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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

در صفحات دیگر:

283283

رضاشاه – راه آهن سرتاسری
کورش سلیمانی )توماج(

صفحه 2

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی - ایالتی و فدرال 
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی 

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

نویسنده: کارمل ملمد - ترجمه: بیژن خلیلی

 خبرگزاری ایرانشــهر به نقــل از JNS -انتصاب 
مظنونان بمــب گــذاری AMIA در آرژانتین ، 
محســن رضایی و احمد وحیدی به پست های 

بــاالی دولت رئیســی با هیچ انتقادی از ســوی 
رهبران اروپایی ، آمریکایی و یهودیان آمریکایی- 

مواجه نشده است.
 بــرای چندین دهه پس از جنــگ جهانی دوم ، 
اکثریت یهودیان آمریکایــی واقعًا نگران اجرای 

عدالت علیه جنایتکاران نازی بودند. با این حال 
، در ســال های اخیر به نظر می رسد که یهودیان 
آمریکایی عالقه خود را برای آن که  سایر قاتالن 

ادامه مطلب صفحه 7

 خبری در راه است  
چهارم اکتبر 2021  از  سوی اکثر رسانه های ایرانی برونمرزی اعالم می شود

 انتصاب قاتالن یهودیان در کابینه جدید ایران و عدم واکنش جامعه جهانی به آن 

درخواست 15000خانواده لوس 
انجلسی برای آموزش فرزندان در خانه 

نامزدی رسمی کارن بس برای 
شهرداری لوس انجلس در سال 2022

60000 زندانی با پرونده محکومیت 
با »ماری وانا« آزاد می شوند

برنامه کاهش مرگ و میر زنان باردار 
سیاهپوست در کالیفرنیا آغاز خواهد شد

توافق 1/۸ میلیارد دالری شرکت گاز 
جنوب کالیفرنیا برای خسارت نشت گاز

با همکاری اداره آب کالیفرنیا، 
اختالف ایالت ها بر سر توزیع آب 

رودخانه کلرادو پایان یافت

رییس کمیسیون پلیس لوس آنجلس، 
مقاومت  افسران پلیس را در برابر 
واکسیناسیون »وحشتناک« نامید

تقدیر از ساناز طوسی در کنفرانس تئاتر ملی
نیویورک: کنفرانس تئاتر ملی ســاناز طوســی را به عنوان 
 Barrie and Bernice Stavis برنده جایزه نمایش نویسی
بــه خاطر نمایش کاشــکی اینجا بودی که توســط کمیته 
استاویس کنفرانس تئاتر ملی انتخاب شده است اعالم کرد. 
در کنار این جایزه، مبلغ 2000 دالر به صورت بالعوض در 
گردهمایی ســاالنه کنفرانس تئاتر ملی در دسامبر 2021 به 
وی اعطا خواهد شد. این گردهمایی شامل قرائت نمایش 
نامه کاشکی اینجا بودی به همراه گفتگو درباره نمایشنامه و 

فعالیت طوسی می شود
داســتان کاشــکی اینجا بودی همزمان با آغاز تظاهرات 
در سراســر ایران در ســال 1978 به وقوع می پیوندد که به 
آشــفتگی یک حومه شهر می پردازد جایی که حلقه گرم و 
صمیمی دوستان دختر قصد دارند جشن برپا کنند، شوخی 
های مبتذل رد و بدل کنند و کوشش می کنند زندگی عادی 
را ادامه دهند. با تشدید انقالب، هر زنی وادارمی شود تا به 
موج مهاجرت بپیوندد و با به طور برابر با آینده نامشخص 

در خانه روبرو شود.
 Playwrights به گفته لیــزی اســترن، مدیــر ادبــی در
Horizons: داستان این نمایشنامه الهام گرفته از مادر ساناز 
و دوستانش در ایران است که طی روند 36 ساعته شورانگیز 
از وی روایت می شود و به همین دلیل است که ساناز این 
نمایش را به تندی و از راه شــهود می نویسد که داستان به 

سستی و خاص و در نتیجه آن از دید عاطقی قوی است.
اورن اودســیکین مدیر هنری جشــنواره شکسپیر اورگان 
در این باره می گوید: نمایشــنامه های طوسی به صورت 
طنزآمیــز و هدفمند وضعیت کنونی را زیر ســؤال می برد 
و روایت قربانی را که اغلب زنان ایرانی هســتند را رد می 
کند. شخصیت های ساناز موجودات شوخ طبع، با نشاط 
و معیوبی که در شرایط سخت یک زندگی کامل داشته اند. 
خود طوســی می گوید: من نمایشــنامه هایی می نویسم 
که همســاز با زیبایی زبان، وزن ســنت و دشواری تقاطع 
مرزهای ملی باشــد و در عین حال خلق شــخصیت های 
ایرانی با احترام عمیق برای فرهنگی که آن ها را شکل داده 

و عالیقی که آن ها را به سوی خود می کشاند. 
پیش نمایش جهانی نمایشــنامه کاشــکی اینجا بودی در 

 Playwrights 73، و Page ،جشــنواره فیلم ویلیمــز تــاون
 New در Gaye Taylor Upchurch به کارگردانی Horizons
York’s Playwrights Horizons از تاریــخ 13 آوریل تا 22 
مــی 2022 به نمایش در خواهد آمــد. این اثر همچنین برنده 

جایزه Edgerton Foundation New Play نیز شده است.
طوسی نمایشــنامه نویس ایرانی آمریکایی اهل اورنج کانتی 
اســت. او هم اکنون در نمایش خانه آتالنتیک، ویلیامزتاون، 
 ،South Coast Repertory باشگاه نمایش منهتن، شــرکت
نمایش خانه IAMA و جشــنواره شکســپیر اورگان )چرخه 
انقالب هــای آمریــکا( فعالیــت دارد. وی عضــو آکادمی 
نویســندگان آمریکایی شرق میانه در ســازمان الرک و دانش 
 Clubbed Thumb’s Early Career Writers’ آموختــه 
Group اســت. همچنین مفتخــر به دریافــت کمک هزینه 
نمایشنامه نویسی از ســوی Page 73  در سال 2019 و جایزه 
نمایش نویسی استینبرگ 2020 است. ساناز فرزند مهاجرت 

است.

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
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تصویر هفته:                                                             کورش سلیمانی                                                    

رضاشاه – راه آهن سرتاسری
ناراحتی وجدان

اول اینکه بدانید و آگاه باشید که معموالً وقتی حکومتی سر کار می آید، سعی بسیار 
در بی آبــرو کردن حکومت قبلی دارد. برای نمونه در دوران پهلوی آقا محمدخان 
قاجار را با تغییر حرف کوچکــی به »آغا« محمد تبدیل کردند که لُغز و کنایه ای به 
مقطوع النسل )فارسی اش را نمیدونم چی میشه!( بودن او باشد و جمهوری اسالمی 
نیز  از هیچ تالشی  برای بی اعتبار کردن رژیم پهلوی فروگذار ننکرده است، این را 
برای این نوشتم که به تاریخی که رژیم فعلی )یعنی جمهوری اسالمی( در دسترس 

شما قرار می دهد اعتماد نکنید و اگر هم خواستید اعتماد کنید!
دوم اینکه بنده )یعنی خود من( مدتهاست که به خودم قول ناموس داده ام تا در باره 
موضوعی کامال مطمئن و خاطر جمع نباشــم اظهار نظری نکنم و بعدها باقیمانده 
آبروی خودم را نبرم و الزم به تذکر اســت که من تا بحال شــش هفت بار ازدواج 

کرده ام و اگر قول ناموس می دهم از عیال های سابق مایه می گذارم، نه فعلی
سوم اینکه – دکتر مرتضا میرآفتابی، ناشر مجله سیمرغ چاپ لس آنجلس حدود سی 
و دو ســال پیش! )حاال پنج سال اینور و یا اونور( از من خواست که طرحی در باره 
مطلبی که قصد چاپ آنرا داشــت تهیه کنم و نوشتن این موضوع هم ضرری ندارد 
که دکتر میرآفتابی از طرفداران دکتر مصدق بود و هر چه تالش کرده بود، مهر رژیم 

سلطنتی به دلش ننشسته بود.
باری، دکتر میرآفتابی بر این باور بود که جهت راه آهنی که رضا شاه آنرا کشیده بود نه 
بخاطر منافع ایران بلکه محض گل روی آدولف هیتلر، پیشوای آلمان نازی بوده که به 

این مسیر با حمل مهمات و توپ و تانک برای حمله به روسیه احتیاج داشته است.
بله هم میهن عزیز، بالنسبت شما، بالنسبت شما، بالنسبت شما! من احمق! بدون 
درنگ دست بکار شدم و تصویری را که مالحظه می فرمایید تهیه کردم و حاال که بر 
اثر مرور زمان آدمیزاد آهسته و پیوسته عاقل تر می شود و به اشتباه های خود پی می برد 
و حسرت فرصت های از دســت رفته را می خورد، بعد از مدتی از کرده خود مثل 
سگ پشیمان شدم )بال نسبت شما، بالنسبت شما( چونکه امضای من پای کارم بود و 
اگر یک انسان شیر پاک خورده ای )یا شیر پاک نخورده ای( از من توضیح می خواست 
که به چه دلیل و مدرک و ســندی چنین کاری را کرده ام.، من بازهم بالنسبت شما 
مثل خر در گل می ماندم. و حاال هم از این کار خود دچار ناراحتی وجدان شــده ام 
که چرا نادانسته در باره شخصی قضاوت کرده ام و بهمین خاطر قصد رفتن به یک 
روانشناس داشــتم که پول هنگفتی که طلب می کنند من را منصرف کرد و تصمیم 

گرفتم برای شما درد دل کنم که خرجی برایم نداشته باشد.
چهارم اینکه – به گواهی مطلب هایی که در اینترنت نوشته شده مهندس »پل ورسک 
» یک اتریشی بوده )هم میهن هیتلر( و رضاشاه به پاس خدمت های ایشان »ایستگاه را 

به نام های »پیشوا« یا »رهبر« که از لقب های هیتلر است نامگذاری کرده است.
و دیگر اینکه عالمت صلیب شکسته در سقف راه آهن تهران گچ کاری شده بوده که 

می گویند هنوز هم پابرجاست.
پنجم اینکه – رضا شاه شاید رابطه نزدیکی با هیتلر داشته ولی این موضوع که زیر 

نفوذ او بوده با عقلی منصف جور درنمی آید.
رضا شــاه قصد ســاختن ایران را داشت و رویای ســاختن ارتشی برای تصرف 
کشورهای دیگر را در سر نداشت، رضا شاه هیچگاه گفته های زهرآگین هیتلر را بر 

علیه یهودیان و کولی ها و همجنس گراها و افراد معلول به زبان نیاورد.
رضا شاه هیچگاه برای غیرایرانی ها و غیرمسلمان ها گتو نساخت و حق و حقوق آنها 

را ضایع نکرد.
ششم اینکه – یکی از دیپلماتهای ایرانی منصوب از سوی رضاشاه در پاریس جان 

صدها یهودی را با صدور ویزا از مرگ نجات داد.
هفتم اینکه – امیدوارم که شما هیچگاه مثل من به ناراحتی وجدان دچار نشوید.

 و اما نصیحت هفته
اگر در گذشــته خود را فقط و فقط برای ســرکار یا مهمانی و گردش، شیک مرتب 
می کردید، بهتر اســت که این اخالق نحس و نپسندیده و نکوهیده را هر چه زودتر 

کنار بگذارید.
چرا که به برکت فراوانی و ارزانی تلفن های هوشــمند ممکن است کسی از طریق 
)Facetime( با شما تماس بگیرد و شما هم بی خبر از همه جا تلفن را باز کنید و طرف 
مقابل با قیافه  هاج و واج و وحشت زده، شما را ورانداز کند. بخصوص خانم های 
محترمی که وقت و ســرمایه زیادی را خرج آرایش و سرخاب و سفید کردن برای 

زیبایی و جوان نشان دادن خود می کنند.
من آنچه که شرط بالغت است با شما می گویم .... و بقیه اش را هم نمی دانم.

در کانون خبر:

کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

درخواست 15000خانواده لوس انجلسی برای آموزش فرزندان در خانه 

خانواده هــای ۱۵۰۰۰ دانش آموز لوس انجلس درخواســت نمودند که 
فرزندانشان در خانه به آموزش ادامه دهند. 

این خانواده ها که حاضر نیستند فرزندشــان مقررات ایالت و کانتی را در 
زمینه پوشیدن ماسک و واکسینه شدن احتمالی در آینده، رعایت کنند، از 
اداره آموزش لوس آنجلس درخواست نمودند همانند دوران در خانه ماندن 

کرونا، فرزندانشان به صورت آنالین و در خانه به تحصیل ادامه دهند. 
بر اساس شمارش آماری، لوس آنجلس ۴۵۰ هزار دانش آموز دارد و ۱۵ 
هزار نفر تنها ۳ درصد دانش اموزان اســت و اداره آموزش نمی تواند برای 
این درخواست دستور همگانی صادر نماید و باید در هیئت مدیره بررسی 

و تصمیم گرفته شود. 

نامزدی رسمی کارن بس برای شهرداری لوس انجلس در سال 2022

کارن بس، نماینده دموکرات لوس انجلس در کنگره امریکا، امروز به طور 
رسمی نامزدی خود را برای شهرداری در بیانیه مطبوعاتی رسانه ای کرد. 

او در بیانیه خود نوشــته است: شهر ما با مشکل بهداشت، ایمنی و بحران 
اقتصادی برای بی خانمان ها روبروست که به سطح اضطراری و بشردوستانه 

رسیده است. 

من تمامی زندگی خود را در راستای همراه سازی گروه ها و  ائتالفها صرف 
خواهم کرد تا این مشکل حل کنم و تغییرات اساسی در این دوران بحرانی 

ایجاد نمایم. 
بیایید این کار را با هم انجام دهیم. من می خواهم شهردار شوم. 
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در کانون خبر:

27۵-272

60000 زندانی با پرونده محکومیت 
با »ماری وانا« آزاد می شوند

جورج گسکون دادســتان کل لوس انجلس کانتی در 
حــدود 6۰۰۰۰ زندانی با پرونده مــاری وانا را آزاد 
خواهد کرد تا پاسخگوی درخواست کنشگران برای 
اصالح شرایط زندانیان پس از تصویب آزادی مصرف 

ماری وانا را عملی سازد. 
در دوره دادســتان کل پیشین جکی لی سی، 66۰۰۰ 
نفر در زندان ها بــرای جرم مصرف ماری وانا زندانی 

بودند که پیش از قانون 6۴ برای مصرف قانونی ماری 
وانا در زندان بودند. 

اداره قضایی کالیفرنیــا در امور زندان ها در این مورد 
اعالم نموده که شمار باالیی از این زندانیان شناسایی 
شده اند و بیشــترین پرونده ها به لوس آنجلس کانتی 

تعلق دارد. 

برنامه کاهش مرگ و میر زنان باردار 
سیاهپوست در کالیفرنیا آغاز خواهد شد

 کالیفرنیا در راستای به کارگیری بودجه و قانون برای 
کاهش مرگ و میر ناشــی از بارداری و دوران پس از 

بارداری برای زنان سیاهپوست گام برمی دارد. 
گر چه آمار نشان می دهد که میزان مرگ و میر زنان در 
دوران بارداری و پس از زایمان در کالیفرنیا به مراتب 
کمتر از میزان آن در کل آمریکاســت آمار ســال های 
۲۰۱۷-۲۰۱۴ نشان می دهد که مرگ و میر زنان باردار 

سیاهپوســت، 6 برابر زنان سفیدپوست باردار است 
و برای پر کردن این فاصله، ســرمایه گذاری در زمینه 
بهداشت و آموزش زنان باردار سیاهپوست است که 
گوین نیوسام درخواست بودجه 6/۷ میلیون دالری را 

نموده تا میزان ماماها را برای زایمان افزایش دهد. 
ناگفته نمانــد که جو بایــدن در دوران انتخابات، در 

کالیفرنیا این وعده را به کالیفرنیایی ها داده بود.

توافق ۱/۸ میلیارد دالری شرکت گاز 
جنوب کالیفرنیا برای خسارت نشت گاز

شرکت گاز جنوب کالیفرنیا توافق کرد تا ۱/۸ میلیارد 
دالر خسارت برای نشت گاز در الیسو کن یون در سال 

۲۰۱۵ بپردازد. 
6 سال پیش نشت گاز از یکی از چاه های انباره گاز در 
منطقه پورتر رنچ در ســن فرناندو ولی، سبب شد که 
بسیاری از ساکنان دچار بیماری و خونریزی از بینی، 
تهوع و ســردرد شــوند. در یک روند طوالنی برای 
بازگرداندن ساکنان به خانه های خود و تامین بهداشت 

و بستن چاه گاز، شکایت ساکنان برای خسارت های 
وارد شده به دادگاه مدنی رسید. 

اداره گاز کالیفرنیای جنوبی اعالم کرد که امیدوار است 
که این توافق بتواند پاســخگوی تمامی شکایت های 
مدنی قانونی باشد ناگفته نماند که از ۱/۸ میلیارد دالر 
توافق پس از کاهش مالیــات، ۱/۱ میلیارد دالر بین 

شاکیان تقسیم خواهد شد.

https://zoom.us/j/93174325199
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در کانون خبر:

با همکاری اداره آب کالیفرنیا، اختالف ایالت ها
 بر سر توزیع آب رودخانه کلرادو پایان یافت

مقامات اداره های آب از ۷ ایالت با 
امضای توافق نامه ای میزان تقســیم 
آب رودخانه کلــرادو را که در این 
ایالت هــا جاری اســت، روشــن 

نمودند. 
۳ شهر اصلی مصرف کننده این آب، 
که بیشترین سهم را دارند، دنور در 
کلرادو، لوس آنجلس در کالیفرنیا و 
فینیکس در آریزونا هستند. تغییرات 
اقلیمی و گرمایش زمین، رودخانه را 

با کم آبی روبرو کرده است که ممکن 
است تا سال ۲۰۲۵ ادامه یابد. 

ناگفته نماند که چانه زنی اصلی برای 
سهم بیشتر را مدیریت آب در جنوب 
کالیفرنیا داشت که با هدف تامین آب 
برای مناطق کشاورزی و باغداری در 
نشست حضور داشته و این توافق به 
اختالف ۲ ســاله و احتمال شکایت 

پایان می دهد. 

بنابر این الیحه های اصالحی که 
مجموعه از ۸ ماه قانونی اســت 
 Kenneth Ross Jr و بــه نــام
 2021 Decertification Act of
خوانده می شــود، سن استخدام 
در نیروهای انتظامی از ۱۸ سال به 
۲۱ سال افزایش یافت و هر گونه 
نژادپرستی،  راستای  در  خالفی 
ناراستی و بی اعتمادی و استفاده 
از زور بیش از حد، اســتفاده از 
حرکت های محدود کننده تنفسی 

ســبب می شــود که مامــوران، 
اخراج شوند. 

اصالحــی،  الیحه هــای  ایــن 
اســتاندارد تــازه ای را در زمینه 
اســتفاده از گاز اشــک آور برای 
کنترل تظاهرات و محدوســازی 
تکنیک هایــی که ممکن اســت 
با تنفس افــراد درگیر و موجب 
نارســایی و خفگی شــود را در 

خود دارد. 

رییس کمیسیون پلیس لوس آنجلس، 
مقاومت  افسران پلیس را در برابر 

واکسیناسیون »وحشتناک« نامید

رییس غیرنظامی کمیســیون اداره 
پلیس لــوس آنجلــس، مقاومت 
۲6۰۰ افســر پلیــس را در برابــر 
نامید.  »وحشتناک«  واکسیناسیون 
او گفت: من وحشتناک می دانم که 
ماموران اداره پلیس، که مسئولیت 
امنیت عمومی را به عهده دارند، با 
پرهیز از واکسینه شدن، به عمد و 
گستاخانه، جان افرادی را که برای 
از آنها سوگند خورده اند  حفاظت 

را به خطر بیاندازند. 
او در گفتــه خــود، درخواســت 
۲6۰۰ مامــور پلیس لوس انجلس 
را برای معافیت بــا دالیل مذهبی 
مشکوک  را  کرده اند  درخواســت 
خواند و خطاب به ماموران پلیس 
گفت به سوگند خود وفادار باشید 
و من از شــما درخواست می کنم 
تا پیش از مهلــت یکماهه آینده، 

واکسینه شوید.

با رشــد فزاینده درخواست ورود 
به دانشگاه های UC، رئیس هیئت 
مدیــره و رئیس دانشــگاه اعالم 
کردند که نخستین گام آنها، افزایش 
۲۰ هزار دانشــجوی بیشتر تا سال 
۲۰۳۰ خواهــد بود. این مجموعه 
کــه ۹ دانشــگاه UC را مدیریت 
می کند، تــالش می کند تــا پایان 
۲۰۳۰، شمار دانشجویان پذیرفته 

شده را به ۱۴۴۰۰۰ نفر برساند. 
پاییز سال  برای   UC دانشگاه های 
۲۰۲۱، ســال گذشــته ۲۰۳۷۰۰ 

درخواســت برای ورود به دوره ۴ 
ساله نخست دانشــگاه و ۴6۱۵۵ 
درخواســت انتقــال از کالج های 
۲ ســاله دریافت نموده اســت که 
بیشترشان از بافت جمعیتی هستند 
کــه می توانــد ترکیب نــژادی – 

فرهنگی گونه گونی را نقش دهد. 
ایالــت کالیفرنیا از نظر مالی هزینه 
افزایش 6۲۰۰ دانش آموز را برای 
پاییز ۲۰۲۲ برای UCLA، برکلی 

و سن دیه گو تامین نموده است. 

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اصالح 
قوانین نیروهای انتظامی را امضا کرد.

افزایش 20000 دانشجو به دانشگاه 
های UC  تا سال 2030

حبس ابد برای نژادپرست کشتارگر کنیسای پاوی در عید پسح 
قاضی دادگاه عالی ســن دیه گو برای فردی که در روز عید پسح ۲۰۱۹ 
کنیسای پاوی )Powey( را به رگبار بسته و سبب مرگ یک نفر و مجروح 
شــدن شــماری دیگر گردیده بود به حبس ابد بدون امکان بخشودگی 

محکوم کرد. 
در حالی که جاش ارنست ۲۲ ساله با چهره ای مسخ شده بر روی صندلی 
نشسته بود و دستهایش به گونه ای بسته شده بود که نتواند به سوی خانواده 
۱۳ قربانی حمله نژادپرســتانه اش برگردد و نگاه کند و ســخنی بگوید، 
قاضی دادگاه به این عضو نژادپرســتان سفیدپوست برتری طلب، اجازه 
نداد تا آخرین ســخن خود را به زبان بیاورد و صحنه دادگاه را به مراسم 
ســخنرانی در دفاع از باورهای نژادپرســتانه خودنماید و از خود چهره 

نمادین نژادپرستان را به نمایش بگذارد.
گر چه خانواده قربانیان، مایل بودند که او محکوم به مرگ شود، اما قاضی 

با رای به حبس ابد بدون امکان بخشودگی، او را به زندان فرستاد. 

https://akattorneyatlaw.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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مقاله:                                                                                                                                                                                                  نویسنده: آزاده یگانه  

در کانون خبر:

گناه چیست؟
دوران کسانی که با احساس گناه دادن به انسان ، بهانه ای برای به کنترل گرفتن روش اندیشه و تفکر  انسانها، در 
اختیار داشتند، به سر آمده است .   بر پایه علم روانشناسی، نمی توان به یک نفر با القا کردن به اینکه در ذاتش 
بد و گناهکارست،  احساس خوبی برای بهتر کردن خودش داد و دادن احساس منفی و مخرب گناهکار بودن، 
انسان را دچار توهم بد بودن و قابلیت دوست نداشته شدن و افسردگی و دلسردی می دهد. انسانها  همگی در 
ذات خود خوب هستند و اگر به طور استثنا کسانی یافت می شوند که به خاطر بیماری های روانی که از طریق 
ژن های بد به آنها رســیده است، موجب فساد   و جنایت و آزار رساندن به خود و جامعه می شوند باید طبق 
قانون تحت مراقبت پزشکان متخصص   روانشناس و عصب شناس قرار بگیرند و در آسایشگاههای مخصوص 
بیماران روانی نگهداری شوند تا امکان صدمه زدن به خود و دیگران را نداشته باشند.  مردم در ذاتشان خوب 
هســتند ولی دکان داران شــیاد مذهبی با ایجاد کردن احســاس گناه  در مردمی که به خاطر نادانی ، نگرانی، 
ناچاری  و یا ناتوانی مرتکب اشتباهی  می شوند، موجب بدست آوردن مبالغی هنگفت از این افراد می شوند. 
ایــن دکانداران دین با روش باجگیری از مردم  برای رفع کردن مثال گناه آنها  موجب ایجاد عجز و ناتوانایی و 
دلسردی در  انسانها می شوند و   به آنها احساسات منفی و مخرب و کشنده ای را وارد می کنند و از این طریق 
به مرور زمان موجب نگرانی بیشــتر، نادانی بیشــتر ، ناچاری بیشتر آنها شده و باعث نیازمندی بیشتر آنها به 
موهوماتی می شوند که تا بحال گره از کار هیچ انسان عاقلی را باز نکرده است . مقصود پنهانی این دکان داران 
دین کنترل کردن زندگی مردم برای دستیابی به قدرت است.  جنون قدرت از خطرناک ترین جنون هایی است 
که اگر توسط قوانین ملی و بین المللی کنترل نشوند، موجب بزرگ ترین ضایعه ها به جامعه بشری می شوند. 

هر کس در طول زندگیش  ممکن اســت که دچار لغزش و اشــتباه بشود و هیچکس هیچوقت بدون  عیب و 
نقص نیست و هیچکس انسان کامل نیست ،  ولی اگر به انسانها اصول برابری، برادری، بهزیستی و بردباری 
از کودکی و با روش های ثابت شده علوم روانشناسی و علوم اجتماعی مکررا آموزش داده شود، این اصول 
در مغز انســان نهادینه می شوند و به صورت عادت در می آیند . در این صورت است که انسان طعم شادی، 

سعادت، و بهزیستی و آزادگی را خواهد چشید.

معجزه چیست؟ 
معجزه از کلمه عجز مشتق می شود و بدان معناست که واقعه ای حیرت انگیز رخ بدهد که انسان را به وادار به عجز و 

ناتوانی خود در فهم چگونگی اتفاق افتادنش بکند. 
هنگامی که بین سال های ۱۳۴۷ و ۱۳۵۱ میالدی در اروپا طاعون آمد، ۲۵ میلیون انسان جان خود را از دست دادند و 
معجزه ای برای نجات جان آنها رخ نداد. کشــیش ها ادعا کردند که  مسبب طاعون گربه ها بوده اند و دستور دادند تا 
تمام گربه های شهر را کشتند و این موجب شد که تعداد موش  ها  که ناقل طاعون بودند رو به افزونی بگذارد. کشیش 
ها هر فرد و فرقه ای را  متهم کردند که علت مبتال شــدن آنها به طاعون گناهکاری آنان بوده اســت و خدا دارد آنها را 
مجازات می کند تا اینکه خود کشیش ها مبتال به طاعون شدند و مردم فهمیدند که کشیشان،  کسانی جز شیادانی دروغگو 
نیستند.    همین امر در مورد کرونا پیش آمد که عده ای  از  نمایندگان مذهبی در ایران توصیه روغن بنفشه کردند و دعا 
های فراوانی خواندند ولی هیچیک از آنها موثر  واقع نشد تا اینکه انسانهای دانشمند با تکیه به علم و خرد  و با اخالق 

انسانی واال شبانه روز زحمت کشیدند و رنج بردند تا واکسن کرونا را کشف کردند.
هیچ معجزه ای اتفاق نیفتاد تا جان  چهار میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار و هفتصد و هشت نفر در سر تا سر جهان 
را از مرگ بر اثر کرونا نجات بدهد و فقط واکسن کرونا توانست جان مردم را نجات دهد . من دست تمام دانشمندان 
عزیزی را می بوسم که موجب نجات جان انسان هایی شدند که خطر مرگ جان آنها را تهدید می کرد. من جان خودم 
و جان تمام مردم از مرگ نجات یافته را مدیون زحمات و تالش شبانه روزی  تمام دانشمندان ، پزشکان و پرستاران با 
شرفی می دانم  که بیلیون ها بار واال تر از هر پیغمبر و معجزه اش هستند. درود بر تمام این افراد خدمتگزار و با وجدان 
اخالقی که با کمک خرد و  علم، اخالق، و با توجه به واقعیت هایی که موجب ویروس کرونا شدند توانستند بزرگ ترین 
خدمتی را به بشــریت بکنند که بیلیون ها بار مهم تر و با ارزش تر از هر معجزه هر پیغمبری بوده است . کرونا با چشم 
دیده نمی شود و قبل از شیوع آن هیچ کسی نمی دانست که چگونه این ویروس غیر قابل رویت می تواند  جان میلیون 
ها نفر را بگیرد. درود بر همه پزشکان، دانشمندان و تمام کادر های پزشکی در سر تا سر جهان . درود بر تمام این افراد 
که با تکیه  بر علم و خرد و با تالش های  واقع گرایانه به این مرحله از رشــد حیرت انگیز و باالتر از هر معجزه کذایی 

رسیده اند. 

رای گیری در مورد اجبار واکسیناسیون
از سوی شورای شهر لوس انجلس

 شورای شهر لوس انجلس به سبب اعتراض 
یکی از اعضا، نتوانســت روز گذشته رای 
گیری در مورد اجبار برای واکسینه بودن در 
فضای سرپوشیده را تصویب کند و آن را تا 
نشست هفته آینده کنار گذاشت و اعالم کرد 
در نشســت هفته آینده، آن را در آغاز طرح 
خواهد کرد و اظهــار امیدواری نمود که در 

هفته آینده با رای اکثریت تصویب شود.
با این مقــررات، از ۴ نوامبر ورود به فضای 
سرپوشــیده ای چون رســتوران ها، بارها، 
سینماها، قمارخانه ها، موزه ها، مراکز خرید 
سرپوشیده، محل های همایش و گردهم آیی 

و باشــگاه های ورزشــی، نیاز به ارائه کارت 
واکسیناسیون اجباری خواهد شد. 

ناگفته نماند که این مقررات به گونه ای تایید و 
گسترش مقرراتی است که کانتی لوس آنجلس 

از ۷ نوامبــر در مورد محل های سرپوشــیده و 
محل های فضای باز مانند ورزشگاه ها با حضور 

انبوه به اجرا می گذارد. 

گوین نیوسام که با مشکالت بی شماری چون آتش سوزی، 
گرمایــش زمین روبروســت با مشــکل بی خانمانی در 
کالیفرنیا در جدال است که بسیاری از مشکالت دیگر بر 

آن تاثیر می گذارد. 
در ۳ ســال گذشــته، ایالت کالیفرنیا برای حل مشــکل 
بی خانمان هــا ۲/۴ میلیارد دالر هزینــه دالر هزینه کرده 

است که مشکل را حل نکرده است. 
او اعالم کرد که در بودجه ســال جاری ۷/۴ میلیارد دالر 
برای ۳۰ برنامه خانه ســازی و جایگزینی بی خانمان ها 
هزینه خواهد کرد و در دو ســال آینــده ۱۲ میلیارد آن 
ویژه بی خانمان ها خواهد بود گوین نیوســام در هنگام 
امضای یکی از الیحه های قانونی که ۲ میلیارد دالر را به 
و پول بگیرید. شهرداران انتقال خواهد داد گفت: برنامه و طرح بیاورید 

گوین نیوسام با امضای 7 الیحه قانونی،
 بر حل مشکل بی خانمانی تمرکز نمود. 

کنشگران بر روی پل سن فرانسیسکو
 راه را بر اتوموبیل ها بستند

گوین نیوسام  کتابی برای کودکان 
در باره مشکل ناتوانی در  خواندن نوشت 

کنشــگران حقوق مهاجران، بامــداد امروز پل 
 Golden Bridge معروف ســن فرانسیســکو
را مســدود کردند و از رفت و آمــد اتوموبیلها  
پیشگیری نمودند. این تظاهرات اعتراضی که از 
باند جنوبی آغاز شده بود، سبب راه بندان در دو 
سوی پل شد و سپس با پایان تظاهرات، به کندی 

ترافیک به حرکت خود پرداخت. 
کنشگران حقوق مهاجران در تظاهرات اعتراضی 
خود خواستار پشتیبانی و محافظت فوری سنای 
کالیفرنیا از خانواده های مهاجر شــدند و شعار 
»شهروندی برای همه مهاجران« را طرح کردند. 
افزون بر هدف قرار دادن سنای ایالت، شماری 
از نوشته ها، نیز کنگره آمریکا را در زمینه تصویب 

الیحه ۳/۵ تریلیون دالری خطاب قرار دادند. 
این راه بندان با ۲۰ اتوموبیل در ساعت ۷ بامداد 
آغاز شد و در ساعت ۷/۴۵ پایان یافت و پلیس ۴ 

نفر را دستگیر کرد.

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا، کتابی برای کودکان در 
باره مشکل ناتوانی در خواندن یا همان Dyslexia نوشته 
است که روز ۷ دسامبر منتشر خواهد شد که بیانگر کودکی 

خود اوست. 
گویــن نیوســام فرمانــدار کالیفرنیــا در ایــن کتاب که 
Ben&Emma’s Big Hit نــام دارد بــه بیــان زندگی 
پسربچه ای می پردازد که دچار بیماری Dyslexia یا نارسا 

خوانی دارد. 
گوین نیوسام در بیانیه انتشار کتاب می نویسد:

در آمریکا ده ها میلیون نفر مشکل خواندن دارند مانند خود 
من او می گوید: بیماری ناتوانی در خواندن در زندگی من 
در دوران کودکی مشکل ترین شرایط زندگی من بود. من 
همواره در شــگفت بودم که چرا خواهر کوچکتر من به 
سرعت تکلیف مدرسه را به پایان می برد در حالی که من 
هنوز با آن در جدال هستم. من همواره برای بلند خواندن 
کتاب در برابر کالس مشکل داشتم، قلبم به تندی می تپید 

و هراس و اضطراب بر من چیره می شد. 
اعتماد به نفس و نمره های من دچار کاستی می شد تا این 
که دریافتم این گونه ای از ناتوانی در خواندن اســت و در 

باره این مشکل کتاب نوشتم. 
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طنز و خبر:

حکایات بازار بین الخبرین

جوک های برگزیده خبرگزاری شهروند ایرانشهر:

از شبکه های اجتماعی:

 واردات ممنوع، قاچاق آزاد!

... یه بابایی هست هر از چند روز یه دفعه میشینه پا منقل و پا میشه واردات 
یه چیزیو ممنوع میکنه، اگه هم چیزی واســه ممنوعیت پیدا نکنه چهارتا 

فحش خوارمادر به دژمن میده و بعدش یه چیزیو ممنوع میکنه ... 
خالصه حاج آقا بعد از ممنوعیت واردات خودروهای امریکایی و واکسنای 
امریکایی و انگلیسی، حاال برای لوازم خانگی کره ای سیخ فرمودن ... آره 
درســت خوندین، منم کلک و پلم قیچی شــد ... یارو که تا همین دیروز 
میگفت من تخصصی تو چیزی ندارم )شــما بخون نفهم و بی شــعور می 
باشم!( و اظهار نظر نمی کنم، حاال زرت و زرت همه چیو ممنوع میکنه تا 
بردرای قاچاقچی تحت مدیریتش بتونن سود بیشتری واسش در بیارن چون 
تنها راه کاسبی که برای حاج آقا و سپاهش باقی مونده همین قاچاقه ... پس 
قاچاق دارو و واکسن و حاال هم قاچاق لوازم خونگی آزاده ... خودشون 
اعالم کردن سالی حداقل شیش میلیارد دالر لوازم خونگی و قطعاتش وارد 
مملکت میشــه ... حاال فهمیدی چرا حاجی همه چیو داره ممنوع میکنه؟ 
حتی بعد از خروج خودخواسته ال جی و سامسونگ کره ای و کلی شرکتای 

دیگه از ایران ...
کاله قرمزی!

گفت: فهمیدی جبلی شد رییس صدا و سیما؟
گفتم: نه! شوخی می کنی؟ چه تصمیم با حالی، از حاج آقا رهبر بعیده ... 
پس صدا و سیما دیگه خیلی خوب میشه و حتمن هم سریال کاله قرمزی و 
پسرخاله بیشتر پخش می کنن وقتی رییس شون جبلی بشه ... شاید آقای 

مجری هم بشه معاون سازمان صدا و سیما ...
گفت: چی میگی چیزخل! تو کدوم جبلی رو می گی؟

گفتــم: خب مگه حمیــد جبلی رو نمی گــی؟ هنرمند طنزپــرداز ارزنده 
کشورمون، خالق کاله قرمزی و پسر خاله ...

گفت: خیلی احمقی برادر! این یارو رییس جدیده صدا و ســیما اسمش 
پیمان جبلیه نه حمید! از اون الشــخور جنگیای افراطیه ... میگن صدا و 
ســیما رو برمیگردونه به دهه شصت شمسی ... همون موقع که فقط دوتا 
کانال تلویزیونی داشــتیم با چنتا فیلم و سریال سیاه و سفید شرق آسیایی 

تخمی ...
گفتم: خب بشــه مگه عیبی داره؟ وقتی ابراهیم رییسی و کلی جانی تحت 
تعقیب بین المللی دیگه دولت و مجلس و قوه قضاییه رو دســت میگیرن 
خب رییس قوه تبلیغیه )صدا و سیما( هم میشه همین حیوونی که میبینی ... 

از قبلش گفتم حمید جبلی حیفه واسه این پست ...
گفت: برو بابا روانی!

یه بار تا ۳ظهر خوابیده بودم بابام اومد گفت بلندشو دیگه خرس گنده عصر 
شد، از جام پاشدم بش گفتم: اگر بی هدف از خواب بیدار شدید بهتر اسـت 

بخوابید… استیو جابز.
با دستاش یقمو گرفت از پنجره اتاقم منو انداخت پایین گفت: آدم هاي   بی 

ارزش را نابود کنید…. هیتلر.
********* 

 صبح تو خیابون همه ا ش با خودم فک میکردم یه چیزیو یادم رفته، دم در 
دانشگاه کـه رسیدم یه BMW قرمز از جلوم رد شد فهمیدم یادم رفته بگم 

ریدم تو این زندگی!
********* 

وقتی جوونی اول دور و ورت رو نگاه می کني بعد میگوزی؛ ولی وقتی پیر 
شدي اول میگوزی بعد دور و ورت رو نگاه می کني!

*********
پسر : دیگه خسته شدم ما باید جدا بشیم

دختر : چراا!!؟
پسر: چون بـه چیزای مسخره گیر میدی سارا

دختر : من کـه سارا نیستم الهامم
پسر : بفرما دیدی گفتم

*********
اینروزا  دیگه این ما نیستیم که مشکالت داریم ، این مشکالتن که مارو دارن 

********* 
دوستانی که با ماشین میرین دانشگاه ،تو راه مسافرم بزنین که فوت و فنش 

رو یادبگیرین تا بتونین بعد از فارغ التحصیلی سریع وارد بازار کار شین
********* 

یه دختره هس تو دوران کودکی هم محله ایمون بود!
االن جوری خودشو میگیره انگار کیه.

یادش رفته بچه بود هر وقت ماکارونی داشتن می دوید تو کوچه میگفت :ما 
امشب برنج دراز داریم 

 *********
دخترا وقتی با دوس پسرشون کات میکنن منتظر پیشنهاد بعدی میمونن

این انتظار ممکنه چند روز طول بکشه
ولی پسرا هرگز انتظار نمیکشن

چون اول با بعدی دوس میشن بعد با قبلی کات میکنن 
همچین موجوداتی هستن 

********* 
دختره نوشته ۵۰۰ تاخواستگار داره 

من هر چی فکر میکنم میبینم ۵۰۰ تا خواستگار خیلی زیاده، فکر کنم باباش 
اینو گذاشته تو دیوار...

*********
با این قیمت طال دیگه نمیشه حلقه ملقه خرید

باید یه اســپری فلفل قرمز بگیریم رو نامزدمــون ضربدر بزنیم که یه وقت 
نَبَرنش

********* 

یه جا نوشته بود رویاهاتو دنبال کن
۳ روزه افتادم دنبال یه مازراتی، خونشــون هم تو خیابون فرشته است، هر 

روز ساعت ۱۰ میره باشگاه ۱۲میاد خونه، 
بعدش میره دور دور ساعت ۵ عصر میاد خونه

تا کی باید دنبالش کنم؟؟
********* 

گرمي دستات
سرخي لبهات

تپش قلبت
نرمي صدات

همش مال فشار خون باالست ... مریض بعدی لطفا...
 *********

دزده میره بانک برای دزدی؛
کارش که تموم میشه رومیکنه به یکی از مشتریا میگه:تو دیدی من دزدی 

کردم؟
طرفم میگه آره!

دزدم با اسلحه میکشتش!
بعد دزده، رو میکنه به یه زن و شوهر

میگه: شما دیدین من دزدی میکردم؟ 
مرده میگه: نه آقا من ندیدم ولی زنم دید !!!
********* 

اگه میخوای از کســی پول قرض بگیری از اونی که جمعه  صبح ها میره کوه 
پول نگیر

کسی که جمعه از استراحتش میزنه که بره کوه تا اون ور دنیا میاد دنبالت تا 
پولشو بگیره

*********
یه سوال بدجور ذهنمو درگیر کرده؟

این پشه هايى که دور المپ می چرخن قبل از اینکه ادیسون المپو اختراع 
کنه دقیقا چه غلطى میکردن؟

********* 
همیشه تو فامیالی آدم یه نفر هست که آمار بقیه رو داره و فقط کافیه بهش 
یه زنگ بزنی تا جیک و پوک همه رو تو نیم ساعت واست توضیح بده ... 
هیچ چشمداشتی هم ندارن جز اینکه یه سری اطالعات از خودت بهشون 

بدی ...
*********

تو یه تیمارستان … 
دکتره می خواست از بیماراش تست بگیره 

یه عکس ماشین میزاره جلوی همه 
میگه هرکی این ماشین رو هول داد روشن کرد میره خونه اش 

همه رفتن هول بدن که برن خونه به جز یک نفر ! 
دکتره خوشحال شد با خودش گفت این پس خوب شده … 

بهش گفت ببینم تو چرا ماشین رو هل نمیدی ؟! 
گفت اینا خنگن سویچ دست منه !!!
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ادامه مطلب  « انتصاب قاتالن یهودیان در کابینه جدید ایران و عدم واکنش جامعه جهانی به آن»

منتشر شد
شرکت کتاب

خاِک محبوب من 
نوشا ذکایی

تلفن های دریافت سفارش:

(310)477-7477
(818)667-2667

ketab.com
اای ووزتتان ممم و ددم دالورش  

با یاد ساھھایی     اوواز وودم  

للل زننن                 
دوباره     زددیی     آغاز       یی وود      روزی    

دوباره     ییدده        باز      یی وود      روزی                
نننن            خاووش      یی وود      یببب    

ششاط و     ھھھهه     آغاز     یی وود     روزی  ششاط و     ھھھهه     آغاز     یی وود     روزی                              
شبههه    بایِی    شاننن     عالج      ووادد     دد    

دوباره   وو       وواز    یی وود      روزی                
ه    وواز   وود       سسس  ززز 

ّ
یباش     ّ   

ارزر       هههه      ببباز     یی وود         روزی                
دد   للل زننن اتت   و ششبسایی   رود    

ر     ز    نننیی    اوواز      یی وود       روزی                
    آتننن   ھھان سده ای   ھال  ای   خخخ!     آتننن   ھھان سده ای   ھال  ای   خخخ! 

بِت دلل،  باز    یی وود    روزی  ُُ
سسا                  

ااز   دار          وووور     یی ردد     «ووشا»    
ببدد    ققق،   ااااز    یی وود    روزی                

ووشا ذکایی                    
ووم رزرماه ۱۴۰۰ وورخددی                 

                     سس آججسس 
ketab.com

www.ketab.com

$ 25.00

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
 عباس پهلوان منتشر شد

»جلد دوم«
با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

310-477-7477

یهودی به محاکمه کشانده شــوند یا زیر  فشار بین المللی قرار گیرند را از 
دست داده اند.

به عنوان مثال ، پرونده دو تروریست ایرانی وابسته به حزب اهلل لبنان  که درگیر 
و متهم در  انفجار  سال 199۴  در مرکز جامعه یهودیان AMIA در آرژانتین 
بودند که سبب کشته شدن 8۵ نفر  و زخمی شدن صدها نفر دیگر گردید. 
و  امروز ، همان مردان ، احمد وحیدی و محســن رضایی ، هنوز آزادانه و 

با افتخار در کابینه ریاست جمهوری ایران به خدمت فراخوانده شده اند.
زمان آن فرا رســیده اســت که رهبران یهودی آمریکایی در هر مجمع بین 
المللی از رژیم تحت رهبری مالها ســخن به میــان آورده و انتصاب این 

قاتالن را در رده های رهبری کشور شرم آور بخوانند.
در ســال 2006 ، یک قاضی آرژانتینی متوجه شــد که عمــاد فایز مغنیه 
تروریست حزب اهلل که اکنون فوت کرده است و دیگر مقامات ایرانی-مانند 
مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی ، علی فالحیان ، علی اکبر والیتی ، محسن 
رضایی ، محسن ربانی ، احمدرضا اصغری و احمد وحیدی- مسئول برنامه 
ریــزی بمب گذاری AMIA در بوینس آیرس. بوده اند.  در ســال 2007 
، اینترپل ، ســازمان بین المللی پلیس جنایی ، دستور بازداشت همه افراد 
مرتبــط با بمب گذاری را صادر کرد و باید یادآوری کرد  این احکام  هنوز 

معتبر هستند.
جای شــگفتی نیست که به دلیل همین  موارد فوق و  ترس از  دستگیری و 
محاکمه به دلیل نقش خود در این کشــتار دست جمعی  ، این افراد خاک 
ایــران را از آن زمان تا کنون ترک نکرده اند. با این حال ، ابراهیم رئیســی 
رئیس جمهور اخیــراً رضایی را به عنوان معــاون رئیس جمهور در امور 

اقتصادی و وحیدی را به عنوان وزیر کشور منصوب کرد.
رضایی و وحیدی هر دو از  مقام های باالیی در  ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی )سپاه(  برخوردار بوده اند. بمب گذاری  AMIA در زمانی رخ داد 
که رضایی فرماندهی ســپاه را بر عهده داشت و وحیدی رئیس بازوی بین 

المللی آن ، »نیروی قدس« بود.
این مردان بدنام که خون یهودیان بر دست آنان است  با هیچ انتقادی از سوی  
رهبران اروپایی روبرو نشــده اند. شرم آور است که هیچ مخالفتی در مورد 

انتصاب آنها از سوی دولت بایدن نیز مطرح نشده است.
اما چرا رهبری جامعه یهودی آمریکایی یا فعاالن شــناخته شــده یهودی ،  
رژیم ایران را به دلیل انتصــاب این قاتالن یهودی علنا محکوم نکرده اند؟ 
چرا گروههای ذی نفوذ یهودی آمریکا به دلیل حضور این  دو قاتل  یهودیان 
در رده های رهبری ، کمپین رسانه ای علیه رژیم ایران آغاز نکرده اند؟ چرا 
رهبران ارشــد یهودیان آمریکایی- به گونه ای  علنــی از دولتهای اروپایی 
نخواسته اند انتصاب رضایی و وحیدی را محکوم کنند؟ چرا رهبران یهودی 
از دولت بایدن نخواسته اند رضایی و وحیدی را محکوم کنند؟ سکوت آنها 

شرم آور است.
ما به عنوان یهودیانی که در ایاالت متحده ، اروپا یا سایر نقاط جهان زندگی 
می کنند ، نمی توانیم ســکوت کنیم وقتی چنین شرورانی که خون برادران 
و خواهران ما را بر دســت دارند،  آزادانه بر روی این کره زمین قدم  بزنند 
و از قدرت قابل توجهی نیز برخوردار شــوند. در ۴2 ســال گذشته ، رژیم 
تحت رهبری مالها  نه تنها ده ها یهودی ایرانی را کشته و تقریبًا همه جمعیت 
یهودی ایران را که 80 هزار نفر بودند را  مجبور به ترک کشور کرده اند ، بلکه 
رهبران بی رحم و تروریســت  آن خون هزاران یهودی خارج از   ایران  نیز 

روی دستانشان  سنگینی می کند.
اکنون که این رژیم در آستانه دستیابی به تسلیحات هسته ای و در تالش برای  
نسل کشی دوم مردم ما در اسرائیل است ، ما باید صدای خود را در هر مکان 
عمومی و دولتی در مورد شــرور بودن  این قاتالن یهودی و ماهیت  یهود 

ستیزی  این رژیم  بلند کنیم. 
تا زمانی که رضایی و وحیدی به دادگاه بین المللی معرفی نشوند و به دلیل 
نقششــان در برنامه ریزی کشــتار یهودیان و غیر یهودیان در بمب گذاری 
بوینس آیرس در سال 199۴ مجرم شناخته نشوند ، همه یهودیان در سراسر 
جهان مسئولیت خاصی دارند که جنایات آنان را به جهانیان یادآوری کرده و 

از آنها بخواهند به دستگیری فوری این دو قاتل  اقدام کنند. 

https://www.jns.org/opinion/wheres-the-outrage-over-
the-jew-killers-in-irans-new-cabinet/

در کانون خبر:

مقررات جدید واکسیناسیون دانش آموزان 
و آموزگاران برای ایالت کالیفرنیا

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا امروز از مقررات جدید برای واکسیناسیون 
دانش آموزان و آموزگاران برای ایالت کالیفرنیا سخن گفت. 

گر چه در بسیاری از کانتی های ایالت، ماسک زدن دانش آموزان و واکسینه 
بودن آمــوزگاران و یا ارائه بــرگ آزمایش کرونا با نتیجــه منفی در حال 

اجراست، اما این دستور شرایط تازه ای را همگانی می کند. 
او در ســخنان خود به پیشگامی و پیشــروی کالیفرنیا در همه زمینه های 
پیشــگیری از کرونا به ویژه در سطح مدارس اشــاره کرد و اشاره نمود به 

محض این که FDA سن و میزان واکسیناسیون برای کودکان را اعالم نماید 
بر اساس آن گام برخواهیم برداشت که می تواند از ژانویه یا ماه جون ۲۰۲۲ 

برای دانش آموزان باشد. 
هم اکنون نیز بر اساس قوانین کشور و ایالت، آموزگاران و کارکنان مدارس 
که در رابطه با دانش آموزان K-12 هستند باید واکسینه شوند. تاکنون ارائه 

نتیجه آزمایش منفی کرونا کافی بود. 

https://www.imperialagent.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112760
https://vgbailbonds.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112662
https://www.jns.org/opinion/wheres-the-outrage-over-the-jew-killers-in-irans-new-cabinet/
https://www.jns.org/opinion/wheres-the-outrage-over-the-jew-killers-in-irans-new-cabinet/
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
1 اکتبر تا  7 اکتبر ) 9 مهر تا 15 مهر (

جمعه 9 مهر  //   1 اکتبر

1300 خورشيدى ) 1921 ميالدى(
قتل حيدرخان عمواوغلى از رهبران حزب كمونيست ايران

1313 خورشيدى ) 1934 ميالدى(
مرگ مرموز عبدالحسين تيمورتاش وزير مقتدر دربار پهلوى درزندان قصر

1351 خورشيدى ) 1972 ميالدى(
زادروز ليال حاتمى بازيگر سينما و تلويزيون

1375 خورشيدى ) 1996 ميالدى(
درگذشت دكتر محمد مقدم - مترجم، پژوهنده وزبانشناس

1388 خورشيدى ) 2009 ميالدى(
درگذشت ربيع مشفق همدانى، نويسنده، مترجم و روزنامه نگار در شهر لوس آنجلس امريكا.

كتا بهاى ترجمه وهم چنين كتاب خاطرات ايشان درشركت كتاب موجودند
1397خورشيدى ) 2018 ميالدى(

درگذشت شيرين على ابادى هنرمند عكاس و فارغ التحصيل دانشگاه پاريس در رشته تاريخ هنر به 
دليل بيمارى سرطان در تهران در سن 45 سالگى ) متولد 1973

شنبه 10 مهر  //   2 اکتبر

1293 خورشيدى ) 1914 ميالدى(
انتشار روزنامه » عصر جديد« به مديريت عبدالحميدخان متين السلطنه درتهران 

1318 خورشيدى ) 1939 ميالدى(
زادروز اكبر رادى، قصه نويس و نمايشنامه نويس

1320 خورشيدى ) 1941 ميالدى(
تأسيس حزب توده  ايران

1324 خورشيدى ) 1945 ميالدى(
تشكيل نخستين كنگره حزب دمكرات آذربايجان در تبريز

1347 خورشيدى ) 1968 ميالدى(
درگذشت حسين مسرور- نويسنده و شاعر

1352 خورشيدى ) 1973 ميالدى(
ســازمان امنيت كشــور اعالم كرد يك گروه 12 نفرى كه قصد ترور شــاه و شهبانو فرح و وليعهد 
را داشتند، دستگير شــدند. اسامى گروه: رضاعالمه زاده، عباسعلى سماكار، طيفور بطحايى، خسرو 
گلسرخى، كرامت اهلل دانشيان، منوچهرمقدم سليمى، رحمت اهلل جمشيدى، شكوه فرهنگ )ميرزادگى(، 
ابراهيم فرهنگ رازى، مريم اتحاديه، مرتضى ســياهپوش و فرهاد قيصرى )از اين گروه، گلسرخى 

ودانشيان اعدام شدند(

یکشنبه 11 مهر   //  3 اکتبر 

1300 خورشيدى ) 1921 ميالدى(
كشته شدن كلنل محمدتقى خان پسيان، رهبر جنبش خراسان

1337 خورشيدى ) 1958 ميالدى(
تأسيس اولين شبكه عمومى تلويزيون در ايران

1369 خورشيدى ) 1990 ميالدى(
درگذشت پوران شاپورى، هنرمند آوازخوان.

آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجود هستند
1382 خورشيدى ) 2003 ميالدى(

شيرين عبادى حقوقدان ايرانى، جايزه جهانى نوبل دررشته صلح را دريافت كرد.
كتا بهاى ايشان به فارسى و انگليسى در شركت كتاب موجود هستند

1394 خورشيدى )21015 ميالدى(
درگذشــت عبدالرحيم )تقى( جعفرى، مالك و بنيانگذار انتشــارات اميركبير در سن 96 سالگى در 
بيمارستان ايرانمهر در تهران. وى انتشارات اميركبير را در سال 1328 در خيابان ناصرخسرو تهران راه 
اندارى كرد. اين انتشارات تا پيش از انقالب با انتشار بيش از 2000 كتاب به بزرگترين بنگاه انتشاراتى 

خصوصى در خاورميانه تبديل شده بود.

دوشنبه ۱2 مهر   //  4 اکتبر

1313 خورشيدى ) 1934 ميالدى(
گشايش كنگره جهانى هزاره فردوسى در تهران با شركت چهل تن از مستشرقين و دانشمندان جهان 

در مدرسه دارالفنون
يادبود آن كنگره در يك كتاب كه مجموعه مقاالت آن دانشــمندان اســت منتشر و درشركت كتاب 

موجود است
1352 خورشيدى ) 1973 ميالدى(

نمايندگى راديو بى.بى.سى. در ايران تعطيل شد و رييس و كارمندان آن اخراج شدند
1357 خورشيدى ) 1978 ميالدى(

جبهه ملى عليه دولِت آشــتى ملى به نخست وزيرِى شريف امامى 
اعالميه داد

سازمان ملى دانشگاهيان ايران اعالم موجوديت كرد
1381 خورشيدى ) 2002 ميالدى(
درگذشت احمد محمود، نويسنده

آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
1385 خورشيدى ) 2006 ميالدى(

درگذشت عمران صالحى، طنزنويس برجسته ايرانى كه با نامهاى 
مستعار، )بچه جواديه، ابو طياره، زرشك، ع. شكرچيان و غيره( در بيمارستان طوس تهران به علت 
ســكته قلبى، وى متولد ســال 1325 در جواديه تهران بود. آثار او عبارتند از: شايد باور نكنى، حاال 
حكايت ماســت، از گلســتان ببر ورقى، گريه در آب، عطارى درمه، ناگاه يك ناگاه، گزيده اشــعار 

طنزآميز، گزيده ادبيات معاصر، آى نسيم سحرى.
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است

سه شنبه ۱3 مهر  //   5 اکتبر

1274 خورشيدى ) 1895 ميالدى(
زادروز نيما يوشيج - شاعر و تئوريسين شعر نوى فارسى

مجموعه اشعار و كتا بهاى ديگر اين شاعر بزرگ در شركت كتاب 
موجودند

1344 خورشيدى ) 1965 ميالدى(
امضاى موافقتنامه ايران و شــوروى مبنى بر تأسيس كارخانه هاى 

ذوب آهن وماشين سازى، وصادرات گاز به شوروى
1357 خورشيدى ) 1978 ميالدى(

ورود خمينى از عراق به پاريس )نوف للوشاتو(
1380 خورشيدى ) 2001 ميالدى(

درگذشــت فريدون فروغى، آهنگســاز، نوازنده )گيتار، پيانو، درام(، شاعر و خواننده ايراني )زاده 9 
بهمن 1329(

1390 خورشيدى ) 2011 ميالدى(
مهرداد مشايخى، فعال سياسى و استاد جامعه شناسى در دانشگاه جورج تاون )واشنگتن( درگذشت.

مهرداد مشــايخى 16 مرداد سال 1332 به دنيا آمد و كودكى را در پاريس و تهران گذراند. او پس از 
گرفتن ديپلم دبيرستان، در دانشكده دندانپزشكى دانشگاه تهران به تحصيل پرداخت، اما يك سال بعد 

براى ادامه تحصيل راهى امريكا شد.
او تحت تأثير دايى خود، اميرحسين آريانپور، رشته اقتصاد سياسى وجامعه شناسى را انتخاب كرد و 

در دانشگاه آمريكن در واشنگتن به تحصيالت خود
تا دكترا ادامه داد.

مهرداد مشايخى پس از انقالب سال 1357 به اميد كار علمى و فعاليت دانشگاهى به ايران برگشت، اما 
پس از مدت كوتاهى، به خاطر شرايط ناهموار به امريكا برگشت. او در كنار كار علمى و دانشگاهى 

به تالشهاى اجتماعى و سياسى نيز فعال بود.
آقاى مشايخى به ويژه در سا لهاى اخير در پى ريزى شالوده هاى نظرى براى مبارزه مسالمت جويانه 
در راه بسط آزادى و عدالت اجتماعى، تقويت جامعه مدنى ونهادينه سازى دموكراسى در ايران تالش 

مى كرد.
مهرداد مشايخى پس از ماهها مبارزه با بيمارى سرطان لوزالمعده در واشنگتن ازدنيا رفت.

1394 خورشيدى )2015 ميالدى(
درگذشــت فتح اهلل بى نياز، داستان نويس و منتقد ادبى بر اثر ايست قلبى در 67 سالگى. وى متولد 
1327 مســجد سليمان و دانش آموخته رشته برق دانشگاه صنعتى شريف بود. از آثار او مى توان به 
رمان هاى »مكانى به وسعت هيچ« »حلقه نفوذ ناپذير گرگ هاى خاكسترى« و »ستيزه جويى دلتنگ« 

و..... اشاره كرد.

چهارشنبه ۱4 مهر   //  6 اکتبر

1285 خورشيدى ) 1906 ميالدى(
گشايش نخستين جلسه مجلس شوراى ملى دركاخ گلستان با نطق مظفرالدين شاه

1330 خورشيدى ) 1951 ميالدى(
ورود دكتر محمد مصدق در رأس هيئتى به آمريكا )نيويورك( به منظور شــركت در جلسه شوراى 

امنيت
1385 خورشيدى ) 2006 ميالدى(

درگذشت دكتر فريدون كشاورز از رهبران حزب توده در سن 99 سالگى در سوئيس. وى در جوانى 
از مبارزان برجسته جنبش جنگل در گيالن بود.

كتاب من متهم مي كنم، كميته مركزى حزب توده را- به قلم فريدون كشــاورز از انتشارات شركت 
كتاب

1391 خورشيدي )2012 ميالدي(
درگذشت ابوالقاسم پرتو، نويسنده و پژوهشگر درجنوب كاليفرنيا

آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است

پنجشنبه ۱5 مهر  //   7 اکتبر

1289 خورشيدى ) 1910 ميالدى(
انتشار روزنامه »شفق« به مديريت ميرزا رضاخان  رضازاده در تبريز

درپي لغو امتياز روزنامه »شرق« روزنامه »برق« به مديريت سيدضيا الدين منتشر شد
1307 خورشيدى ) 1928 ميالدى(

زادروز سهراب سپهرى - شاعر و نقاش
آثار اين نويسنده و در باره او و آثارش در شركت كتاب موجود است

1315 خورشيدى ) 1936 ميالدى(
زادروز فريدون فرخزاد، خواننده معترض به رژيم جمهورى اسالمى، بازيگر و شاعر )مرگ 1371(

كتاب خنياگر در خون نوشته ميرزا آقاعسگرى مانى از انتشارات شركت كتاب
1333 خورشيدى ) 1954 ميالدى(

عضويت دولت ايران در شوراى امنيت سازمان ملل
1336 خورشيدى ) 1957 ميالدى(

تأسيس سازمان دفاع غيرنظامى در وزارت كشور
1357 خورشيدى ) 1978 ميالدى(

در پــى اعتصاب غذاى عده اى از روحانيون در پاريس، تظاهراتى در صحن حضرت عبدالعظيم در 
حمايت از آخوند خمينى و آزادى زندانيان سياسى و سانسورمطبوعات صورت گرفت. پيام نهضت 
آزادى در حمايت از آخوند خمينى منتشر شد. ادامه اعتصاب در كارخانه ها، بانك ها و مؤسسات اعالم 

عزاى ملى به مناسبت چهلم كشته شدگان 17 شهريور
1399 خورشيدى ) 2020 ميالدى(

درگذشت نصرت اهلل وحدت بازيگر تئاتر و سينما ايران در 95 سالگى در تهران

چاپ سوم این مجموعه با تجدید 
نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن 
به  را  آقای شان صداقتی آن  به 
رایگان از ایشــان دریافت کنید 

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی در 

جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را 
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز 

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
(As Heard on 670 AM KIRN)
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile: 

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی

 در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013

 bidari2@hotmail.com

پیام بنی کریمی

https://baranrugservices.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه
283283

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

ایالت کالیفرنیا آماده فرستادن چک های کمکی از ۶ اکتبر می شود

ایالت کالیفرنیا که در ماه جاری چک های کسانی را که حساب بانکی آنها 
را در سیستم پرداخت خود داشت، فرستاده است، اعالم نمود چک های 
مستقیم پســتی از 6 اکتبر فرستاده خواهد شــد و تا پایان سال ۲۰۲۱ به 

ترتیب کد پستی آنها فرستاده خواهد شد. 
چک های 6۰۰ دالری بــرای افراد و ۱۱۰۰ دالری بــرای خانواده های 
دارای فرزند از محل اعتبار ایالت برای ۲/۵ خانوار فرستاده خواهد شد و 

بر اساس سه رقم آخر کد پستی دریافت خواهند نمود. دریافت کنندگان 
6 تا ۲۷ اکتبر، کد پستی ۰۴۴-۰۰۰ است و سپس از ۱۸ اکتبر تا ۵ نوامبر، 
کد پستی ۲۲۰-۰۴۵، از اول نوامبر تا ۱۹ نوامبر کد پستی کد پستی ۳۷۵ 
– ۲۲۱، از ۱۵ نوامبر تا سوم دسامبر کد پستی ۵۸۴-۳۷6، از ۲۹ نوامبر تا 
۱۷ دسامبر ۷۱۹-۵۸۵ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ برای کد پستی 

۹۹۹-۷۲۰ خواهد بود. 

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
http://08global.net/
https://radis.org/

