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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:

عذر خواهی دو قبضه از سازمان 
امنیت سابق کشور ) ساواک(

 کورش سلیمانی)زم( آتالنتا                        
صفحه ۲

حضور اتحاد سرخ و سبز در آمریکا یادآور 
استعمار سرخ و سیاه برای ما ایرانیان 

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

عکس ها در صفحه 3
ketab1@ketab.com

وام های کرونا 
یاری بلاعوض از سوی دولت 

هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها 
یاری بلاعوض از سوی دولت برای کسانی که 

تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

روبن دخانیان درگذشت

295295

روبــن دخانیان یکی از بنیانگذاران 
مجتمع فرهنگــی ارتص در منطقه 
ســن فرنانــدو ولی لــس آنجلس 
درگذشت. روبن دخانیان در سال 
1928 میلادی ) 1307 خورشیدی( 
در محله کلیمیان تهران) عودلاجان( 

به دنیا آمده بود.
تحصیــلات ابتدایی را در مدرســه 
صداقــت و متوســطه را در کالــج 
آمریکایــی هــا ) دبیرســتان البرز(  
تهران به پایان رســانید. او یکی از 
نخســتین یهودیان ایرانی بوده که 
به عنوان خلوتــص و به صورت 
قاچاق در سال 1945 پس از اتمام 
جنگ جهانــی دوم به ســرزمین 
اســرائیل سفر کرده اســت. در آن  
زمان اسرائیل هنوز استقلال نیافته 

بود و این ســرزمین تحت قیمومیت انگلســتان بود و 
انگلیسی ها به یهودیان اجازه مهاجرت به سرزمین آبا و 
اجدادی شان را نمی دادند. روبن دخانیان پس از چندی 
اقامت در اسرائیل و کار در کیبوتص به دلایل خانوادگی 
به ایران برمی گردد و در دانشسرای عالی تهران در رشته 
زبان انگلیسی به ادامه تحصیل می پردازد و هم زمان به 
کار در بازار اشتغال می ورزد و بازرگان موفقی می شود. 
بــا زمزمه انقلاب از ایران خارج و در لس آنجلس مقیم 

می شود. در سپتامبر 1979 مجتمع فرهنگی ارتص را در 
اداره ثبت کالیفرنیا به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی ثبت 
می کند و چند سال بعد آغاز به ساختن این مجتمع بزرگ  
را همراه با دیگر فعالان اجتماعی می نمایند. در کتابی که 
از سوی شرکت کتاب در مورد شادروان دخانیان در سال 
2013 منتشر شد از خدمات اجتماعی ایشان به تفصیل 
یاد شده است. در این کتاب نامه های متعددی از مشاهیر 
ایرانی و اسرائیلی خطاب به شادروان دخانیان درج شده 

است.

تیتر پرستیژ آنلاین: 
گلشیفته فراهانی بازیگر، 

خواننده و نوازنده 
ایرانی تجسم زیبایی و 

استعداد است

هیــچ چیــز ماننــد مجموعــه جواهرات 
 ،Sixième sens par Cartier برجســته
»کلکسیون حس ششم « که توسط کارتیه 
عرضه شده اســت شورانگیز بودن دنیای 

او را متوجه نمی شود.

عکس صفحات آغازین وصیت نامه حضرت عبدالبهاء که به زبان فارسی است منتشر شد

در خبری که از سوی مرکز جهانی بهائی مخابره 
شد آمده اســت : تصویری از صفحات آغازین 
وصیت نامه عبدالبهاء - ســندی که در سه بخش 
بین ســالهای 1901 تا 1908 نوشته شده است - 
برای اولین بار منتشــر شــده و در سایت بهاء در 

دسترس است. بانک رسانه.
این و اضافه شدن چهار تصویر تازه رنگ آمیزی 
شده از حضرت عبدالبهاء مصادف با ایام صدمین 

سالگرد رحلت ایشان بوده است.
بانک رســانه ای بهائی که در ســال 2006 ایجاد 

شد، تاکید کرده است که این بانک ، مخزن منابع 
بصــری برای جوامع سراســر جهان، ناشــران، 
روزنامه نگاران، فیلمبرداران و دانشجویان و غیره 

است.

کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری 
آمریکا ، وارد لوس انجلس کالیفرنیا شد

4 نفر را در ارتباط با دزدی های برنامه 
ریزی شده  از فروشگاه ها دستگیر کردند

باید برای موضوع تنهایی و
 انزوا چاره اندیشی کرد

لوس آنجلس توزیع برگه های استفاده 
از اتاق را برای بی خانمان ها آغاز نمود

https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112828
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تصویر هفته:                                              کورش سلیمانی)زم( آتلانتا                            

عذر خواهی دو قبضه از سازمان امنیت سابق کشور ) ساواک(

اگر روانشناسان، روانکاوان یا کشیش ها ) آمریکایی یا ایرانی  یا فرقی نمی 
کند(، مثل خیلی از رستوران ها که از هر از گاهی دو تا ساندویچ را به قیمت 
یک ســاندویچ می فروشــند، حاضر بودند در روش خــود تجدید نظری 
بکنند، آنوقت با کله به جانب آنان می دویدم و با چشمانی اشکبار و حالتی 
پشیمان تر از سگ، دستهایم را به هم قفل می کردم و جلوی آنها زانو می زدم  
ناله سر می دادم  و می گفتم از قضاوت عجولانه و نابخردانه ای که درباره دو 
تهمت ناروایی که به ســاواک زده شده بود و من احمق هم بدون تحقیق و 
بررســی آنها را باور کرده و شروع به پخش آنها کرده بودم، اظهار ندامت و 
پشیمانی می کردم و جملات »اشتباه کردم«، »غلط کردم« و هر جمله دیگری 
که به نظرم می رسید را بارها و بارها تکرار می کردم تا مگر از عذاب وجدانی 

که مدت مدیدی است گریبانگیر من بدبخت شده، رهایی پیدا کنم.
سینما رکس آبادان 

وقتی که خبر آتش زدن سینما رکس منتشر شد، بیشتر مخالفان رژیم سابق 
بدون اینکه به خاطر بیاورند که کسانی که سینماها و بانک ها را آتش می زدند 
همان تظاهر کنندگانی بودند که با شاه سر ناسازگاری داشتند و بدون اینکه از 
بمب گذاری هایی که در سینما توسط عوامل ضدرژیم می شد و گزارش آنها 
هم توســط اعلامیه هایی از طرف خود همان سازمان ها در اختیار مردم قرار 
می گرفت چیزی به یاد آورده باشند، خونشان به جوش آمد و با مشت های 
گره کرده به خیابان ریختند و نادانســته گناه این جنایت هولناک را به گردن 
رژیم شــاه و عوامل ساواک انداختند و عکس های طراحان و عاملان آن را 
چاپ کردند و به تفصیل در باره آن داد ســخن دادند و آتش سوزی سینما 
رکس و جزغاله شدن ۳۷۷ نفر در آن واقعه، تیشه محکم و آخرینی بود که 
بر پیکر رژیم لرزان پهلوی با بیرحمی فرود آمد و طومار فرمانروایی آخرین 

سلسله پادشاهی ایران در هم پیچیده شد. 
ولی چرخ بازیگر بازی دیگری برای ما رو کرد و چیزهای عجیب و غریبی 
از آستین بیرون آورد و بدانید که یواش یواش زمزمه این موضوع که ساواک 
نقش و دستی در این موضوع نداشته در میان ایرانیان پیچید و دستگاه های 
تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی هم انواع اقسام بد و بیراه و تهمت ها را نثار 
عامل آتش سوزی سینما رکس کردند و در این میان جوانی به اسم »حسین 
تکبعلی زاده« که عامل این کار بود در صدد تبرئه خود برآمد و می گفت این 
کار را در راه انقلاب و به توصیه حجت الاسلامی کرده که ضمن صحبت پیپ 

می کشید. 
به هر حال، تلاش مقامات جمهوری اســلامی ایران برای ساکت کردن این 
جوان به جایی نرســید و سرانجام در یک محاکمه او را به اعدام محکوم و 
زبانش را کوتاه کردند و چند نفر از مسئولان بیگناه سینما را هم با اتهاماتی به 

مجازات رساندند و بدین وسیله سرپوشی روی ماجرا گذاردند. 
سازمان های سیاسی و نویسندگان و هنرمندان آگاه و متعهد سهمی بزرگ در 
نشــان دادن واقعیت ها در این مورد دارند و پرویز صیاد با نمایش »محاکمه 
ســینما رکس« در کشــورهای مغرب زمین پرده از ماجرایی که در یکی از 
کشــورهای مشرق زمین افتاده برداشت و شما هم می توانید بدون اینکه به 
من اعتماد کنید با خواندن مطالبی در این مورد یا دیدن ویدیو یا دی. وی. 
دی به آنچه که از ابتدای شروع انقلاب تاکنون  کشور ما را تکان داد پی ببرید. 
... و اما اشــتباه بزرگ رژیم گذشــته و ساواک در اشتباه بزرگی که ما کردیم 
بی تاثیر نبود. رژیم گذشته حرف راست و درست به مردم نمی گفت. اخبار 
و حقایق معمولًا دســتکاری و تحریف می شد و ساواک برای مردم حالت 
هیولای وحشتناکی را داشت که همه جا مواظب مخالفان رژیم است و هر 
کس که کمی کله اش بوی قرمه سبزی بدهد بلافاصله »ساواک« سرش را زیر 

آب می کند. 
بله در کشــور ما رادیو، تلویزیون یا نشریه ای مستقل و آزادی که حقایق را 
آنگونه که بود و هســت به مردم بشناساند وجود نداشت و به همین خاطر 
حس عدم اطمینان و بدبینی و شایعه سازی و شایعه پراکنی بازار گرمی پیدا 
کرد و آن هنگام که ماموران رژیم سابق تلاش بر بیگناهی خودشان در فاجعه 
آتش سوزی سینما رکس کردند، موقعی بود که حنایشان دیگر رنگی نداشت 

و کسی قسم و آیه های آنان را به پشیزی نمی خرید. 

  در کانون خبر:

کورش سلیمانی)زم( آتلانتا
Kourosh454@gmail.com

کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا ، وارد لوس انجلس کالیفرنیا شد

کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با این که یکی از اعضای دفتر 
او به کرونا مبتلا شده است، وارد لوس انجلس کالیفرنیا شد.

کامالا هریس که شب گذشته برای گذراندن پایان هفته و روزهای تعطیل به 
سوی لوس انجلس پرواز کرده است، یک روز پیش از پرواز با کارمندی که 
پاسخ آزمایش او مثبت است در تماس بوده و با این که کامالا هریس واکسینه 
شده است و نوبت سوم را نیز تزریق کرده، روز گذشته و یک هفته پیش از 

آن آزمایش کرونا داده و نتیجه آن منفی بوده است. 
ناگفتــه نماند که کامالا هریس، تا آغاز ســال نو میــلادی ۲۰۲۲ در جنوب 

کالیفرنیا خواهد ماند. 
از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور امریکا نیز پیش از پرواز به کارولینای 
جنوبی و سپس ایالت دلاور، با یکی از کارکنان دفترش که مبتلا بوده تماس 

داشته است. 

۴ نفر را در ارتباط با دزدی های برنامه ریزی شده 
از فروشگاه ها دستگیر کردند

اداره پلیس چینو هیلز اعــلام کرد که 4 نفر را در ارتباط با دزدی های برنامه 
ریزی شده از فروشگاه ها دستگیر کرده است

اداره پلیس چینو هیلز اعــلام کرد که 4 نفر را در ارتباط با دزدی های برنامه 
ریزی شده از فروشگاه ها دستگیر کرده است. این چهار نفر که دختر هستند 
پس از گزارش تلفنی فروشــگاه پوشــاک Old Navy، اتوموبیل مشکوک 
 Old را متوقف کرد و از درون آن پوشــاک دزدیده شــده از فروشــگاه های

Navy، Target، H&M و Forever 21 را یافت و پوشــاک به دست آمده 
را همراه با دستگیر شدگان به بازداشتگاه لوس آنجلس کانتی در غرب لوس 

آنجلس منتقل کرد. 
پلیس درخواســت نمود در صورت مشــاهده این گونه دزدی ها، دخالت 

نکنید و تنها با پلیس تماس بگیرید تا آنها را دستگیر بنماید. 

باید برای موضوع تنهایی و انزوا چاره اندیشی کرد

 شــورای ناظران لوس آنجلس کانتی در نشســت این هفته خود افزون بر 
طرح موضوع بی خانمانی، جرائم ناشــی از تنفر و مشکل زندان نوجوانان 
به یک موضوع اســتثنایی دیگر نیز رسیدگی کرد، موضوع »تنهایی و انزوا« 
که موضوعی فردی است اما در دوران کرونا، مشکلات بیشتر خود را نشان 
داده و باید برای آن چاره اندیشی نمود پیش از آن که به یک مشکل فراگیر 

جامعه تبدیل شود. 

هیلدا ســولیس از ناظران لوس آنجلس کانتی که این موضوع را به نشست 
معرفی نموده است، اعلام کرد که این موضوع، یک روند کشنده پنهان است 

و باید پیشگیری و درمان شود. 
دکتر استیو کول، استاد دانشگاه UCLA در دانشکده پزشکی مشکل تنهایی 
را همانند تقویت کننده برای رشــد بیماری های قلب، ســرطان و آلزایمر 

می داند و تاثیر روانی این مشکل، ستیز با اضطراب است.
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ادامه مطلب از صفحه: ۱ 

تیتر پرستیژ آنلاین: گلشیفته فراهانی بازیگر، خواننده و نوازنده ایرانی تجسم زیبایی و استعداد است
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مقاله:

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
 عباس پهلوان منتشر شد

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

310-477-7477

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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حضور اتحاد سرخ و سبز در آمریکا یادآور 
استعمار سرخ و سیاه برای ما ایرانیان 

ابتدا این مقاله را مطالعه و سپس در ادامه برای یادآوری و 
مقایسه نامه احمد رشیدی مطلق را که در 17 دی ماه 1356 

در روزنامه اطالعات نوشته شد را بنگرید.

اتحاد سرخ و ســبز، همکاری فزاینده بین گروه های مترقی رادیکال 
)سرخ ها( و اسالم گرایان )سبزها(، به ویژه سازمان های آمریکایی که با 

ایدئولوژی اخوان المسلمین هم خوانی دارند.
در 21 ســپتامبر 2021، دولت اســرائیل از اقدام به تهیــه و ارائه لایحه ای 
توسط نمایندگان به اصلاح جناح مترقی حزب دموکرات در کنگره آمریکا 
که حذف یک میلیارد دلار برای سیســتم دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل 
را درخواســت می کرد، حیرت زده شد. اگرچه مجلس نمایندگان دو روز 
بعد با اکثریت عظیمی این لایحه را رد کرد و بودجه را تصویب کرد، اما این 
رویداد بی ســابقه نتیجه تغییر اساسی واشنگتن و نفوذ فزاینده جریان های 
ایدئولوژیک بر سیاســت خارجی آمریکا در خاورمیانه و در قبال اسرائیل 

است.
تا حد زیادی، این تغییر اساسی نتیجه یک پدیده اجتماعی است که از اروپا 
به ایالات متحده مهاجرت کرده اســت  و به اتحاد سرخ سبز معروف شده 
است ) شاه فقید ایران آن را ارتجاع سرخ و سیاه می نامید( - یعنی همکاری 
فزاینده بین گروه های مترقی رادیکال )سرخ ها ( و اسلامگرایان )سبزها(. به 
ویژه به  آن دست سازمان های آمریکایی که با ایدئولوژی اخوان المسلمین 

هم خوانی  می کنند.
این همکاری نتیجه دو تحول متمایز است که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت 
جوامع یهودی و دولت اســرائیل در ایالات متحده دارد: حذف اسرائیل و 
یهودیان در گفتمان مترقی کنونی و تقویت سازمان هایی مانند جنبش اخوان 

المسلمین که از نظر ایدئولوژیک به آن وابسته هستند. 

محو اسرائیل و یهودیان در گفتمان مترقی

نخســتین تحول، تقویت هویت سیاســی در ایالات متحده و تأثیر جنبش 
مترقی بر گفتمان رسانه های اصلی است. دو قطبی شدن سیاسی و اجتماعی 
باعث دوگانگی گفتمان مترقی کنونی شده است. معمولًا بر اساس موقعیت 
اجتماعی و رنگ پوست، گروه ها به عنوان ممتاز و یا به عبارت دیگر تحت 

ستم طبقه بندی می شوند.

در حالی که بسیاری از اهداف اجتماعی جنبش مترقی قابل ستایش هستند، 
ســاختار این گفتمان منجر به جریانی می شــود که مــن آن را »محو کردن 
یهودی-اسرائیلی« می نامم. به عبارت دیگر، از آنجا که نمونه اولیه تبعیض 
در ایالات متحده بر اســاس تاریخ جامعه ســیاه پوســتان است، یهودیان 
اغلب در گفتمان مترقی به عنوان سفیدپوست و ممتاز فهرست می شوند. 
در نتیجه، گفتمان مترقی نمی تواند بســیاری از جنبه های هویت یهودی و 
زندگی جمعی را که نتیجه تاریخ بسیار پیچیده تر و واقعیتی ظریف تر است، 
به تصویر بکشــد. این اغلب منجر به کم اهمیت جلوه دادن شدت تهدید 
یهودی ســتیزی می شود. به همین ترتیب، از آنجایی که دولت اسرائیل به 
عنوان یک نهاد اســتعماری سفیدپوست اروپایی معرفی می شود، بسیاری 
از مترقیان نمی توانند شرایط و چالش های منحصربه فرد پیرامون تأسیس و 

موجودیت دولت یهود را درک کنند.

ظهور سازمان های آمریکایی وابسته به اخوان المسلمین

از زمان تأســیس آن در مصر در ســال 1928، جنبش اخوان المسلمین به 
یکی از مهم ترین جنبش های اسلامگرا در جهان تبدیل شده است، اگرچه 
ســازمان هایی که در خارج از خاورمیانه با نام آن شــناخته می شوند هیچ 

وابستگی رسمی به آن ندارند.
اخــوان المســلمین برنامه ای محافظــه کارانه و بنیادگرا دارد و بر اســاس 
دیدگاهی مبتنی  بر ایجاد خلافت هدایت می شــود. این جنبش بخشی از 

اسلام سیاسی )یا »اسلام گرایی«( تلقی می شود، الگویی که معتقد است اسلام 
باید زندگی اجتماعی و سیاســی را هدایت کند و سازمان هایی را مشخص 
می کند که می کوشند به بازیگران سیاسی مشروع تبدیل شوند و مشروعیت 
نهادهای دولتی را تضعیف نکنند. مانند ســلفی القاعده و داعش(. به این 
ترتیب، با وجود دیدگاه رادیکال خود، این جنبش عملگرایی تاکتیکی قابل 

توجهی را نشان می دهد.
علاوه بر این، جنبش جهانی اخوان المســلمین بیــش از هر زمان دیگری 
غیرمتمرکز اســت، به گونه ای که انسجام جنبش را به چالش می کشد. به 
عنوان مثال، حماس که با نام اخوان المسلمین در غزه تأسیس شد، حزب 
رعام اسرائیل را که ریشه در اخوان المسلمین دارد و در حال حاضر بخشی 
از ائتلاف دولتی اســرائیل است، دشــمن ایدئولوژیک خود می داند. مثال 
دیگر شــکاف واضح نســل ها  در رابطه با LGBTQ بین جوانان مسلمان 
متولد آمریکا و نسل مهاجر والدینشان است. علیرغم این تغییرات اساسی، 
این ســازمان ها همچنان دیدگاه، دســتور کار و پیوندهــای ایدئولوژیکی 

مشترک دارند.
حملات 11 سپتامبر عواقب جدی برای مسلمانان آمریکا داشت که موجی 
از اقدامات ضد اسلامی و سیاست های داخلی سختگیرانه را تجربه کردند. 
بسیاری از آنها دوره ریاست جمهوری ترامپ را نقطه ضعف می دانند، در 
حالی که انتخاب یک دولت دموکرات به عنوان یک فرصت تاریخی تلقی 

می شود.
استراتژی و سطح سازماندهی اسلام گرایان باعث نفوذ روزافزون آنها شده و 
می شود. آنها اغلب از استفاده از سکوهای دیپلماتیک و سازمانهای روابط 
عمومی که به وســیله قطر و ترکیه تاسیس شــده اند و همچنین از پلتفرم 
های رســانه ای مانند شبکه تلویزیونی »الجزیره قطر « و کانال های شبکه 
های اجتماعی +AJ ســود می برند. تعدادی از اعضای جناح مترقی حزب 
دمکرات اغلب در رویدادهای ضد اسرائیلی که توسط این سازمان ها برگزار 

می شود شرکت می کنند.
اکثر مسلمانان آمریکا احتمالًا با اخوان المسلمین هم خوانی  ندارند. با این 

حال، سطح
 تشــکل ها و اســتفاده از پلتفرم های فوق الذکر، جایگاه غیررسمی اسلام 
گرایان را به عنوان نماینده جامعه مسلمانان در نزد مقامات اجرایی آمریکا 

به دست آورده اند.

اتحاد سرخ و سبز و سیاست ایاالت متحده در خاورمیانه

به عنوان یک پدیده اجتماعی، ائتلاف ســبز و ســرخ در اروپا ظهور کرد، 
با برنامه ای که شــامل عناصر آشــکار ضد غربی، ضــد آمریکایی و ضد 
صهیونیســتی بود. علیرغم اختلافات و حتی دیدگاه های متضاد میان چپ 
رادیکال و اسلام سیاسی، همکاری آنها عمیق و در تلاشی فکری و فلسفی 

برای مشروعیت بخشیدن به آن است.
در ایــالات متحــده، این همــکاری با فرآیند »پیشــرفت« ســازمان های 
اخوان المسلمین تسریع می یابد که به تدریج شعارها و بخش های خاصی 
از دســتور کار جنبش مترقی را اتخاذ می کنند. سازمان هایی مانند شورای 
روابط آمریکایی-اســلامی )CAIR( که ده سال پیش در دادگاه فدرال متهم 
به عضویت در شــبکه ای بود که از تامین مالی تروریسم حمایت می کرد. 
این سازمان  در خط مقدم مبارزه برای عدالت اجتماعی به عنوان بخشی از 
کمپین مرفه کردن زندگی سیاه پوستان را بر عهده دارد و همچنین اصلاحات 
در رفتار با زندانیان را ترویج می کند و از حداقل دستمزد بالاتر حمایت می 

کند.
این رویکرد ظاهراً مبتنی بر ســنت آمریکایی تعهد بــه ترویج ارزش های 
لیبرال دموکراتیک و حقوق بشــر در جهان و اجماعــی که امروزه روز  در 
ایالات متحده در مورد محدود کردن دخالت نظامی آمریکا در جهان جریان 
دارد. با این حال، این تصور از سیاســت خارجی ایده آل آمریکا، تفسیری 
منحصر بفرد از خاورمیانه ای است که اخوان المسلمین در دستور کار خود 
قرار داده است. به عنوان مثال، در حالی که سازمان های بین المللی حقوق 
بشر به شدت از اکثر کشورهای خاورمیانه ، به دلیل تمایل آنها به سرکوب 
اعتراض از طریق نظارت و زور، انتقاد می کنند. ائتلاف ســبز و ســرخ در 

ادامه مطلب در صفحه5    
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 ادامه مقاله »حضور اتحاد سرخ و سبز در آمریکا یادآور استعمار سرخ و سیاه برای ما ایرانیان«

ایالات متحده انتقاد خود را تقریبًا منحصراً بر محور کشورهای طرفدار غرب 
متمرکز می کند،  که دشمنان ایدئولوژیک محور اخوان المسلمین به رهبری 

قطر و ترکیه هستند.
اگرچه رویکرد سیاســت خارجی سرخ و سبز رویکرد مسلط دولت فعلی 
نیســت، نفوذ آن در واشــنگتن به گونه ای افزایــش می یابد که چالش های 
جدیدی را برای اسرائیل از چهار طریق مختلف ایجاد می کند. اولًا، در حالی 
که ائتلاف سرخ و سبز در حال حاضر قادر به چالش کشیدن روابط ویژه بین 
ایالات متحده و اسرائیل نیست، گفتمان در مورد اسرائیل را تغییر می دهد. 
دوم، به نظر می رســد که اتحاد سرخ و سبز بر تغییر سیاست دولت ایالات 
متحده در قبال متحدان سنتی طرفدار غرب آمریکا تأثیر گذاشته است. مهار 
شتاب عادی سازی توافقات ابراهیم از عوارض این روند است. ثالثًا، ائتلاف 
سرخ و سبز شور و شوق زیادی نسبت به جمهوری اسلامی ایران نشان نمی 
دهد، اما دستور کار آن جمهوری اسلامی ایران را تقویت می کند، زیرا محور 
کشورهای عربی را که در مقابل آن ایستاده اند، تضعیف می کند. این نتیجه با 
بی تفاوتی در بین سازمان های اتحاد سرخ و سبز پذیرفته می شود، زیرا از 
نظر بسیاری از مترقیان جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای ایالات متحده 
نیست و از نظر سازمان های اخوان المسلمین مبارزه با کشورهای مسلمان 
ســنی طرفدار غرب از اهمیت بیشتری برخوردار است.  چهارم، در حالی 
که جریان های مترقی در مورد جمهوری اسلامی ایران سکوت می کنند که 
آنها در حمایت از حماس بســیار فعال و کاملا آشکارا این حمایت را بروز 
می دهند. این حمایت از حماس و نه از گروه های سکولار-لیبرال فلسطینی 
که ظاهراً با روند سیاسی شناسایی می شوند، ممکن است تعجب آور باشد. 
اما این حمایت نتیجه مســتقیم ائتلاف مترقی )سرخ( با سازمان های اخوان 
المسلمین )سبز( است که با حماس که به عنوان شاخه ای از اخوان المسلمین 

در غزه تأسیس شده است، همدردی می کنند.
شــرم آور اســت که امروزه هیچ تلاش سیستماتیک گســترده ای از سوی 
یهودیان برای به چالش کشیدن پاکسازی یهودی-اسرائیلی در گفتمان مترقی 
وجود ندارد. دلیل آن این اســت که جامعه یهودی معاصر از نظر سیاسی، 
اجتماعی و ســازمانی دو قطبی شده اســت و هیچ درک مشترکی در مورد 

چالش وجود ندارد.
علاوه بر این، چارچوب محو اسرائیل-یهود توسط تعداد نگران کننده ای از 
یهودیان که خود را سفیدپوســت و ممتاز می دانند درونی شــده است و در 
نتیجه چالش هویت یهودی در ایالات متحده را تشدید  و انسجام جامعه را 
تضعیف می کند. جای شکفتی نیست که جامعه یهودی در تلاش برای ایجاد 
یک جبهه منســجم و متحد در برابر این چالش موفق نبوده است و شکاف 

بین اسرائیل و بسیاری از یهودیان آمریکایی در حال افزایش است.
علاوه بر این، رهبران و گروه های مترقی ) ســرخ( به ندرت یهودی ستیزی 
صریحی را که از ســوی رهبران ســازمان هایی که به عنوان اسلام گرا) سبز( 
شناخته می شــوند، محکوم می کنند. در حالی که محو اسرائیل و یهودیان 
در گفتمان مترقی اغلب نه بر اساس نفرت، بلکه بر اساس ساختار  گفتمانی 
اســت که با اسلام گرایان دارند، »کارت اسلام هراسی« از یک طرف و شاید 
»توقع کم در مورد نژادپرستی » وجود یهودی ستیزی خام را در سرخ و سبز 

امکان پذیر می کند. 
چه کاری می توان انجام داد؟

جامعه یهودی آنقدر قطبی شده است که نمی توان انتظار بسیج »کل« یا تکرار 
بسیج شدن  را داشت که در گذشته مشخصه جامعه یهودی بود. با این حال، 
به احتمال زیاد امکان بسیج ده ها سازمان، حتی بدون اجماع در همه موارد 
برای دستیابی به یک مخرج مشترک مورد نیاز برای تغییر حرکت در گفتمان 
فعلی وجود دارد. این مجموعه حیاتی باید ترکیبی را شامل شود که شامل 
تشکیلات یهودی، سازمان های روابط اجتماعی، بشردوستان، سازمان های 
چپ، و »جوامع در حال تکوین، مانند جامعه مهاجران اسرائیلی و یهودیان 

روسی زبان است.
کلید چنین بسیج در توانایی رهبری یهود برای ایجاد درک مشترک از چالش 
و ایجاد یک چشــم انداز گالوانیزه است. توصیه می شود که تلاش ها برای 
القای درک مشــترک در رابطه با چالش، بر تهدید ناشــی از محو یهودی -

اسرائیلی و بر کل فرهنگ بیداری در برابر اتحاد سرخ و سبز متمرکز شود. 
فعالیت هدفمند علیه محو یهودی-اسرائیلی که به زبان سیاست باید  »تکلم 
می کند« ، ممکن است مبنای خوبی برای ایجاد ائتلاف های گسترده باشد که 
هم شامل سازمان های غیر تشکیلاتی لیبرال و هم تشکیلات یهودی می شود.

جامعه یهــودی می تواند از این فرصت منحصر به فرد برای ارائه دیدگاهی 
برای جامعه که بر »بازسازی مرکز یهودیان« و تقویت انسجام داخلی جامعه 
بر اســاس دیدگاه مردمی تمرکز دارد، استفاده کند. چنین دستور کار دارای 
پتانسیل واقعی برای تقویت مؤثر هویت یهودی و قرار دادن جامعه یهودی در 
خط مقدم بازسازی گفتمان سیاسی رسانه های اصلی است. همچنین ممکن 
است برای اکثریت ساکت یهودیان و جوامع نوظهور، مانند یهودیان روسی 
زبان، طنین افکن شود. در این جامعه طبقه جدیدی از نیکوکاران، فعالان، 
و روشنفکران جوان ظهور می کنند که معمولًا یک برنامه قوی طرفداری از  
اسرائیل را دارند. حداقل تا حدی، این ظهور واکنشی به پاکسازی یهودیان 
اسرائیلی است، که از نظر آنها به موازات تلاش برای محو هویت یهودی در 

اتحاد جماهیر شوروی اجرا می شد.
در نهایت، ممکن اســت فرصتی برای اســتفاده از پارادایم توافق ابراهیم و 
خنثی کردن دکترین اخوان المســلمین نیز وجود داشته باشد. چنین تلاشی 
می تواند با همکاری با ســازمان های مســلمان محلی و همچنین همکاری 
با فعالیت های لابی گری موجود کشــورهای پیمان ابراهیم به منظور از بین 
بردن روند عادی سازی در خاورمیانه دنبال شود. همچنین می توان »باتری 
مشروعیت« اسرائیلی-یهودی را از طریق پروژه های تیکون اولام مشترک با 

کشورهای پیمان ابراهیم شارژ کرد.
لطیفه ای قدیمی داستان پیرمرد یهودی را روایت می کند که روز به روز برای 
پروردگارش دعا می کنــد و از خداوند التماس می کند که به او اجازه دهد 
در قرعه کشی برنده شود، تا اینکه حتی خدا نیز برای او ترحم می کند و از 
او می خواهد که در نیمــه راه با او ملاقات کند و بلیط بخت آزمایی بخرد. 
به همین ترتیب، ما نباید انتظار داشته باشیم که پاکسازی اسرائیل و یهودیان 
و بیان یهودستیزی از اتحاد قرمز-ســبز به سادگی از بین برود، بدون اینکه 

تلاشی جدی برای به چالش کشیدن آنها انجام شود.

متن مقاله احمد رشیدي مطلق 
در روزنامه اطالعات 17 دی ماه 1356

اســتعمار سرخ و سیاه این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشوراي حسیني 
بار دیگر اذهان متوجه استعمار سیاه و سرخ یا به تعبیر دیگري اتحاد استعمار 
کهن و نو شده است.استعمار سرخ و سیاهش ، کهنه و نویش، روح تجاوز و 
تسلط و چپاول دارد و با اینکه خصوصیت ذاتي آنان همانند است، خیلي کم 
اتفاق افتاده است که این دو استعمار شناخته شده تاریخ با یکدیگر همکاري 
نمایند، مگر در موارد خاصي ، که یکي از آنها همکاري نزدیک و صمیمانه 
و صادقانه هر دو اســتعمار در برابر انقــلاب ایران بخصوص برنامه مترقي 
اصلاحات ارضي در ایران اســت. سرآغاز انقلاب شاه و ملت در روز ششم 
بهمن ماه 2520 شاهنشاهي استعمار سرخ و سیاه ایران را که ظاهرا هر کدام 
در کشور ما برنامه و نقشه خاصي داشتند با یکدیگر متحد ساخت، که مظهر 
این همکاري صمیمانه در بلواي روزهاي 15 و 16 خرداد ماه ۲5۲۲)۱34۲) 
در تهران آشــکار شد. پس از بلواي شــوم 15 خرداد که به منظور متوقف 
ساختن و ناکام ماندن انقلاب درخشان شاه و ملت پایه ریزي شده بود ، ابتدا 
کســاني که واقعه را مطالعه می کردند دچار یک نوع سرگیجي عجیبي شده 
بودند، زیرا در یک جا رد پاي اســتعمار ســیاه و در جاي دیگر اثر انگشت 
اســتعمار ســرخ در این غائله به وضوح دیده مي شــد. از یک سو عوامل 
تــوده اي که با اجراي برنامه اصلاحات ارضــي همه امیدهاي خود را براي 
فریفتن دهقانان و ســاختن انجمن هاي دهقاني نقش بر آب می دیدند در 
برابر انقلاب دست به آشوب زدند و از سوي دیگر مالکان بزرگ که سالیان 
دراز میلیونها دهقان ایراني را غارت کرده بودند و به امید شکستن این برنامه 
و رجعت به وضع ســابق، پول در دســت عوامل توده اي و ورشکستگان 
دیگر سیاسي گذارده بودند و جالب اینکه این دسته از کسانی که باور داشتند 
میتوانند چرخ انقلاب را از حرکت باز دارند و اراضي واگذار شده به دهقانان 
را از دست آنها خارج سازند ، دست به دامن عالم روحانیت زدند زیرا مي 
پنداشــتند که مخالفت عالم روحانیت که در جامعه ایران از احترام خاصي 
برخوردار اســت، میتواند نه تنها برنامه انقلاب را دچار مشکل سازد، بلکه 
همانطــور که یکي از مالکان بزرگ تصور کرده بود) »دهقانان زمین ها را به 
عنوان زمین غصبي پس بدهند!« (ولي عالم روحانیت هوشیارتر از آن بود که 
علیه انقلاب شاه و ملت که منطبق با اصول و تعالیم اسلامي و به منظور ایجاد 
عدالت و موقوف شدن استثمار فرد از فرد توسط رهبر انقلاب ایران طراحي 
شــده بود برخیزد. مالکان که براي ادامه تســلط خود همواره از ژاندارم تا 
وزیر و از روضه خوان تا چاقوکش را در اختیار داشتند، وقتي با عدم توجه 
عالم روحانیت و در نتیجه مشــکل ایجاد هــرج و مرج علیه انقلاب روبرو 
شدند و روحانیون برجسته حاضر به همکاري با آنها نشدند، در صدد یافتن 
یک«روحاني« برآمدند که مردي ماجراجو و بي اعتقاد و وابسته و سرسپرده 
به مراکز اســتعماري و بخصوص جاه طلب باشد و بتواند مقصود آن ها را 
تامین نماید و چنین مردي را آسان یافتند. مردي که سابقه اش مجهول بود 
و به قشري ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان 
روحانیون عالي مقام کشــور با همه حمایت هاي خاص موقعیتي بدســت 
نیاورده بود در پي فرصت مي گشــت که به هر قیمتي هســت خود را وارد 
ماجراهاي سیاســي کند و شهرتي پیدا کند . روح الله خمیني عامل مناسبي 
براي این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسب ترین فرد براي مقابله 
با انقلاب ایران یافتند و او کسي بود که عامل واقعه ننگین 15 خرداد شناخته 
شد. روح الله خمیني معروف به »ســید هندي« بود. درباره انتصاب او به 
هند هنوز حتي نزدیکترین کســانش توضیحي ندارند، به قولي او مدتي در 
هندوستان بسر برده و در آنجا با مراکز استعماري انگلیس ارتباطاتي داشته 
است و به همین جهت به نام سید هندي معروف شده است. قول دیگر این 
بود که او در جواني اشــعار عاشــقانه مي سروده و به نام هندي تخلص می 
کرده است و به همین جهت به نام هندي معروف شده است و عده اي هم 
عقیده دارند که چون تعلیمات او در هندوســتان بوده فامیل هندي را از آن 
جهت انتخاب کرده است که از کودکي تحت تعلیمات یک معلم بوده است. 
آنچه مسلم است شهرت او به نام غائله ساز ۱5 خرداد به خاطر همگان مانده 
است، کسي که علیه انقلاب ایران و به منظور اجراي نقشه استعمار سرخ و 
سیاه کمر بست و بدست عوامل خاص و شناخته شده علیه تقسیم املاک ، 
آزادي زنان، ملي شدن جنگل ها وارد مبارزه شد و خون بیگناهان را ریخت 
و نشــان داد، هستند هنوز کســانی که حاضرند خود را صادقانه در اختیار 
توطئه گران و عناصر ضد ملي بگذارند. براي ریشه یابي از واقعه 15 خرداد 
و نقش قهرمان آن، توجه به مفاد یک گزارش و یک اعلامیه و یک مصاحبه 
کمک موثر خواهد کرد. چند هفته قبل از غائله 15 خرداد گزارشي از طرف 
ســازمان اوپک منتشر شد که در آن ذکر شده بود:« درآمد دولت انگلیس از 
نفت ایران چند برابر مجموع پولي است که در آن وقت عاید ایران مي شد.« 
چنــد روز قبل از غائله اعلامیه اي در تهران فاش شــد که یک ماجراجوي 
عرب به نام محمد توفیق القیســي با یک چمــدان محتوي ده میلیون ریال 
پول نقد در فرودگاه مهرآباد دســتگیر شــده که قرار بود این پول در اختیار 
اشخاص معیني گذارده شــود. چند روز پس از غائله نخست وزیر وقت، 
در یك مصاحبه مطبوعاتي فاش کرد:«بر ما روشن است که پولي از خارج 
مي آمده و به دست اشخاص مي رسیده و در راه اجراي نقشه هاي پلید بین 
دستجات مختلف تقسیم مي شده است«. خوشبختانه انقلاب ایران پیروز 
شــد. آخرین مقاومت مالکان بزرگ و عوامل توده اي در هم شکسته شد و 
راه براي پیشرفت و تعالي و اجراي اصول عدالت اجتماعي هموار شد. در 
تاریخ ایران روز 15 خرداد به عنوان خاطره ای دردناک از دشمنان ملت ایران 
باقي خواهد ماند و میلیونها مسلمان ایراني به خاطر خواهند آورد که چگونه 
دشمنان هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر همدست میشوند حتي در 

لباس مقدس و محترم روحاني. ادامه مطلب در صفحه5    
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طنز و خبر:

از شبکه های اجتماعی:

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:

سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند: زود، تند، سریع، انقلابی ...
و  پرسپولیس  سابق  بازیکن  آسیا،  و  ایران  فوتبال  مفاخر  از  یکی  کیا  مهدوی  مهدی 
هامبورگ آلمان، بازیکن سابق و گلزن جام جهانی تیم ملی ایران و سرمربی فعلی تیم 

ملی امید )المپیک( ایران جاسوس اسراییل از آب در اومد و رسوا شد!
به نقل از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران: 

رژیم  پرچم  حامل  بازیکن  تنها  امیدها  مربی  کیا/  مهدوی  برای  جدید  رسوایی 
کیا  ها: مهدوی  با صهیونیست  از همسو شدن  بعد  کیا  صهیونیستی! سکوت مهدوی 
ستارگان  تیم  افتخاری  میهمان  که  نمادین  مسابقه  این  در  ایران  نماینده  عنوان  به 
اعراب بود، قانون و ارزشهای انسانی و اخالقی را نادیده گرفت و مقابل آورام گرانت 
همچنان  ولی  کرد  پیدا  اشغالگر حضور  رژیم  پرچم  به  منقش  پیراهن  با  صهیونیست 
سکوت کرده و توضیحات یا عذرخواهی انجام نداده است. همین سکوت نیز موجب 

شده تا این ابهام بیشتر تقویت شود که پشت پرده این حضور چه بوده است.
بله، این جفنگیاتی که االن خوندیدن عینا از وبسایت خبرگزاری فارس کپی کردم تا 
ببینید برادران قاچاقچی سوژه جدیدی گیر آوردن تا نابودش کنن و به قول خودشون 

شاخ این بچه پررو، مهدوی کیای خائن صهیونیست رو بشکونن!
... ماجرا خیلی ساده است. یه مسابقه خیریه فوتبال بین ستاره های کشورهای عربی و 
بین المللی انجام شده که از بد شانسی مهدی، مربی تیم ستاره های بین المللی آورام 

گرانت معروف بوده )که قبال هم مربی چلسی بوده( که خب ملیت اسراییلی داشته و 
روی پیراهن بازیکن ها هم عالوه بر پرچم ده ها کشور، پرچم اسراییل هم بوده. خالصه 
از زمین و آسمون ریختن سر  این شده لحاف مال و دوستان ارزشی مثل مور و ملخ 
مهدوی کیای بخت برگشته که خودتون گوشه ای از این خزعبالت رو خوندین ... یاد 
اون آخوند احمقی افتادم که اول بار شطرنج رو حروم اعالم کرد با این استدالل که 
وقتی سر امام حسین رو آوردن پیش یزید، یارو داشته شطرنج بازی می کرده البته 
بازی میکرده اون موقع  بازی میکرده البد اگه فوتبال  شایدم شانس آوردیم شطرنج 
فوتبال رو حروم میکردن ... خالصه حکایت این گیریه که به مهدوی کیا دادن، چون 
یه پرچم کوچولوی اسراییل  رو پیرهن تیم ها بوده و سرمربی قدیم اسراییلی االصل 
می  کیا  مهدوی  مهدی  گیریم  می  نتیجه  پس  میکرده  مربیگری  روز  اون  هم  چلسی 
خواسته با این حرکت رسوا، آبروی نظام رو ببره و خودشو بعنوان جاسوس اسراییل 
لو بده! اگه همین چند شب آینده یهویی توی اخبار فیک نیوز بیست و سی تلویزیون 
دیدین مهدی مهدوی کیا به همه خرابکاری هایی که اسرائیل این چند وقت توی ایران 
انجام داده، اعتراف کرد زیاد تعجب نکنین، شمام اگه با یه پیرهن با مارک اسراییل یا 
تیمی که مربی اسراییلی داره بازی کنین، عین مهدوی کیا میشین، زود، تند، سریع، 

انقالبی، به گاو فنا میبرنتون! 

یه ســری خیلــی غمگین بــودم می خواســتم 
خودکشی کنم چندتا قرص برنج خریدم داشتم 
میخوردم رفیقم اومد تو گفت یه وقت دست بـه 
کار احمقانه اي نزنیا. گفتــم این جمله مال قبل 
خودکشیه، همین حالا قرصا تو دهنمه. گفت نه 

یعنی میگم خر نشی تف کنی قرصارو .
*********

 پسرا یه اخلاق خیلي خوبي که دارن اینه که نا امید 
نمیشن هیچوقت، مثلن وقتي از یه دختر جواب 
منفي میشنون درسته ناراحت میشن ولي نا امید 
نه، امیدوارانه میرن و بـه یکي دیگه پیشنهاد میدن 

 ..
*********

 رفتم کوه داد زدم: آیا امیدی هست؟
پژواک اومد گفت: نه با اون تی شرتت کـه کردی 

تو شلوار و رفت.
*********

تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا این کـه 
بگم الو بله

گفتم بلو اله !
طرف هم قاطی کرد گفت سلو الام

*********
زن مثــل ویروس کامپیوتریه اگــه وارد زندگیت 

بشه:
1 جیباتو search میکنه

2 پولاتو delet میکنه
3 خانوادتو edit میکنه

4 ارتباط با دوستاتو cut میکنه
5 فون بوکه موبایلتو scan میکنه

6 خوشی هاتو cancel میکنه
7 آخرش هم مخت hang میکنه

*********
پسره از سربازی برای پدرش این طور تلگراف 

زد: من کاظم پول لازم!
پدرش هم در جوابش تلگــراف زد : من تراب 

وضع خراب!
*********

رفتم تو سرچ گوگل تایپ کردم:
»زن چه می خواهد؟«

گوگل بعد از ۲۰ دقیقه پاسخ داد:

»مــا هنوز در حــال گردآوری 
اطلاعات هستیم«

*********
بـــه مامانــم میگم ناهــار کي 

حاضر میشه؟
میگه وقتي بابات بیاد!

میگم کي میاد؟
میگه وقتي غذا حاضر بشه!

هــم اکنون دارم فــرق کلمات 
سفســطه و مغالطه و مباحثه و 
مصالحــه در منطق فیثاغورث 
و صفات بارز رو واسه شکمم 

توضیح میدم تا آروم بشه.
*********

در یــک فیلــم خارجــي زني 
بـــه شوهرش یک سیلي زد. 
شــوهرش گفت: عزیــز دلم 
واسه چي میزني؟؟ گفت: براي 
اینکه ببینم چقد دوسم داري! 
شــوهر، زن را بغل کرد و یک 

عالمه بوسش کرد ...
زن ایراني این حرکت را تقلید کرد و یک ســیلي 
بـــه شوهرش زد ... زن را وقتي غسل میدادند 
هنوز لبخند بـه لب داشت ... بازگشت همه ی 

بـه سوي اوست ...
*********

تو رستوران نشسته بودم، دختره با دوستش با یه 
کلاسی اومد تو، با کلی عشوه منو رو برداشت … 
بعد با کلی مکث سرشــو آورد بالا و با یه حالت 

خاصی گفت:
۲ تا بام دریت جعفری واسه منو عشقم لدفن …

بعد از این کـــه گارســونه کل میز رو گاز گرفت 
گفت:

اون بام دریت جعفری نیست!!!
با مدیریت جعفریه!!!

سه نفر در جا سکته زدند ...
آقای جعفری استعفا کرد ...

عشقش از طبقه سوم خودشو پرت کرد پایین ...
گارسونه از بس خندید مرد ...

*********

عمه هام اومدن خونه مون ...
ســه تایی دارن پشت سر مادرشوهرهاشون حرف 

می زنند ...
دلم واسه مامانم می سوزه که نمی تونه تو بحثشون 

شرکت کنه
*********

وجدانا یه سوال میپرسم نخندین؟؟؟
این خارجیا کـه صلوات ندارن وقتی دعوا میشه 

چیکار میکنن کـه دعوا رو تموم کنن؟؟؟
خیلی فکرمو مشغول کرده ...

*********
یارو تو اتریش با 31 سال سن صدر اعظم شده!

این جا 31 ســاله هامون تا 3 صبح دارن پشــت 
تلفن بـه زیدشون میگن اول تو قطع کن, اول تو, 

نوموخوام ...
*********

آیا میدانستید در چین عکاس وجود ندارد!
چینی ها چون شبیه هم هستن عکاس ندارن!

همینجوری می رن بقالی سر کوچشون میگن 6 تا 
عکس 3×4 مردونه )یا زنونه( بدید!

وقتی محمود اپوزیسیون و مدافع مردم می شود!

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
24 دسامبر تا  30 دسامبر ) 3 دی تا 9 دی (

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 معاملات 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

جمعه 3 دی     ۲4 دسامبر

1294 خورشیدى ) 1915 میلادى(
تشکیل سى و یکمین کابینه ایران به ریاست عبدالحسین فرمانفرما

1297 خورشیدى ) 1918 میلادى(
قانون ثبت احوال در جلسه 30 آذر 1297 هجرى خورشیدى به تصویب رسید و در تاریخ 

سوم دى ماه همان سال، نخستین شناسنامه براى دخترى به نام فاطمه ایرانى صادر شد
1300 خورشیدى ) 1921 میلادى(

زاد روز عباس سحاب جغرافیدان و نقشه نگار )کارتوگراف(، بنیانگذار دانش نقشه نگارى 
به شیوه نوین در ایران.

1304 خورشیدى ) 1925 میلادى(
زادروز محمد ابراهیم باستانى پاریزى، نویسنده و محقق

آثار استاد باستانى پاریزى در شرکت کتاب موجودند.
1311 خورشیدى ) 1932 خورشیدى(

برکنارى و بازداشت عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار پهلوى
1337 خورشیدى ) 1958 میلادى(

به مناسبت هزار و صدمین سال تولد رودكى مراسم باشکوهى برپا شد
دومین ایستگاه تلویزیونى تهران توسط مستشاران آمریکايى شروع بکار کرد

1340 خورشیدى ) 1961 میلادى(
درگذشت سیدمحمدصادق طباطبايى - از رجال و شخصیت هاى صدر مشروطیت

1398 خورشیدى ) 2019 میلادى(
درگذشت نورعلی تابنده )ملقب به مجذوب علیشاه( )زادٔه ۲۱ مهر ماه ۱۳۰6 گناباد( ، قطب 
سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی.  نورعلی تابنده پس از انقلاب اسلامی در کابینه 
دولت موقت مدتی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر سازمان حج و زیارت و 

معاون وزارت دادگستری بود.

شنبه 4 دی     ۲5 دسامبر

1306 خورشیدى ) 1927 میلادى(
زادروز داریوش رفیعى هنرمند آوازه خوان - در شهرستان بم

1310 خورشیدى ) 1931 میلادى(
زادروز احمد محمود، قصه نویس
1347 خورشیدى ) 1968 میلادى(

ســفر محمدرضاشاه پهلوى به پاکستان براى شــرکت در کنفرانس سران کشورهاى عضو 
پیمان سنتو

1357 خورشیدى ) 1978 میلادى(
اعراض دکتر غلامحسین صدیقى از قبول نخست وزیرى

یکشنبه 5 دی     ۲6 دسامبر

1293 خورشیدى ) 1914 میلادى(
سپاهیان آلمان و ترك به مناطق جنوبى و مرکزى ایران حمله کردند و دست به عملیات 

تروریستى و جاسوسى زدند
1305 خورشیدى ) 1926 میلادى(

زادروز على جوان، فیزیکدان و مخترع ایرانى
1317 خورشیدى ) 1938 میلادى(

زادروز بهرام بیضايى، نویســنده فیلمنامــه و کارگردان 
سینما و تئاتر

کتاب پژوهشى هزار افســان از آثــار بهرام بیضايى در 
شرکت کتاب موجود است

1347 خورشیدى ) 1968 میلادى(
بــازرسى شاهنشــاهى سوءاســتفاده در شــرکت واحد 

اتوبوسرانى را به یکصد وچهل میلیون تومان تخمین زد
1348 خورشیدى ) 1969 میلادى(

درگذشت ابراهیم منصورى - موسیقیدان
1351 خورشیدى ) 1972 میلادى(

مجدالدین میرفخرايى )گلچین گیلانى( در 61 ســالگى پس از 40 سال اقامت در لندن 
درگذشت

1355 خورشیدى ) 1976 میلادى(
دیدار ذوالفقار على بوتو از تهران
1357 خورشیدى ) 1978 میلادى(

درگذشت کامران نجات اللهى استاد دانشگاه تهران در حمله مأموران حکومت نظامى براى 
شکستن اعتصاب استادان دانشگاه
1373 خورشیدى ) 1994 میلادى(

درگذشت حسین سرشار، موسیقیدان )هنرآموخته ى کنسرواتوار میلان(، و خواننده ى اپرا
1382 خورشیدى ) 2003 میلادى(

وقوع زلزله در شهر بم استان کرمان – ویرانى ارگ تاریخى بم
1382 خورشیدى ) 2003 میلادى(

ایرج بســطامى خواننده ى موسیقى سنتى ایران به علت وقوع زلزله در شهر بم کرمان 
درگذشت.

آثار صوتى زنده یاد ایرج بسطامى در شرکت کتاب موجودند
1386 خورشیدى ) 2007 میلادى(

درگذشــت اکبر رادى، نمایشــنامه نویس برجســته ایرانى به علت بیمارى سرطان مغز 
استخوان در سن 68 سالگى در بیمارستان پارس تهران. او متولد دهم مهر ماه سال 1318 
در رشــت بود. نخستین داستان رادى با عنوان باران در سال 1338 توانست جایزه مسابقه 
داستان نویسي مجله » اطلاعات جوانان » را از آن خود کند. رادي نخستین نمایشنامه هاي 

خود را درسال 41 با عنوان روزنه آبي و افول منتشر کرد.

دوشنبه 6 دی     ۲7 دسامبر

1325 خورشیدى ) 1946 میلادى(
زادروز رضا رویگرى، بازیگر تآتر، سینما، تلویزیون ایرانى

1343 خورشیدى ) 1964 میلادى(
گشایش مراسم یکهزار و صدمین سال تولد محمدبن زکریاى رازى پزشك و فیلسوف در 

تالار ابن سیناى دانشگاه تهران
1352 خورشیدى ) 1973 میلادى(

تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشــریات و آثار صوتى در مجلس شوراى ملى 
ایران

1375 خورشیدى ) 1996 میلادى(
درگذشت بهرام رى پور- نویسنده، مترجم و کارگردان سینما

سه شنبه 7 دی     ۲8 دسامبر

1335 خورشیدى ) 1956 میلادى(
زادروز رامین جهانبگلو، مترجم و پژوهشگر فلسفه

1355 خورشیدى ) 1976 میلادى(
درگذشت اشرف احمدى )سناتور(
1357 خورشیدى ) 1978 میلادى(

محمدرضا شاه به دکتر شاپور بختیار پیشنهاد نخست وزیرى کرد
1386 خورشیدى ) 2007 میلادى(

درگذشت آیدین نیکخواه بهرامى )زاده 16 بهمن 1360 ( یكى از اعضاى 
تیم ملى بســکتبال ایران و باشــگاه صبا باطرى بــود. او نقش بزرگى در 

قهرمانى تیم ملى بسکتبال ایران در رقاب تهاى قهرمانى آسیا داشت
1388 خورشیدى ) 2009 میلادى(

تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشورا و کشت و کشتار تظاهر کنندگان 
توســط مامــوران دولتى و لباس شــخصى هاى مامور شــده از طرف 

رهبر)خامنه اى(

چهارشنبه 8 دی     ۲9 دسامبر

1321 خورشیدى ) 1942 میلادى(
درگذشت حسن وحید دستگردى- شاعر، ادیب و دانشمند

1351 خورشیدى ) 1972 میلادى(
اردشیر زاهدى به سمت سفیرکبیر ایران در آمریکا منصوب شد

1353 خورشیدى ) 1974 میلادى(
خلع ناصر عامرى دبیرکل حزب مردم از کلیه عناوین حزبى به اتهام سهل 

انگارى 
1356 خورشیدى ) 1977 میلادى(

انفجار در ساختمان انجمن ایران و آمریکا - مسئولیت این انفجار را سازمان 
چریکهاى فدايى خلق برعهده گرفتند

1383 خورشیدى ) 2004 میلادى(
درگذشت احمد نفیسى رجل سیاسى روزنامه نگار، شاعروسیاستمدار 

وشهردارتهران در دوران نخست وزیرى اسدالله علم

پنجشنبه 9 دی     30 دسامبر

1300 خورشیدى ) 1921 میلادى(
قانون عضویت ایران در جامعه ملل متحد به تصویب مجلس شوراى ملى 

رسید
1357 خورشیدى ) 1978 میلادى(

قبول پیشــنهاد نخست وزیرى از طرف دکتر شاپور بختیار آخرین نخست 
وزیر

محمدرضا شاه پهلوى در آخرین ماه هاى سلطنت خاندان پهلوى
1358 خورشیدى ) 1979 میلادى(

درگذشت اسماعیل رایین - نویسنده و پژوهشگر
1367 خورشیدى ) 1988 میلادى(

درگذشت عزت الله مقبلى - بازیگر تئاتر، سینما و رادیو
1372 خورشیدى ) 1993 میلادى(

درگذشت محسن فرید - بازیگر تئاتر و گوینده رادیو در لس آنجلس
1385 خورشیدى ) 2006 میلادى(

اعدام صدام حسین دیکتاتور عراق و متجاوز به خاك ایران
1388 خورشیدى ) 2009 میلادى(

درگذشت خسرو فرشیدورد، ادیب، نویسنده و متخصص در دستور زبان 
ونگارش فارسى در سن 80 ســالگى در تهران. غزل معروف این خانه 
قشــنگ است ولى خانه من نیست. از سرود ه هاى اوست که بین مردم به 
ویژه ایرانیانى که پس از انقلاب ترك دیار کرده اند و ســاکن خارج کشــور 
هســتند از معروفیت خاصى برخوردار اســت. او همچنین دو مجموعه 
اشــعار با عنوان »حماسه انقلاب« و » صلاي عشق« از خود به جاي گذاشته 

است.
1395 خورشیدی )2016 میلادی(

درگذشــت پوران فرخزاد، نویســنده و خواهر فروغ فرخزاد در بیمارستان 
ایرانمهر بر اثر ایســت قلبی در تهران. وی  مدتی را در کما بســر برده بود. 
وی متولد سال 1312 بود. از جمله آثار او می توان به »زن از کتیبه تا تاریخ«، 

»اوهام سرخ شقایق«، »کسی که مثل هیچکس نیست« و.... نام برد.

https://baranrugservices.com/
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مایک منشوری - مشاور بیمه

Iranian InformationCenter
08Global.net
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لوس آنجلس توزیع برگه های استفاده از اتاق را برای بی خانمان ها آغاز نمود

در حالــی که زمان پــروژه RoomKey به پایان خود نزدیک می شــود و 
فصل سرما در لوس انجلس به مشکل بی خانمان ها خواهد افزود، لوس 
آنجلس کانتی با ۷۰۰۰ درخواست برای دریافت برگه های استفاده از اتاق 
متل ها را دریافت نموده و با برقرار کردن میز رسیدگی به درخواست ها در 
ورودی یکی از هتل ها در منطقه ونیس و اکو پارک، با بهره گیری از کمک 
های مالی دولت فدرال در بسته محرک اقتصادی، امکان مالی برای یافتن 

اتاق برای بی خانمان ها را فراهم نموده است. 
شــهر لوس آنجلس تا ۱۷ دسامبر، 54۱ برگه اســتفاده از اتاق رایگان از 

۳۳65 برگه موجود را توزیع کرده است. 
ناگفته نماند که شهر لوس انجلس به مردم اعلام نمود که اگر مبتلا به کرونا 
شــده اید و هم اتاقی شما مبتلا نیست، تماس بگیرید تا امکان استفاده از 

اتاق برای شما فراهم شود. 

رایگان
FREE

295295

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

