بنا به گزارش خبرگزاری انتخاب در ایران، رئیس حوزه های علمیه استان فارس تأیید 
کرد که به چهار مدرسه علمیه در استان فارس در جریان ناآرامی های اخیر حمله شده 
که از این میان، یکی از مدرســه های شیراز به صورت کامل از بین رفته است. وی با 
خطاب کردن معترضین به عنوان »آشوبگران«، گفت: درِ ورودی حوزه علمیه خاتم االنبیا 
واقع در بلوار احمدی جنوبی شــیراز را به آتش کشیدند و نیز درِ موسسه الغدیر که 
جنب این مدرسه قرار دارد نیز به آتش کشیده شده و شیشه های مشرف به خیابان آن 

شکسته است
وی ادامه داد: هیچ چیزی از این مدرســه باقی نمانده اســت؛ ازجمله اسناد، مدارک 

تحصیلی طالب، دستگاه های زیراکس و سایر تجهیزات نابود شده است.
وی با بیان اینکه حوزه های علمیه مراکزی علمی – فرهنگی هستند و  زیر بار مشکالت 
معیشتی و اقتصادی کمر خم کرده اند، گفت: طلبه ها با حداقل شهریه ای که حتی یک 
ریال آن دولتی نیست گذران امور می کنند و چنین آسیبی به این مجموعه ها روا نیست!

خبرگزاری ایرانشهر: الزم به ذکر است که اخیرا دکتر صادق زیبا کالم تحلیل گر مسائل 
سیاسی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در صفحه اینستاگرام 
خود پستی با مضمون » مقایسه بودجه استخدام 300 هزار روحانی با بودجه استان های 
کردستان، سیستان و بلوچستان  محیط زیست« منتشر کرد و نوشت: » فرض می کنم به 
هر طلبه ۲٫۵میلیون تومان )200 دالر( حقوق پرداخت شود ، برای این تعداد روحانی 

در سال 9000 میلیارد تومان )800 میلیون دالر( در سال!« بعد مقایسه ای کرد با بودجه 
عمرانی کردستان در سال 96: 600 میلیارد تومان، بودجه عمرانی سیستان و بلوچستان: 

350 میلیارد تومان و بودجه محیط زیست 500 میلیارد تومان.
که در این مقایسه مبلغ پرداختی به این تعداد روحانیون نسبت  بودجه عمرانی بعضی 

از استان ها بیشتر است!
اضافه می گردد، بنا به گزارشــات بدســت آمده در اعتراضات اخیر،  9 حوزه علمیه 

تخریب شده که از این تعداد تنها 4 حوزه در استان فارس بوده است. 

رئیس حوزه های علمیه استان 
فارس  تخریب مدارس 

علمیه را تأیید کرد

PG&E قطع برق 150 هزار مشترک از سوی شرکت
گرچه شــرکت برق PG&E اعالم کرده بود که از روز گذشته برق 450000 
مشــترک را در شــمال و مرکز کالیفرنیا قطع خواهند کرد و علت آن را شدت 
گرفتن ســرعت باد دیابلو و برای پیشــگیری از امکان آتش سوزی اعالم کرده 
بودند لیکن تنها به قطع برق 150000 مشترک اقدام نمودند و با کاهش سرعت 
باد، از بامداد امروز برق 14000 مشــترک را وصل کرده اند و اعالم نموده اند گر 
چه هشدار پرچم قرمز هنوز در شمال کالیفرنیا خواهد بود، لیکن به نظر می رسد 
که تا پایان روز پنج شــنبه ســرعت باد تا میزانی کاهش یابد که نیازی به ادامه 

قطع برق نباشد.
در مقایســه با ماه گذشــته که نزدیک به نیم میلیون مشترک در تاریکی ماندند، 
کاهش شــمار مشــترکانی که برق آن ها قطع شــده است، نشــانه دقت عمل 

شرکت های برق رسانی و به دور از هراس بوده است.

محکومیت دو افسر پلیس شهر گاردینا
هیئت منصفه دادگاه فدرال، 2 افسر پلیس شهر گاردینا در لوس آنجلس کانتی را به جرم 

فروش اسلحه های ممنوعه در کالیفرنیا بر روی شبکه مجازی اینستاگرام محکوم کرد.
کارلوس میگل فرناندز 44 ساله و ادوارد یا سوشیرو آرائو 49 ساله )رییس گروه تاکتیکی 
Ronin(( با همکاری یکدیگر با گردآوری اسلحه کمری کالیبر 38 پلیس که از دور 
خارج شــده و اجازه فروش عمومی ندارد را بدون رعایت قوانین فروش اسلحه در 

کالیفرنیا، با حساب کاربری Superman.38 به مردم عرضه می کردند.
این دو افسر از تابستان 2015 تا زمان تشکیل پرونده، 90 قبضه اسلحه کلت ویژه پلیس 
را فروخته اند و ممکن اســت کارلوس میگل فرناندز به 30 ســال در زندان فدرال و 
یاسوشیرو آرائو به 10 سال زندان محکوم شود که در 2 مارچ به آنان ابالغ خواهد شد.
6 افسر دیگر نیز در این پرونده هستند که پیش از دادگاه به جرم خود به عنوان مبادله 

اسلحه در برابر کوکائین و فروش آن اقرار کرده اند.

http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
http://08global.net/
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  15

قربا ن علی
دري نجف آبادي

قربان علی دري نجف آبادي فرزند حاج اسداهلل 
متولد آبان 1324 در نج فآباد اصفهان

سید علی خامنه اي متولد 1318 در است. او 
تحصیالت حوزوي دارد

: لیت ها مسئو
- مسئولیت در کمیته انقالب اسالمی در اراک

- امام جمعه شهرکرد و نماینده رو حاهلل خمینی در استان چهارمحال و بختیاري
- دادستان انقالب اسالمی در استان چهارمحال و بختیاري

- نماینده مجلس شوراي اسالمی در دوره اول، چهارم و پنجم 
- دبیر هیات عالی گزینش )مستقر در ریاست جمهوري( بیش از 15 سال

- عضویت در ستاد قرارگاه خات ماالنبیاء
- نماینده رئیس جمهوري وقت )سید علی خامنه اي( در سرکشی به رزمندگان 

اسالم و مناطق آسیب دیده در اثر جنگ هش تساله
- نماینده امام جمعه تهران در ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ

- ریاست هیات مدیره و دبیر هیات علمی مرکز جهانی علوم اسالمی قم )منصوب 
از سوي سید علی خامنه اي به مدت 5 سال(

- عضویت در شوراي عالی مجمع جهانی اهل بیت )منصوب از سوي علی خامنه اي 
از اول تأسیس در سال 1368 تا امروز( و مدتی نیز معاونت فرهنگی مجمع اه اللبیت

- امام جمعه موقت شهر ري از سال 1373
- مسئول مجمع مشورتی بازسازي کشور پس از پذیرش قطعنامه در سال 1367

از طرف رو حاهلل خمینی
- دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان از استان ایالم و تهران

- عضویت در بعثه رو حاهلل خمینی و علی خامنه اي در حج
- معاونت اقتصادي و تکنولوژي مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري

- عضویت در کمیته تنظیم بازار ارز و عضویت در شوراي پول و اعتبار
- عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو دوره پنج ساله

- وزیر اطالعات جمهوري اسالمی ایران از سال 1377 تا 21 بهمن 1377
- مشاور اقتصادي رئیس جمهوري

- ریاست کمیته اقتصادي شوراي عالی امنیت ملی
- ریاست دیوان عدالت اداري

- عضو هیات امناي دانشگاه هاي صنعتی اصفهان و کاشان یک دوره از طرف
اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت

- عضو هیات امناي دانشگا ههاي منطقه مرکزي از طرف ریاست جمهوري
- عضو هیات امناي مهدیه تهران از سال هاي 1359

- عضو هیات امناي ندا رایانه و مسئول انجمن فن آوري در مجلس شوراي اسالمی
در دور ههاي چهارم و پنجم

- عضو ستاد تفسیر
- دادستان کل کشور از مرداد 1382 تا شهریور 1388

- رئیس کنگره شیخ بهایی در 3 سال متوالی
- رئیس کنگره جاودا نهاي تاریخ )سالگرد 72 تن( در سال 1388
- عضو کمیته سه نفره بررسی وقایع پس از انتخابات سال 1388

- عضو مجلس خبرگان رهبري از اسفند 1394 تا کنون
- نماینده ولی فقیه در استان مرکزي و امام جمعه اراک با حکم سید علی خامنه اي از 

10 مهر 1388 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. در مقام وزیر اطالعات جمهوري اسالمی ایران
1,1 . قت لهاي سیاسی روشنفکران و دگراندیشان

قربان علی دري نج فآبادي به عنوان وزیر اطالعات در سال 1377 در وقوع قت لهاي 
سیاســی روشنفکران و دگراندیشان » موسوم به قت لهاي زنجیر هاي « نقش مؤثر 
داشته است. او در تاریخ 21 بهمن 1377 در پی افشاي قت لهاي سیاسی روشنفکران

و دگراندیشان استعفا کرد.
محمد مختاري و محمدجعفر پوینده، اعضاي کانون نویســندگان ایران، و داریوش 
فروهر و پروانه اســکندري، رهبران حزب ملت ایران، 4 قربانی قت لهاي سیاسی 
روشنفکران و دگراندیشان پاییز 1377 در تهران هستند. وزارت اطالعات جمهوري 
اســالمی ایران با انتشــار بیانیه اي اعالم کرد که گروهی از کارکنان » خودسر « این 
وزارتخانه در قتل این 4 منتقد و دگراندیش دســت داشته اند. قتل محمد شریف، 
نویســنده و مترجم و از اعضاي دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی، که 9 آذر 
1377 ناپدید و جسد او در 16 آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین 
پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شد و هرگز اثري از او پیدا نشد از 
سوي جمهوري اسالمی ج زء پرونده قت لهاي سیاسی روشنفکران و دگراندیشان 

محسوب نشد.
پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندري، که پرونده قت لهاي سیاسی
روشنفکران و دگراندیشان را در شــعبه یک دادگاه نظامی تهران خوانده است، می 
گوید: » آقاي دري نج فآبادي به عنوان وزیر وقت اطالعات نه تنها مســئول رسمی 
ارگانــی بود که افرادي از درون آن چنین جنــای تهایی را انجام دادند و او به لحاظ 
سازمانی مسئولیت داشــت بلکه در درون پرونده بارها از سوي متهمان به ویژه دو 
متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و دستوردهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده 
است. آ نها خیلی واضح با آوردن شواهد و مدارک گفتند که دستور دهنده، وزیر وقت، 
آقاي دري نجف آبادي بوده ولی در مورد ایشان پیگیري صحیح قضائی انجام نشد «

به گفته وي » از دري نج فآبادي صرفاً پرس شهایی در چند نوبت شده بود ولی آن 
چیزي که براي خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفاً ایشان 

نقش خودشان را نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام 
شواهد و مدارکی که دیگر متهمان ارائه می دادند مبنی بر این که ایشان دستور قت لها 

را داده، وجود نداشت.«
عبدالکریم الهیجی در این باره می گوید: » هم کاظمی و هم عالیخانی که از مدیرکل 
هاي وزارت اطالعات بودند در بازجویی ها یشان گفتند که حکم شرعی قت لها را 

وزیر اطالعات که دري نجف آبادي بود، صادر کرد.« 
در حالی که جمهوري اســالمی بعد از علنی شدن قت لهاي سیاسی روشنفکران و 
دگراندیشان در رسانه ها در تالش بود که آن را به ماجراجویی عوامل خودسر و قتل 
فروهرها، پوینده و مختاري در آذرماه 1377 محدود کند، روزنامه ســالم در گزارش 
مفصلی به تاریخ دوم تیرماه 1378 تعداد افراد به قت لرسیده توسط وزارت اطالعات 
را 70 تن اعالم کرد. هی چگونه روایت رســمی از قتل دکتر احمد تفضلی، حسین 
برازنده و ابراهیم زال زاده و د هها نفر دیگر که گفته می شــود در دهه 70 از ســوي 
وزارت اطالعات به قتل رسیدند وجود ندارد. پرونده این قت لها بدون دادخواهی و 

رسیدگی قانونی بی سرانجام مانده است.

2. در مقام دادستان کل جمهوري اسالمی ایران
2,1 . پرونده )زیبا( زهرا کاظمی

قربان علی دري نج فآبادي به عنوان دادســتان کل کشــور با خودداري از انجام 
مسئولیت قانونی خود مبنی بر پیگیري قتل زیبا )زهرا( کاظمی و کشف دالیل و 

عوامل این موضوع مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
زهرا کاظمی، عکاس ایرانی- کانادایی، در روز دوم تیر ســال 1382 بدون ارائه 
دلیل از سوي ماموران دادستانی تهران به ریاست مرتضوي، در حال تهیه عکس 
از تجمع خانواده بازداشــت شــدگان مقابل زندان اوین بازداشت شد. او بدون 
اســتناد به هیچ مدرک و بدون طی هی چگونه روند قانونی به جاسوســی متهم 
شد و در حالی که مجوز فعالیت در ایران را دریافت کرده بود از سوي دادستانی 
اعالم شد که چنین مجوزي نداشته است. زهرا کاظمی 4 روز بعد در بیمارستان 
دچار مرگ مغزي شــد که تا روز 19 تیرماه علی رغم مرگ مغزي در دســتگاه 
تنفس مصنوعی نگه داري می شود و پس از این تاریخ مرگ او اعالم می شود. 
شهادت شهرام اعظم، پزشــک اورژانس بیمارستان بقیه اهلل، که زهرا کاظمی را 
معاینه کرده اســت حاکی از آثار شکنجه، ضرب و شتم شدید، وجود شکستگی 
هاي متعدد و آســیب جدي به جمجمه اوست. این پزشک همچنین گفته است 

که به زهرا کاظمی پیش از مرگ تجاوز شده است.
در دادگاهی که براي رسیدگی به این پرونده تشکیل شد فردي به نام احمدي که 
از کارمندان رد هپایین وزارت اطالعات بود به قتل شــبه عمد متهم شد. او بعدا 
از این اتهام تبرئه شــد و در حکم دادگاه ذکر شد که احتماالً مرحوم کاظمی به 
علت افت قند خون ناشــی از اعتصاب غذا افتاده است و ضر بدیدگی او ناشی 

ادامه در شماره بعد از این امر است.

www.plumingaccess.com
http://www.kamimo.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21161&Status=2
https://eliteimplantdentist.com/
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در کانون خبر:

دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401 

Encino, CA 91436

لغو طرح ارائه برگه های مالیاتی 
نامزدهای ریاست جمهوری 2020
ســرانجام دیوان عالی قضایی کالیفرنیا، نظر خود را در مورد ارائه برگه های مالیاتی 
متقاضیان نامزدی ریاســت جمهوری در برگه های انتخابات مقدماتی 3 مارچ اعالم 
نمود و به موجب آن چون در قانون اساســی کالیفرنیا آمده است که نام هر نامزدی 
می باید در برگه های رای منتشر شود، لیکن ایالت نمی تواند محدودیت تازه ای برای 

شرکت نامزدها در انتخابات مقدماتی به آن بیافزاید.
با این که مسئوالن ایالت کالیفرنیا، پس از رای گیری و امضای گوین نیوسام اجرای 
الیحه ارائه 5 ســال برگه های مالیاتی را ضــرورت الزم برای حضور در برگه های 
انتخاباتی اعالم نمودند، دیوان عالی کالیفرنیا نیز پس از رای دادگاه اســتیناف، این 

قدرت ایالت کالیفرنیا را سلب نموده است.
جمهوریخواهان، رای امروز را یک پیروزی برای دانالد ترامپ به شمار می آورند.

تحقیق از افسران نیروی دریایی 
برای جرائم جنگی

فرماندهی ویژه نیروی دریایی در امور جنگ که در ســن دیه گو قرار دارد، 
تحقیــق در مــورد جنایت های دوره جنگ از ســوی نیروهای ویژه نیروی 
دریایی معروف به Navy Seal را آغاز کرده و این بررسی در برگیرنده 
فرماندهانی نیز خواهد بود که به تازگی از بخشــودگی دانالد ترامپ رییس 
جمهور آمریکا برخوردار شده اند که اشاره به فرمانده نیروهای ویژه ادوارد 

گالیگر است که جمعه گذشــته در لیست بخشودگان دانالد ترامپ بود.
گر چه ادوارد گالیگر در دادگاه از اتهام کشــتن یک اسیر داعشی تبرئه شده 
بود لیکن کاهــش درجه نظامی گرفته بود که با بخشــش دانالد ترامپ، به 

بازگشت. خود  گذشته  نظامی  رتبه 
بنابــر اعالمیه وزارت دفاع آمریکا فرمانده دریادار رابرت بریش، و افســر 
نیروی دریایی توماس مک نیل، جیکوب پورتیه نیز در لیســت بررســی و 
تحقیق قرار دارنــد و تحقیقات زیر نظر فرمانده پشــتیبانی نیروی دریایی، 

می شود. انجام  گرین  کالین 

https://911rugservices.com/
www.RustinOffice.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
https://www.rumiglobalcenter.com/


6IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:195 - NOVEMBER, 22, 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 195- آدینه  22 نوامبر 2019

 آدینه  1  آذر    |   22 نوامبر

1306 خورشيدی ) 1927 ميالدی(
زادروز بيژن جاللی، شاعر

1334 خورشيدی ) 1955 ميالدی(
دستگيری سيدمجتبی نواب صفوی و کليه اعضای فدایيان اسالم

1336 خورشيدی ) 1957 ميالدی(
زادروز ایرج بسطامی، خواننده موسيقی سنتی

آثار ایرج بسطامی در شرکت کتاب موجود است
1338 خورشيدی ) 1959 ميالدی(

انجام مراسم نامزدی محمدرضا شاه پهلوی و فرح دیبا
1354 خورشيدی ) 1975 ميالدی(

صدور نفت ایران روزانه 550 هزار بشكه افزایش یافت
1377 خورشيدی ) 1998 ميالدی(

ترور پروانه فروهر )اسكندری( و داریوش فروهر، فعاالن 
سياسی توسط مأموران وزارت رژیم اسالمی

کتاب قتل فروهرها به همت حزب مرز پرگهر ازانتشارات 
شرکت کتاب

شنبه  2 آذر  |    23 نوامبر

1302 خورشيدی ) 1923 ميالدی(
زادروز جالل آل احمد، قصه نویس

آثار جالل آل احمد در شرکت کتاب موجود است
1305 خورشيدی ) 1926 ميالدی(

درگذشت درویش خان از بنيانگذاران موسيقی نوین ایران 
بر اثر حادثه رانندگی

1307 خورشيدی ) 1928 ميالدی(
زادروز ویگن دردریان، خواننده موسيقی پاپ و بازیگر

آثار ویگن در مرکز موسيقی و فيلم ایران وابسته به شرکت 
کتاب موجودند

1312 خورشيدی ) 1933 ميالدی(
زادروز علی شریعتی، نویسنده و متفكر مذهبی .

1305 خورشيدی ) 1926 ميالدی(
درگذشت غالمحسين درویش )درویش خان(، استاد تار 

و سه تار
1335 خورشيدی ) 1956 ميالدی(

انتشار نخستين شماره مجله »نمایش«
1336 خورشيدی ) 1957 ميالدی(
تشكيل نيروی مقاومت ملی در شيراز
1364 خورشيدی ) 1985 ميالدی(

درگذشت غالمحسين ساعدی، قصه و نمایشنامه نویس در 
پاریس

آثار غالمحسين ساعدی در شرکت کتاب موجود است 

یکشنبه 3 آذر   |    24 نوامبر

1335 خورشيدی ) 1956 ميالدی(
دریافت وام 17 ميليون دالری از آمریكا، از طریق بانك 

صادرات ایران

1343 خورشيدی ) 1964 ميالدی(
زادروز کيهان کلهر، نوازنده کمانچه و آهنگساز

آثار کيهان کلهر در مرکز موسيقی و فيلم ایران وابسته به 
شرکت کتاب موجودند

1385 خورشيدی ) 2006 ميالدی(
درگذشت مصطفی مصبا ح زاده، پدر روزنامه نگاری نوین 

ایران، مؤسس روزنامه کيهان، سناتور، مؤسس مدرسه 
عالی علوم ارتباطات، پایه گذار دانشكده روزنامه نگاری، 
بنيان گذار روزنامه کيهان لندن، در سن 97 سالگی در 

کاليفرنيای جنوبی در امریكا.

دوشنبه 4 آذر   |    25 نوامبر

1314 خورشيدی ) 1935 ميالدی(
زادروز آذر حكمت شعار )دهقان(، از پيشكسوتان بازیگری 

در تأتر و سينما
1345 خورشيدی ) 1966 ميالدی(

درگذشت جبار باغچه بان، پدر فرهنگ کر و اللها
1352 خورشيدی ) 1973 ميالدی(

اميرعباس هویدا، نخست وزیر، بزر گترین رقم بودجه تاریخ 
ایران )تا آن زمان( را به مجلس داد.) 1089 ميليارد ریال(

1356 خورشيدی ) 1977 ميالدی(
درگذشت منوچهر اقبال، ریيس هيأت مدیره و مدیر 

عامل شرکت ملی نفت ایران
1357 خورشيدی ) 1978 ميالدی(

زخمی شدن حدود 180 تن از افراد پليس آلمان و 200 تن از 
دانشجویان ایرانی درآلمان، در تظاهرات دانشجویان کنفدراسيون

1360 خورشيدی ) 1981 ميالدی(
درگذشت اسماعيل شاهرودی » آینده« شاعر معاصر 

1384 خورشيدی ) 2005 ميالدی(
درگذشت مرتضی مميز پدر گرافيك ایران - در سن 69 سالگی 

به علت ابتال به بيماری سرطان در بيمارستان آبان تهران.
1385 خورشيدی ) 2006 ميالدی(

درگذشت بابك بيات، آهنگساز معروف ایران، در سن 60 
سالگی به دليل نارسایی کبدی در تهران.

سه شنبه  5 آذر   |   26 نوامبر

1321 خورشيدی ) 1942 ميالدی(
درگذشت محمدعلی فروغی، ملقب به ذکاءالملك، ادیب 

و سياستمدار دوره های قاجار و رضاشاه پهلوی
1322 خورشيدی ) 1943 ميالدی(

روزولت، ریيس جمهور آمریكا و وینستون چرچيل، 
نخست وزیر انگلستان وارد  تهران شدند

1344 خورشيدی ) 1965 ميالدی(
درگذشت سناتور احمد اميراحمدی، اولين سپهبد ایران

1349 خورشيدی ) 1970 ميالدی(
دیدار پاپ پل ششم، رهبر کاتولي کهای جهان از ایران

1369 خورشيدی ) 1990 ميالدی(
درگذشت استاد حسين ميرخانی، خوشنویس

چهارشنبه  6 آذر   |     27 نوامبر

1313 خورشيدی ) 1934 ميالدی(
زادروز جمشيد مشایخی، بازیگر سينما و تئاتر

1322 خورشيدی ) 1943 ميالدی(
تشكيل کنفرانس سران سه کشــورِ شوروی، آمریكا، و 

انگليس، در تهران
1333 خورشيدی ) 1954 ميالدی(

تظاهرات مخالف دولت کودتای 28 مرداد در فيروزآباد فارس
1373 خورشيدی ) 1994 ميالدی(

قتل علی اکبر سعيدی سيرجانی، نویسنده و محقق، در 
زندان جمهوری اسالمی

آثار مكتوب و کتابهای گویای شــادروان سيرجانی در 
شرکت کتاب موجود است

1378 خورشيدی ) 1999 ميالدی(
درگذشت جعفر شهری، نویسنده و پژوهشگر

آثار جعفر شهری در شرکت کتاب موجود است
1397خورشيدی ) 2018 ميالدی(

درگذشــت عليرضا رضایی، طنز پرداز ایرانی ) نویسنده 
برنامه پارازیت کامبيز حسينی در صدای آمریكا( در چهل 

و چهار سالگی به علت ایست قلبی در شهر ليل فرانسه .

پنجشنبه 7 آذر   |    28 نوامبر

1300 خورشیدی ) 1921 میالدی(
درگذشت عبدالبهاء، جانشین و فرزند پیامبر دیانت بهایی.

1307 خورشیدی ) 1928 میالدی(
زادروز داریوش صفوت، موسیقیدان و مؤلف متن های 

مربوط به موسیقی
1324 خورشیدی ) 1945 میالدی(

مرتضی قلی بیات، استاندار آذربایجان وارد تبریز شده و 
مذاکرات خود را با سران فرقه دموکرات آغاز کرد

1348 خورشیدی ) 1969 میالدی(
خودکشی هوشنگ سارنگ، بازیگر تئاتر و رادیو، در تهران

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
وقوع تظاهرات خونین در تهران و اکثر شهرستا نهای ایران

1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(
درگذشت سیدجالل تاج اصفهانی، خواننده و ردیف دان، 

و مدرس موسیقی
1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(

درگذشت حمید مصدق، شاعر و حقوقدان.
مجموعه اشعار حمید مصدق در شرکت کتاب موجود است

1382 خورشیدی ) 2003 میالدی(
درگذشت دکتر هوشنگ ابرامی، نویسنده، متفکر،پژوهشگر، 

روزنام هنگار مقیم کالیفرنیا در لوس انجلس
آثار دکتر هوشنگ ابرامی در شرکت کتاب موجود است

1387 خورشیدی ) 2008 میالدی(
درگذشت دکتر مسعود آذرنوش- باستانشناس و رئیس 

پژوهشکده باستانشناسی

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
22  نوامبر تا  0 نوامبر )0 آبان تا  0 آبان(

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
http://www.khoshvaghtlaw.com/
https://www.la-pianos.com/
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE
دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

این هفته بخاطر قتل عام هموطنان عزیزمون و اعتراض به حکومت خونخوارجمهوری 
اسالمی، خنده منده تعطیله و صفحه طنز ایرانشهر خیلی خیلی جدی و عصبانیه! مرگ 

بر آنان که عزت، سربلندی و آزادی ملت ایران رو مصادره کردن! 
... و اما این هفته مهمترین خبرها مربوط به اعتراضات و تظاهرات ملت ایران بر علیه 
حکومت جمهوری اســالمی بود. یه کاره ورداشتن یه شبه قیمت بنزین رو سه برابر 
کردن بدون اطالع قبلی و مردم کارد به استخوون رسیده هم قاطی کردن و ...؛ خالصه 
حکومت دیوث ها با قصاوت هر چه تمام تر ملت رنج کشــیده و ستمدیده رو قلع 
و قمع کردن و این سری دیگه قبلش از تیرهوایی و اینا خبری نبود و خیلی از کشته 

ها هدشات شدن. 
این دفعه جمهوری اسالمی با وحشیانه ترین حالت ممکنه به جون مردم بی گناه افتاد 
و کلی شر و ور هم از رهبری گرفته تا آفتابه آب کن سپاه و بسیج نثار ملت کردن. 
از همه مهمتر قطعی سراســری اینترنت بود که تا زیر چاپ رفتن بازار بین الخبرین 

این هفته ادامه داره. 
ماجرای قیام مردمی آبان 1398، از روز 15 نوامبر شروع شد، وقتی که صبح شنبه ملت 
از خواب بیدار شدن و رفتن سر کار و زندگی ایشون، دیدن ای دل غافل بنزین شده 
سه برابر! یه دقیقه خودتونو جای مردمی بذارین که آخرین امیدشون مسافرکشی و کار 
با ماشینشون بوده و یهویی میبینن بنزین شده لیتری سه هزار تومن و این یعنی همه با 
هم به گا رفتیم و همه قیمت هام میشه سه برابر! بالفاصله ملت شوک زده میریزن تو 

خیابونو و اعتراضات شروع میشه ...
وقتی دولتی ها میبینن هوا پسه و مملکت یه جوری به هم ریخته که بوی الرحمن نظام 
به مشام میرسه، اعالم میکنن که این تصمیم شورای عالی اقتصاده که خران )ببخشید 
سران( سه قوه با هم گرفتنو بخدا تقصیر حسن کیلیدساز نبوده. بالفاصله خایه ماالی 
ابراهیم رییسی قوه غذاییه تو بوق و کرنا کردن که ابی مخالف باال رفتن قیمت بنزین 
بوده و همش تقصیر حســن روحانی و علی الریجانی، خران دو قوه مجریه و مقننه 
بوده. حسنم سریع اعالم کرد که از دو خر دیگه امضا گرفته و همه با به گا رفتن ملت 

ایران موافق بودن!
چنتا از نماینده های مجلس که می خواســتن یه جوری دهن دولتی ها رو سرویس 
کنن یا واقعا از ته دل می خواســتن قیمت بنزین رو برگردونن به حالت اول، الیحه 
هایی به ریاســت مجلس دادن ولی ناگهان آسمان تپید و آقامقام معظم رهبری نازل 
شد که »بنده در این مورد زیاد سررشته ندارم ولی از تصمیم خران سه قوه حمایت 

می کنم!« 
شــهروند ایرانشهر که دایم با آقا در تماسه، یه زنگی به بیت آقا زد و گفت: »مرتیکه 
دیوث آخه این چه حرفیه میزنی سر رشته ندارم، مگه توی دیوث هشت سال رییس 
جمهور این خراب شده نبودی؟ مگه یه رییس جمهور سابق میتونه از مسایل اقتصادی 
سررشــته نداشته باشه؟ مگه توی قرمســاق االن رهبر نیستی؟ مگه یکی از شروط 
رهبری مدیر و مدبر بودن نیست؟ مسخره امون کردی؟« مقام عظمای والیت که کم 

اورده بود پشت تلفن جواب شهروند ایرانشهر رو داد که: »دوستان و دژمنان 

بدانند، ما )پوفیوز معلوم نیست خودشو چنتا حساب کرده؟!( در عرصه های سیاسی 
و نظامــی خوار دژمن رو به صلوات دادیم، به یاری خدا )در مورد این دیوث، یاری 
شیطان درســته!( در این عرصه اقتصادی هم خوار همه از جمله ملت ایران رو هم 
آره!« شهروند ایرانشهرم که دیگه کفرش باال اومده بود یه شیشکی غلیظ براش بست 
و گفت: »نشاشــیده که شب درازه، بزودی میبینیم خوار کی فالن میشه، تو یا ملت!« 

بعدشم گوشی رو محکم تو مغز والیت کوبید و قطع کرد.         
خالصه بعد این مکالمه تلفنی بود که اینترنت مملکت از بیخ قطع شــد و  آقا هم 
با کمال پررویی معترض ها رو اشــرار اعالم کرد و دستور قتل عام رو صادر کرد! 
حیوونای وحشی علی آقا مقام رهبری هم به جون مردم افتادن و فقط خدا میدونه 

چند نفر رو دقیقا با شلیک مستقیم گلوله جنگی، قتل عام یا مجروح کردن!   
حاالم اومدن گفتن موفق شــدیم اغتشاشات رو مهار کنیم و همه اونایی هم که در 
این قیام نقشــی داشــتن رو یا گرفتیم و یا بزودی می گیریم و به خدمت همشون 
میرسیم. درضمن چیزشعر جدیدی هم که آقا فرمودن در مورد اینکه خانواده پهلوی 
و مجاهدین در این وقایع نقش داشــتن هــم خیلی بامزه بود. بالفاصله همه خایه 
ماالی آقا شــروع کردن به قصه بافی که این اشــرار از سلطنت طلبا پول گرفتن و 
کلی جفنگ دیگه! یکی نیست بگه آخه دیوث/دیوثا همه دنیا اگه این همه سال به 
مردم ایران برای شــورش کردن پول میدادن تا علیه شماها قیام کنن که دیگه قیام 
نمی کردن که، میرفتن با پول ها عشق و حال، نه اینکه از گشنگی و استیصال جون 

خودشون و زن و بچه شون رو به خطر بندازن! 
ولی خودمونیم کاش همه این ماجراها واقعا کار خانواده عزیز پهلوی باشه و بزودی 
پرونده والیت فقیه در کشورمون بسته بشه و برای همیشه به زباله دان تاریخ بپیونده!     

حکایات بازار بین الخبرین

طرح: مهدی احمدی

کوتاه، واقعی اما تلخ:
او را هم به لیست کشته ها اضافه کنید!

از روی عادت همیشــگی، یکشــنبه صبح به وقت ایران به مادر تنها و مانده ام در 
یکی از آسایشــگاه های سالمندان در شهرمان زنگ زدم تا احوالپرسی روزانه کنم. 
بعد از یکی دو ساعت کلنجار رفتن با تلفن )چون اینترنت قطع بود وامکان تماس 
با واتس اپ و اســکایپ و ... نبود!( باالخره مــادر عزیزتر از جانم را یافتم؛ گریه 
هــای ممتدش بند دلم را پاره کــرد، اول فکر کردم برای مادر اتفاقی افتاده ولی از 
البالی گریه هایش فهمیدم حال یکی از خانم های پیر مقیم آسایشگاه، نیمه شب 
بحرانی شــده ولی چون اینترنت و خطوط تلفن قطــع بوده، اورژانس به موقع به 
آسایشــگاه نرســیده و در نتیجه دقایقی قبل از تماس من با مادر، در تنهایی و بی 

کسی فوت کرده. 
بغضی عجیب گلویم را فشــرد و با خودم گفتم: »لطفا آن پیرزن بی گناه را هم به 
لیســت قتل عام ملت ایران اضافه کنید!« و چه بسا تعداد زیادی دیگر از هموطنان 

که بدلیل قطع ارتباطات، جان خود را از دست دادند یا تا دم مرگ رفتند!
شهروند ایرانشهر 

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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مقاله: 

ده هنرمند ایرانی که هنر معاصر را به تصویر کشیده اند

ایران علیرغم موقعیت منحصر به فرد و چالش برانگیز خود در عرصه اجتماعی و 
سیاســی، به جرأت یکی از کشورهای پیشرو و غنی در زمینه هنر است. در طول 
چهار دهه پس از انقالب، هنرمندان معاصر ایرانی داخل و خارج کشــور، از هنر 
برای شکستن سنت ها و کلیشه ها بهره برده و سعی کرده اند جامعه و دنیای خود 
را با نگاهی وســیع و منتقدانه ای بیازمایند. امــروزه، عرصه هنر معاصر ایران در 
گذار اســت. نسلی جدیدی از هنرمندان ایران مشتاقانه می کوشند تا در این زمینه 
تصویــری جدیدی از آن ارائه دهند. اکنون بیــش از هر لحظه دیگری در تاریخ، 
هنرمندان ایرانی در حال توسعه گفتمانی جهانی جهت ایجاد جایگاهی برای آثار 
خود در عرصه هنر جهان می باشند. در همین حال، آن ها انتظارات، محدودیت ها 
و القابی را کنار زده تا بدین طریق بتوانند بر آنچه که در طول زمان مانع خالقیت 
بــوده غلبه کنند. در این مقاله می خواهیم ده تن از هنرمندان تازه کار و کهنه کار 
ایرانی چه در داخل کشور و چه خارج را معرفی کنیم. آثار این هنرمندان درآمدی 

است در عرصه این هنر مهیج و کمتر شناخته شده.
نــازگل انصاری نیا، زاده 1979 از تهــران، تجربه روزمره و معاصر ایرانی را مورد 
ارزیابی قرار می دهد. آثار او غالباً به طور مســتقیم ملهم از تغییرات ودگردیســی 
های زندگی شهری و نیز چشم اندازی در حال تغییر زادگاهش، تهران است. او با 
استفاده ازتصویر، مدل های سه بعدی، پیکره و نقاشی به ارائه مفاهیمی چون نیستی 
و تولدی دوباره پرداخته و اثرات روان شناختی تغییرات از شناخته ها تا ناشناخته 
ها را که در زندگی امروز ایرانی ها مانند پروژه های بازســازی در تهران، به امری 
ثابت تبدیل شــده است ، مورد بررسی قرار می دهد. این هنرمند در سال 2009 ،  

جایزه ابریج کاپیتال را دریافت نموده است.

آویش خبره زاده، متولد 1969 تهران از واشــنگتن، آثار او از جنبه روان شناختی 
دربرگیرنده مسائلی چون مهاجرت اســت. مفاهیمی از قبیل دربدری، تعلیق، بی 
ســرانجامی و غربت در آثار قابل توجه و تأثرانگیز او به چشــم می خورد. وی 
با تســلط بر ابزارهای سنتی، نقاشی، انیمیشن و فیلم توانسته است از روش های 
نامتعارفی چون اســتفاده از روغن زیتون و صمــغ در آثار خود نیز بهره برد. این 
هنرمند با تحقیق و آزمایش توانسته است نقاشی های روایی متأثر از تحصیالتش 
در غرب و ریشه و میراث او در شرق و تناقضات بین این دو را به تصویر بکشد. 
ظرافت و خودجوشی در آثار بصری و ترسیمی او به چشم می خورد و او در این 
آثار، خود را از توقعات رها می ســازد؛ گویی که در ناشــناخته ها غرق می شود. 
او آثار خود را در مکان هایی چون مدرســه طراحی موزه هنر در رود آیلند، موزه 
هنرهای قرن 21 در شهر رم و موزه هنرهای معاصر و کالسیک در ایالت تاسمانی 
اســترالیا در معرض نمایش قرار داده اســت. وی همچنین در نمایشگاه دوساالنه 
اســتانبول و جشنواره فیلم کن شرکت کرده و در نمایشگاه دوساالنه ونیز در سال 
2003  به عنوان برترین هنرمند جوان ایرانی مفتخر به دریافت جایزه شیر طالیی 

شد.

ی.ز. کامی، زاده سال 1956 تهران از نیویورک، موضوعات هنری او عمدتاً مذهب، 
ادبیات و فلســفه است و در آثار خود به دنبال جستجویی هنری-تاریخی است تا 
بتواند از این راه به عرفان و معنا در قالب های مادی دســت یابد. این هنرمند به 
سبب خلق نقاشی بر روی بوم های بزرگ، شهرت جهانی دارد. عناصر موجود در 
آثار وی به دلیل القای نوعی حس درون پویی  در بین مخاطبین باعث ایجاد یک 
رابطه عاطفی بین آن ها با موضوعات شــده اند که این موضوعات شامل دوست، 

خانواده و بیگانه می شود.

 او در طول مدت فعالیت هنری خود تالش کرده است تا حقایقی درباره انسانیت 
در سطح جهانی را به مخاطب نشان دهد. او در آثار خود به وسیله کالژها، پیکره 
ها، نقاشــی های انتزاعی و عکس های تاریخی از مکان های اسالمی، از مخاطبان 
خود دعوت می کند تا فراتر از دانش مشــترک موضوعات فرهنگی، آموزه های 
مذهبی و مناطق جغرافیایی بیاندیشند. این هنرمند به طور گسترده در نمایشگاه ها 
حضور داشته و آثار وی در موزه هایی نظیر موزه هنر متروپولیتن نیویورک، موزه 
ســلیمان رابرت گوگنهایم نیویورک و بنیاد هنر معاصر پاراسول لندن به معرض 

نمایش قرار داده شده است.

محمد حســین عماد، زاده 1957 اراک از تهران، یکی از پیکرتراشان مطرح ایرانی 
اســت که دستی چیره در خلق آثار انتزاعی و تجسمی دارد. آثار وی چه در قالب 
و محتوا به طور چشــمگیری تأمل برانگیز است. سطوح غیر پاالیش شده و قالب 
های غیر قابل وصف توســط مخاطبان از طریق آزمایش جزئیات و احتیاطی که 
هنرمنــد در کار خود بــه کار می برد. او بر مفاهیم متناقض و در عین حال مکمل 
خاًل و تراکم تأکید دارد. همچنین آثار خلق شــده چند بعدی وی از معانی فلسفه 
وجودی و رابطه انسان با فضا را نیز دربر می گیرد. عالوه بر کار خود او، او نسلی 
از پیکره تراشان ایرانی را تربیت کرده است. او جوایز بسیاری از جمله دیپلم افتخار 
چهارمین دوساالنه پیکره تراشی معاصر تهران را دریافت کرده است. همچنین وی 
به عنوان هنرمند سال در همان رویداد انتخاب شده است. او مأموریت یافته است 
تا هنر عمومی را در فضاهای موجود در سراسر ایران مانند پارک گفتمان و دانشگاه 

شهید بهشتی را برپا کند.

مقداد لرپور ، زاده 1362 شــیراز از تهران، یکی از چهره های آینده دار در صحنه 
هنری تهران اســت. آثار او معماگونه و در مقاطعی رازآلود است. او با استفاده از 
آکریلیک و رنگ تیره، زندگی بی جان، منظره و نگاره ای را به تصویر می کشد. او 
با الهام از ادبیات، تاریخ شــفاهی، اسطوره ها و سفرهای شخصی، هر مجموعه از 
کار خود را به صورت جدی با تحقیق و آزمایش فنی پیگیری می کند. موضوعات 
رؤیاگونه و غیرواقعی به نوعی حس انزوای شاعرانه و آرامش را القا کرده، تخیل 
را برانگیخته و حس فرار از واقعیات را منتقل می سازد. مجموعه آثار او با عنوان » 
دریابار« الهام گرفته از کلمه باستانی فارسی است به معنای شهری واقع در ساحل 
دریا که اشاره به دریای بزرگ و باران سنگین دارد. آب در عرفان فارسی کلمه ای 
گوهربار و مقدس است. او در آثار خود، نحوه ایجاد تغییرات در دریاچه ها و پهنه 

های آبی در سرتاسر ایران توسط انسان و طبیعت را به تصویر می کشد.

پرستو فروهر، زاده 1341 تهران از آلمان، آثار پرستو فروهر در بین هنرمندان امروز 
بیشــتر جنبه انتقادی سیاسی دارد. وی فرزند دو فعال سیاسی در ایران بود که در 
ســال 1377 در خانه خود به طرز فجیعی به قتل رسیدند. در آثار وی رنجی دیده 

می شود که او در طول بیست سال طعم آن را می چشد. 

نمایشــگاه او به شــدت حال و هوای عاطفی داشته و دربرگیرنده متون، قالب ها 
و نشــانه های تکراری اســت که از راه آن ها به یک پاالیــش درونی و روحی 
)کاتارســیس( می رسد. به عنوان مثال او در پروژه نمایشگاهی خود سرایی به نام 

سرای نوشــتار دارد که در آن متون فارسی در سرتاسر فضای نمایشگاه به چشم 
می خورد. این متون با اصول خوشنویســی نوشته شده اما حاوی معنایی خاص 
و محسوســی نمی باشــد و تنها هدف از نگارش آن ها القای حس رهایی از بند 

محدودیت ها است.

هدف او از ایجاد چنین فضاهایی، انعکاس داستان زندگی پر درد و رنج خود است 
که به عنوان یک مهاجر آن ها را به دوش می کشــد. او معتقد اســت که آثارش 
نشان دهنده تقارن زیبایی و رنج است. این هنرمند در مؤسسات و دوساالنه ها که 
در ایران و جهان برگزار شــده شرکت کرده است. از جمله این رویدادها می توان 
 Villa در کانادا، موزه MANIF D’ART  به شــرکت در نمایشگاه دوســاالنه
Stuck در آلمان، پنجمین نمایشــگاه دوساالنه مســکو و نمایشگاه بین المللی 
هنرهای معاصر گوتنبرگ در ســوئد اشــاره کرد. همچنین آثار وی در مراکز مهم 

هنری چون موزه بریتانیا و گالری هنر کوئینزلند نگهداری می شوند.

طال مدنی، زاده 1360 در تهران از لس آنجلس، هنر او طناز و هنجارشکن است. 
در کارهای او شــخصیت های کارتونی دیده می شوند که با پاستیل رنگ آمیزی 
شده اند و ســرگرم کارهای عجیب، اروتیک یا ناشایست هســتند. او با الهام از 
مشاهدات خود در ایران، به موضوعاتی از قبیل جنسیت و سرخوردگی های روانی 
و جنسی می پردازد که در زادگاه خود موضوعی بسیار بغرنج و خالف هنجارهای 
جامعه است. او در سن ده سالگی به آمریکا رفت و مدرک خود را از دانشگاه ییل 
در سال 2006 دریافت کرد. وی در اولین حضور خود در نمایشگاه لومبارد فراید 
که در ســال 2007 برگزار شــد، اثرمعروفی را با عنوان مجموعه کیک به نمایش 
گذاشت. او در این آثار کیک های تولد مجللی را به تصویر می کشد که در اطراف 
آن ها مردانی مشغول انجام حرکات آکروباتیک بامزه و جلفی می باشند. آثار این 
هنرمند نیز در نمایشــگاه دوساالنه ونیز، مراکش و ویتنی در نیویورک در معرض 

نمایش قرار گرفته اند.

نیوشــا توکلیان، زاده 1360 از تهران، یکی از منحصر به فردترین هنرمندان نسل 
خود و عکاسی خودآموخته است. او کار خود را به عنوان یک عکاس خبری که 
در حال شــلیک جنگجویان چریکی در کردستان عراق و سوریه بود ، آغاز کرد. 
او در ســن 16 سالگی همکاری خود را با مطبوعات ایران آغاز کرد و پس از آن 
به روزنامه نیویورک تایمز پیوست. وی در طی دوران فعالیت خود، توانسته است 
طیف گســترده ای از رویدادهای معاصر از جمله خیزش های دانشــجویی سال 

1378، جنگ ایران و عراق و انتخابات ریاست جمهوری را پوشش دهد.

آثار او از آن تبدیل به ترکیبی از هنر و عکاسی مستند شد. فعالیت های اجتماعی و 
انسان دوستانه وی غالباً جوامعی را به تصویر می کشد که در آستانه تغییرند. برخی 
از کارهای فردی او محور موضوع نمایشــگاه های بسیاری در سراسر جهان بوده 
اســت. به عنوان مثال، او در سال 2014 در نمایشگاهی در خانه سامرست لندن با 
عنوان »نسل سوخته« ، تصاویر صمیمی از زندگی خصوصی جوانان طبقه متوسط   
در تهران - که الهام گرفته از داستان نزدیکان و همسایگانش بود - ارائه کرد. هدف 
از ارائه این تصاویر مقابله با کلیشه های رسانه های غربی و ارائه تصویری واقعی 

از زندگی در ایران است.

آثار او به طور گســترده در موسســات بین المللی مانند موزه ویکتوریا و آلبرت 
در لندن، موزه هنر شهرســتان لس آنجلس، موزه بریتانیا و موزه هنرهای زیبا در 
بوســتون به نمایش درآمده است و به پاس آثار خود جوایزهای زیادی را بدست 

آورده است و در سال 2017 عکاس دستیار مگنوم شد.

ایمان افســریان، زاده 1353 از تهران، در آثار خــود تصویری از اتاق های خالی 
و فضاهای فراموش شــده و متروک و اشیا و اســباب مغفول را ارائه داده و آثار 
نوســتالژیک او به معنای ظرافت وجود انسان اســت. وی با استفاده از الیه های 
لعاب قادر به برانگیختن احساسات و دلتنگی است. او دلبستگی شدیدی به مواضع 
انتخابی خود داشته و همین امر باعث شده تا او فرایند طوالنی را در آماده سازی 
و اجرای آثارش طی نماید. افســریان ، نویسنده و همچنین یک هنرمند برجسته 
، از زمان اولین نمایش انفرادی خود در ســال 1994 در تهران در نمایشگاه های 
مختلفی در ایران و جهان شرکت کرده است. آخرین نمایشگاه انفرادی وی که در 
ســپتامبر 2019 در گالری هنر اسکار تهران افتتاح شده است ، شامل هفت نقاشی 
جدید است که جزییات مربوط به فضای داخلی و خارجی خانه های طوالنی رها 
شده در تهران را نشان می دهد که در آن هنرمند وقت خود را سپری کرده است.

مهرداد افســری، زاده  1356 خوی از تهران، عکاس، مستندساز و فیلمبردار و نیز 
عضو افتخاری انجمن هنرهای تجسمی ایران است. محوریت آثار او انسان نبوده 
بلکــه عناصر عرفانی و بکر، طبیعت و مناظر با ظرافت زندگی و محدودیت ها به 
تصویر کشــیده می شوند. او با سفر به سراســر ایران، ابعاد شاعرانه مناظر گزیده 
خود را که از چشم دیگران پوشیده است را به تصویر می کشد. وی با استفاده از 
عکاســی آنالوگ، مخاطبان خود را برای کشف نور حقیقت، توازن و زیبایی، در 
ســفر همراه خود می ســازد. او گذران زندگی و رابطه بین انسان و طبیعت را در 
آثار خود به تصویر می کشد.آثار این هنرمند در نمایشگاه دوساالنه ونیز، نمایشگاه 
عکس پاریس، موزه کوئینز در نیویورک و موزه ملی مرکز هنر رینا سوفیا در مادرید 

به نمایش درآمده اند.

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://citycapitalrealty.com/
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در کانون خبر:

NASA آلودگی زمین از سوی پایگاه
شــماری از، ساکنان ســیمی ولی و ســن فرناندو ولی اعالم کردند که در 
شــامگاه امروز 20 نوامبر و 21 نوامبر در برابر نشســتی که برای پاکسازی 
منطقه سانتاســوزانا از سوی NASA تشکیل می شود، به اعتراض خواهند 
پرداخــت زیرا کوتاهی در پاکســازی پایگاه آزمایش های فضایی ناســا که 
تاثیرات آســیب زننده ای از نظر زیســت محیطی داشــته، سالمت مردم را 
نیز به خطر انداخته اســت. زیرا بنابر آخرین تحقیق های زیســت محیطی، 
مواد شــیمیایی تــرای کلرواتیلین که در خاک ایــن پایگاه NASA وجود 
دارد موجب بیماری ســرطان می شود و از سال 2010 قول داده شده بود تا 

پاکســازی نمایند و تاکنون نشده است.
ناگفته نماند که این پایگاه آزمایش موشــکی در ســال 1947 در زمینی به 
مســاحت 2850 اکر ایجاد شده و 10 راکتور اتمی در آن قرار دارد و یکی 

از آنها در ســال 1950 آسیب جدی دیده است.

کشف بمب در دبیرستانی در سن هوزه کالیفرنیا

یافتن یک بمب در دبیرستان اوک گروو در سن هوزه، در شمال کالیفرنیا موجب تعطیلی دبیرستان در بامداد روز گذشته شد.
پلیس اعالم کرد که این بسته که کمی پس از نیمروز مشاهده شده بود موجب شد تیم بمب یاب، تا ساعت 5 عصر روز گذشته، امنیت 

دبیرستان را به آن بازگردانند. لیکن برای تحقیق بیشتر و ارزیابی امنیتی دبیرستان را روز چهارشنبه نیز تعطیل نگه داشتند.
این بسته دارای بمب را باغبان دبیرستان یافته و گزارش کرده بود، اما هیچگونه آگاهی بیشتر در اختیار مردم و رسانه ها قرار نگرفته است.

https://www.ticketmaster.com/jamshid-tickets/artist/2669459
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 22 نوامبر 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.andisheh.tv/
https://www.ticketmaster.com/jamshid-tickets/artist/2669459
https://shahkar.com/
https://citycapitalrealty.com/
https://www.iraniticket.com/clubs/tickets/pre-thanksgiving-bash-argyle-nightclub-wednesday-nov-27-177189?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://www.iraniticket.com/silverpoet/tickets/the-silver-poet-180439?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://www.iraniticket.com/eretzcc/tickets/shabbat-services-and-luncheon-184312#buy
https://www.axs.com/events/380901/sasy-tickets
https://www.iraniticket.com/tehran-uptown/tickets/2019-annual-pre-thanksgiving-masquerade-party-laguna-beach-181152#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

زوال فاشیسم والیت فقیه

پس ازاعتراضــات 1378 و 1388 و 1396 بار دیگر چهره اختاپوس مذهبی در 
ایران، ترک برداشت و این شکاف پابرجا عمیق تر می شود. امروز جامعه ایرانی 
معترض به خروش آمده تا شــاید هستی، هویت، ثروت و کیان بشریت رفته و 
غضب شده توسط مالیان جبار را بازپس بگیرد. حکومت مالیان در مقابل تجمع 
اعتراضی ایرانیان خشــمگین، برآشفته، درمانده، بخت برگشته و به تنگ آمده از 
همه چیز قــرار گرفته اند. مردمان ایران هم به دفاع از ایرانی آشــفته، ویرانه و 
ورشکســته برخواسته اند که در زیر یوغ استبداد مالیان به تاراج رفته و هم این 
جامعه خفقان زده، افسرده، هراسیده، دلزده، وحشت زده و فقیر ضرورت را در 
تغییر می بیند و مســیر مردمان عبور از عمامه، عبا، نعلین، ریش و کنار گذاشتن 
جذابیت والیت فقیه است. جامعه ای که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.
کشــنده ترین سالح مقابل مالیان، شــعارهای مردم معترض و هم بسته است. 
»خامنــه ای باید برود«؛ » رهبر  بی کفایت نمی خواهیم«؛ » مرگ بر اصل والیت 
فقیه«؛ » رضا شــاه، روحت شاد!«. شعارهایی که حکومت مالیان و دستگاه های 
تبلیغات ولی فقیه و سانســور حکمفرما بر ایران کنونی را برآشــفته کرده است. 
شــعارهایی که نشانگر زوال اختاپوس مذهبی در ایران است و دستگاه ولی فقیه 
کــه رهاوردی جز فقر، بدبختی، درماندگی، ننگ و انزوا برای ایران و ایرانی در 

پی نداشته است.
خامنه ای رهبر عوامفریب، منفور، بی شــهامت، غیر مســئول؛ دچار بیماری  و 
شــیدائی خودشیفتگی افراطی اســت و به طور سادیسم وار عالقمند به تمجید 
و ستایش و مقبولیت است. مشابه بســیاری از رهبران فاشیست در طی تاریخ، 
اهل نمایش است. به عبارت دیگر، نبوغ خاصی در نمایش و معرکه گیری دارد. 
با گفتن » جان ناقابلی دارم، جســم علیلی دارم، بنده صاحب نظر نیســتم« و...
نمی شــود جامعه ملتهب و معترض و همه چیز برباد رفته را آرام کرد. چهره او 
یادآور امیرالمومنین های جعلی، فاســد و خونخوار خلفای عباسی است؛ غرق 

در توهمات و عصبیت ایدئولوژیک  و بشدت خودبزرگ بین.
توهم های این ولی فقیه بربر و پرگو، ایران را به آشوب و ویرانی کشانده و مانع 
اصلی اســتقرار دموکراسی در ایران است. رفتار جاه طلبانه خامنه ای و دستگاه 
فاشیستی والیت فقیه در طی 40 سال دیکتاتوری و اختناق، موجب سلب اعتماد 
مردم زجرکشیده ایران شده و ادامه حضور خامنه ای بر قدرت پس از 30 سال، 

برای ایران و ایرانی تهدید است.
فاشیســم با مرگ موســولینی و هیتلر نمرد، بلکه هنوز آثارش در ذهن آشفته و 
بیمار رهبرانی هرزه زبان ، فحاش و خون آشام مانند خامنه ای و بشار اسد باقی 

است و استبداد نظامی- امنیتی والیت فقیه یادآور فاشیسم است.
خامنه ای دوســت پوتین سرهنگ سابق ک.گ. ب  ) KGB(در روسیه ، شیفته 
چاوزو کره شــمالی و فلســطین و جهاد اســالمی و حماس و حزب اهلل لبنان،  
حرمتی برای حقوق مدنــی، آزادی، پارلمان، مطبوعات، قلم، زنان، انســانیت، 
قانون، حقوق بشر، نسل جوان و ایران قائل نیست و به کسی هم پاسخگو نیست 
و این 30 ســال حکمرانی جبارانه، معتبرترین و گویاترین ســند برای اثبات بی 

کفایتی و بی صالحیتی او در مملکت داری است.
خامنه ای چند روز پیش در آغاز اعتراضات مثل خروشــچف ، مشت گره کرد، 
تهدید فرمود، الف زد و رجز خواند. در باالی منبر به شاه فقید ایران و خانواده 
او اهانت کرد. از اســم پهلوی  وحشــت دارد. اما امروزه اسرار شبکه فراملیتی 

ترور در زمستان بی بهار 1357 در دامنه حادثه افشا شده است.
خامنه ای با اعتقادات توحش آمیز، هوس و جنون ترور، فرمان ســالخی و قتل 
مردمان را می دهد و آنها را اوباش می خواند. کابوس و وحشت او، سقوط بیت 

والیت فقیه است و قدرت دستگاه جبار آخوندی
امروز بیشــتر از پیش، خامنه ای مانند هیتلر سیاست خشم و هراس را در پیش 
گرفته. مســیر پولپوت ) polpot( و موســولینی را می رود. مانند عمرالبشیر و 

صدام حسین و قذافی، تا لحظه آخر تمایلی به ترک صحنه قدرت ندارد. به طور 
مضحک خود را ،«ربانی، مقدس، دارای وظیفه دینی- شــرعی و ماموریت الهی 
یا رســالت خداوندی » می داند.  خامنه ای مثل موسولینی تصور دارد که همیشه 
حق با توســت اما دیگر سخنانش مایه استهزا و ریشخند جامعه آگاه و هوشمند 
بویژه نسل جوان است. دیگر مردمان جامعه گوشهایشان را به موعظه های پوچ 

و دروغین،  تهوع آور و بی معنی علی خامنه ای بسته اند. 
خامنه ای در 30 سال پیش، پس از مرگ خمینی با رأی و رضایت و اجازه مردم 
ایران، اختیار حکومت یک رژیم فاشیســتی را در دســت نگرفت، بلکه با حیله 
و تزویر و شــیادی آخوندی،  قدرت را در چنگ گرفت. از نگاه تاریک مذهبی 
و منحط ایدئولوژیک او، »حکومت مردم« بی معناســت و باید از گرده مردم بی 
خبر و نادان به اسم دین و اسالم سواری گرفت. اعتبار و آبرو میان جامعه ایران 
و جهان برایش ارزشی نداشته و ندارد. از دید حکومت فاشیستی » جامعه، فاقد 

ارزش است«.
خامنه ای سمبل توحش و خباثت آخوندی و فاشیسم اسالمی، اسالم رادیکال ، 

جهادگر تروریستی و شیعه افراطی است.
امروزه خامنه ای ایران را به  پرتگاه نابودی و ســقوط کامل کشــانده اســت و 
مردمان ایران به اعتراضات برخاسته اند چون در میان فقر، محنت و نکبت و غم  
بیشــتر از این توان فرمان بردن از فاشیسم والیت فقیه و ایدئولوژی واعظی آن 
را ندارند. طالب دمکراســی اند و آزادی و دیگر یک مالی علیل، وقیح، خشک 
مغز، خودکامه، هرزه زبان و سفیه نمی تواند بر هرم قدرت ملک و مملکت باقی 

بماند. سرانجامش دیر یا زود نابودی است.
خامنه ای دیکتاتور امروز ایران، با شــیوه وحشــیانه به ســرکوب می اندیشد. 
روزگارانــی در همان ایران چنگیز مغول بیشــتر از خامنه ای،  مردم ایران را به 

خاک و خون نشانید. اما با جنایات بی شمار ره به جایی نبرد.
خامنه ای نمی داند که ارتش نازی و خمیرهای گشــتاپو هم توان مقابله با مردم 
را نداشتند. ابزارهای ســرکوب نظام دیکتاتوری و حکومت فاشیستی ولی فقیه 

منفور ایران هم عاقبت شکست می خورد. 
خامنه ای در 30 ســال حکومت اســتبدادی، هرگز نیاموخت که حفظ چنگال 
قدرت با خون، ره به جایی نمی برد. میلوســویچ هم بین صرب ها کمر به قتل 
عام بست. استالین  هم می خواست با خونریزی اراده خود را به مردمان  تحمیل 

کند. عاقبت آنها چه شد؟ سرنوشت خامنه ای هم بهتر از آنها نیست.
هدف خامنه ای در ســخنرانی اخیرش، ایجاد رعب و وحشت است. ابزارهای 
ســرکوب مالیان، یعنی سپاه پاسداران انقالب اســالمی  )IRGC( و وزارت 
اطالعات جمهوری اســالمی )واجــا( را به جان مردم ایــران انداخته،  اما این 
آدمکهای مجنون هم با تانک و ســرنیزه،  اســتعداد نمایش قــدرت در مقابل 

خواست و اراده مردمان معترض یک جامعه را ندارند. 
موسولینی در 22 جون 1939 به سربازانش گفت » رحم نکنید و با خشونت رفتار 
کنید!«. در 80 ســال بعد هم خامنه ای همان ســخنان را به زبان میراند و شیفته 
قتلگاه و قربانگاه هیتلری ســاختن است. خامنه ای مثل فرانکو اگر 1300 نفر را 

هم در یک روز بکشد، غصه ای ندارد.  
طبعا مردم برآشــفته و عصبانی و ناراضی ایران هم با دســت خالی، این بار می 
خواهند به زبان خود خامنه ای، او را حالی کنند و به او بفهمانند. قبل از خامنه 
ای مردم فیلیپین و اندونزی هم از شــر مارکوس و ســوهارتو با دســت خالی 

خالص شدند. 
خامنه ای مانند هیتلر بدون داشــتن چیزی در چنته، بلوف قدرت میزند. اما مثل 

هیتلر جاذبه شخصیتی ندارد. در وبسایت خود
القابی تقلبی و جعلی مانند رهبر مســلمان جهان، ولی امر مسلمین جهان، رهبر 
انقالب 57، حضرت آیت اهلل العظمی مدظله العالی،  نایب بر حق امام زمان و...

برای خود قائل است. البته تقدس تا سر حد امکان، جزو اصول فاشیسم است. 
اما مردمان ایران با شعار » رهبر  بی کفایت، نمی خواهیم« ، مقابل 30 سال دروغ، 
جهل، حماقت و ترس خامنه ای برخاســته اند و امروز هم »نبرد من خامنه ای« 
مانند »نبرد من هیتلر« مبارزه ای برای حفظ قدرت اختاپوس مذهبی در ایران و 
دستگاه والیت فقیه است. کمترین ربطی به مصالح و منافع ایران و ایرانی ندارد.  

هدف فاشیسم حفظ قدرت نظام دیکتاتوری است.
هیتلر آنقدر هوش داشــت که به ترمیم اقتصاد آلمان بیاندیشــد اما خامنه ای ، 
دارایی و ثروت و ســامان ایران را صرف بلندپروازیهای ابلهانه و ســفیهانه کرد 
و همیشــه هم وقیحانه از حراج و نابودی ثروت ایران در جهت تروریسم  و یا 

هالل شیعی و ضدیت با آمریکا و اسرائیل خرسند به نظر میرسد....
ایامی، مردم آلمان دیگر تمایلی به همراهی با رایش ســوم را نداشــتند و روزی 
فرا رســید که دیگر صدای مشــهور پیشوای خون آشــام از رادیو پخش نشد. 
در ایتالیا و آلمان و اســپانیا هم زمانی آمد که صدها هزار نفر عکســهای قاپ 
گرفته دیکتاتورهای فاشیست برکنار شده را از دیوارها برداشتند و به سطل زباله 
انداختند و یا مردمان روسیه عکسهای اشتاین را سوزاندند. سرنوشت خامنه ای 
هم چنین است و چه بسا متهم مشهور به خلق جنایت سینمارکس آبادان عاقبت 

خود در آتشی که شعله ترکیده خواهد سوخت.
قطعا روزگاران یکی از هنرمندان ایرانی مشابه چارلی چاپلین که دیکتاتور بزرگ 
را به نمایش گذاشت،  پایان ولی فقیه فاشیست را به روی صحنه می برد. الجرم 
مردم ایران آن روز را خواهند دید. مشــتهای گره کرده مردمان معترض ایران و 
این اعتراضهای در حال جوشش و غلیان،  نشانه آن است که مردم می خواهند 
ایران به جنگ داخلی و تجزیه برسد اما مالیان خون آشام و تبهکار خواهان آنند.
خامنه ای و دستگاه جبار و فاسد مالیان با استفاده از سرکوب شدید و خونریزی 
و خلق جنایت،  نمی خواهند بســادگی دست از قدرت بکشند و شیفته و زبون 
قدرت و ثــروت، نمایش جلو دوربین و افزایش تنش و خلق بحران هســتند. 
ایران را مســتعمره مصادره خویش می دانند و مردمان ایران را رعایا و بردگان 
خویــش. با زور و فریب و خرافات و موهومات می خواهند مردمان ایران را به 
فرمانبرداری و اطاعت محض در مرداب سکوت و خفقان وادادند و فاشیست ها 

هم براین باور بودند که طبقه حاکم برتراند و همگان باید اطاعت کنند.
اما دیگر چهره اختاپوس مذهبی در ایران ترک برداشــت و مایه تهدید و خطر 
واقعی ایران ادامه فاشیســم والیت فقیه و حکومت جعلی اسالم ناب محمدی 

مالیان است.
مالیانــی که ضد فرهنگ و هنر و تاریخ و تمدن ایران و ایرانی هســتند و دیگر 
ســخن امپراتوری فاشیســت مالیان خواهان توحش اســت تا تمدن. اما پایان 
فاشیســم والیت فقیه و حکومت مالیان مانند فروپاشی دیوار برلین و شوروی ، 
قطعًأ » پیروزی بشریت« نام خواهد گرفت و ایران به کشوری دمکراتیک و آزاد 
مبدل می شــود و قطعا آن روز جهان بحران مردمان شیفته آزادی و دموکراسی  

در ایران، خواهد ایستاد. 
در آینده ایران، چه مشــابه نروژ باشد چه کانادا، دموکراسی قوام و دوام خواهد 
گرفت. زوال فاشیسم والیت فقیه،  ضرورت و جبر تاریخ است و مالیان ، ایران 
را بــا خود به ورطه کامل نابودی نمی کشــانند. گرچه امــروزه روز حال ایران 

خوش نیست و ایران در حال پاره شدن، گسست، انحطاط و نابودی است.
حتــی اگر چند روزی هم این جنبش اعتراضهای مردمی موقتا ســاکت شــود، 
خاموش شــدنی و قابل کنترل نیســت . خاموشی و نابودی کامل آن، اوج ساده 
نگری و خوش خیالی اســت. آخراالمر،  جامعه صبور و زجرکشیده و داغ دیده 

ایران راه سنگالخ و طوالنی رسیدن به آزادی را افتان و خیزان خواهد پیمود. 
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