ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...
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سریال تهران برنده جایزه امی

ملکه الیزابت و سلسله صفوی

شان توب  :بازیگر سریال تهران
در پیامــی کوتــاه در فیس بوک
اعالم کرد،
سریال کوچک ما تهران اکنون یک
نمایش بزرگ است و برنده جایزه
امی شده اســت .چقدر باحاله.
این من و دشمن من ( البته این جا
منظور شــان از دشمن ،دشمن او
که نقش آن را نیو ســلطان بازیگر
اسراییلی ایفا می کند در خود فیلم
است) ،خوش گذشت

کورش سلیمانی (توماج) آتالنتا
صفحه ۲

هدیه  31میلیارد دالری گوین نیوسام
به رای دهندگان سال ۲۰۲۲
بوی گندیدگی شهر کارسون در
جنوب کالیفرنیا
ش سوزی در مرکز بازپروری و
آت 
ترک اعتیاد در شهر گاردن گروو

گزارش نیویورک پست :جورج فلوید در انیمیشن
« نجات آزادی» ساخته سازمان بسیج مستضعفین

دزدی برنامهریزی شد ه در سن
فرانسیسکو و حمله به بورلی هیلز
یورش به فروشگاه نورداستورم
بادهای سانتاآنا و احتمال آتشسوزی
و قطع برق در جنوب کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا گزارش
آزمایشگاههای پرهزینه Covid-19
را منتشر کرد.
منطقه ای جدید در ارنج کانتی با 63درصد
التین تبار و 7/7میلیارد دالر بودجه

جورج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی که سال
گذشته به دســت پلیس آمریکا گشته شد ملعبه دست
سازمان بسیج مســتضعفین قرار گرفته که می خواهد
آزادی در امریکا را زیر ســوال ببــرد .این بازی برای
پالتفرم اندرویدی درســت شده و در حضور یکی از
قاتالن ایرانیان  -غالمرضا ســلیمانی  -رییس سازمان
بسیج مســتضعفین که لقب سرداری را یدک می کشد
انجام گرفت .ایــن بازی دیجیتالی در فضای شــهر
واشــینگتن دی ســی پایتخت آمریکا جریان دارد و
از نظر حکومت جمهوری اســامی می خواهد نژاد
پرســتی در آمریکا را به تصویر بکشــد .نکته جالب
در این اســت که کشوری که خود بیشترین تبعیض را
در بین شــهروندانش برقرار کرده است داعیه آزادی
خواهی را برای امریکا در ســر می پروراند .طبق خبر

نیویورک پســت ایده ســاخت این بازی دیجیتالی از
محمد رضا نقدی معاون کنونی هم آهنگ کننده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی بوده که او هم لقب سرداری
را یدک می کشد .نیویورک پست در پایان از قول یکی
از کاربران شبکه اجتماعی نوشته است  « :بیمار» و از
قول یکی دیگر از منتقدان ضمن ابراز تاســف نوشته
اســت « :آیا چیزی وجود دارد که مردم تالش نکنند
که نخواهند از آن سود ببرند؟» به عبارت دیگر منظور
کاربر این است که سازمان بسیج با تولید این بازی می
خواهد ضمن تبلیغات مســموم علیه آمریکا از کشته
شدن جورج فلوید پول بسازد.
طبق اسناد منتشر شده در جمهوری اسالمی ایران این
بازی دیجیتالی با استفاده از نرم افزار و پلتفرم Unity
که یک موسسه آمریکایی است ،به وجود آمده است .
به همین منظور ایرانشهر به موسسه  Unityنامه ای در
چگونگی استفاده این افراد از پلتفرم آنها برای ساختن
این فیلم دیجیتالی با توجه به تحریم های ایاالت متحده
علیه جمهوری اسالمی ایران نوشت و این شرکت در

پاسخ نامه ای را برای ایرانشهر فرستاد که ترجمه آن به
شرح زیر است.
ما به عنوان یک شــرکت مســتقر در ایاالت متحده از
قانون پیروی می کنیم و کشــورهای تحریم شــده از
استفاده از خدمات آنالین ما منع شده اند.
با این حال ،اگر شــخصی موفق بــه نصب  Unityاز
طریق سایت های شخص ثالث شده باشد ،متاسفانه
باید تشخیص دهیم که چه زمانی این اتفاق می افتد.
از آنجایی که ویرایشگر  Unityیک فایل نصب شده
به صورت محلی است ،زمانی که شخص فایل  exeرا
در دست داشته باشد ،می تواند آزادانه از آن استفاده
کند و ما نمی توانیم آن را مسدود کنیم.
ما سعی میکنیم از دسترسی غیرمجاز به نرمافزار خود
جلوگیری کنیم ،اما در اینترنــت راههایی برای نقض
قانون پیدا می شود که متاســفانه ما قادر به کنترل آن
نیستیم.

شکست بی دی اس در بایکوت کردن
مراسم انتخاب دختر شایسته در اسرائیل

در  12دسامبر  ،2021مسابقه  Miss Universeبرای
اولین بار در اســرائیل با میزبانــی Steve Harvey
برگزار می شود .انتظار می رود نمایندگان  90کشور
در این مسابقهذشرکت کنند (تنها  74نماینده در سال
 2020به فلوریدا فرستاده شدند) .در نمونه دیگری
از تأثیر مثبت توافقنامه آبراهام ،شرکت کننده ای از
امارات متحده عربی برای اولین بار و یکی از مراکش
برای نخستین بار پس از سال ها شرکت خواهد کرد.
این مسابقه که در شهر ایالت برگزار میشود ،فرصتی
براینمایشزیباییهایاسرائیلبرایمیلیونهانفری
که این رویداد را در سراســر جهان تماشا میکنند،
فراهم میکند .پائوال ام .شــوگارت ،رئیس Miss
 ،Universeگفت« :من می دانم که شــهر ایالت
فضای بســیار خوبی را برای شــرکت کنندگان ما

فراهم می کند تا با هم مطالعه کنند
و رشد کنند» (نقل از مقاله ای در
جروزالم پســت به قلم «Noa
 Kirelدر مورد مســابقه Miss
 2021 Universeاکتبر )2021
میس یونیورس فعلــی ،آندریا
مزا از مکزیک ،پیش از برگزاری
مراســم انتخاب دختر شایسته
وارد اســرائیل شــده است تا از
مناظر و مردم اسرائیل لذت ببرد.
او در مصاحبــه ای در وزارت

ادامه در صفحه 5

ketab1@ketab.com

وام های کرونا
 EDDو  PPPو SBA

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
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آتش سوزی در مرکز بازپروری و ترک اعتیاد در شهر گاردن گروو

ملکه الیزابت و سلسله صفوی
تشیع و پروتستانیسم

دوره ســلطنت شاه عباس کبیر و همچنین ملکه الیزابت یکم شاید یکی از
مهمترین و تاریخسازترین سالها برای اروپا و خاورمیانه باشد.
قبل از سلســله صفویه ،تســنن (گمونم یعنی همون مذهب سنی) مذهب
رسمی و رایج در ایران بود ولی در دوره صفویه بعد از قتل و کشتار پیروان
این مذهب ،تشیع در ایران قدرت گرفت و موجب تغییر و تحوالت بسیاری
در ایران و کشورهای اسالمی شد.
در اروپا هم مارتین لوتر با انتقادهای تند و تیز خود از کلیسا ،درست حسابی
پنبه پاپهای اعظم را زد و این موضوع کلی به نفع هنری هشتم پدر الیزابت
تمام شد .چونکه همسر اول هنری هشتم فرزند پسری برای شوهرش بدنیا
نیاورده بود و امیدی هم وجود نداشت .پس بنابر این هنری هشتم تصمیم
به طالق عیال مربوطه گرفت ولی در مرام کاتولیک ،طالق از گناهان بزرگ
و نابخشودنی بحساب میآمد و حضرت پاپ اعظم به هیچ وجه اجازه این
کار را نمیداد و در اینجا بود که هنری (همون هنری هشتم) تصمیم گرفت
که ناف انگلستان از شکم واتیکان ببرد و خودش را رهبر تاماالختیار مذهبی
در انگلستان معرفی کند و در اولین فرصت ،با طالق دادن عیال اول ،عیال
دیگری برگزیند و به امید فرزند پسری بنشیند تا وارث تاج و تخت او باشد.
از بد حادثه تنها فرزند همسر دوم (آنابولین) دختر بود و بعد از آن نوزادها
مردند و
دوره باردار شــدن آنابونین بسر رســید و هنری هشتم تصمیم به طالق آنا
بولین گرفت ولی حاال مشــکل این بود که ملکه جــوان حاضر به این کار
نبود .چونکه میدانست که باین صورت دختر خردسالش الیزابت از امکان
رسیدن به سلطنت محروم خواهد شد و حاال تنها چاره کار گردن زدن همسر
دوم بود که آنا بولین آنرا پذیرفت و خود سر را به تیغ جالد سپرد.
همسر بعدی هنری هشتم پسری برایش آورد که او هم در سن یازده ،دوازده
سالگی درگذشت و بعد از محنت بسیار سلطنت به الیزابت رسید و آن زمانی
بود که پروتستانها که دست باالیی داشتند دخل کاتولیکها را درآورده و
بسیاری از آنها را کشته بودند.
ملکه الیزابت اول با شنیدن این خبر اعالم کرد که خود را ملکه تمام انگلستان
و انگلیسیها میداند.
پس بنابراین خود را موظف به دفاع از حق و امنیت همه کسانی میداند که
زیر سلطه او زندگی می کنند و با این که خودش پیرو مذهب پروتستان بود.
حقوق دگراندیشان را محترم میدانست.
حاال اینجای ماجرا را داشــته باشــید تا غیرمســتقیم نیش وافری هم نثار
دولتمردان جمهوری اســامی (که گمون کنم پیرو مذهب شــیعه هستند)
کرده باشیم .در جمهوری اسالمی نه تنها دینهای مختلف از حقوق مدنی
برخوردار نیستند بلکه اهل تسنن (یعنی اونهایی که از اول سنی بودهاند) از
داشتن مســجد محروم هستند و اگر اشتباه نکنم پیامبر اسالم خودش سنی
بوده است.
به هر روی الیزابت یکم در تاریخ عنوان «کبیر» را پشــتوانه نام خود کرد و
قول ناموسی میدهم که در آینده بیشتر در بارهاش خواهم نوشت

توالت ملکه الیزابت

من نمیدانم با خواندن واژه «توالت» چه چیزی در نظر شــما مجسم شده
است ولی به هر دو مورد خواهیم پرداخت که در این میان کسی کنف نشود.
الیزابت یکم به ملکه باکره هم معروف است که امیدوارم من را از توضیح و
تشریح و تعبیر و تحقیق و تعبیر بیشتری در این مورد معاف و معذور بدارید
فقط این را بنویسم که این بانوی بزرگوار از ماده سفید رنگی (گمونم همون
سفید آب باشد) برای آرایش پوست خود استفاده میکرد و مثل این بود که
ماسک سفید رنگی بصورت زده باشد و اما توالت بعدی...
الیزابت یکم گرچه هیچ وقت ازدواج نکرد ولی در بارگاهش جوجه خروس
های بسیاری بودند که برای دزدیدن قاپ ملکه رقابت می کردند و یکی از
این عاشقان دلباخته جوانی بود که به فکر دادن یک هدیه استثنایی به ملکه
افتاد که کسی نظیرش را ندیده باشد ،به همین جهت به فکر طرح و ساختن
کمد توالت شد .آنرا با عشق و عالقه بسیار به ملکه تقدیم نمود و ملکه هم
بعد از مراسم پرزرق و برق افتتاحیه دست بکار استفاده از آن شد که چشم
شــما روز بد نبیند ،از بد حادثه کار به اشکال برخورد و مصیبتی پیش آمد
که نگو و نپرس .وضعی پیش آمد بغایت افتضاح و خالصه عاشــق فلک
زده نزدیــک بود جانش را بخاطر توالت ملکه از کف بدهد که ماجرا بخیر
گذشت.
ولی این طرح تکمیل شد و همان چیزی شد که شما در خانه و محل کار و
جاهای دیگر میبینید و شاید اینبار با دیدن آن یاد ملکه الیزابت یکم بیفتید.

کورش سلیمانی (توماج) آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

در یک آتشسوزی که در مرکز بازپروری و ترک اعتیاد در شهر گاردن گروو
در ارنج کانتی روی داد ،یک نفر جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر
دچار سوختگی شده است .در ساعت  ۸شب گذشته ماموران آتشنشانی
به بالک  ۱۳۰۰۰خیابان جفرسون شتافتند و با آتشسوزی بسیار بزرگی در
یک ساختمان  ۲طبقه روبرو شدند .این آتشسوزی که از یک اتاق در طبقه
دوم آغاز شــده بود ،فردی که در ایــن اتاق زندگی میکرد در همان لحظه

ورود ماموران آتشنشانی ،اعالم شد که جان خود را از دست داده است و
فرد دیگری که با سوختگی روبرو شده بود به بیمارستان منتقل شد.
دیگر ساکنان این مرکز بازپروری که  ۱۲نفر بودند به مرکز صلیب سرخ ارنج
کانتی برده شدند.
علت آتش سوزی هنوز روشن نشده ،اما گفته میشود که ساختمان دارای
سیستم هشدار دهنده آتشسوزی نبوده است.

دزدی برنامهریزی شد ه در سن فرانسیسکو و حمله به بورلی هیلز

شب گذشــته در بورلی هیلز ،شیشههای جلویی بوتیکهای Saks Fifth
 Aveو  Louis Vuitonدر رودئو درایو شکســته شــده ولی کســی وارد
فروشگاهها نشده است.
گفته میشــود که این حرکت ،همانند دزدی برنامهریزی شــدهای بود که
شــنبه شب در سن فرانسیسکو از سوی بیش از  ۸۰نفر که با ماسک اسکی
صــورت خود را پوشــانده بودند انجام شــده کــه در آن Nord storm،
 Bloomingdale، Burberryو  Louis Vuittonمورد حمله قرار گرفتند

و با استفاده از اسپری فلفل ،به فروشندگان و کارکنان حمله شده و کیف و
دیگر کاالهای گران قیمت را دزدیده و به اتوموبیلهایی که در بیرون منتظر
بودند ،رسانده و گریختهاند .پلیس میگوید  ۳نفر از آنان دستگیر شدهاند و
بنابر قانونی که در ماه جون گوین نیوسام امضای آن را اجرایی کرده است،
خریداران و دیگر کسانی که در این دزدی همکاری داشته باشند مجازات
خواهند شد.

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 291آدینه  26نوامبر 2021

در کانون خبر:

3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 290 NOVEMBER ,26 , 2021

هدیه  31میلیارد دالری گوین نیوسام به رای دهندگان سال ۲۰۲۲

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»

با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

 31میلیارد دالر هدیه گوین نیوســام به رای دهندگان ســال  ۲۰۲۲در
کالیفرنیا ،هدیهای که بار دیگر انتخابات را برای او تضمین خواهد کرد.
گر چه تحلیلگران اقتصادی مستقل قانونگذاری پس از محاسبه و انتشار
گــزارش اعالم کردهاند که بودجه و ارزش افزوده مالی کالیفرنیا به جای
 ۶۰میلیــارد دالر ۱۰ ،میلیارد دالر خواهد بود ،ســخنگوی بخش مالی
ایالت کالیفرنیا میگوید که پیش بینی میشود ایالت کالیفرنیا  ۳۱میلیارد
دالر افزایش در خزانه خود داشته باشد و در حالی که بودجه کنونی ۲۶۳

میلیارد دالر در ماه جون ارائه شده ،بودجه سال آینده ،بیشتر واالتر باشد.
این ارزش افزوده مالی  ۳۱میلیارد دالری به صندوق ذخیره  ۷۶میلیارد
دالری کالیفرنیا ،افزوده خواهد شد.
ناگفته نماند که گوین نیوسام هنگامی که در سال  ۲۰۱۹فرمانداری خود
را ناگفته نماند که گوین نیوســام هنگامی که در سال  ۲۰۱۹فرمانداری
خــود را آغاز کرد ۲۲ ،میلیارد دالر در صنــدوق ذخیره کالیفرنیا بود و
اکنون با این که دوران کرونا را پشت سر گذاشته به  ۵برابر خواهد رسید.

بوی گندیدگی شهر کارسون در جنوب کالیفرنیا

310-477-7477

بوی گندیدگی شهر کارســون در جنوب کالیفرنیا در کناره بزرگراه ۴۰۵
را گرفته اســت و مردم معترض با گردآمدن در برابر شهرداری کارسون،
درخواست رسیدگی فوری به این بوی گندیدگی را کردند.
این بــوی گندیده که برخی آن را به بوی تخم مرغ گندیده و برخی آن را
به بوی جوراب کثیف مردان ورزشکار در رختکن تشبیه کردهاند نخستین
گمانه زنی در مورد این بو که هنگام عبور از بزرگراه  ،۴۰۵رانندگان را به

سوی پاالیشگاهی میکشــاند که در آن منطقه است و سوختن گوگرد و
دیگر مواد را به یاد میآورد.
دومین گمانهزنی این است که بوی ماهیان گندیده و مرده در Sultan Sea
را باد به این سو میآورد که بعید به نظر میرسد.
گمانه زنی سوم که به واقعیت نزدیکتر است بوی گند زبالهای است که در
کانال آبراه سیل بند جمع شده است و راههای خروجی را بسته است.

منطقه ای جدید در ارنج کانتی با  63درصد
التین تبار و  7/7میلیارد دالر بودجه

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
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رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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یورش به فروشگاه نورداستورم

را پیش از ساعت  ۳بامداد دستگیر کردهاند و امروز نورداستورم به سبب

پس از حمله به فروشگاههای لوکس و گرانقیمت در سن فرانسیسکو و
بورلی هیلز ،فروشگاه زنجیرهای نورداستورم در گروو نیز مورد یورش خسارت به ورودی فروشگاه ،بسته ماند.
قرار گرفت.
در یک یورش دیگر ۶ ،نفر وارد داروخانههای شبانهروزی  CVSشدند
بنابر گفته پلیس لوس آنجلس به سبب حضور پلیس در گروو ،آنها تنها
و  ۳صندوق پول را با  ۸۵۰۰دالر موجودی بردهاند این یورش به CVS
وارد نورداستورم شــدهاند و با شکستن شیشــههای ورودی ،به بردن
شماری پوشاک و دوچرخه دست زدهاند گر چه این افراد پیش از رسیدن در بالک  ۸۵۰۰جنوب خیابان ورنون لوس انجلس بوده است.
پلیس گریخته بودند ،اما پلیس به سوی جنوب لوس آنجلس رفته  ۳نفر
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ادامه مطلب« :شکست بی دی اس در بایکوت کردن مراسم انتخاب دختر شایسته در اسرائیل»
گردشگری گفت« :این اولین بار است که اینجا در اسرائیل هستم و از دیدن اورشلیم و بازدید از شهر قدیمی بسیار

هیجان زده بودم .خانواده من کاتولیک هستند و برای آنها و من مهم است که در مورد آن بیشتر بدانیم».

او همچنین در حال سفر به تل آویو اظهار داشت« :من بسیار هیجان زده بودم که به اینجا آمدم و همه چیزهایی را که
اسرائیل ارائه می دهد کشف کردم و آن را با چشمان خودم دیدم» (هانا براون« ،میس یونیورس درباره دوران کووید
صحبت می کند» .پادشاهی در سفر به اسرائیل« ،جروزالم پست 17 ،نوامبر .)2021

تعجب آور نیست که  ۹۰کشور فراخوان جنبش ضد یهود  BDSبرای تحریم سازمان  Miss Universeو اسرائیل را

نادیده گرفته اند ،هم چنان که شرکت کنندگان در مسابقه یوروویژن در اسرائیل که در سال  2019برگزار شد فراخوان
تحریم را نادیده گرفتند.

این رویدادهای بین المللی از جمله مواردی هســتند که علنی ترین و آشکارترین نمونه های ناتوانی جنبش در

منزویساختناسرائیل.

شکست  BDSersبهدلیل عدم تالش آنها نیست .آنها همچنان بر روی تحت فشار قرار دادن شرکت کننده ای از

آفریقای جنوبی  -به نام  Lalela Mswaneتمرکز کرده اند .هر چنداو شجاعانه در مقابل آزار و اذیت ایستاده است و
میگوید« :در روح من آشوب است .یک انتظار بی قرار و وحشیانه برای حضور در این مراسم و تا جایی که بتوانم

به افق خیره شده ام».

حتیدرحالیکهبیشاز 150000فلسطینیدراسرائیلوشهرکهاییهودیدرسرپیچیازجنبش BDSکارمیکنند،

مسوان با پیامهای خصمانه با هشتگهای او دختر شایسته آفریقای جنوبی نیست «،»NotMyMissSouthAfrica

«فلسطین آزاد» و «بایکوت اسرائیل» بمباران شده است .بدتر از آن ،دولت خودش علیه او مخالفت کرده و اعالم
کرده است که حمایت خود را به دلیل «جنایتهای مرتکب شده توسط اسرائیل علیه فلسطینیان» از این مراسم دریغ

می کند(شیرا هاناو« ،دولت آفریقای جنوبی از نماینده خود میخواهد تا مسابقه  Miss Universeدر اسرائیل را
تحریم کند» 15 ،JTA ،نوامبر .)2021

اتحاد همبستگی فلسطین در آفریقای جنوبی دلیل جعلیتری برای تحریم این مسابقه ارائه کرد و در توییتی نوشت

که این مسابقه در «شهری که بر روی ویرانههای روستاهای آواره فلسطینی ساخته شده است» برگزار میشود (@
 14 ،OnlinePalEngنوامبر .)2021

سازمان زوکروت ادعا می کند که روستای ام الرشرش در ایالت کنونی زمانی که اسرائیل این منطقه را در عملیات
اوودا تصرف کرد 50 ،نفر جمعیت داشته است .تنها سه کلبه گلی مورد استفاده پلیس بریتانیا در عکس همراه سایت

زوکروت دیده می شود .هیچ نشانی از روستایی که  50سکنه داشته باشد وجود ندارد («ام الرشرش» ،زکروت).
«آمار روستایی» که توسط بریتانیا در سال  1945برای مستندسازی شهرها و روستاهای تحت فرمان بریتانیا منتشر

شد ،فهرستی برای ام الرشرش ندارد (آمار روستا.)1945 ،

استفانی ویل ،مدیر اجرایی سازمان میس آفریقای جنوبی ،به  JCگفت« :ما همیشه قرار بود در Miss Universe

شرکت کنیم ...همه چیز به جایی رسیده است که به معنای واقعی کلمه آزار و اذیت این دختر (اللال ) است .من فکر
میکنم او بهطور باورنکردنی از تهدیدهایی که مردم علیه او میکنند میترسد ،به جای آن که احساس حمایتی که

در پایان روز باید احساس کند .دولت اسرائیل 12 ،JC ،نوامبر .)2021

هیئت نمایندگان یهودیان آفریقای جنوبی به وضوح بیان کرد« :ممانعت از شرکت دختر شایسته آفریقای جنوبی در
 Miss Universeکمکی به دستیابی به راه حلی برای مناقشه فلسطینی اسرائیلی نخواهد کرد .تنها کاری که انجام می

دهد این است که این دختر جوان را از فرصت حضور در صحنه بین المللی محروم کند.

مزا همچنین از القای سیاست در این مســابقه ابراز تاسف کرد Miss Universe« .یک جنبش سیاسی یا مذهبی

نیست .بیشتر در مورد زنان و دخترانی است که در آن شرکت می کنند و چیزهایی که باید ارائه دهند و به دور هم
جمع می شوند 90،80،70.کشور با فرهنگهای مختلف ،باورهای متفاوت ،و همه با هم هستند ،یکدیگر را تجربه
میکنند و میشناسند ،از یکدیگر یاد میگیرند .و من فکر می کنم این مهمترین بخش است» (براون ،جروزالم پست،
 17نوامبر .)2021

جای تعجب نیست که جنبش  BDSکه در مورد بدرفتاری با زنان در تشکیالت خودگردان فلسطین حرفی برای
گفتن ندارد ،میخواهد از فرصتی برای تجربه آنچه که این مسابقه و اسرائیل به این زنان ارائه میدهند محروم کند.

 Mswaneامیدوار است که جا پای زن هموطنش ،Zozibini Tunzi ،که در سال  2019تاج گذاری میس یونیورس

را به دست آورد ،دنبال کند .اگر رویای او برای هیچ هدفی عملی جز ارضای جنبشی که هیچ عالقه ای به رفاه جامعه
ندارد از بین برود ،شرم آور است .این جنبش هدفش خوشبختی و رفاه و صلح برای فلسطینیان نیست بلکه فقط به
دنبال نابودی اسرائیل است.
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طنز و خبر:
سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند :بگو دقیقا کجایی؟

نمایش ناسپاسی در سه پرده ...
پرده اول :بگو دقیقا کجایی؟ به من بگو دقیقا کجایی؟ وقتی داری توی دادگاه
کشتار دهه  ۶۰میگی همه اش افسانه اس و داستانه! بگو دقیقا کجایی؟ وقتی
میگی می خوای از جمهوری اسالمی دفاع کنی؟ بگو دقیقا کجایی؟ وقتی
میگی نمیتونی اســم زندان و حزب شــاکی رو تو دادگاه بگی؟ بگو دقیقا
کجایی؟ وقتی فکر میکنی همه چیز مسخره بازیه حتی اعدام هزاران انسان
(چه بی گناه و چه با ـ کدام ـ گناه) و محاکمه تو! بگو دقیقا کجایی؟ وقتی همه
را دروغگو و خیال پرداز مینامی؟ بگو دقیقا کجایی؟ وقتی توی دل کثافتت
به ریش جماعت میخندی و می گی :این اســگوال رو فکر کردن میتونن با
این دادگاه مسخره اشون منو به فنا بدن  ...ولی بدون که به فنا رفتی و خبر
نداری  ...بگو دقیقا کجایی؟ بی شرف! حمید نوری؟ قوه قضاییه جمهوری
اسالمی؟ ابراهیم رییسی؟ سید علی! بگو دقیقا کجایی؟
پرده دوم :بگو دقیقا کجایی؟ اینجایــی؟ امریکایی؟ با منی؟ با مایی؟ ایران
بودی؟ بگو دقیقا کجایی؟ جمهوری اســامی رو احساس کردی؟ تحریم
شدی؟ بگو دقیقا کجایی؟ فشار حداکثری رو حس کردی؟ تغییرات اقلیمی
رو تــا ته فیها خالدونت حس کردی؟ بی آبی؟ بی نونی؟ بی ...؟ بگو دقیقا
کجایی؟ وسط کرونا بدون واکســن؟ بدون حمایت؟ بی پول؟ بی پناه؟ بی
چاره؟ بگو دقیقا کجایی؟ امریکایی هنوز؟ تورم رو میبینی؟ گرونی رو میبینی؟

قیمتا چند برابر شده رو میبینی؟ حس میکنی که جمهوری اسالمی و تحریم
و بدبختی باهامون اومده آمریکا؟ بگو دقیقا کجایی؟ وســط امریکا؟ وسط
یه مشت نژادپرست یا اقلیت اکثریت زده؟ وسط یه کثافتی شبیه جمهوری
اسالمی؟ بگو دقیقا کجایی؟ وسط امریکای برگشته و دوال شده بایدن؟ بگو
دقیقا کجایی؟ وسط اجبار واکسن؟ وسط دعوا سر سقط جنین؟ بگو دقیقا
کجایی؟
پرده ســوم :بگو دقیقا کجایی؟ وســط دعوای ایران و اسراییل؟ بگو دقیقا
کجایی؟ تهران؟ ســازمان بمب (ببخشــید انرژی) اتمی؟ تل آویو؟ حمله
نظامی؟ بگو دقیقا کجایی؟ بلوف؟ همه ســر کاریم؟ خبری از بمب نیست؟
یه ماهه دیگه؟ یه ســال دیگه؟ پنح سال دیگه؟ صد سال دیگه؟ هیچوقت؟
االن؟ دو روز دیگه؟ اســکول مون کردی؟ بگو دقیقا کجایی؟ روی مکانیزم
ماشــه؟ توی مذاکره؟ هوای همو داشته باشیم؟ بگو دقیقا کجایی؟ اتحادیه
اروپا؟ با جمهوری اســامی کنار میاین؟ مســخره کردی ما رو؟ بگو دقیقا
کجایی؟ با مایی؟ یا با اونا؟ بگو دقیقا کجایی؟ تو دســته ترامپ و نتانیاهو و
فشــار حداکثری؟ یا تو دسته بایدن و بنت و فحش به ترامپ و دنباله روی
از سیاست هاش؟ بگو دقیقا کجایی؟ اینجایی؟ یا اونجایی؟ یا یه جا دیگه؟
بگو بی شرف ها دقیقا کجایین؟ با ما مردم (دنیا) یا  ...؟ بگو دقیقا کجایین؟
آدرس ساقی تون کجاس؟  ...بگو دقیقا کجایی؟

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:

آیا واقع ًا در َمثَل جای مناقشه نیست؟
ل ها را جابجا میگفتم
از بچگی شعرها و ضربالمث 
یا در جای نامناســبی استفاده میکردم .یک بار معلم
کالس دوم راهنمایی ،حمید عباســی رو آورد پای
تخته و اون هم مسئلهای که من نمیتونستم حلش کنم
ِ
خود معلم حل کرد.
رو به کمک
بعد معلم برگشت سمت من و گفت :کار هر بز نیست
خرمن کوفتن ،گاو نر میخواهد و مرد کهن.
گفتم :آقا به ما گفتید بز؟!
گفت :عزیزم در مثل جای مناقشه نیست.
گفتم :آره آقا ،حمید عباسی واقع ًا مرد کهن هست.
با عصبانیت گفت :منظورت اینه که من گاو نَرم؟
گفتم :آقا در مثل جای مناقشه نیست.
گفت :حیف که اون تَرکههای قدیم رو ازمون گرفتن،
وگرنه حالیت میکردم.
گفتم :خدا خر را شناخت شاخش نداد.
با عصبانیت گفت :به من گفتی خر؟
گفتم :آقا در مثل جای مناقشه نیست.
گفت :به من توهین کردی؟ من ســی ســاله تو این
مدرسهام هیچ کس اندازه من اینجا نبوده.
ی َگنده.
گفتم :آب زیاد یه جا بمونه م 
با عصبانیت گفت :من دیگه نمیتونم تحمل کنم.
محمد جوادی ،پاشو برو بگو آقای ناظم بیاد.
گفتم :آقا در مثل جای مناقشه نیست.
گفت :بذار آقای ناظم بیاد ،میگم اخراجت کنه.
گفتم :به حرف گربه سیاه بارون نمیاد.
معلم داشت از عصبانیت خفه میشد که ناظم اومد و
ماجرا را براش گفتیم.
آقای ناظم به من گفت :فراهانی صد بار نگفتم آسه
برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه؟
یهو معلم گفت :آقای ناظم به من گفتی گربه؟
ناظم گفت :در مثل جای مناقشــه نیست! برادر ،من
خودم بیست ســال معلم بودم ،بهترین شاگردها رو
پرورش دادم.
معلم گفت :خب دیگه .انگور خوب نصیب شــغال
میشه.
ناظم گفت :به من گفتی شغال؟
معلم گفت :در مثل جای مناقشه نیست.
خالصه دعوایی شــد بیا و ببین .کار بیخ پیدا کرد و
قضیه به دادگاه کشــید .من رو هم به عنوان شــاهد
احضار کردن.
داخل دادگاه ،کســی که پشت میز نشسته بود ،شروع
کرد به نصیحت آقا معلم و آقای ناظم .گفت :آقایون،

شما فرهنگی هستید ،تحصیلکرده هستید .خودتون
میدونید در مثل جای مناقشه نیست .اص ً
ال حرف باد
هواســت .آدم نباید با یه حرف ساده اینقدر ناراحت
بشه که.
یهو آقای ناظــم گفت :ایول .منــم از اول همین رو
میگفتم.
اون آقایی که پشت میز نشسته بود گفت :من مسئول
نیســتم .ایشون مسئول پرونده شــما هستن .بعد به
آقایی که کنار دستش نشسته بود اشاره کرد.
آقای ناظم هم گفت :حاال چه فرقی میکنه؟ سگ زرد
برادر شغاله.
یهو آقای مســئول و مرد بغلدســتیش با عصبانیت
گفتن :به من گفتی شغال؟
بعد آقای مســئول به مرد بغلدســتیش گفت :آقای
محترم ،به شما گفتن سگ زرد.
اون آقا هم گفت :نخیر آقای مســئول .سگ زرد رو
با شــما بودن .شما چشم نداری ببینی منم تا چند ماه
دیگه مسئول میشم.
اقای مسئول پوزخندی زد و گفت :شتر در خواب بیند
پنبهدانه.
اون آقــا گفت :به من گفتی شــتر؟ گــزارش کنم به
مقامات؟
مسئول گفت :برادر من در مثل جای مناقشه نیست.
یهو عصبانی شدم و گفتم :آقایون از سنتون خجالت
بکشــید .دو تا حقوقدان و دو تا فرهنگی افتادید به
جون هم .شــما باید الگوی جوونهای این مملکت
باشــید .اون وقت از مردم چه انتظاری دارید؟ شما
نمیدونید هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد؟
آقــای مســئول گفت :احســنت .احســنت به این
پسربچهی باهوش.
گفتم :چه فایده؟ هرچی میگم انگار یاسین تو گوش
خر میخونم.
 ...خالصه ...
اآلن تو بازداشــتگاه دارم به اژدر ســه دست ،حالی
میکنم که وقتی وارد بازداشــتگاه شدم و گفتم ما هم
رفتیم قاطی باقالیهاَ ،مثَل گفتم .اما حالیش نمیشه که
نمیشه .یقهام رو گرفته و میگه :به من گفتی باقالی.
حاال خر بيار و باقالی بار کن!!!.
*********
توروخدا اگه بامن جایی میرید قبلش هماهنگ کنید
پسرداییم بامن رفته مشــهد بعد ما امشب خونشون
بودیم داییم گیر داده مسخره بازی درنیار تو هم اکنون
مشهدی!

از شبکه های اجتماعی:

*********
تو پاساژ دختره با لهجهی انگلیسی صدا کرد mother,
 motherبرگشتم ننه اشو ببینم ,که یهو یه سبیل رفت
دستشو گرفت ,اکنون نگو دختره میگفته «کمیاب»
*********
به بابام گفتم نون پونزده درصد گرون شــده من دیگه
نون نمیگیریم گفت نه که تو این سی سال نون گرفتی
برامون.
*********
وحشتناکتر از نیســان آبی زن پراید سواریه که سر
صب بچ ه شو میبره مهد طفل!
*********
خیلــی دوســت دارم برم خونه رضــا صادقی ببینم
شلوارکو رکابیشم ســیاهه یا فقط تو تلوزیون ادا در
میاره!
*********
از دیجی کاال یه پاک کن هزار تومنی ســفارش دادم
چن ســاعت بعد پیک شــون زنگ زد گفت داداش
ناموسا راه نداره روشو خط بکشی؟
*********
خونه شمام این شــکلیه که وقتی داد می زنی “چی
دارین دانلود میکنین” همۀ میگن “هیچی” و  ۵ثانیه بعد
سرعت نت میره باال؟
*********
ســیب زمینی سرخ کرده انقد لوســه که دو دیقه دیر
 seenکنی میای میبینی همه ی ش سوخته!
*********
وقتی نام پسرتون رو میذارید کمبوجیه ,منتظرم همه ی
وقت یه شمشیر به پهلوش باشه و یه لشگر داشته باشه
و چشم براه دستور حمله میشینم!
*********
شما هم وقتی تو  GTAمسافر کشی میکردین بعد از
رسیدن به مقصد و گرفتن کرایه طرف رو میکشتین یا
فقط من عقدهای بودم؟
*********
طرف شــبیه آدامسیه که شــتر جویدتش بعد تو بایو
اینستاگرامش زده هنگام نگاه کردن من پرتغال پوست
نگیرید!
*********
دقیقــا همون لحظه که میای به زندگی امیدوار شــی
میری توالت می بینی دمپایی خیسه!
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در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا گزارش آزمایشگاههای پرهزینه  Covid-19را منتشر کرد.

213-573-9635

این آزمایشــگاه که با هزینه  ۲۵میلیون دالر در والنسیا در کالیفرنیاشعبه ای به پرداخت کنندگان مالیات داده شــود و در حالی کــه دانش آموزان ،در
از پروژه مشترک با همکاری شرکت پرکین المر ماساچوست است که بدون خطر هســتند و خانواده و نزدیکان آنها از گوین نیوسام انتظار پاسخگویی
قرارداد مناقصه با بودجه  ۱/۷میلیارد دالری انجام شده است.
و شفافیت دارند ،همین آزمایشگاه والنسیا ،از سوی ایالت کالیفرنیا در ۲۱
سناتور جمهوریخواه کالیفرنیا اسکات ویلک از سانتاکالریتا میپرسد آیا باید اکتبر با دیرکرد مورد پرسش قرار میگیرد.
 ۲۸۷روز به درازا بیانجامد تا گزارشی در مورد هزینه های این آزمایشگاهها

منطقه ای جدید در ارنج کانتی با  63درصد التین تبار و  7/7میلیارد دالر بودجه

در یک رای گیری تاریخی ،هیئت مدیره شــورای ناظران ارنج کانتی برای
نخستین بار به ایجاد یک منطقه با اکثریت التین تبارها رای داد و به آسیایی
تبارها نیز قدرت رای داد.
این عضو التینتبار با بخش بندی جدید در کانتی ارنج برای نخســتین بار
است که عضو هیئت  ۵نفره خواهد بود و بر  ۷/۷میلیارد دالر بودجه نظارت
خواهد داشت.
در این بخش بندی جدید ،شهر کوستا میسا در همان ترکیب پیشین همراه با

نیوپورت بیچ خواهد ماند.
در نقشه جدید نیز ۳ ،بخشبندی رهبری جمهوریخواهان را خواهد داشت.
بخش جدید که اکثریت التینتبارها را خواهد داشت رای دموکرات ها را
همراه خواهد داشت ،این منطقه در برگیرنده سانتاآنا ،آناهایم ،گاردن گرو،
تاستین و شهر ارنج خواهد بود با یک اکثریت  ۶۳درصدی التینتبار خواهد
بود .یک منطقه دیگر با  ۴۲درصد جمعیت التینتبار در نقشــه ارنج کانتی
خواهد بود.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 26نوامبر تا  2دسامبر (  5آذر تا  11آذر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  5آذر  26نوامبر

درخواست تغيير مكان تبعيد پدرش (رضاشاه پهلوى) كه بیاثر ماند.
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
انتصاب هوشنگ انصارى به رياست شركت ملى نفت ايران
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشــت ژاله اصفهانى ،شــاعر مهاجر ايرانى در سن هشتاد و شش سالگى
دربيمارســتانى در لندن .او متولد سال  1300شمسى در اصفهان بود .نخستين
مجموعه شعرهاى او با عنوان گل هاى خودرو در سال  1322منتشر شد.
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت سيف اهلل كامبخش فرد ،باســتان شناس و رئيس پيشين موزه ايران
باستان در سن  81سالگى در تهران

شنبه  6آذر  27نوامبر

 1280خورشيدى(  1901ميالدى)
زادروز نصراهلل فلســفى ،مورخ ،محقق ،مترجم ،نويسنده و شاعر( .درگذشت
2خرداد )1360
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
استالين به اتفاق مولوتف براى مالقات و ديدار محمد رضاشاه پهلوى به كاخ
اورفت
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
اعتصاب كليه تاكسیهاى تهران به سبب افزايش بهاى بنزين
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
سه جزيره ابوموسى ،تنب بزرگ و تنب كوچك به
تصرف ايران درآمد
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت مهدى خالدى ،آهنگساز و نوازنده
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت محمد زرین دست ،فیلمساز و کارگردان
ســینما در سن  78سالگی در تهران بر اثر بیماری
سرطان پانکراس .وی برادر علیرضا زرین دست و
فارغالتحصیل رشته سینما از دانشگاه کالیفرنیا در
یوسیالای بود .وی فعالیت هنری را با تئاتر شروع
کرد .زرین دست از سال  1345وارد سینما شد و در بیش از  20فیلم سینمایی به
عنوان کارگردان ،بازیگر ،نویسنده و تهیه کننده حضور داشت.

 1321خورشيدى (  1942ميالدى)
درگذشت محمدعلى فروغى ،ملقب به ذكاءالملك ،اديب و سياستمدار دورههاى
قاجار و رضاشاه پهلوى
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
روزولت ،رييس جمهور آمريكا و وينستون چرچيل ،نخست وزير انگلستان وارد
تهران شدند
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
درگذشت سناتور احمد اميراحمدى ،اولين سپهبد ايران
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
ديدار پاپ پل ششم ،رهبر كاتولي كهاى جهان از ايران
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
سه شنبه  9آذر  30نوامبر
درگذشت استاد حسين ميرخانى ،خوشنويس

 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
زادروز جمشيد مشايخى ،بازيگر سينما و تئاتر
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
تشكيل كنفرانس سران سه كشورِ شوروى ،آمريكا،
و انگليس ،در تهران
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
تظاهــرات مخالف دولت كودتــاى  28مرداد در
فيروزآباد فارس
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
قتل علیاكبر سعيدى سيرجانى ،نويسنده و محقق ،در زندان جمهورى اسالمى
آثار مكتوب و كتابهاى گوياى شادروان سيرجانى در شركت كتاب موجود است
 1378خورشيدى (  1999ميالدى)
درگذشت جعفر شهرى ،نويسنده و پژوهشگر
آثار جعفر شهرى در شركت كتاب موجود است
1397خورشيدى (  2018ميالدى)
درگذشــت علیرضا رضایی ،طنز پرداز ایرانی ( نویسنده برنامه پارازیت کامبیز
حسینی در صدای آمریکا) در چهل و چهار سالگی به علت ایست قلبی در شهر
لیل فرانسه .

یکشنبه  7آذر  28نوامبر
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
درگذشت عبدالبهاء ،جانشين و فرزند پيامبر ديانت بهايى.
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
زادروز داريوش صفوت ،موسيقيدان و مؤلف متن هاى مربوط به موسيقى
 1324خورشيدى (  1945ميالدى)
مرتضى قلى بيات ،اســتاندار آذربايجان وارد تبريز شده و مذاكرات خود را با
سران فرقه دموكرات آغاز كرد
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
خودكشى هوشنگ سارنگ ،بازيگر تئاتر و راديو ،در تهران
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
وقوع تظاهرات خونين در تهران و اكثر شهرستا نهاى ايران
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت سيدجالل تاج اصفهانى ،خواننده و رديف دان ،و مدرس موسيقى
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
درگذشت حميد مصدق ،شاعر و حقوقدان.
مجموعه اشعار حميد مصدق در شركت كتاب موجود است
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
درگذشت دكتر هوشنگ ابرامى ،نويسنده ،متفكر،پژوهشگر ،روزنام هنگار مقيم
كاليفرنيا در لوس انجلس
آثار دكتر هوشنگ ابرامى در شركت كتاب موجود است
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت دكتر مسعود آذرنوش -باستانشناس و رئيس پژوهشكده باستانشناسى

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی در
جنوبکالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز
تا پایان  ،پشتیبانی می کند
CA DRE # 01035809

ZILLOW 5 STAR AGENT

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

310-259-0506

چهارشنبه  10آذر  1دسامبر
پنجشنبه  11آذر  2دسامبر
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
درگذشت ميرزا كوچك خان جنگلى ،مبارز
انقالب مشروطه و سردار جنبش جنگل
 1302خورشيدى (  1923ميالدى)
زادروز جالل آل احمد ،نويسنده معاصر
اكثر آثار جالل آل احمد در شــركت كتاب
موجوداست
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
زادروز ساالر عقيلى ،خواننده سنتى
كليــه آثار صوتى اين هنرمند در شــركت
كتاب موجوداست
 1367خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشت دكتر على اكبر شهابى  -نويسنده وپژوهشگر

دوشنبه  8آذر  29نوامبر
 1278خورشيدى (  1899ميالدى)
زادروز ابوالحسن ابتهاج بانكدار و از رؤساى سازمان برنامه
كتاب خاطرا ت ابوالحسن ابتهاج در دو جلد از انتشارات شركت كتاب
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
مجلس سيزدهم آماده كار شد.
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
مالقات محمدرضا شاه پهلوى با وينستون چرچيل،نخست وزير انگلستان ،براى
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پیام بنی کریمی

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

چاپ سوم این مجموعه با تجدید

نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن
به آقای شان صداقتی آن را به
رایگان از ایشــان دریافت کنید

مایک منشوری  -مشاور بیمه

291
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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بادهای سانتاآنا و احتمال آتشسوزی و قطع برق در جنوب کالیفرنیا

اداره هواشناســی ملی آمریکا اعالم کرده است که از چهارشنبه تا آدینه ۹۹۰۰۰ ،نفر مشترک ممکن است با قطع برق روبرو شوند .گرچه این قطع
در کانتیهای جنوب کالیفرنیا ،بادهای ســانتا آنا با سرعت  ۶۰مایل در برق بیشتر در راستای ونچورا کانتی تا سن برناردینو کانتی خواهد بود ،اما
ســاعت وزیدن خواهد گرفت و شوربختانه این بادهای پرشتاب ممکن
است آتشســوزی ایجاد نماید .اداره برق ادیسون در جنوب نیز اعالم ممکن است ارنج کانتی و کرن کانتی نیز در بخشهایی با قطع برق روبرو
کرد در این روزها برای پیشــگیری از گسترش آتشسوزی و آسیبها ،شود.
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