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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آرامش دوستدار درگذشت

صفحه 2

دستور ویژه فرماندار گوین نیوسام
برای استخراج نفت و گاز
تغییر منطقهبندی حوزههای نظارتی
شورای شهر لوس انجلس آماده شد

وام های کرونا

خانهسازیبرایکهنه
سربازانبیخانمان
مقررات ویژه برای شفافسازی
کمکهای مالی به نمایندگی از
سیاستمداران
اعتقاد مسلمانان پیرو
والیت فقیه چیست؟
پوزش دانشگاه ها ازاستادان و
دانشجویان ژاپنی
تحقیق در مورد یافتن بخشی از
اسکلت یک انسان در بزرگراه آغاز شد
یک آموزگار به سبب نمایش رقص
بومیان سرخپوست آمریکا
به مرخصی فرستاده شد

 EDDو  PPPو SBA

آرامش دوستدار ،فیلسوف نامدار ایرانی روز ۲۷
اکتبر  ۲۰۲۱در شهر کلن آلمان درگذشت .آرامش
دوستدار متولد  ۲۱خرداد  ۱۹۳۱( ۱۳۱۰میالدی)
در شــهر تهران بود و در زمان درگذشت  ۹۰ساله
بود.
شــهرت وی به دلیل دیدگاههای انتقادی دربارهٔ
دین و فرهنگ دینی در جامع ٔه ایران است .وی بر
این باور بود که فرهنگ ایرانی فرهنگی «دینخو»
اســت و از این روی قدرت اندیشیدن ندارد .از
نظر دوســتدار ایجاد تراژدی در معنی راســتین
آن ،بهجز موارد اســتثنا در شاهنامه فردوسی ،در
فرهنگ ایران امکانپذیر نبوده اســت .دیدگاهی
که با نقد دیگران روبرو شدهاســت .از دید او در
کل تاریخ دین خوی ایران ،تنها چهار نفر در ایران
اندیشیدهاند یا بهراستی پرسیدهاند و به این فرایند
نزدیک شــدهاند :خیام ،محمــد ذکریای رازی،
ابوالقاسم فردوسی و ابن مقفع (روزبه) .واژههای
«دینخویی» و «امتناع تفکر» و روزمرگی ،ســه
واژ ٔه کلیدی او بود .آرامش دوستدار «دینخویی»

را نه شــکلی از تفکر که «امتنــاع تفکر» به معنای
محال بودن اندیشیدن در فرهنگ دینی میدانست.
آرامش دوســتدار در کتاب «خویشاوندی پنهان»
در بخشــی با عنوان «شاخصهای فرهنگ دینی»
بعد نخســت «فرهنگ دینی» را عدم پرسشگری
میدانســت .او معتقد بود آنچه در فرهنگ دینی
وجود دارد نه پرسش که «اســتخبار» است و در
فرهنگ دینی پرسش ،محال است .او روشنفکری
است که در مواجهه با حوادث پس از انقالب نظیر
قتلهای زنجیرهای و حکومــت روحانیان ،مردم
ایران و فرهنگ ایرانی را مقصر میداند و نه حزب،
گروه یا دسته خاصی .آثار او در خارج از ایران که
شامل کتابهای  ،درخشش های تیره  -امتناع تفکر
در فرهنگ دینی -خویشاوندی پنهان  -مالحظاتی
فلســفی در دین و علم( چاپ نخســت در ایران
 ۱۳۵۹خورشیدی  ،انتشارات آگاه)  -زبان و شبه
زبان ،فرهنگ و شــبه فرهنگ می باشند ،توسط
انتشــارات فروغ به مدیریت حمیــد مهدی پور
مستقر در کلن آلمان منتشر شده اند.

بازدید تقی مختار از شرکت کتاب

ایرانشهر :تقی مختار ،نویسنده ،روزنامه نگار و بازیگر سینما و تئاتر مقیم
شرق آمریکا در دیداری از لس آنجلس در محل جدید شرکت کتاب برای
گفتگو با بیژن خلیلی در مورد پروژه جدیدی که کلید زده اســت ،حضور
یافت.
این پروژه که ثبت کلیه رسانه های ایرانی اعم از تصویری ،صوتی ،اینترنتی
و مکتــوب در یک کتاب خواهــد بود به مورخان و پژوهشــگران حال و

آینده کمک خواهد کرد که شــمای کاملتر و درســت تری از جامعه ایرانی
امریکایی مهاجر به دست دهد .بیژن خلیلی قول همکاری در این زمینه را
در ابعاد مختلف از جمله استفاده از بایگانی های شرکت کتاب و هم چنین
 ،در اختیار گذاشتن شماره تلفن و یا ایمیل تماس با هر یک از مدیران و یا
کارکنان رسانه های موجود و یا تعطیل شده برای تکمیل این پروژه خواهد
بود.

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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مقاله:

مهدی خزعلی مهر سوخته رژیم !!!
آیا می دانستید که انسانهای اولیه قادر به تکلم نبودند؟

آموزگار اندیشه رفت و «اندیشه ممنوع» باقی!
در برهوت اندیشــه ایران ،به ندرت کســی هست که می گوید
«آغاز راه با پرسشــگری و آشنایی زدایی و خوگرفتگی باشد»
اما جامعه ســنتی  ،مذهب زده و تحت جوالن ُمالی شیعه و یا
آموختــه با اختاپوس مذهبی و تاریکی ،به دنبال پیروی و تقلید
و جمود فکری اســت .و هرکس دعوت به اندیشه و پویایی و
ادراک بهتــر کند ،صوفیــان همان اختاپــوس مذهبی ،در عین
وقاحت و شارالتانی و ورشکستگی ،به ساحت همان اندیشمند
فرهنگدوست و خردورز ،لجن می پراکنند و با وی و فکرش،
سر ستیز و جدال و دشمنی دارند .اکثرا مداح های هوچی استبداد
سیاه و ویرانگر نعلین و عمامه اند!
انگار آرامش دوستدار به نوعی روح سرگردان و یا شبح مزاحم
بود و باید توسط همان کوتوله ها هرزه زبان و جزم باور و خشک
مغز ،هم سانسور ،تحریف و هم ترور شخصیتی و هتک حرمت
می شــد .بماند که در ایران ما هم  ،اختاپوس مذهبی به ساختن
دم و دســتگاه خالفت اسالمی و بُتکده والیت فقیه پرداخته اند
که در ســتم و ظلم و توحش و ویرانگری و استبداد و جباریت،
دست کمی از تاریخ خالفت های اسالمی در کل جهان نداشته
ِ
سیاســی و چه بوق های تبلیغاتی اسالمی و
و ندارد .چه نظام
یا نظام فرهنگی و نهادهای آموزشی در هم تنیده و سانسورچی
اند .دوستدار خفقان و تنگنا و مسمومیت فکری و مرده پرستی
هستند .آنها را با اندیشیدن و نقادی و فکر انتقادی و شک باوری
هم کاری نیست .در همان کتاب آسمانی شان  ،خط اول نوشته
ك ال ْ ِكتَاب لَا ريب ۛ ِف ِ
ِ
اندَ :ذٰلِ َ
کتاب  ،هیچ شکی نیست]
يه ۛ [ در این
ُ َْ َ
در کجای جهان هست که  ،فیلســوفی حق نامه نوشتن نداشته
باشــد؟ حق تدریس نداشته باشد زیرا برخی بازجوی دوستدار
خمینی ،سر دســته انقالب فرهنگی است؟ در مافیای رسانه ای
تحت سلطه فرقه های مصدقی یا شریعتی یا خاتمی و میرحسین
 ،سانسور شود؟ همه این ها ،نشان از اوج عقب ماندگی و ساده
لوحی و باری به هرجهت بودن و تعظیم به قدرت مسلط زمانه
که آخوندها و شیخان هرزه و فاسد اند.
مانند منبرهای مملــو از دروغ آخوندی ،برخی کوتوله مبتذل و
متوهم و باورمند به خمینسیم ،به دروغ و توهم و بی هیچ دانشی
مرتبط ،رمــه وار و گله ای به آرامش دوســتدار حمله کردند و
وی را به «ضد ایران و تاریخ ایران و ایرانســتیز و اسالمستیز و
نژادپرست و خشونت پرور» متهم کردند و گزافه و الف نوشتند.
تو گویی امام شــان ،پس از  57ایران را به گلستان مبدل کرده؛ یا
اوباش ها چند رنگ روشنفکری دینی ،جامعه را خوشبخت کرده
اند؛ یا تو گویی که در ساختار ولی فقیه این دین باورهای پر ادا و
اصول و ناسزاگو ،اصالح و تجدید نظر و تصحیح ممکن است.
آرامش دوستدار با آثارش ،افشاگر و چالشگر مکتب و بساط این
شارالتانیســم و پوچی بود .خط فکری و چهار چوب استبداد
همین اسالم گرای و نواندیش های دینی و اصالح طلب ها را به
سخره گرفت .که وجودشان ،نماد عقب ماندگی و خامی بوده و
هســت .وی نم پای کاخ استبداد بود .دهن بین و متوهم و چند
چهره و بادمجان دور قاپ چین و پرادعا نبود .میراث کهن ما و
هویت بنیادی مان را می شــناخت ،بی پروا و با زبانی رسا ،نقد
می کرد .اما همین سانسورچی های چماق به دست و تکفیر گو،
نگذاشــتند این نقّاد صریح گو و گزنده زبان نسل ما ،بدرخشد.
«میراث او امتناع تفکر در فرهنگ دینی» « ،درخشش های تیره
« تا ابــد در کتابخانه های ما خواهد مانــد .تا زنجیر انحطاط و
خرافات و موهومات گسسته شود.
عرفان قانعی فرد [ تویتر]EQFard@ :

بنا به احادیث مربوط به خلقت انسان ،خدا با آدم و حوا گفتگویی دارد و به
آنها امر می کند که از میوه های درخت سیب نخورند.
مهدی خزعلی مجبور شــد که بر اساس اســتدالل های علمی دکتر جالل
ایجادی در برنامه شــهرام همایون  ،داســتان خلقت را به گونه ای که حوا
از دنده چپ آدم خلق شده اســت را رد کرد زیرا غیر علمی بودن داستان
خلقت در مقایسه با علمی بودن فرگشت بســیار آشکار و غیر قابل انکار
است  .مهدی خزعلی داستان خلقت در قرآن را سمبلیک خواند تا بتواند
بقیه داســتان ماجرای خلقت انسان را از غیر علمی آن نجات دهد .مهدی
خزعلی اگر دکتری واقعی بود و در مورد فرگشت مطالعه عمیقی داشت ،می
توانست درک کند که انسانهای اولیه قادر به صحبت کردن و ارتباط بر قرار
کردن نبوده اندو کل صحبتهای رد و بدل شده در زمان خلقت هم فقط جز
افسانه ای بیش نیست و اصوال بهشتی در کار نبوده است که خدا آدم و حوا
را از آن بیرون کرده باشد.
سلسله اعصاب و دستگاه تنفسی انسانهای اولیه در اثر تکامل در طب یک
روند بسیار طوالنی مدت ،انسان های اولیه را به مرحله ای رساند که قادر
به صحبت کردن شدند و توانستند که با یکدیگر رابطه برقرار کنند .تحول در
توانایی مکالمه انسانهای اولیه بین پنجاه هزار و صد و پنجاه هزار سال پیش
رخ داد .بنابراین انسانها در بدو فرگشت قادر به تکلم نبوده اند .هوموهبلس
یا انسانهای اولیه بین یک و چهاردهم میلیون و دو و چهار دهم میلیون سال
پیش در شــرق و جنوب آفریقا زندگی می کردند و قادر به صحبت کردن
نبودند .بنا بر اصول علمی فرگشت  ،ارتباط های کالمی خدا با آدم و شیطان
و یا مار و یا مکالمه مار یا شیطان با حوا و سرزنش شدن آدم توسط خدا ،
برای خوردن ســیب و دستور بیرون کردن آدم و حوا از بهشت توسط خدا
به خاطر اینکه فقط سیب خوردند ،نمی تواند از نظر علمی صحیح باشد و
فقط افسانه و خیال پردازی است .آیا خوردن سیب که خوردن روزانه آن
توسط پزشکان توصیه شده اســت  ،واقعا موجب خشم خدا شد و آدم و
حوای داستان خلقت را از بهشت افسانه ای خود بیرون کرد؟
بنا بر اعتقاد مذهبیون هر چه که خدا منع کند به ضرر انسان است و موجب
خشم خدا می شود .ولی آیا این عاقالنه و منطقی به نظر می رسد که خوردن
سیب که برای بدن انسان بسیار مفید است ،توسط خدا منع شده باشد؟
راســتی تا به حال به این فکر کرده اید که اگر این داســتان جعلی حقیقت
داشت  ،چرا تمام مذهبیون سیب را با کمال میل برای تمام طول عمر خود
میل کرده اند در حالیکه می دانسته اند که سیب خوردن آدم و حوا موجب
خشم خدا شد؟
آیا مذهبیون شما را با این افسانه ها سر کار گذاشته اند تا بهترین میوه های
حاصل زحمات شــما را دستچین کنند و به اسم مذهب جیب های شما را
خالی و به جای آن مغز های شــما را با خرافات و افسانه های ساختگی پر
کنند؟
آیا این افسانه ها توسط مذهبیون ساخته نشده اند که انسانها را به عبودیت
بدون چون و چرای خود مذهبیون بکشــاند و به آنها ترس از نافرمانی و از

بهشت بیرون رانده شدن را نا خود آگاهانه القا کند؟
آیا مثال این فرمان خدا به آدم و حوا هیچگونه علت منطقی ،علمی و موجه
داشــته است؟ و یا داستانی کامال ساختگی است برای از میان بردن اختیار
بشــر و به بند کشــیدن او برای اطاعت بی چون و چرا از اوامری است که
هیچگونه دلیل علمی و منطقی و اخالقی و عقالنی در آن اوامر یافت نمی
شود؟
آیا مهدی خزعلی باز هم بدون چون و چرا مدافع دســتورات قرآن برای
هلل ابوالقاسم
قتل دگر اندیشانی است که به دستور کسانی مانند پدرش آیت ا
خزعلی به قتل رسیدند ؟
آیا می دانســتید که ســعید امامی یکی از مذهبیونی بــود که برای اطاعت
کورکورانه از دستورات قرآن و طبق دستور مستقیم اعضای شورای نگهبان
هلل ابوالقاســم خزعلی ،پدر مهدی خزعلی و تایید رهبری  ،به
منجمله آیت ا
قول خودش به اندازه موهای سرش دگر اندیشانی مانند داریوش فروهر و
پروانه فروهر را به قتل رساند؟
آیا می دانستید که دلیل به قتل رساندن سعید امامی در زندان و قبل از اتمام
دادگاه او چه بود؟
آیا می دانســتید که به قتل رساندن سعید امامی در زندان سر پوشی بود که
رژیم به کار برد تا ســعید امامی امکان این را پیدا نکند تا نام افرادی مانند
هلل ابوالقاسم خزعلی را که دستور قتل های دگر اندیشان و فعاالن سیاسی
آیت ا
را به او داده بودند در دادگاه علنی آشکار کند؟
آیا می دانستید که تمام قتل های دگر اندیشان و فعالین سیاسی به تایید خود
رهبری رسیده بود؟
آیا می دانســتید که مهدی خزعلی اقرار کرده است که مدت چهار ساعت
تمام در زندان با سعید امامی بحث می کرده است ؟
ایا می دانســتید که مهدی خزعلی هیچ دلیل موجهی برای مالقات چهار
ساعته خود با سعید امامی ندارد و تنها دلیل این مالقات طوالنی می توانسته
است این باشد که مهدی خزعلی سعید امامی را تهدید می کرده است که نام
دستور دهندگان قتل دگر اندیشان و فعاالن سیاسی و مخصوصا رهبری را
در دادگاه علنی نبرد و گرنه برای او بسیار گران تمام می شود؟
آیا می دانستید که سعید امامی مدت بیست سال مجری تمام دستوراتی بود
کــه از رژیم به ا و ابالغ می شــد و او این مطلــب را در ضبطی که از او در
یوتیوب وجود دارد ،اقرار کرده است؟
آیا می دانستید که جمهوری اسالمی مهره های سوخته خود را با بیرحمی
تمام به قتل می رساند حتی اگر برای مدت بیست سال سر سپرده اوامر بی
چون و چرای آنها بوده باشند؟
آیا فکر نمی کنید که در صورتی که مهدی خزعلی قادر نباشد نقش دو گانه و
سفسطه گرانه و ریا کارانه خود را ادامه دهد ،با فاش شدن بیشتر دروغگویی
هــای ا و مانند مصاحبه آخر او با دکتر جالل ایجادی  ،رژیم او را به عنوان
یک مهره سوخته حذف کند؟
از  :آزاده یگانه
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دستور ویژه فرماندار گوین نیوسام برای استخراج نفت و گاز

3

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»

با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

نیوسام فرماندار کالیفرنیا فرماندار نخستین گام در راستای محدودسازی
استخراج نفت را برداشت.
بر اســاس مقــررات جدید ،هر گونــه چاه نفــت و گاز جدید باید از
خانهها مدارس و مراکز درمانی  ۳۲۰۰فوت فاصله داشــته باشد و در
مورد چاههای نفت کنونی همواره از نظر میزان آلودهسازی و گازهای
مســموم کننده زیر نظر باشند و رعایت منطقه فاصلهبندی از خانهها و
مدارس بر اســاس بوهای نامطبوع و خطرناک پراکنده شده در هوا نیز
کنترل و نظارت انجام شود و به ویژه این چاهها که در مناطق کم درآمد

خانوادههــای التین تبار و آفریقایی تبار قــرار دارد ،زیر نظارت قرار
بگیرد .
بر اساس این مقررات ۲ ،میلیون خانوار که در نزدیکی چاههای نفت و
گاز کنونی زندگی میکنند باید محل زندگی آنها در لوس آنجلس کانتی
و کرن کانتی که قلب پاالیشگاهها و چاههای استخراج نفت و گاز است،
از فاصله الزم برای رعایت بهداشت برخوردار باشند.

اداره راهسازی کالیفرنیا اعالم کرد که از آدینه تا نیمروز یکشنبه بخشی از
بزرگراه  ۱۰۱در دان تاون را برای تخریب پل خیابان ششم خواهند بست

این پل که  ۸۴سال از عمر آن میگذرد و تخریب آن به مدت  ۴۰ساعت،
گســتره  ۲/۵مایلی بزرگراه  ۱۰۱را در هر  ۲ســوی بزرگراه  ۱۰۱بسته
خواهد نمود ،محلی است که  ۲بزرگراه  ۱۰و  ۱۰۱از هم جدا میشوند
و در محل ورود به بزرگراههای  ۱۰ ،۵و  ۱۰۱اســت و این بســته بودن

310-477-7477

بزرگراه میتواند به بزرگراه  ۶۰نیــز تاثیر بگذارد و ترافیک را روانه آن
بنماید.
مرحله بعدی برای  ۴تا  ۶نوامبر از ســاعت  ۱۰شب تا  ۳پس از نیمروز
یکشنبه برنامه ریزی شده است.

تحقیق در مورد یافتن بخشی از اسکلت یک انسان در بزرگراه آغاز شد

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

پلیس راه کالیفرنیا اعالم نمود که در بزرگراه  ۹۱در نزدیکی خیابان بلوم
فیلد در شهر سری توس ،در ساعت  ۷/۴۰شب گذشته بخشی از اسکلت
انسان را یتفهاند و تحقیق پزشــکی برای تعیین هویت او و در انطباق با
پروندههای ناتمام پلیس در مورد افراد ناپدید شده ،آغاز گردیده است اما

به سبب این که در آغاز تحقیق هستند ،نمیتوانند جنسیت و یا سن فرد را
اعالم نماید و به نظر میآید که این اسکلت برای مدتی در کناره بزرگراه
بوده است و بنابر گزارش یک شهروند در باند غربی بزرگراه مشاهده شده
است.

www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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نویسنده :آزاده یگانه

اعتقاد مسلمانان پیرو والیت فقیه چیست؟

ببینید که چه ســاده می توان ثابت کرد که مسلمانان
پیرو والیت فقیه در حقیقت کافر هستند.
اگر مسلمانان پیرو والیت فقیه به «وحده ال شریک
له » «یعنی او یکی اســت و شــریکی ندارد» واقعا
اعتقاد داشتند  ،خودشان را شریک خدا نمی کردند
تا کسانی را به بهانه «مفسدین فی االرض» به قتل
برســانند و می گذاشــتند که خود خدای با قدرت
مطلقه شــان این کار را به تنهایی انجــام دهد و اگر
صالح می داند در یک لحظه راه نفس آنها را بدون
دخالت و فضولی آنها ببندد .آنها از یک طرف ادعا
دارند که خدا قدرت مطلقه است و بر همه چیز آگاه
است و توانایی انجام هر کاری را دارد ولی از طرف
دیگر ادعا دارند که خدای آنها برای کشتن این افراد
دارای قدرت مطلقه نیســت و به کمک آنهااحتیاج
دارد  .اینان مشــتی دروغگو هستند که در آگاهی و
قدرتو توانایی خدای خودشــان شک دارند و به
همین جهت فقط تظاهر به خدا باوری می کنند ولی
واقعا خدا ناباورند.
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اکام نیوز دروغ پراکن وزارت اطالعات جمهوری اسالمی
بهرام رحمانی کنشگر سیاسی طی یک نامه سرگشاده «اکام نیوز»
را که وابسته به وزارت جمهوری اسالمی ایران است را متهم کرده است که علیه او لجن پراکنی می کند.

متن نامه سرگشاده به شرح زیر است :

درباره تهدیدات و دروغگوییهای«آکام نیوز»
اطالعات جمهوری اسالمی برعلیه من!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

در پی تهدیدات مکرر از طریق ایمیل و باز جویی از من در رابطه با دادگاه حمید نوری دادیار زندان گوهردشت یک جامعه آزاد و برابر و عادالنه مبارزه میکنند .ایران تریبونال یک حزب سیاسی نیست بلکه یک نهاد مردمیست
و یکی از مسئولین اصلی کشتارهای دســتهجمعی زندانیان سیاسی در سال  ،۱۳۶۷اکنون خبرگزاری آکام نیوز  ،که توسط زندانیان سابق سیاسی و خانوادههای جانباختگان و فعالین سیاسی تشکیل شده و در جهت دادخواهی

دستپخت جدید وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران بر علیه اپوزیسیون و به ویژه اپوزیسیون کرد ،در تاریخ و حقیقتیابی تالش میکند .بهعالوه من عضو هیچ کدام از این احزاب و همچنین ایران تریبونال نیســتم .اما از
 ۲۴مهر  ،۱۴۰۰مطلبی سراپا دروغ محض و تهدیدآمیز علیه من(بهرام رحمانی) منتشر کرده است .البته قبال نیز از

مبارزات آزادیخواهانه و برابریطلبانه و عدالتجویانه آنها حمایت میکنم.

طریق ایمیل در معرض تهدیدهای مشابهی قرار گرفته بودم و رییس دادگاه نوری و همچنین پلیس امنیتی سوئد از جمهوریاسالمیایرانکهشاخصهایی جزفسادگسترده،تبهکاریافسارگسیخته،تروریسمدولتیوغارتگریهای

ن با خبر هستند .مضافا به اینکه وزارت اطالعات جمهوری اسالمی از طریق تماس تلفنی با یکی از نزدیکان من نجومی ندارد ،فاقد پایگاه مردمی در میان ملت ایران بوده و محکوم به شکست و نابودی محتوم خود است.
آ

در ایران تهدیدات خود را تکرار کرده و گفته است که به زودی سربازان گمنام امام زمان او را در استکهلم تکهتکه بار دیگر تاکید میکنم که من بهعنوان یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسالمی ایران نه از اینگونه تهدیدات
خواهند کرد.

الزم میدانم در اینجا قاطعانه تاکید کنم که من و بیشــماری دیگر ،افزون بر چهار دهه اســت که برای تحقق

هراسی دارم و نه در مقابل وحشیگریهای جمهوری اسالمی عقبنشینی خواهم کرد .مبارزه ما ،مبارزهای بر حق،

عادالنه ،آزادیخواهانه و برابریطلبانه و انساندوستانه است و به همین دلیل چنین مبارزهای به هیچوجه و تحت

آزادی ،برابری و برقراری عدالت اجتماعی در ایران مبارزه کردهایم و به تهدیداتی از این دســت کامال واقفیم و هیچ شــرایطی تعطیل بردار نیست و تا تحقق کامل همه آرمانهای خود با جدیت و تالش پیگر و تمام عیار ادامه

لذا نه دســت از مبارزه برحق و عادالنه خود علیه جمهوری اســامی بر میداریم و نه هراس و واهمهای از این خواهدیافت.

پنجشنبه ششم آبان  – ۱۴۰۰بیست و هشتم اکتبر ۲۰۲۱

عربدهکشیها خواهیم داشت.

شایان ذکر است که وزارت اطالعات جمهوری اسالمی مرا متهم کرده است که از حزب کمونیست ایران و سازمان ضمایم:

کردستان این حزب-کومهله و حزب حکمتیست و ایران تریبونال برای نوشتهها و افشا گریهای سیاسی خود مبالغ *لینک نوشته آکام نیوز :آکام نیوز ()akamnews.com

توگوی رادیو آوای زن استرالیا با بهرام رحمانی در رابطه با حاشیههای دادگاه حمید نوری در استکهلم.
کالنی دریافت کردهام .اکنون من ضمن محکوم کردن قاطع جعلیات مفتضح این حکومت مافیایی ،از کلیه نیروهای *گف 

سیاسی مخالف جمهوری اسالمی انتظار دارم که به حکم پرنسیپهای اخالقی و آزادیخواهانه ،صریحا ادعاهای لینک این گفتوگوhttps://youtu.be/KTpGD_FeKsI :
ت امر را در معرض آگاهی عمومی قرار دهند.
پوچ و بیاساس جمهوری اسالمی را تکذیب و واقعی 

توگو با بهرام رحمانی نویسنده و فعال
*جامعه_و_کارگران قســمت بیست و ســوم بخش دوم رضا کمانگر :گف 

شایان ذکر است که این احزاب و نهادها نه تروریست هستند و نه به دولتی وابستهاند .آنها با حمایت و پشتیانی سیاسی در مورد دادگاه حمید نوری در سوئد.

توگو/8PJJ72VBP0/https://fb.watch :
سیاسی و حمایت مالی اعضا و هواداران و دوستدارانشان در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی ایران و برپایی لینک این گف 

در کانون خبر:

یک آموزگار به سبب نمایش رقص بومیان سرخپوست آمریکا
به مرخصی فرستاده شد

یک آموزگار در ریورساید کالیفرنیا به سبب نمایش
رقص بومیان سرخپوست آمریکا و تقلید شیوه گویش
آنها ،با ویدئویی که از ســوی یکی از دانش آموزان
بومی تبار ضبط شــده بود ،تا تصمیمگیری نهایی به
م آموزگار در حالی که
مرخصی فرستاده شد .این خان 
بر سر خود از کاغذ رنگی ،نمایی از سربندهای بومیان
امریکا را گذاشته بود برای آموزش تاریخ در دبیرستان
به رقص و تقلید و صدا و گویش بومیان پرداخته و در
حالی که نشان میدهد که بومیان با تبر سر دیگران را
شکافتهاند ،نمایشی توهینآمیز را عرضه کرده است.
اداره آموزش ریورســاید با انتشــار بیانیهای ضمن
محکوم کردن رفتار این اموزگار اعالم نموده که این
رفتار نمایانگر دیدگاههای این اداره آموزش نیست و
تا تحقیق نهایی او را به مرخصی فرستادهایم.

مقررات ویژه برای شفافسازی کمکهای مالی به
نمایندگی از سیاستمداران
مقــررات ویژه برای شفافســازی کمکهای پشــت آن پنهان باشد ،شفاف شود و به آگاهی
مالی اهدایی به نمایندگی از سیاســتمداران از مردم برسد .بر اساس مقررات جدید ،مسئوالن
سوی ثروتمندان با چشمداشت لطف قانونی و و سیاســتمداران انتخابی باید محل اهدای این
سیاسی ،به اجرا گذاشته میشود.
کمکهای مالی را گزارش نمایند.
با این مقررات ،نام اهدا کننده باید اعالم شــود
و نمیتواند محرمانه بماند ،در انتخابات برای
نمونه ســال گذشــته یک میلیون دالر به جای
گوین نیوســام و  ۳میلیون دالر به جای اریک
گارستی به نامزدهای دیگر انتخابات اهدا شده
است.
گر چه قانون انتخابات اهــدای بیش از ۵۰۰۰
دالر از ســوی سازمانهای نیکوکاری را منوط
به شــفافیت میکند ،با مقررات جدید ،هنگام
اهدای کمک مالی باید اهدا کننده و سازمان او
روشن شود تا در صورتی که هدف ویژهای در

تغییر منطقهبندی حوزههای نظارتی
شورای شهر لوس انجلس آماده شد
تغییر منطقهبندی حوزههای نظارتی شورای شهر لوس انجلس
آماده شده و در پایان هفته آینده به شورای شهر ارائه میشود.
کمیسیون  ۲۱نفره تقســیمبندی منطقهها با رای  ،۱۵-۶نقشه
تقسیمبندی را تصویب نمود اما هنوز تصمیم نگرفته که کدام
یک از اعضا ،مسئولیت  ۲منطقه جدید یعنی غرب سن فرناندو
ولی و منطقــه بلندیهای هالیوود و گریفیت پارک و شــمال
هالیوود را باید به حیطه مسئولیت خود بیافزاید.
به نظر میرســد در این میان پائــل کریکوریان و نیتیا رامان ۲
نفر عضو شورای شهری باشند که منطقه آنها گسترش خواهد
یافــت و  ۲منطقه افزوده جدید تا انتخابــات آینده ،به حوزه
نظارتی آنها افزوده خواهد شد.

خانه سازی برای کهنه سربازان بی خانمان

اداره روابط عمومی رسیدگی به سربازان پیشین
آمریکا که از جنگها بازگشتهاند اعالم نمود که
برای بیخانمانی که از میان کهنه سربازان هستند
و به صورت چادرنشینی در غرب لوسآنجلس
در پیرامــون بیمارســتان  ۷۸زندگی میکنند،
مسکن تهیه خواهد نمود.
بر اساس برنامه اعالم شده از سوی وزیر روابط
امور سربازان پیشین ،نخست برای  ۴۰نفری که
در پیرامون بیمارســتان در برنت وود هستند تا
پایان نوامبر مسکن تهیه خواهد شد و برای ۵۰۰
نفر دیگر ،تا پایان دسامبر  ،۲۰۲۱مسکن آماده
خواهد شد.
بر اســاس آمار تهیه شده در میان بیخانمانها
در لوس آنجلس کانتی  ۳۹۰۰نفر از ســربازان
و نظامیان پیشــین آمریکا هســتند و هر بار در
انتخابات محلــی ،موضوع تبلیــغ نامزدهای
انتخابات برای پیروزی میشــوند و سپس به
فراموشی سپرده میشوند.
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طنز و خبر:

سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند :پروژه قارپ!
نمایشنامه پروژه قارپ در دو پرده ...
پرده اول – منزل یکی از ســرداران سپاه .تلفن زنگ می زند  ...الو! سالم
علیکم ،حاج آقا ســردار خرم؟  ...عابدین خرم :بله بفرمایید  ...تبریک
میگم حاج آقا ،جنابعالی برای استانداری آذربایجان شرقی انتخاب شدید
 ...خرم :خدا شما و آقا رو برای ما نگه داره سردار ،ممنونم ،فقط اینکه یه
از خدا بی خبری یه جوسازی مسموم علیه ما راه انداخته و دشمنان انقالب
حریــم خصوصی خانم بنده رو مورد هجمه قــرار دادن  ...صدای اونور
تلفن :میدونم حاج آقا ،یعنی همه ایران میدونن که حساب بانکی خانم شما
رو توی اینترنت گذاشــتن و  67میلیارد تومن هم توش پول بوده ،ناراحت
نباشــید همه رو تکذیب کردیم و گفتیم این ارقام نجومی رو با فتوشــاپ
درســت کردن تا آبروی نظام رو ببرن  ...عابدین خرم :پس خیالم راحت
باشه حاج آقا؟  ...بله دیگه شما فردا برو برای مراسم معارفه و دست خدا
به همراهت ...
پرده دوم – سالن اجتماعات استانداری آذربایجان شرقی ،تبریز  ...سردار
سابق عابدین خرم استاندار جدید در برابر حاضران ،پشت تریبون می رود
هلل رحمان رحیم و بهی
تا اولین ســخنرانی خود را ایراد کند  ...خرم :بسم ا
نستعین ،با سالم خدمت مقام معظم رهبری و آقا امام زمان (اول اسم خامنه
ای رو میگه بعدش امام زمان!) و خانواده های شهدا و جانبازان و ...

ناگهان صدای یک کشــیده افسری جانانه در بلندگوی سالن کنفرانس می
پیچه :قققققققققققااااااااارررررپپپپپپ  ...زننده کشــیده افسری :مرتیکه
مادرفالن ،خوارفالن بهمان کش مگه خودت خوار مادر نداری؟ خوبه منم
بیام زنتو بگیرم بهش توی ملع عام واکسن بزنم؟ واسه چی یه مرتیکه گردن
کلفت رو فرستادی زن منو واکسن بزنه؟ فکر نکردی یارو نامحرمه؟ ممکنه
موقع تزریق واکسن ،اشتباهی به جای سرنگ ،آمپول خودشو به زن مردم
بزنه؟ اگه زنم حامله شــده باشه چی؟ جواب بچه اشو تو میدی؟  ...بعد از
نیم دقیقه که همه از شوک اولیه این اتفاق بیرون اومدن ،محافظای استاندار
جدید ریختن سر زننده کشیده افسری و گرفتنش  ...زننده کشیده افسری
یکی از ســرهنگ های سپاه بود  ...بعدا اعالم شــد که در مراسم معارفه
اســتاندار جدید یک مشکل فنی پیش آمده بود که به فضل الهی و بیداری
سربازان گمنام امام زمان حل شد و بار دیگر توطئه دشمنان اسالم و انقالب
نقش بر آب شد  ...بعد از آن روز دیگر کسی سرهنگ علیزاده مدیر پروژه
قارپ را هرگز ندید!
توضیح :پروژه قارپ یکی از ســری ترین پــروژه های نظامی جمهوری
اســامی است که برای مقابله با پروژه هارپ ارتش امریکا بوسیله برادران
مخترع دستگاه کرونایاب مستعان  110طراحی و اجرا شده است .بر اساس
این طرح ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی سیلی محکمی (با صدای قارپ!)
به صورت دژمنان اسراییلی و امریکایی خواهد زد!

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:
یکی میگفت :باید از کنار مشکالت باسرعت عبور کنی و بگی“ :میگ میگ” ﮔﻔﺖ  :ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ
اما نمیدونست مشکالت نشستن رومون میگن“ :انگوری انگوری”!
ﭼﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ
*********
*********
از خاطرات یک داماد ...
حکمتیه؟؟؟
واال نمی دونم چه
تو گروه فامیلی بچه ها گفتن بریم این هفته پارک آبی.
قبل از اینکه ازدواج کنی یه دختر خوشکل پیدا نمی کنی بعد تو روز عروسی
من گفتم آبی و قرمزش فرقی نداره من اول تاب سوار میشم!
دخترای خوشکل دسته به دسته
نمیدونم لفت دادم؟ یا انداختنم بیرون!
با نظم و ترتیب یک جا نشسته!
*********
*********
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎﺩﺭ
من که خوابم میبره مامانم یه لحاف کرسی  ۲۰۰کیلویو
ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻧﻢ
از ارتفاع  ۲متری زارت میندازه روم
ﮔﻔﺘﻢ :ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ
پشت بندشم بابام که مثال حواسش نیست پامو لقد میکنه
ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡ
بعد که من مثل جن زده ها از خواب میپرم!
ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻧﻢ
ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ
دوتائی با هم میخندن میگن  :پدر سوخته الکی خودشو به خواب زده!
ﮔﻔﺖ :ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
*********
ﮔﻔﺘﻢ :ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ .
رفتم داروخانه داروهامو گرفتم ،فروشنده میگه  :دویستی داری؟؟
ﮔﻔﺖ :ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺫﻟﯿﻠﺖ ﮐﻨﻪ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﻻﻍ ،ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻢ!
*********
منم دست کردم تو جیبم یه چسب زخم دادم بهش
یارو داشت از دیوار باال میرفت،تا دید منو گفت:
خیلی منتظر این لحظه بودم باالخره انتقاممو گرفتم!
عموجان میشه کمک کنی گیر کردم
گفت:کمک میکنم ولی شما که عموی منی چرا نمیدونی اینجا خونه ماست؟ *********
*********
معلم به شاگرد میگه با میاد جمله بساز
نیمه شب از قلبم پرسیدم :چرا اندکی خواب هم به چشمان من نمی آید
شاگرد میگه  :حاال یارم میاد دلدارم میاد
گفت :چون بعدازظهر مثل خر خوابیدی!
الکی هم ادای عاشقارو درنیار!
معلمم میگه  :حاال صفرت میدم بگو ننت بیاد
واقعا از قلبم انتظار نداشتم
*********
خیییلی بی تربیت شده…
جدی پول میدین عینک آفتابی میخرین؟ ؟ ؟
*********
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ
ﻭﻗﺘﯽ
،
ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ
ﺭﻓﺘﻢ
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ
من با شماره چشم هفت به بابام میگم پول بده عینک طبی بخرم ،میگه پسرم
ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
این دنیا ارزش دیدن نداره!!!
ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ  :ﭼﺮﺍ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ ؟

از شبکه های اجتماعی:
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دو ســال پیش در چنین روزهایی بود که بهای بنزین در ایران وامانده به ناگاه از لیتری  1.000تومان شد بدآموز شــوریده و نماد بدی را به مشــتها میچالنند تا مرده اش را به زبالــه دان تاریخ اندازند .باالی 4
 3.000تومان (بهای آزاد) – واکنش خشــماگین مردم ،هزاران کشته بر جای نهاد (نیوزویک از  1500تن دهه آموزش و پرورش ســپاه و بسیج و غول تبلیغات شبانه روزی به گفته ی آخوندها «ایران را کرده بی
کشته یاد کرده  -ولی شمار درست را از پدران و مادران داغئاری باید شنید که به گفته ی آگاهان بومی از خداترین کشور دنیا!» – پاسخی به این پرسش ساده نمیدهند که چرا« :شمار جوانان بیزار از شیعه ،روز
 5.000تن فراتر میرود).
به روز رو به فزونی اند؟»
فراوانند آنانکه اولتیماتوم دو روز پیش ارتش پدافندی ی ایسرائل به اتمبازیهای رژیم دد و دیو را همریشه رژیم بدی که مردم کوچه و بازار و خیابان و دانشــگاه و کارخانه را از خود بیزار کرده ،آنانرا ناخواسته و
در یورش هکرهای کارکشته به سیستم سوخترسانی و گسترش آشفتگیهای سراسری در ایران میبینند که از از ســر ناامیدی به همکاری با برونمرزان واداشته تا آرزوی آزادی را در گریز از خانه یابند (فرار مغزها).
سال پیش آغازیده و شده کک تنبان آخوندها.
آگاهترین ناســازگاران با رژیم دد و دیو 43 ،سال پیش سازگاران با قانون و پیشرفت سراسری در ایرانی
مردم باور دارند هکرهای کارکشــته ،ماهها روی این برنامه کار کرده اند تا به ساختارهای زیربنایی دست آباد بودند.
یابند .برنامه ی انجام شده نمیتواند کار گروهی کوچک باشد .مردم دست همآنانی را پس پرده میبینند که هر روزی که از پدیده ی شومی به نام «انقالب شیعه ی اسالمی» گذشته ،شمار ناسازگاران ریز و درشت،
پرونده ی زندان اوین را گشــوده ،راه آهن سراسری را به دست انداز انداخته و فخری زاده را با تیربار از افزایشی چشمگیرتر یافته – هرچه چشم سینه چاکان شاه ستیز خیابانها گشوده تر شده ،کاله گشاد روی
راه دور زده اند .درونمرز و برونمرز باید همآهنگ بوده و همکاری کرده باشند تا چنین برنامه ای در پهنه سرشان را بی پرده تر دیده اند تا شمار پشیمانان افسرده ی اندوهگین را هر روز بیش از روز پیش بینیم.
ی کشور پیاده شود.
پدران و مادران خوش خیال شهرکها و روستاها که فرزندانشان را یکی از پس دیگری روانه ی میدان جنگ
بیزاران از رژیم آنرا واکنشــی میبینند دندان شکن در برابر تانکرهای نفتی که سرمایه ی مردم را به دست میکردند تا به پدافند از آب و خاک مام میهن پردازند ،امروز شــده اند پرچمداران ناسازگاری با رژیم دد
آدمکشان لبنان و سوریه و ونزوئال و چین میرسانند .شماری هم میگویند :کار خودشان است .میخواهند و دیو .چراکه فرزندان آن جانباختگان (شهدا) شده اند ستمدیده ترین بردگان کارتنخواب و گورخواب و
بهای بنزین را گرانتر کنند .اگر یورش سایبری کار کشوری دیگر بود ،شعارها باید تندتر میشدند.
کودک کار و کلیه و قرنیه و جنین فروش و خودسوز و خودکش و خودفروش!
برخی رسانه های درونزاد نوشتند« :یورش سایبری به پمپ بنزینهای سراسر کشور –  4300جایگاه بنزین کارشناسان آگاه خانگی ،آمار گرسنگان بیکار بی نان و آب و خانه (زیر خط فقر) را باالی  %35میشمارند و
در سراســر ایران از کار افتاد – چالشی جانگیر در برابر دولت – سوخترسانان سراسر کشور بسته و مردم بیزاران از رژیم را نزدیک  %95ارزیابی میکنند .هفته ی پیش یکی از آنها خود را در خیابان آتش زد .چرا؟
در شهرهای دور و نزدیک پریشانند .شاید بنزین گران شود و گواه آبان  98دیگری شویم!» (خبرگزاری ی نمیتوانســت خوراک روزانه ی همسر و سه فرزندش را فراهم کند! پدر دردمندی هم به گناه دزدیدن سه
ایسنا 26 ،اکتبر .)2021
بسته چیپس برای سه دختر گرسنه اش دستگیر ،به ده ماه زندان و  75تازیانه محکوم شد .مردم از دادستان
نیاز روزی  100میلیون لیتر بنزین در ایران به بهای  1500تومان هر لیتر (یارانه ای) که از دیروز به  8.000ناجوانمردی گله مندند که آن پدر بینوا را خوب میبیند ،ولی دزدیهای میلیاردی ی آخوندها را در دولت
تومان رسیده – میتواند برای بازیگران رژیم سودآور شود (بیگمان اگر بتوانند سر پا بمانند!).
دزدان چپاولگر نمیبیند.
دست اندرکاران اگر نتوانند هرچه زودتر درمانی بر نیش زهرین تازه یابند ،سیستم ترابری ی شهری ،بازار خودسوزی ی فرزند شهید برازیده در یاسوج و سیلی به گونه ی استاندار آذربایجان در برابر مردم به دست
و نیازهای روزانه ی مردم ،به ویژه رانندگان تاکسی (خدمات شهری) در برابر توفان پیش رو فرو خواهند فرزند شــهیدی دیگر (علیرضا جعفری) گویای خروش زنان و مردانیست که پدران خود را در پدافند از
ریخت .خشم فروخورده ی توده ای که از دیرباز آماده ی ترکیدن بوده ،چنگ در چنگ دژخیمان بگیر و رژیم از دست داده ،ولی گرسنه و بیکار و بی خانمانند .مردم این سیلی را بجا دیده و میگویند:
ببندچی ،دامنه ی درگیریهای گسترده را به ناکجاآبادی خواهد کشاند که کمتر کسی میتواند بیخ و بنش را
«حق با سیلی زننده اســت .زیرا استاندار دزد هرزه به پیمانهایش با مردم وفادار نمانده – دزدیده و زنان
بخواند.
مردم را به بستر کشیده!»
نه تب داغداران دی  96فروکش کرده و نه داغ کشتار آبان  98سرد شده – خون فرزندان ایرانزمین بر چنگ
همشهریان جوان خودسوز و هزاران مانند او هم به آخوندها میگویند:
دژخیمان مزدور آخوند هنوز نخشکیده – مشت کوبان چهار آبان (دیروز) بر چهره ی بدکیش ،با یکی دو
«ما خود را آتش نمیزنیم – دیر یا زود ،مردم دانه دانه تان را آتش خواهند زد .ملت را از شیعه بیزار کرده
کوبش همســنگ اگر پیگیر بماند ،همآورد را به زانو درمیآورد .جنگی روانی – میدانی ،مردم بیزار را به
اید .همه را مانند خودتان دروغگو بار آورده اید .جای شما زباله دان تاریخست( ».مجتبی زارعی ،رسانه
زنگ پایان رینگ فراخوانده تا پایان دوران شوم  43ساله را  85میلیون تن گروگان زندانی در خیابانها فریاد
ی کوچه 27 ،اکتبر .)2021
زنند.
چیدمان ناتوان و نادرست دولت دزد هرزه ای که آدمکشی کهنه کار آنرا رهبری میکند (آخوند رئیسی)،
هکرهای هشــیار ،بیل بوردهای دیژیتال را در سراسر کشــور هک کرده و درشت در دل آنها نوشته اند:
پیش از اینکه دولتی کارآمد و پاســخگو به نیازهای  85میلیون تن گروگان باشد ،دولتی گوش به فرمان و
«خامنه ای بنزین من کو؟» تا هراس جانگیر رهبر الدنگ را هزار چندان کنند (نامی که جوانان هممین بر
برآورنده ی نیازهای روانپریشی است به نام رهبر الدنگ.
آخوند خامنه ای نهاده و گروهی هم او را «سیدعلی گدای خامنه» میخوانند) .هراس آنگاه سگ کش میشود
مهره ی ایرانســوزی که  43سال به مردم دروغ گفته ،فرزندانشان را کشته ،ارزش پول ملی را  4500برابر
که گوشه و کنار  4300پمپ سوخترسان لنگ در هوا ،شماره تلفن دفتر رهبر خودخوانده را ( )64411به
کاسته ،آب و خاک و هوای کشور را آلوده – زیستبوم را به مرز نابودی رسانده ،آبروی ملی را باد هوا کرده
میلیونها بیننده نشان میدهند تا جانور را جابجا دقمرگ کنند.
تا ایران و ایرانی بدنام روزگار شــود – در گمانه ای خام و پوچ و تباه ،خود را «پیشــوای مسلمین جهان»
دشواری در کار پاالیشگاهها ،پیچیدگی در شیوه ی سوخترسانی و آشفتگی در داد و ستدها و برنامه های
میبیند! زکی!
اداری ی کشور ،بیش از آنی است که به سادگی بتوان درمانی برایش یافت.
ناسازگاران نوپرداز نوپای رژیم دد و دیو را این روزها میان مهره های سوگندخورده ای میبینیم که روزی
دست توانای اپوزیسیون درونمرز در دست کارشناسان برونمرز ،گوشه ای از سوراخهای بیشمار رژیم را
ســازگارترین بردگان گوش به فرمان رهبر بوده اند (زیباکالم و خزئلی و شــعله سعدی و نوری زادها کم
به دنیا نشان داده تا دستگاهی هزاردرز را همه ببینند که سر تا تهش را تپاله گرفته و رژیم نمیتواند شلوارش
نیستند .همه را همرده نبینیم) .ددان بدنامی چون محمود احمدی نژاد ،علی الریجانی ،حسن روحانی،
را باال بکشد! روی دیگر نمایشنامه ی کارآمد به دنیا نشان داده و میگوید« :هرکه ،هر دمی و هر جایی که
مهدی کروبی و مشتی بیکاره از ایندست به میدان آمده اند تا بر دوش دولتی وامانده جهند و چون گذشته
خواست ،میتواند انگشتی به یکی از درزهای هزاردرز برساند.
بتازند.
گروه زیرکی که خود را «گنجشــگ درنده» خوانده ،در جنگ با درندگان از ســال پیش تا امروز پنج بار
هریک به زبانی و آهنگی ،شــاخ و شانه ای میکشند بازی را برآشوبند (گزارشگر آژانس پارس و تسنیم،
به ســامانه های گوناگون کشور یورش آورده – بخوانید« :انگشــت به یکی از درزهای هزاردرز رسانده
وابســته به سپاه ،دوشنبه  26اکتبر  .)2021ناسازگاران نوپا در پی نیرومند ساختن شماری نوپرداز در دل
(بندرعباس – کمپانی ی آروان – وزارت راه و شهرسازی –دوربینهای مداربسته ی اوین – و امروز پمپها
رژیمند .گزارش باال مینویسد« :جبهه ی اعتدال نمیخواهد جزئی از نظام باشد!).
و منابع سوخترسان).
هیچیک از آنان تاکنون نکته ای از برنامه های پس پرده را رو نکرده اند .ولی به زودی از برخی داد و ستدها
سرکردگان هزاردرز اگر بنزین را از این پس ،ارزان کنند ،خود به خود وارفته و فروریزیشان را مهر و موم
کرده اند (نیش گنجشگ درنده ریز و درشتشان را دریده) – اگر گران کنند ،فرمان مرگ خود را دستینه کرده باید پرده بردارند.
آزردگان از بازی ی انتصابات  ،1400خود را رانده شده از دستگاهی میبینند که روزی سردمدارش بوده
و همگی میرسیم به پایان بازی .مردم هشیار شگفتزده بی رودربایستی از خود میپرسند:
«رژیم درنده ای که راه و روشی جز دریدن نمیشناسد – توان پدافند از پیش پا افتاده ترین زیرساختهای اند .امروز چاره را در ساختن جبهه ای تازه دیده اند تا دمی بتکانند و دوباره بشوند میداندار زورخانه ی
خودش را ندارد و نمیتواند درمانی برای دردهای بیشــمار شهروندانش یابد ،چرا نباید هرچه زودتر فرو نیرنگ (اعتدالیون) .کسی هست میانمان دســتینه ی فروش ایران به چین را در پیمانی  25ساله به دست
ریزد تا نزدیک  100میلیون تن آدم گرفتار ایرانی و سدها میلیون شهروند خاورمیانه از درد چکنم چکنمهای الریجانی فراموش کرده باشد؟
دمادم رها شوند؟ مردم ایران و جهان نمیخواهند بیش از این سرگردان هوسمندیهای بیجای مشتی آخوند گرایش به طالبان یا دوری از آنان آتش زیر خاکستری شده میان کله گنده های بی مخ که هر روز سختتر به
خودکامه در جنگ با این و آن بکشند و کشته شوند .دسته ی هار یا خودش باید کنار رود که کمترین زیانها جان هم میافتند (ستیر شیعه – سنی ،یا ستیز با باختر و ایسرایل؟) .آنها یورشهای پیاپی ارتش پدافندی ی
ایسرائل به پایگاههای رژیم در سوریه را میبینند .گسترش پیوندهای گرم صیون با کرانه نشینان خلیج پارس
را به دنبال خواهد داشت یا به دست مردم فرو ریزد که چند و چون پایانش را خدا داند!»
کارل گوستاو یونگ میگفت« :آگاهی آن گاهی ارزانی ات میشود که زخمی شوی .رنج درد نباید دردت را و اولدوروم بولدورمهای آذرآبادگان را به خوبی دنبال میکنند .خودزنی تنها چاره شده بی آنکه بتوانند گره
بیافزاید .نباید آنرا تاب آری – که باید آنرا دریابی .همین دریافت است که بیدارت میکند .بیدار که شدی ،ای از دشواریهای مردم بگشاید.
نومیدی ات از میان میرود تا بتوانی ناشدنیها را شدنی کنی( ».روانشناسی و دین ،برگردان به پارسی فؤاد بینش و منش اهرمن آسای رهبر الدنگ و دژخیمان گوش به فرمان ،ایسرائل را به کشورهای تازی نزدیکتر
کرده – نیشــی شده دردآور به جان رهبر وهمپالکیان تا هرچه سختتر نوش کنند و هرچه خاموشتر مانند.
روحانی ،چاپ فرانکلین تهران.)1974 ،
توفیر بزرگ رنگ و روی ناخشــنودان بیشمار امروزین با ناخرسندان دیروزین را آنجا یابیم که دیروزیان نخســتین پرواز ریاض – تل آویو و همکاری در رزمآیش نمایندگان ارتش امارات همشانه با ایسرائل و
جنگ میان دو دیو را جنگی میهنی انگاشتند و در پدافند از مام میهن ،نوجوانانشان را به میدان فرستادند همپیمانانش ،شد سیخی داغ بر پشت دست آنانکه ایران و ایرانی را باالی  4دهه زبون خواسته اند.
تا مین پاک کن آوردگاه دشمن شوند (جنگ هشت ساله  .)1988-1980امروز کاله گشاد را به کالهبردار تالش امامان سیزدهم – چهاردهم در شوخی ی پلشتین (فلسطین) که کوشیده اند خود را میان کشورهای
پس داده و بیزار از نیرنگ وی ،آرزومند فرو ریختنش شــده اند .رژیم دد و دیو را پلیدترین دشمن ایران همکیش ،سر و شانه ای باالتر نمایش دهند (رهبری ی مسلمین جهان) ،پرونده ی امامان دوازده گانه ی
و ایرانی میشناســند و یورش نیروهای ایسرائلی به پایگاههای اتمی – موشکی را یورش بیگانه به کشور پیشین را گشوده تا همه ببینند آنها هم بی بته گانی ایرانسوز از همین دست بوده اند ،نه چیزکی بیشتر و نه
ارزیابی نمیکنند – آنرا پدافند از خویش و روان پاره پاره ی فرندان خویش میبینند .همآنانی که در خیابانها چیزکی کمتر! شناخت نو ،شده پندی ارزنده برای فرزندان فردای آریابوم در کاستن از تنشها و گسترش
همزیستیها در خاورمیانه ای نیازمند آرامش و بهزیستی.
فریاد میزدند:
مردمی پارســی زبان ،پایبند به فرهنگ کهن خانگی که شمار بزرگی از آنان با پدیده ای من درآوردی به
«دشمن ما همینجاس – الکی میگن امریکاس!»
کاهلی اگر در انجام پیمانهای دیرین خویش سســتی کرده (از کارتر تا بایدن) ،دوستی دیرین با  27سده گویش آن ترک (سلطان سلیم قانونی – شیعه شــنیعه) میانه ای نداشته و ندارند ،هرچند  14سده مایه ی
هموندی ،دلیرانه به میدان آمده ننگ کاهلیها را بشــوید .دســت دولت دزدان را در دســتیابی به اسباب ننگشان مانده – میان همسایگانی با زبان و دین و فرهنگی که هرگز نتوانسته با ما همرنگ و همآهنگ شود،
تنها دیونه ای میتواند بپندارند که پرچم رهبری بر بیش از یک میلیارد تن از آنانرا به دوش دارد!
بازیهای اتمی ببندد تا توده ی دردمند در سایه ی تالش خویش به آرزوی دیرین دست یابد.
به دیگر سخن 85 ،میلیون تن زندانی در ایران ،از دولت دزدان بریده و گریبان رهبر الدنگ را گرفته اند .مالیخولیای رهبر بیمار ،زیان فراوان زاده – زیانی گزنده که چشــمان بسیاری را گشوده تا فردا را بهتر از
جوانان پرورش یافته و دســت آموز رژیم بد ،در روند  43ســاله ،همه وارونه کار شده اند – بر استادان دیروز بینند.
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مقاله:

«موسســه ترویج جامعه باز » ( )APOSدر سال  ۲۰۱۵میالدی با هدف گســترش و تقویت فرهنگ تحمل ،آزادی و
دموکراسی در آلمان تاسیس شد .اهداف اساسی این موسسه ،توسعه حقوق بشر و فرهنگ لیبرالی به منظور غلبه بر موانع
گسترش جامعه باز است .دو مقاله راست آزمایی زیر از نوشــته های نیلوفر غالمی است که در ترکیه زندگی می کند.

راستیآزمایی ادعای بهرام عیناللهی وزیر بهداشت :ایران قدرتمند است و به همین خاطر تحریم میشود

213-573-9635

راستیآزمایی ادعای بهرام عیناللهی وزیر بهداشت :ایران قدرتمند است و به همین
خاطر تحریم میشود.
نیلوفر غالمی ،همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز
بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشــت جمهوری اســامی ،در جلســه شــورای اداری
شهرســتانهای الر ،گراش ،اوز و خنج که در تاالر شــهر شهرستان خنج برگزار شد،
واکسیناســیون کرونا طی دو ماه اخیر در ایران را «ســریعترین در جهان» خوانده و با
اشاره به تحریمها گفته« :کشور ما قدرتمند است و به همینخاطر هم تحریم میشود».
اما چنین ادعایی چقدر صحت دارد؟ برای درک بهتر ادعای مطرح شــده هر دو بخش
صحبتهای عیناللهی را ارزیابی خواهیم کرد:
نگاهی به دادههای پایگاه « »Our World in Dataدرباره آمار واکسیناسیون کرونا در
کشورهای جهان نشان میدهد که تا نیمه مهرماه  ۱۴۰۰تنها  ٪۲۳از جمعیت مردم ایران
هر دو دوز واکســن کرونا را تزریق کردهاند .واکسنهایی که بهطور عمده« ،سینوفارم
چینی» و «آسترازنکای اهدایی کشورهای مختلف» بودهاند.
این در حالی اســت که کشورهای دیگر مدتهاست با ســرعت بخشیدن به تزریق
واکسن کرونا به شهروندان خود توانستهاند به ایمنی  ۷۰درصدی و یا بیشتر دست پیدا
کنند .در منطقه خاورمیانه و در اســرائیل  ۸۵درصد ،امارات متحده عربی  ۶۵درصد
و ترکیه  ۵۵درصد از شــهروندان دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردهاند و این روند
همچنان نیز ادامه دارد.
برای رسیدن به واکسیناسیون  ۷۵درصدی در ایران دستکم به  ۴۸میلیون دوز واکسن
نیاز است که به نظر نمیرســد با وضعیت موجود ،حکومت بهسرعت قادر به تأمین
این تعداد دوز واکسن باشد .از ســوی دیگر روند کند واکسیناسیون موجب شده که
عدهای از شــهروندان برای دریافت واکسن به کشــورهای دیگر همچون «ارمنستان»
ســفر کنند و ســاعتهای متمادی در صف مرزی ،برای ورود به این کشور و تزریق
واکسن بمانند .بنابراین ادعای بهرام عیناللهی درباره «سریعترین واکسیناسیون کرونا
در جهان» نادرست است.
راستیآزمایی ادعای بهرام عیناللهی وزیر بهداشت :ایران قدرتمند است و به همین
خاطر تحریم میشود.
اما آیا «ایران بهدلیل قدرتمند بودن تحریم میشود»؟
برای ارزیابی این بخش از ادعای عیناللهی با هم به چند شــاخص نظامی ،امنیتی و
اقتصادی نگاه خواهیم کرد .بر اساس رتبهبندی قدرت نظامی کشورها در سال ۲۰۲۱
ایران در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد و داشتن «سالح اتمی» یکی از شاخصههای

قدرت نظامی کشــورها به شــمار
میرود و به گفته مقامات اسرائیلی و

آمریکایی ،جمهوری اسالمی فاصله

کمی تا دسترسی به مواد الزم برای
ساخت سالح اتمی دارد.

از منظر شاخص صلح جهانی ،ایران
در میان  ۱۶۳کشــور در رتبه ۱۲۹

قرار دارد و به لحاظ خطرات امنیتی
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا،
ایران هشتمین کشور با ریسک امنیتی

باالست و شاخصهای اقتصادی،

امنیتی ،اجتماعی و بهداشتی موجود شرایط ایران را هم ردیف با کشورهای جنگزده
قرار دادهاند.

از دیدگاه اقتصادی ،ایران از جمله کشــورهایی با باالترین نرخ تورم اســت و بعد از
ونزوئال ،سودان ،لبنان ،سوریه ،سورینام ،آرژانتین و زیمبابوه در رده هشتم جهان قرار
دارد و بهدلیل عدم شــفافیت ،نبود حاکمیت قانون ،فساد سیستماتیک و عدم امنیت

اقتصادی ،گزینه خوبی برای کارآفرینی و سرمایهگذاری به شمار نمیرود.

بنا بر گزارش ســازمان شــفافیت بینالملل ( ،)Transparency Internationalایران

تحت حاکمیت جمهوری اسالمی از منظر شفافیت که یکی از شاخصهای حکمرانی

خوب به شــمار میرود ،در رده  ۱۴۹از میان  ۱۸۰کشور قرار گرفته و این پایینترین

رتبه در بیش از چهاردهه عمر جمهوری اسالمی است.

بنابراین ادعــای بهرام عیناللهی مبنی بر اینکه «ایــران بهدلیل قدرتمند بودن تحریم
میشود» کام ً
ال نادرست است.

آنچه باعث شــده ایران بیــش از چهاردهه تحت انواع تحریمهــا و محدودیتهای
بینالمللی باشــد ،حاکمیت جمهوری اسالمی اســت که بهجای اداره کشور و انجام

وظایف در قبال شــهروندانش ،همواره به دنبال «گســترش آشــوب و تروریسم در
خاورمیانه و جهان»« ،تالش برای ساخت ســاح اتمی»« ،موشکهای بالستیک» و

تالش برای «نابودی کشورها و دخالت و ایجاد ناامنی در آنها» بوده و بدون شک این

روند تا روزی که «جمهوری اسالمی» در قید حیات باشد ،ادامه خواهد داشت

آیا طبق ادعای وزیر علوم «دانشگاههای ایران در آسیا و دنیا سری در سرها دارند»؟
آیا طبق ادعــای وزیر علوم
«دانشگاههای ایران در آسیا
و دنیا سری در سرها دارند»؟
نیلوفر غالمی ،همکار ارشد
در موسسه ترویج جامعه باز
محمدعلی زلفــیگل ،وزیر
علوم ،تحقیقــات و فناوری
کابینــه ابراهیم رئیســی ،در
آیین افتتــاح و بهرهبرداری
از ســه خوابگاه دانشجویی
دخترانه دانشگاههای ارومیه ،سنندج و علوم پزشکی دامغان که روز ۲۷
مهرماه  ۱۴۰۰برگزار شده گفت« :دانشگاههای ما در آسیا و رنکینگ دنیا
ســری در سرها دارند و این نشان میدهد سرمایهگذاری ایران در بخش
علمی مؤثر بوده است».
این ادعا تا چه اندازه درست است؟
برای راســتی آزمایی ادعای زلفیگل به وبسایت Top Universities
که محبوبترین منبع دادههای مقایسهای در مورد عملکرد دانشگاهها در
جهان است ،سر زدیم .در لیست صد دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۲۱
نام هیچ دانشــگاهی از ایران به چشم نمیخورد .این در حالی است که
 ۲۶دانشگاه از آسیا در این لیست قرار دارند که بهطور عمده دانشگاههای
کشــورهای شرق و جنوب شرق آسیا همچون سنگاپور ،مالزی ،ژاپن،
چین ،تایوان و کرهجنوبی هستند.
اولین دانشــگاه ایرانی که در لیست دانشــگاههای برتر دنیا قرار دارد،
دانشــگاه صنعتی شریف با رتبه  ۴۰۹است .پس از آن دانشگاه امیرکبیر
با رتبه  ،۴۷۷دانشگاه تهران با رتبه  ،۵۹۱دانشگاه علم و صنعت با رتبه
 ،۶۵۰دانشگاه شیراز با رتبه  ۸۰۱و دانشگاه شهید بهشتی با رتبه ۱۰۰۱
در لیست دانشگاههای برتر جهان قرار دارند.
دانشــگاهها بر اساس شــش معیار ارزیابی میشوند :شهرت دانشگاه،

شــهرت در بازار کار ،نســبت اســتاد به دانشجو ،اســتناد به مقاالت،
پژوهشها و تحقیقات هر دانشکده ،توانایی جذب اساتید و هیئت علمی
بینالمللی و نسبت دانشجویان بینالمللی.
در لیست  ۱۰دانشگاه برتر آسیا نیز اثری از هیچ دانشگاه ایرانی نیست و
حتی دانشگاههای ایران در لیست صد دانشگاه برتر قاره آسیا نیز جایی
ندارند .دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه  ۱۱۱در آسیا اولین دانشگاه
ایرانی در لیست  ۲۰۰دانشگاه برتر آسیا است.
حتی در یک دهه گذشــته دانشــگاههای ایرانی ســیر نزولی داشتند،
برای نمونه در ســال  ۲۰۱۰دانشــگاه تهران رتبه  ۴۰۱جهان را داشته و
دانشــگاههای علم و صنعت ایران و شهید بهشتی نیز در طول یک دهه
اخیر در رتبههای بهتری نسبت به جایگاه کنونیشان قرار داشتند.
در مورد ردهبندی دانشــگاهها پیش از وقوع انقالب اســامی در بهمن
 ،۱۳۵۷اطالعات دقیقی در دست نیست ،اما دانشگاهها از جمله اولین
مکانهایی بودند که اندکی بعد با دستور شخص خمینی تعطیل شدند و
پروسه «پاکسازی» و «اسالمیسازی» به نام «انقالب فرهنگی» در آنها
به راه افتاد تا «آموزش ایدئولوژیک» جای خود را به آموزش آکادمیک
بدهد و حکومت اســامی بتواند از تحصیالت عالی و نظام دانشگاهی
برای تبلیغ «ایدئولوژی» خود استفاده کند.
بنابراین ادعای مطرح شــده توســط محمدعلی زلفیگل ،وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه «دانشگاههای ایران در آسیا و دنیا سری
در سرها دارند» ،تمام ًا نادرست است.
این ادعا در حالی مطرح شده که به اعتراف نهاد نمایندگی علی خامنهای
در امور دانشجویان خارج از کشور ،تعداد دانشجویانی که برای تحصیل
به خارج از ایران سفر میکنند ،ساالنه  ۲درصد رشد داشته و طبق آخرین
آمار ،تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور در سال  ۱۳۹۸حدود ۱۲۵
هزار نفر بوده است .زلفیگل باید به این پرسش پاسخ دهد که اگر کیفیت
تحصیالت عالی و دانشگاهها در ایران زبانزد است ،پس چرا دانشجویان
ایرانی کشورهای دیگر را برای ادامه تحصیل انتخاب میکنند؟

BeguMagu.com | Begu@BeguMagu.com

فضایی دیگر برای آزادی بیان و قلم درآتالنتا
شبکه جهانی زوم

Meeting ID 835 2645 1143 Password 86 25 60
?https://us02web.zoom.us/j/83526451143
pwd=cjgrdm1WcjZJelVNeVpReC9zUnlqZz09

ک شنبه  -هفتم نوامبر 6 -تا  8شب  -همین امسال
ی 

نظرخواهی از شما – سانسور– سازمانهای اجتماعی وسیاسی  -ترور شخصیت

موفقیت جهانی کانون  -عملکرد هییت مدیره  -بودجه ساختمان کانون
سمپاشی  -ماجرای پرچم  -سپاس و قدردانی و گله های بسیار!
تماس موقت ،کورش سلیمانی  ،فقط ایمیل  ،تکست و واتزاپ

Begu@beguMagu.com

(404) 444 – 8666

ی توانید میزبان وهمکار«کلوپ بگو مگو» باشید
بله ،حتا شما! هم م 
به همه فرصت مساوی  ،بدون در نظرگرفتن نژاد  ،دین ،مذهب
سابقه  ،تحصیالت  ،ریخت و قیافه وفهم وشعورداده می شود
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 8اکتبر تا  14اکتبر (  16مهر تا  22مهر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  7آبان  29اکتبر
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
انتشار اولين شماره روزنامه «آينه ايران» به مديريت امير خليلي
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت حسينعلى راشد ،مؤلف ،خطيب و سخنران
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
انتشار اولين شماره روزنامه «آينه ايران» به مديريت امير خليلي
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت حسينعلى راشد ،مؤلف ،خطيب و سخنران
هفتم آبان ماه برابر با  29اکتبر ،روز جهانی کورش بزرگ میباشد.

شنبه  8آبان  30اکتبر

 1303خورشيدى (  1924ميالدى)
زادروز مرتضى احمدى ،بازيگر ،گوينده و خواننده

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

سه شنبه  11آبان  2نوامبر
 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
كشف جناز ه متالشی شد ه علیرضا پهلوی برادر محمدرضاشاه پهلوی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت امیر شروان هنرمند تأتر و سینما.
 1333خورشيدى (  1954ميالدى )
كشف جناز ه متالشى شد ه عليرضا پهلوى برادر محمدرضاشاه پهلوى
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت امير شروان هنرمند تأتر و سينما.

چهارشنبه  12آبان  3نوامبر

 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت رسول پرويزى داستان نويس
 1385خورشیدی 2006
درگذشت شهريار پارســیپور كارگردان سينما و تلويزيون ( او از شركت
درگذشــت فریدون هویدا ،ســفیر سابق
كنندگان درتأسيس سينماى آزاد در پيش از انقالب اسالمى بود).
ایــران در ســازمان ملل ،بر اثــر بیماری
 1367خورشيدى (  2008ميالدى)
سرطان ،در سن  82سالگی در واشنگتن
درگذشت قيصر امين پور ،شاعرمعاصر
دی سی امریکا.
در بيمارستان دى در تهران .وى متولد
 1385خورشيدى  ( 2006ميالدى)
دوم ارديبهشت ســال  1338در گتوند
درگذشت فريدون هويدا ،سفير سابق ايران
خوزســتان بــود .از آثــار او مى توان
در سازمان ملل ،بر اثر بيمارى سرطان ،در
بــه « تنفــش صبــح» و «درکوچههاي
آفتاب»« ،آينههاي ناگهان»« ،گلها همه سن  82سالگى در واشنگتن دى سى امريكا.
آفتابگردانند»و «دستور زبان عشق» نام
پنجشنبه  13آبان  4نوامبر
برد.

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

 1343خورشیدی ( 1964میالدی)
یکشنبه  9آبان  31اکتبر
هلل خمینی به تركیه
تبعید آخوند روح ا
1357خورشیدی ( 1978میالدی)
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
اخطار دولت امریكا به اتباع خود برای خروج هرچه زودتر از خاك ایران
درگذشت يحيى دولت آبادى ،اديب ،شاعر و سياستمدار
مجموعه  4جلدي کتاب او باعنوان «حيات يحيي» از انتشــارات شــرکت 1358خورشیدی ( 197۹میالدی)
اشغال سفارت آمریکا ،در ایران.
کتاب
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
امضاى موافقت نامه تجهيزات دفاعى بين ايران و آمريكا
 1339خورشيدى (  1960ميالدى)
تولد شاهزاده رضا پهلوى در زايشگاه حمايت مادران و نوزادان در جنوب
شهرتهران
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
گشايش نخستين جشنواره بينالمللى
فيلمهاى كودكان در تهران.
 1398خورشيدى (  2019ميالدى)
درگذشــت رافی خاچاطوریان بازیگر
تاتر و شــومن رادیو و تلویزیون و فعال
سیاسی در مبارزه با جمهوری استبدادی
اســامی ایران در شهر گلندل در کانتی
لس آنجلس کالیفرنیا

دوشنبه  10آبان  1نوامبر
 1303خورشیدی ( 1924میالدی)
زادروز مرتضی احمدی ،بازیگر ،گوینده و خواننده

Iranian InformationCenter

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

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

287
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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پوزش دانشگاه ها ازاستادان و دانشجویان ژاپنی

پس از گذشت نزدیک به  ۸۰سال از جنگ جهانی دوم ،دانشگاه  USCو شماری
از دانشگاههای  UCاز رفتار خود نسبت به دانشجویان و به ویژه استادان ژاپنی تبار
پوزش خواستند.
دانشگاه  USCبه نمایندگی از سوی استادان و دانشجویان پیشین از دانشجویان و
استادان به سبب رفتار و تصمیمی که نسبت به  ۱۲۰دانشجو در سالهای  ۱۹۴۱تا
 ۱۹۴۲پیش آمده ،پوزش خواست.

دانشگاه میگوید این رفتار همواره لکه ننگی را که در کارنامه دانشگاه وجود دارد
به رخ کشیده است.
دانشگاه اشاره کرده است که دانشجویان ژاپنی و استادان دانشگاه ژاپنی تبار که در
آن ســالها مورد تحقیر و اهانت قرار گرفتهاند ،بخشی از خانواده  USCهستند و
باید از آنها پوزش خواست.
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