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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
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اخبار انتخابات 

رشد اقتصادی و ایجاد 
کارهای از دست رفته

 دوران کرونا در کالیفرنیا

کمک دولت فدرال به شرکت 
 PG&E برای باز 

نگه داشتن نیروگاه دیابلو

شاهزاده رضا پهلوی:
 ادامه اعتراضات و اعتصابات 

در داخل کشور و تالش بیشتر 
برای فشار بر رژیم 
جمهوری اسالمی

اخراج کارکنان بیشتر در 
شرکت توئیتر برای پیشگیری 

از ورشکستگی

گزارش شبکه خبری سی ان ان 
که مدعی شد 20 ادعای ترامپ 

نادرست می باشد 

عمامه بسر از پس و پیشش نگران است

کورش سلیمانی )زم(   صفحه ۲

فرمانده فرانکشتاین در مرز میان 
مرگ و زندگی نه این وری نه اون 

وری . درست لب مرز
صفحه 7

در صفحات دیگر:

342342
زن، زن،   زندگی،زندگی، آزادی آزادی

قابل توجه صاحبان امالک و 
مستغالت در اسرائیل 

تیم ما در اسرائیل و آمریکا امالک 
شما را به بیشترین قیمت ممکن به 

فروش می رساند.
در آخرین معامله،  زمینی خالی 

را به مبلغ 150 میلیون دالر به 
بزرگترین توسعه دهنده امالک 

)Developer( در خاورمیانه به 
 فروش رساندیم

(424)385-2981

قابل توجه همه منجمله شما 
اگر بیزینس جدیدی باز کرده اید؟

اگر تغییراتی در نوع شغل خود داده اید؟
اگر محصول جدیدی دارید؟

اگر کتابی نوشته اید؟
اگر اختراعی کرده اید ؟

اگر جدیدا گواهینامه ای ) الیسنسی( گرفته اید؟
اگر رویدادی )Event( ای را برگزار می کنید؟

و هزاران اگر دیر؟
فوری به 08 خبر بدهید تا هم در 08 ثبت شوید و 
هم خبــر کاری که انجام داده اید و یا موفقیتی که 
کســب کرده اید در هفته نامه  ایرانشهر  منتشر 

شود تا هزاران نفر از آن باخبر شوند.

(818)9-080808
Iranshahr@ketab.com

سخنی با همسران مقامات، بسیجیان، سپاهیان ، ارتشیان
 و نیروهای امنیتی و لباس شخصی های جمهوری اسالمی

به راستی شما که خود مادر هستید، چگونه کشته شدن کیان پیرفلک و دهها کودک 
دیگر را توجیه می کنید.

هیچ گاه فکر کرده اید که اگر جگر گوشــه شما این چنین سیستماتیک مورد هجوم 
همسران شما و یا همکاران همسران شما قرار می گرفت اکنون ، حال و روزتان چه بود 
و چگونه واکنش نشان می دادید؟ آیا هرگز در این اندیشه بوده اید که اگر ورق برگردد 
و چنین معامله ای با جگرگوشه شما بشود که هیچ گناهی مرتکب نشده است جز آنکه 
از پدری زاده شده است که در سرکوب مردم شرکت و یا دخالت داشته است، واکنش 
شما چه خواهد بود. شما نمی توانید کتمان کنید که احساسات مادرانه و زنانه ندارید 
فقط به این دلیل که همسر یکی از مقامات و یا  نیروهای سرکوب بوده اید و یا هستید؟ 
آیا می خواهید تاریخ در مورد شما این چنین داوری کند که در مورد همسران مقامات  

نازی ، داوری کرده است.
»همسران رهبران نازی از هولوکاست، اردوگاه های کار اجباری و آزار و اذیت یهودیان 
، کولی ها و کمونیستها خبر داشتند. با این حال، آنها هیچ کاری نکردند. داشتن قدرت،  

تجمل، ثروت و ... قوی تر از وجدان آن ها بود.« 
آنان نیز بمانند هر انســان دیگری امروز در زیر خروارها خاک غنوده اند لگن تا به ابد 
این ننگ را که با دژخیمان هم رای و هم بســتر شدند را با نام و میراث خود خواهند 
داشت. به راستی در فاصله براندازی جمهوری اسالمی تا مرگ یعنی در فرداها چگونه 

به دلبندانتان توضیح می دهید؟
تا دیر نشده بیدار شوید و از همسرانتان و اعمال آنان تبری بجویید. وقت ان فرا رسیده 

است ! چرا که نغمه » زن ، زندگی ، آزادی« بر همه جا سایه افکن شده است.

Donate

اعالم همبستگی هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تورنتو کانادا با خیزش سراسری مردم ایران در روز 

جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تورنتو کانادا همزمان 
با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در روز جمعه 
25 نوامبر، با ارســال پیامی با خیزش سراســری مردم 

ایران اعالم همبستگی کرد.
این هیأت علمی با اشــاره به حــوادث اخیر در ایران و 
قتل مهســا امینی و کشتار خونین 300 معترض دیگر 
که بیشتر آنها زنان جوان بوده اند ، از خیزش سراسری 
مردم ایران حمایت کرد و نقض حقوق بشــر و تبعیض 

مستمر علیه زنان که منجر به 
و  صدمات هولناک جســمی 

6 کشوری که هیچگاه ملت ایران ناجوانمردی 
آنان رافراموش نخواهد کرد: چین، ونزوئال، 

پاکستان، ارمنستان، کوبا و اریتره

درپی رأی گیری شــورای حقوق بشر سازمان 
ملل برای تشــکیل کمیته حقیقــت یاب بین 
المللی درباره نقض حقوق بشــر در ایران شش 
کشور: چین، ونزوئال، پاکستان، ارمنستان، کوبا 
و اریتره به نفع رژیم ســفاک جمهوری اسالمی 

رأی دادند و در مقابل مردم ایران ایستادند.
شــورای حقوق بشر ســازمان ملل در روز پنج 
شنبه 24 نوامبر به تشکیل یک کمیته حقیقت 

یاب بیــن المللی درباره نقض حقوق بشــر در 
ایران رأی مثبــت داد. این قطعنامه با 25 رأی 
مثبــت ، 6 رأی منفــی و 16 رأی ممتنــع به 
تصویب رسید که در این رأی گیری کشورهای 
چیــن، ونزوئال، پاکســتان، ارمنســتان، کوبا و 

اریتره رأی منفی دادند.
در حال حاضر عضویت 
شــورای  در  روســیه 
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بیژن خلیلی

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
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  ادامه مطلب  اعلام همبستگی هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
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خیزید و ببینید که پایان خزان است
عمامه بسر از پس و پیشش نگران است

این نسل جوان بر سر هر برزن و هر کوی
رزمنده و آماده و عمامه پران است

وقتی یک دختر ایرانی با حرکات موزون روسری خود را در آتش می اندازد، با همان 
حالت سرجایش برمی گردد، صحنه بسیار جالب و شادی آفرینی برای همه بوجود 
می آورد. البته امکان دارد کســانی از این موضوع ناراحت شــوند و آنها هم کسانی 
هستند که خواسته اند به زور روسری و مقنعه را به سر دخترها و زن های سرزمین 

ما بکشند!

دیدن صحنه های عمامه پرانی قند در دل  آنهایی که ســالها زیر یوغ اربابان عمایم 
بوده اند آب می کند و می بینند که دوره تحمیل مردساالری بر دخترها و زن ها دیر 
یا زود به پایان خواهد رسید، و حاال کسانی که حجاب اجباری را به صورت قانون 
درآورده اند، چه فکر می کنند و چه احساسی دارند. چون عفت کالم مانع نوشتن 
بعضی موضوع ها می شود، اجازه بدهید که اگر شما را جایی دیدم، بطور خصوصی 

خدمت شما عرض کنم!

به هر روی کسانی که در کوچه ها و خیابان ها بخاطر تعصب های قومی و مذهبی 
مورد تحقیر و اذیت و آزار قرار گرفته اند، حال و روز آخوندی را که نگرانی و وحشت 
از خانه بیرون می آید، درک می کنند ، ولی این کمترین هزینه ای اســت که برای 
قرن ها تبعیض و ظلم و قتل و کشتارهای عمامه بسران می پردازند و اگر خودشان 

راه بهتری می دانند، بیایند و روی دایره بریزند!

 ... و اما نکته مثبت عمامه پرانی ، تقدس زدایی از علمای دین در کشورهای دیگر  
، بخصوص مذهبی است. ضرر مقدس بودن اینست که نمی شود به آخوند یا خاخام 
یا کشــیش گفت: باالی چشمت ابروست. کسی شهامت پرسش از نماینده دین و 
خدا را ندارد و این بزرگواران هم خودشان را ملزم و مجبور به پاسخگویی در مورد 

آنچه که می گویند،  ندارند.

نکته مثبت دیگر آنســت که مردم دنیــا می بینند که این عاقبت و آخرت رهبری 
علمای دین همین است و اشتباه ما ایرانی ها را تکرار نخواهند کرد و سیاستمدارانی 
که ســعی می کنند با اســتفاده یا سؤاستفاده از احساســات مذهبی دیگران ، به 

هدف های خود برسند، در کار خود تجدید نظر خواهند کرد. باور بفرمایید

حقوق بشــر ســازمان ملل متحد معلق می باشــد که قطعاً در غیراین 
صورت این کشــور نیز به نفع حکومت جمهوری اسالمی رأی منفی می داد و با 
تشــکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی برای حقوق بشر در ایران مخالفت می کرد.
کشــورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، ژاپن، اوکراین، لهســتان، هلند، آرژانتین، چک، 
فنالنــد، فرانســه، مکزیک، کره، گابــون، گامبیا، هندوراس، بنیــن، لیبی، لیتوانی، 
لوکزامبورگ، جزایر مارشــال، مونته نگرو، نپال، پاراگوئه، سومالی به قطعنامه شورای 

حقوق بشر رأی مثبت دادند.
کشــورهای قطر، امارات، هندوستان، ازبکستان، قزاقستان، اندونزی، مالزی، بولیوی، 
برزیــل، کامرون، ســاحل عاج، ماالوی، موریتانی، نامبیا، ســنگال، ســودان به این 

قطعنامه رأی ممتنع داده اند.
بر اســاس این قطعنامه شــورای حقوق بشر موظف اســت یک کمیسیون مستقل 
حقیقت یاب به منظور رســیدگی به موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران در 

جریان اعتراضات سراسری اخیر تشکیل دهد.
اضافــه می گــردد که پیش از رأی گیری ســفیر آلمــان با شــرحی از اتفاقات دو 
مــاه گذشــته در ایران گفت: »با توجه بــه نقض حقوق بشــر در هفته های اخیر و 
خشونت های جنسی، تجاوز و شــکنجه ما نمی توانیم ساکت بمانیم، باید خشونت ها 
به خصــوص علیه زنان و کــودکان را محکوم کنیم. مردم ایران مســتحق حمایت 

شورای حقوق بشر می باشند.«
نماینده پاکســتان در مخالفت با این قطعنامه، مکانیســم حقیقت یاب را 
نقض حاکمیت ملی جمهوری اســالمی دانســت و گفت: چرا باید منابع 

شــورای حقوق بشر را برای مکانیسمی خرج کنیم که به کارایی آن شک 
داریم!

نماینــده ونزوئال نیز با اشــاره به تحریم های اعمال شــده علیه جمهوری 
اسالمی وتصویب این قطعنامه را » دخالت کشورهای استعمارگر در امور 

داخلی کشورهای مستقل« عنوان کرد. 
نماینــده چین نیز در این جلســه گفت:  فعالیت های ما باید بر اســاس 
دیالوگ و گفت وگو و پرهیز ازاستانداردهای دوگانه باشد، با وحدت رویه، 
عادالنه و منصفانه. منافع و حق حاکمیت کشــورها و پیشــینه مذهبی و 
تاریخــی کشــورها و فرهنگ ها باید درنظر گرفته شــود. کار ما باید غیر 
سیاســی و غیر گزینشی باشــد اما این قطعنامه جایی را برای همکاری 

سازنده باقی نمی گذارد.«
نماینده جمهوری اســالمی نیز تصویب این قطعنامه را به دلیل »سیاسی 
بــودن« رد کرد و آن را دروغ دانســت. وی خیــزش مردمی در ایران را 
»اعتراضات خشــونت بار علیه نیروهای امنیتی« عنوان کرد که در جریان 

آن 40 نیروی امنیتی کشته شده اند.
شــایان ذکر اســت که  با تصویب این قطعنامه و تشکیل کمیته حقیقت 
یــاب بین المللی درباره نقض حقوق بشــر در ایــران، اولین قدم در یک 
مجمع جهانی برای اجرای عدالت برداشــته شد و امید است که گام های 
بعدی این ســازمان نیز با تالش تمام ایرانیان داخل و خارج کشور نیز در 

راه باشد.

روحی، تجاوز و مرگ  بیشماری از زنان جوان شده است را محکوم کرد.
الزم به ذکر اســت که در 25 نوامبر ســال 1960 ، سه خواهر عضو شبکه انقالبی 
جمهوری دومینیکن در زندان رژیم رافائل لئونیداس تروخیو پس از شکنجه های 
بســیار به قتل رسیدند. این جنایت سرآغاز سقوط حکومت نظامیان در این کشور 

حوزه دریای کارئیب شد.
از ســال 1981 به بعد، شماری از کشورهای جهان به خصوص در آمریکای التین 
این روز را به طور رســمی »روز مبارزه با خشــونت علیه زنان« نامگذاری کردند و 

ســرانجام سازمان ملل متحد در سال 1999 روز 25 نوامبر را » روز جهانی مبارزه 
با خشونت علیه زنان« نامگذاری کرد.

 ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر
منبع: سایت علوم پزشکی دانشگاه تورنتو کانادا

https://temertymedicine.utoronto.ca/solidarity-iran-and-elimination-violence-against-women

https://temertymedicine.utoronto.ca/solidarity-iran-and-elimination-violence-against-women
https://shop.ketab.com/
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رشد اقتصادی و ایجاد کارهای از 
دست رفته دوران کرونا در کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا 13 ماه پیاپی به افزایش شغل پرداخته است و در ماه اکتبر توانسته 
56000 شــغل ایجاد نماید و این افزایش نشان می دهد که ایالت کالیفرنیا تمامی 
شــغل های از دسته رفته در دوران کرونا را بازیابی نموده و اکنون در رکورد 101/1 
درصد است. شمار شغل های از دست رفته در دوران کرونا 2۷58900 از آغاز فوریه 

2020 بوده است. 
ایالت کالیفرنیا اکنون باالترین میزان بازپرداخت مالیات بردرآمد را داشــته است. و 

میزان بیکاری در کالیفرنیا 4 درصد است. 
دفتر گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا این گزارش را در پاسخگویی به آگاهی رسانی 

عمومی منتشر کرده است و روند رشد چهارمین اقتصاد جهان را نشان می دهد.

کمک دولت فدرال به شرکت 
PG&Eبرای باز نگه داشتن نیروگاه دیابلو

  دولت فدرال، 1/1 میلیارد دالر به شرکت PG&E می پردازد تا نیروگاه هسته ای را 
در Diablo Canyon را که قرار است، خاموش کند، روشن نگه دارد. 

این پول از بودجه تصویب شــده زیر ساخت ها پرداخت خواهد شد. این نیروگاه در 
2 مرحله زمانی ســال 2024 و ســال 2025 باید رو به خاموشی می رفت اما بنابر 
درخواست گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا قرار شده است تا 5 سال دیگر به کار خود 

ادامه دهد تا برق مورد نیاز بخشی از کالیفرنیا را تامین نماید. 
بنابر گزارش مدیل عامل شرکت PG&E، نیروگاه هسته ای دیابلو کنیون در سال 
گذشته 8 درصد از برق مصرفی کالیفرنیا را تامین کرده است و 1۷ درصد از برق را 

در راستای پاکیزگی زیست محیطی ارائه نموده است. 

https://pandorarugs.com/
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213-573-9635

خشکسالی کالیفرنیا، کوچک شدن 
کشتزار وخسارت 1/7 میلیارد دالری 
خشکسالی بیسابقه کالیفرنیا، سبب شده است که کشتزارهای کالیفرنیا کوچکتر 
و کم محصول شوند که هزینه 1/۷ میلیارد دالر خسارت آن باور نکردنی است. 
بنابر مطالعه مشترک دانشگاه های UC در مرسد و دیویس و انستیتوی سیاست 
گزاری کالیفرنیا گزارشــی منتشر شده است که نشان می دهد که خشکسالی در 
کالیفرنیا ســبب از دست رفتن ۷52000 اکر از زمین های زیر کشت شده است 

که نزدیک به 10 درصد زمین های 2022 نسبت به سال 2019 است. 
سال گذشته 563000 اکر از کشتزارهای کالیفرنیا، با خشکسالی، بدون محصول 

ماندند و کاهش درآمد کشاورزان 1/۷ میلیارد دالر و یا 4/6 درصد است. 

قاضی دادگاه ، درخواست
 ۲0 میلیون دالری مالک

 آپارتمان های اجاره ای را رد کرد
قاضی دادگاه فدرال در لوس آنجلس، شکایت مدیریت خانه های اجاره ای GHP را 
که از سوی شرکت توسعه و سرمایه گذاری در امالک Geoffrey Palmer تسلیم 
دادگاه شــده بود را در یک پاسخ 54 صفحه ای رد کرد و به نفع شهر لوس آنجلس 

رای داد. 
دراین شکایت که در آگوست 2021 علیه شهرداری لوس آنجلس به سبب دوران کرونا 
و در پشــتیبانی از اجاره کنندگان طرح شده بود، تقاضای 20 میلیون دالر خسارت 
برای 12 مجموعه آپارتمانی شده بود که بنابر مقررات پشتیبانی از مستاجران، بهای 

اجاره آپارتمان ها پرداخت نشده و این خسارت ادامه یافته است. 
ناگفته نماند که ایــن آپارتمان ها در بین بزرگراه های 110 و 101 در لوس آنجلس 

قرار دارد. 

هدیه 5 میلیون دالری جف بزوس
 به کنشگران مبارزه با بی خانمانی

جف بــزوس )Bezos(، دارنده کمپانی آمازون، از ســوی بنیاد خانوادگی خودش 
)Bezos Day One Families Fund( به دو سازمان غیرانتفاعی کنشگران که 
در راستای مبارزه با بی خانمانی کار می کنند، 5 میلیون دالر جایزه مالی داد تا برای 

هدف های خود کوشش کنند. 
بنیاد Day on Families که از سوی جف بزوس راه اندازی شده است با 2 میلیارد 
دالر سرمایه تالش دارد یاری رسان خانواده هایی باشد که در مناطق کم درآمد زندگی 

می کنند و هر لحظه می توانند به بی خانمان ها بپیوندند. 
این بنیاد، از ســوی دیگر تالش دارد با راه اندازی مهد کودک و کودکســتان در این 

مناطق به خانواده ها کمک نماید. 

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند 
اهمیت آن دو چندان می شود.

در مورد سازمان اطالعات و امنیت کشور، ایران )ساواک( دیدگاههای مختلفی وجود داشته 
و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد.

مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در دستگاههای 
اطالعاتی مهم دنیا شــامل CIA آمریکا، MI6 انگلســتان، موساد اســرائیل گذرانده و نیز 
تحصیالت خود را در دانشــکده ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به 

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل ۷0 ساله تجربه و 
بیش از 22 ســال خدمت در ساواک اســت. توانسته است اطالعات مفید و جامعی در مورد 
عملکرد ســاواک بویژه در باره  اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی 
را در اختیار  نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد.  او  بر بســیاری از ناگفته ها، نادیده ها، 

ناشنیده ها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.
» ناشر«

 310.477 7477

منتشـر شـد

در کوچه پس کوچه های غربت  )۲ جلدی(
هما  سرشار

در پشت جلد کتاب می خوانید: ... هرچند غربت امروز با غربت ده سال پیش زمین تا آسمان 
فرق کرده است. هرچندغربت آنقدر پریده رنگ به نظر می رسد که شاید روزی با سازش و 
حل شدن اشتباه شود، هرچند که من غریبه، پس از یک سفر چند روزه، در نهایت شگفتی 
حس می کنم دلم برای خانه ام در لس آنجلس تنگ شده است نه برای خانه ام در تهران، 
ولی با سماجت یقه غربت را رها نمی کنم. انگار می ترسم خود را گم کنم، می ترسم بخشی 
از وجودم را از دست بدهم، می ترسم بی هویت شوم، به همین دلیل درحالی که امروز با 
تمام کوچه پس کوچه های شهر لس آنجلس آشنا هستم و در مقابل کوچه دوران کودکی یا 

نوجوانی خود را به سختی به یاد 
می آورم. باز هم اینجا را غربت 
و آنجا را خانه می نامم و دل را 
به این باور می سپارم که از خانه 

دورم...

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

روایت ماندگاری )۲ جلدی(
هما  سرشار

ردپای ملت ها واقوام را می توان در گورســتان هایی که سده ها پس از حضورشان در خطه ای 
کشف می شود، پیدا کرد و به شناختی هرچند ناکامل از آنان دست یافت. سال ها بعد، هنگامی 
که رهگذری کنجکاو پایش به شهر فرشتگان برسد و به دیدار هر یک از گورستان های این شهر 
برود، خواهد فهمید که در اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست و یکم، مهاجرانی در این شهر 
زندگی می کردند که در میان شان شمار زیادی هنرمند، فرهنگی، دانشگاهی، نخبه، کوشنده 
سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر جالی وطن کرده یا از زندان جمهوری اسالمی گریخته بودند که 
شمع وجود تنی چند از آنان زود خاموش شد. سنگ نوشته های آرامگاه ابدی هر یک از اینان در 
گورستان های لس آنجلس، برلین، پاریس، لندن و شهرهای دیگر راویان کوچ بزرگ تاریخی اند و 

چندان زیاد که شمارش همگی کار 
آسانی نخواهد بود. نام هر یک از 
این بزرگان در خاک غربت خفته، 
به یاد آن رهگذر می آورد که بر 
ســر این قوم مهاجر چه رفت و 

روایت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

بنزین رایگان شرکت هوندا در روزهای شکرگزاری

در یک حرکت تبلیغاتی و نیکوکارانه، کارکنان شــرکت های فروشندگان هوندا در 
جنوب کالیفرنیا از ســاعت 12:15 پس از نیمروز در پمپ بنزین های شهر پومونا، 
ون نایز، فانتین ولی، و شــماری از پمپ بنزین های جنوب کالیفرنیا حضور یافته و 

اتوموبیل های افراد را با بنزین رایگان پر کردند. 

این برنامه بنزین رایگان گرچه جنبه تبلیغاتی برای اتوموبیل های هوندا دارد، اما در 
این روزهای شکرگزاری، فرصتی است برای افراد کم درآمد که از پر کردن اتوموبیل 

با بنزین رایگاه برخوردار شوند. 
اعالم شده که این برنامه تا روز جمعه ادامه داشت. 

بیمه درمانی کالیفرنیا برای کارکنان اعتصابی

برای پیشگیری از  راهبرد هراس افکنانه کارفرمایان علیه کارکنان در دوران اعتصاب، 
ایالت کالیفرنیا به چاره اندیشی پرداخته است تا این ابزار را از دست کارفرمایانی بگیرد 
که با تهدید کارکنان برای متوقف کردن بیمه درمانی آنها و خانواده شان، تالش دارند 

از اعتصاب کارکنان پیشگیری نمایند. 
الیحه ای از ســوی جیم وود، نماینده دموکرات در خانه نمایندگان کالیفرنیا طرح و 

به تصویب رســیده اســت که از ماه جون 2023 اجرایی خواهد شد و به موجب آن 
Covered California که بازوی اجرایی ایالت کالیفرنیا در راســتای ارائه بیمه 
درمانی ارزان برای کالیفرنیایی هاست در همکاری با فدراسیون کارکنان کالیفرنیا و 
فدراسیون کارکنان لوس انجلس کانتی، شرایط متوقف کردن بیمه درمانی کارکنان 

را غیرعملی خواهند کرد. 

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
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چکیــده کتاب / در باره نویســنده 
کتــاب» یهودیان ایــران« یکی از 
زیباترین و پیچیده ترین داســتان 
های ناگفته زمان ما را به تصویر می 
کشــد. جامعه غرب اغلب یهودیان 
در ایران را جامعه ای اســیر و تحت 
ســتم تصور می کنند که در داخل 
کشــور خود بیگانه انــد و در عین 
حــال از ترک آن نیز محروم شــده 
اند. کتاب »یهودیان ایران« مجموعه 
مصوری از ایران قرن بیســت و یک 
اســت که نمای منحصربه فردی از 
جامعه یهودیان دراین کشور را ارائه 
می  دهد و معموالً برای دنیای غرب 
ناشناخته است. حسن سربخشیان، 
عکاس خبری، دو ســال را در میان 
جوامع یهودی ایــران زندگی کرده 
و در دورهمی هــای خانوادگی آنها 
شــرکت کــرده اســت. او با کمک 
همکار روزنامه نگار خود بنام پروانه 
وحیدمنش - نحوه زندگی یهودیان را 
مستند کرده است. فراتر از رویارویی 
های شناخته شده منطقه ای، عکس 
هایی که سربخشیان گرفته، زندگی 
واقعی جامعه یهودیــان ایرانی را به 
تصویر کشیده اســت به طوری که 
آنها از نظــر تابعیت، ایرانی و از نظر 
مذهبی ، یهودی هستند. این مسأله 
نشــان از وفاداری آنها به کشورشان 
است حتی اگر کشورشان با سرزمین 
اجدادی آنها از نظر سیاسی در تضاد 
باشد. کتاب »یهودیان ایران« با بیش 
از یکصد عکس تمام رنگی، همراه با 
حاشیه نویسی بسیار و با مقدمه ای 
که توسط مورخ » لیور بی استرنفلد« 
نوشته شــده است، دیدگاه غربی ها 
را نسبت به این جامعه مذهبی زیر 

سوال می برد.

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  منتشر شد 

 چاپ آمریکا

شاهزاده رضا پهلوی ادامه اعتراضات و اعتصابات در داخل کشور و تالش بیشتر برای فشار بر رژیم 
جمهوری اسالمی در خارج کشور را از جمله راه های حمایت از هم میهنانمان در مهاباد و دیگر شهرها برشمرد

شــاهزاده رضا پهلوی لشکرکشــی رژیم جمهوری اســالمی را به اســتان های 
کردســتان، کرمانشاه و آذربایجان غربی و کشــتار مردم غیرمسلح را » نشانه ی 
درماندگی و ناتوانی« رژیم جمهوری اســالمی در برابر انقالب ملی و اراده میهنی 

مردم ایران خواند.
وی در روز ســه شنبه 22 نوامبر طی ســه پیام متوالی در توئیتر ، اعتراضات و 
اعتصابات سراسری درداخل کشــور برای وادار کردن دستگاه سرکوب به پخش 
نیروهایش از یک ســو و نیز دوچندان کردن تالشــها در خارج کشور برای فشار 
بر این رژیم و  حمایت از مردم از ســوی دیگر را از جمله راه های پشــتیبانی هم 

میهنان دلیر مهاباد و پیرانشهر و بوکان و مریوان و جوانرود برشمرد. 
 

او در پیام خود اظهار داشــت : »ما در این نبرد، روی پای خود ایســتاده ایم اما 
از حمایت همه افراد و گروه ها و  کشورهای آزاده ی جهان استقبال می کنیم. «

وی در  این پیام تأکید کرد: » اتحاد امروز ما ضامن آزادی و دموکراسی، و آبادی 
و رفاه ایران فرداست. با همبستگی ملی این رژیم ضحاکی را از پای در می آوریم؛ 

ایران را پس می گیریم و دوباره می سازیم.«

اخراج کارکنان بیشتر در 
شرکت توئیتر برای پیشگیری 

از ورشکستگی

ایالن ماســک که اکنون مالک توئیتر است تالش کرد تا دانالد ترامپ را 
متقاعد نماید از توئیتر اســتفاده کند ولی هنوز پاســخی از دانالد ترامپ 
دریافت نکرده اســت. از ســوی دیگر او که با خریــد 44 میلیارد دالری 
شــرکت توئیتر خود را زیان دیده می بیند بخش دیگری از اخراج ها را از 

امروز آغاز نمود. 
او که برای پیشگیری از ورشکستگی، در آغاز 50 درصد کارکنان را بیکار 
نمــوده بود که در حدود ۷500 نفر بودند و پس از آن اســتعفای 1200 
نفر دیگر را نیز پذیرفت، با اعالم مرحله ســوم کاهش کارمندان در ســن 
فرانسیســکو، به نظر می رسد همان مسیر شرکت Tesla و SpaceX را 

با کاهش کارمندان و ذخیره مالی پیش بگیرد.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113508
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
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  در کانون خبر:

فرمانده فرانکشتاین در مرز میان مرگ و زندگی
 نه این وری نه اون وری . درست لب مرز

سیستم های توتالیتر چه زمانی فرو می ریزند !؟ پاسخ خیلی ساده است. 
زمانی که وقتش برســد!! اما نظام و سیستم ایدیولوژیک مذهبی چگونه 
فرو می پاشــد؟ وقتی که تعارضات درونی و بیرونی آن از حد اشباع می 
گذرد . اما این سیستم، به علت شکل مذهبی خود سخت جان تر از نوع 

عرفی و غیر دینی است. 
اول به علت مجوز ســرکوبی ش که آن را از پوســته ی سخت دین می 
گیرد دوم  به جهت تشــکیکی  که مــردم،  بر علیه اعتقادات و باورهای 
ذهنی خود بایســتی به عمل آورند. سیستم های ایدیولوژیک  در ابتدای 
شکل گیری، به دلیل انسجام و نگاه انتخابی، به نظر فاقد تعارضات جدی 
هســند  اما در ادامه،  تضادهای درونی ش جدی شده و نوعا تبدیل می 
شــوند به  دیوی تفکر ستیز و  اندیشه خوار. انها بیشتر ایده هایی انسان 
واره هستند تا انسانی . ایده هایی با یک ذهنیت خاص و قطبی شده و یا 

مجموعه از ذهنیتهای همسو ، اما در نهایت متصلب و متعصب.  
 آنها  به ســرعت در مقام ناسازگاری با جامعه و فرهنگ بر می آیند.  اما 
قایلین به آن ، این ایده ها و ایدئولوژی ها را به هر قیمتی که شده  زنده 
نگه می دارند و اجرایی می کنند.  چون حیات سیاســی و استیالی آنها 

برجامعه،  با مرگ آن ایده ها از بین می رود. 
 

 البتــه که این ایده هــای قابل بحث  عناصر فکــری اولیه ی خود را از 
تاریــخ و فرهنگ جامعه ی خود می گیرند . اما این مفاهیم بومی ،  گاه 
عناصر مورد نیازش را از فضای  دور دســت تر از خود گرفته و با عناصر 
خود ترکیب می کند و  چیزی ســاخته می شــود که به ان می شود نام 
هیبریداســبون و یا قاطری شدن و حتی با تسامح فرانکشتاینی شدن را 

برآنان نهاد. 
 .

امــا در نهایت این هیوالی عجیب الخلقه ی  هیبریدی چون قاطری نازا 
محکوم به نابودی است. موجودی که  فاقد عنصر زایایی و زندگی  است. 
وقتی اسالم سیاسی حاکم بر جامعه ی ما با استالینیسم )  شکل معیوب 
و تمدن ســتیز مارکسیســم(   همبستر می شود،  از ترکیب آنها مخوف 
ترین موجود اندیشــه خواری که  ضد آزادی و زندگی اســت متولد می 
شود. مارکسیسمی که در زمان پیدایی خود،  دارای روح و عنصر اساسی  
عدالت اجتماعی بود،  در ترکیب با اســالم سیاســی می شود موجودی 

هیبریداسیونی و ضد تمدن انسانی که سرنوشتی جز فرو پاشی ندارد. 
 اما فرو پاشی کی رخ می دهد ؟ 

وقتی که اخالق راستین می میرد و  
 دروغ و تقلب و خدعه جامعه را ، چون ســرطان در بر می گیرد. وقتی 
فاصله طبقاتی تبدیل می شود به یک  جامعه دو قطبی که در جریان آن 
طبقه متوسط محو می شود. وقتی جامعه اتمیزه می شود .  آنگاه  سایر 
ایده  ها و مفاهیم دلفریب پیشین  شروع می کند به ته نشین شدن و در 

نهایت  الیه الیه رسوب کردن  و سخت شدن.  
وجه تشــابه دیگر برای درک این مفهوم، »انســان واره ی فرانکشتاینی«  
اســت  که از اندامواره هایی نامتجانس ساخته شده. او زامبی وار هر آن 

چه که در اطراف خویش هست می بلعد و نابود می کند .
 درســت مثل ماری که بعد از فارغ شدن از بلعیدن موجودات اطراف  و 
فرزندان خود،  اندام انتهایی خود را تشخیص نمی دهد و شروع می کند 

به بلعیدن خود. 
خویش خواری نتیجه ی قهری دگر خواری است.

 اما این هیوالی فرانکشتاینی  به علت غریزه بقا به  شدت میل به زندگی  
هم دارد. او سعی می کند حیات   نحیف  خود را با رشدی سرطان وار در 
پیکر جامعه طوالنی کند. این است که هوشمندانه   افرادی تحصیل کرده  

اما همسو با خود را در اطاقهای فکری ِ کنار خویش می نشاند .  
 اما در دراز مدت، ااین تکنوکراتهای کرایه ای و در خدمت قدرت، دچار 
نوعی انســداد فکری شده و ساختار سیاســی هیوالی قدرتمند ، را باز 

تولید کنند.  
 ایــن افراد برای حفظ موقعیت خود هم که شــده، در هیوالی دیکتاتور 
ذوب شده و  والیت فرد  توتالیتر، آنها را تبدیل به مجیز گویانی چاپلوس 

می کند. 
 آنها به رهبری فرانکشتاین با تکثیری دهشت انگیز،   لشکری زامبی وار 
از مریدان  را  تولید می کنند. اما با این همه فرانکشــتاین زمانش که فرا 
برســد خواهد مرد و تزریق پترو دالر و خشونت و خدعه و پنهان کاری 

نیز نمی تواند او را در حیات و قدرت  نگه دارد . 
چون جامعه،  در نهایت ِ خویش،   بزرگتر از موجود ِ فرانکشتاینی  است. 
و وقتی که جامعه محاط به فراکشتاین شد یعنی جامعه به آن لحطه ی 

ناب رسیده است.
 

قبل از مرگ فرمانده فرانکشتاین  این ضحاک گرفتار در اندیشه ستیزی 

و مغز خواری،  حســگرهای او هم دچار سینزســتزیا و یا درک معیوب 
احساســات می شود . احساسات بینایی و شنوایی او هم  به درستی کار 

نمی کند. نتیجتا
صدای انقالب و نارضایتی، در  کوچه و خیابان را نمی شنود.  صحنه های 

انقالب را نیز نمی بیند .
 

اما فرمانده  فرانکشــتاین هیوالست بنابراین عاشــق مدلهای رفتاری و 
حیوانی به جای مدلهای شــناختی است. نتیجتا انسانها برای او تبدیل به 
موجوداتی آزمایشگاهی می شوند.  او  در مدلی حیوانی » سیستم پخت 

تدریجی  قورباغه ها«  را به کار می گیرد
 ) ** توضیح در پایین صفحه (

 اما زمانی فرا می رســد که قورباغه های جــوان ) از دید هیوال(؛از دیگ 
مرگ  به بیرون می جهند.  

 زنها و مردان جوان بر خالف نسلهای پیشین خود،  رابطه ای با  درماندگی 
آموخته شده ندارند 

 ) ** توضیــح در پایین صفحــه(  عصر تکنولوژیک در دل خود، نوزایی 
اندیشــه ها را به دنبال دارد.   آنهــا از پنجره ی فضای مجازی به جهان 
واقعــی نگاه می کنند و زندگی را در آن جا تصویر و تصور می کنند بی 

آن که سوژه ی آزمایشگاهی هیوالی توتالیتر شده باشند .  
واقعیت این اســت که فرانکشــتاینی که زمانی با ایده هایش دلبری می 
کرد حاال  با کســب قدرت تامــه ) totalitarianism(  دیگر نیازی به 
ارائــه ایده های فریبنده و قالبــی خود نمی بیند. او   می داند که آن ایده 
های سرخ و سیاه اش نخ نما و بی اعتبار شده و کار برد مجدد آن  برایش 
اولویتی ندارد. بنابر این اســلحه ی زنگ زده ی شــناخت  انحصار گرانه 
اش را به کنار می گذارد و بر استفاده مکرر  از مدلهای رفتاری و حیوانی 
تاکید می کند. بی دلیل نیست که فرمانده فرانکشتاین !! در بحران های 

پیش آمده دستور  تنبیه نوجوانان آرمان خواه  را می دهد . 
او غافل از آن اســت که، تنبیه و حتی مجازات مرگ ممکن است که در 
باره ی نســل جدید  z یا زومرها zoomers به کار نیاید . او نمی داند 
که گوش و چشــم آنان پر اســت از پیام  و تصاویری انسانی برای اصالت  
زندگــی، کــه  آدمهایی دیگر، از آن طرف فضای مجازی  برایشــان می  

فرستند . 
 فرانکشتاین فراموش کرده است و با  بهتر بگویم نتوانسته است که تمام 
منافذ ارتباطی زندان بزرگ و یا آزمایشــگاه مخوفش را ببندد. از طرفی 
لشــکر ســایبری و گران قیمت او نیز بازی را باخته و کنترل  ارتباطات 

انسانی برای فرمانده  هزار چشم ِ » کم بینا«  ناممکن شده است. 
 

فرانکشتاین روی شستشــوی مغزی طرفدارانش حساب باز کرده اما در 
مقابله با  مخالفین خود راهی به جز  سرکوب کردن نیاموخته است .. 

او آن قدر، با هوش هســت که - اپوزیســیون قالبی اش  را به خارج از 
کشور  بفرســتد که اگر الزم آمد به راحتی کفر و ناسزا بگویند و خدا را 
نیز  دشــنام دهند ولی در عین حال، خیالش راحت باشد که افسارشان 

را به دست دارد. 
اما با جنبش مردمی، بسیاری از  حیله های فرمانده فرانکشتاین نقش بر 
آب شــده و زامبی های جهش یافته ی صادراتی اش در رسانه های آن 

ور آب نیز  رسوا می شوند. 
فرمانده  دچار عجب و خود ستایی است. او  با اعتماد به نفسی بیمارگونه 
ناشی از حس حقارتی عمیق خیزش های »  هر  ده سال  یک بار » مردم  
را سرکوب کرده و  این توهم توانایی آن را دارد که در  بازه های ی زمانی 

دو ساله ،  نیز بازی ِ سرکوب و تحقیر را ببرد. 
 او مدتی است رویای جهان ســتانی دارد . حریفان او ابرقدرتهای جهان 
خواره !! هستند و نه رعیتهای فرو دست و  فقیر. او بازیگری بزرگ شده 
اســت . انگشت اشاره اش رو به جلو و آینده ای دور است. پرتره ی آشنا 
از قدرتمندانی متوهم و  توتالیتر  که برای زندگی بهتر رویا می فروشند. 
اندیشــه خوار نابینای ما هم رویا می فروشــد . با این تفاوت که رویایش 

در«  آن جهان دیگر«  نقد می شود.
او  اســفندیاری رویین تن اما اسیب پذیر است.  او  نه از  پاشنه ی اشیل 
خود،  که از حادثه ای در مغز پیر و فرتوت  خود رنج ) و چه بسا لذت ( 

می برد. او فاقد حس درک درد و همدردی است. 
عدم انعطاف پذیری، لجاجت و یک دندگی او دیگر نشــانه های سندروم 

هیبریداسیونی فرانکشتاین است . 
ســدهای سکندر قدرت و ثروت اش در حال ترک خوردن است  و  بازی 

دومینو،  تا ریزش کامل آخرین مهره اش موج بر داشته است.
 نویسنده 

 محمد افتخار !!

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
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  در کانون خبر:

بیژن خلیلی

گزارش شبکه خبری سی ان ان
 که مدعی شد ۲0 ادعای ترامپ نادرست می باشد

 بنابه گزارش شبکه خبری 
سی ان ان، سخنرانی اعالم 
ترامپ  دونالد  کاندیدتوری 
بــرای ریاســت جمهوری 
2024 درروز سه شنبه 15 
نوامبــر مملــو از ادعاهای 
نادرست در مورد موضوعات 
مختلــف بود - از ســوابق 
جمهــوری  ریاســت  در 
وی گرفتــه تــا مخالفان 
دموکراتش ،اقتصاد، محیط 
زیست و سیاست خارجی و 
دیگر موارد . در این گزارش 
20 ادعای دونالد ترامپ که 
از سوی این شبکه خبری 
نادرست خوانده شده است، 

ارائه می گردد.
درابتدا الزم است اشاره شود که ادعاهای مطرح شده دیدگاه های خبرگزاری ایرانشهر نمی 
باشد و فقط ترجمه این گزارش در 2 قسمت جداگانه برای مخاطبان محترم ارائه می شود. 

قسمت  اول گزارش: 
ادعاهای نادرســت دونالد ترامپ در ســخنرانی کاندیداتوری وی برای ریاست جمهوری 

2024 از نظر شبکه سی ان ان : 
1-خروج از افغانستان

ترامپ شامگاه سه شنبه مدعی شد که ایاالت متحده » پس از خروج نظامی خود در سال 
2021، 85 میلیارد دالر تجهیزات نظامی در افغانستان باقی گذاشته است.«

ترامپ گفت: »شاید شرم آورترین لحظه در تاریخ کشورمان باشد، جایی که جان هایمان را 
از دست دادیم ، 85 میلیارد دالر بهترین تجهیزات نظامی خود را به آنجا تسلیم کردیم.«

 شــبکه ســی ان ان این ادعا را رد می کند و می گوید: در حالی که تجهیزات نظامی که 
توســط ایاالت متحده به نیروهای دولتی افغانستان ارائه شده بود، پس از خروج نیروهای 
آمریکایــی در اختیار طالبان قرار گرفت،و وزارت دفاع تخمین زد که ارزش این تجهیزات 
حدود ۷.1 میلیارد دالر بوده است و این بخشی از تجهیزاتی به میزان 18.6 میلیارد دالری 
می باشد که بین سال های 2005 تا 2021 در اختیار نیروهای افغانستان قرار گرفته بود 
و برخی از تجهیزات به جا مانده قبل از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از کار افتاده بودند.

هیچ مبنایی برای ادعای ترامپ مبنی بر جا گذاشتن تجهیزات به ارزش 85 میلیارد دالر 
وجود ندارد. ، این رقم نزدیک به 83 میلیارد دالر کل پولی بود که کنگره در طول جنگ 

به صندوق حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده بود. 
 2-ذخیره استراتژیک نفت

ترامپ مدعی شد که دولت او ذخایر استراتژیک نفت را »پر کرده است« اما اکنون توسط 
دولت بایدن »عماًل تخلیه شده است«.

 شــبکه خبری سی ان ان می گوید: اگرچه ترامپ بارها به پر کردن ذخایر نفت در زمان 
خود مباهات کرده اســت، اما در اوایل ســال 2021 در مقایسه با زمانی که او قدرت را به 
دست گرفت، در واقع بشکه های کمتری نفت خام موجود بود. همانطور که مت ایگان و 
فیل متینگلی از سی ان ان در اواسط اکتبر گزارش دادند، ذخایر ایاالت متحده همچنان 
بزرگترین ذخایر در جهان است، و با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، این ذخایر تا هفته 

منتهی به 4 نوامبر بیش از 396 میلیون بشکه نفت خام بوده است.
 3-تعرفه ها بر چین

ترامپ همچنین درباره تعرفه های وارده بر چین به خود  بالید و مدعی شــد که »تا زمانی 
که من نیامدم، هیچ رئیس جمهوری از چین یک دالر برای کشور ما طلب نکرده یا دریافت 

نکرده است«.
شــبکه خبری سی ان ان مدعی اســت : ایاالت متحده بیش از دو قرن است که بر چین 
تعرفه اعمال کرده اســت و طبق گزارش کمیسیون تجارت بین الملل ، ایاالت متحده از 
ســال 200۷ تا 2016 به طور متوسط ساالنه 12.3 میلیارد دالر عوارض گمرکی دریافت 

کرده است.«
همچنیــن یک تحقیق در دوران ریاســت جمهوری ترامپ نشــان داد که واردکنندگان 
آمریکایی خود هزینه تعرفه ها را متحمل می شوند و پرداخت های واقعی تعرفه های را انجام 

می دهند، نه صادرکنندگان چینی. 
 4-افزایش سطح آب دریا

ترامپ مدعی شد که در مورد تهدید سالح های هسته ای صحبت نمی شود و به مسائل 
زیست محیطی بیشتر اهمیت داده می شود . او گفت: »آنها می گویند که سطح اقیانوس 
در طول 200 تا 300 ســال آینده 1/8 اینچ افزایش خواهد یافت. اما نگران ســالح های 

هسته ای نباشید که می توانند با یک شلیک کل کشورها را از بین ببرند.«
 شبکه خبری سی ان ان ضمن رد این ادعا خاطرنشان می کند: سرویس ملی گزارش در 
مورد اقیانوسها در وب سایت خود اعالم کرده است که »پیش بینی می شود سطح دریا در 
امتداد خط ساحلی ایاالت متحده در 30 سال آینده )2020 - 2050( به طور متوسط 10 

تا 12 اینچ )0.25 - 0.30 متر( افزایش یابد. 
اگرچه ترامپ در این ادعا از واژه »تغییر آب و هوا« استفاده نکرد، اما قویاً پیشنهاد کرد که 
مردم بگویند تغییرات آب و هوایی ممکن اســت تنها 300 سال دیگر بر ما تأثیر بگذارد. 
این به شدت نادرست است. بلکه این شرایط در حال حاضر آمریکا را تحت تاثیر قرار داده 
است. وزارت دفاع در گزارشی در سال 2021 گفت: »افزایش دما. تغییر الگوهای بارش؛ و 
شرایط آب و هوایی شدید، شدیدتر و غیرقابل پیش بینی تر ناشی از تغییرات آب و هوایی، 
خطرات موجود را تشدید کرده و چالش های امنیتی جدیدی را برای منافع ایاالت متحده 

ایجاد می کند.«
 5-مصرف و مجازات مواد مخدر در چین

ترامپ مدعی شد که رهبر چین به او گفته است که چین به دلیل رفتار خشن با قاچاقچیان 
مواد مخدر، اصال »مشکل مواد مخدر« ندارد. سپس خودش این ادعا را تکرار کرد و گفت: 
»اگر در حال خرید و فروش مواد مخدر در چین دســتگیر شوید، محاکمه فوری و سریع 
دارید و تا پایان روز اعدام می شوید. این یک چیز وحشتناک است، اما آنها هیچ مشکلی با 

مواد مخدر ندارند.«
از نظر این شــبکه ادعای ترامپ درســت نیست، زیرا جو آمون، مدیر بهداشت جهانی در 
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه درکسل، گفت :در چین همانند ایاالت متحده آمریکا 
تعداد زیادی از افراد ، مواد مخدر مصرف می کنند و دولت چین خود گزارش داده اســت 
که تا پایان ســال 2021 ،1.49 میلیون مصرف کننده مواد مخدر در سراسر کشور ثبت 
شده است«. مقامات چین اذعان کرده بودند که تعداد مصرف کنندگان ثبت شده مواد مخدر 
کمتر از میزان مصرف واقعی در این کشور است. در حالی که ترامپ صرفاً موفقیت چین 
در مدیریت مواد مخدر، را مجازات های سخت می داند، دولت چین تالش های خود را برای 

بازپروری، آموزش و مبارزه با فقر نیز مطرح می کند.
 6-سوابق ریاست جمهوری

ترامپ با شــکایت از اینکه چگونه به دلیل بردن اســناد ریاســت جمهــوری به خانه و 
اســتراحتگاهش در فلوریدا تحت تحقیقات جنایی قرار گرفته و در مقایسه با اوباما که او 

چیزهایی زیادتری را با خود برده است ولی اینگونه رفتار نشده است. 
شــبکه خبری سی ان ان می گوید :این ادعا نادرست است - اگرچه ترامپ می گوید که 
اوباما میلیون ها پرونده را به شــیکاگو برده اســت، »نارا – مرکز ملی بایگانی اسناد« در 
بیانیه ای عمومی توضیح داد که خود این اســناد را به یک مرکز تحت مدیریت »نارا » در 
منطقه شیکاگو - که نزدیک جایی است که کتابخانه ریاست جمهوری اوباما قرار دارد، برده 
است. طبق قانون فدرال، »رئیس جمهور سابق،  اوباما هیچ کنترلی بر اینکه »نارا« سوابق 

ریاست جمهوری دولت خود را کجا و چگونه ذخیره می کند« ندارد.
در آن موارد نیز این »نارا« بود که اسناد را جابجا کرد، نه رئیس جمهور سابق. برای »نارا 
» استانداردی وجود دارد بدین صورت که مرکزی موقتی را در نزدیکی جایی که کتابخانه 

های دائمی روسای جمهور سابق در نهایت قرار خواهند گرفت، راه اندازی کند.
 ۷-قیمت بنزین

ترامــپ گفت: »در زمان من هــر گالن بنزین هر گالن 1.8۷ دالر بــود، و اکنون 5 تا 8 
دالراست، و این بسیار بد است.«

شــبکه خبری ســی ان ان  این دعا را رد کرده  و می گوید: در حالی که قیمت یک گالن 
بنزین معمولی برای مدت کوتاهی به 1.8۷ دالر )و کمتر( در طول همه گیری کووید-19 
در ســال 2020 کاهش یافت، ولی میانگین قیمت بنزین معمولی در آخرین روز ریاست 
جمهوری ترامپ، 20 ژانویه 2021، باالتر بود و بر اســاس اطالعات انجمن خودرو آمریکا 
بــه CNN، قیمت بنزین در آن زمان بیش از 2.393 دالر در هر گالن بود ، در حالی که 
در  روز سه شــنبه بنابه اطالعات AAA قیمت بنزین 3.۷59 دالر بود نه 5 تا 8 دالر و 
در کالیفرنیــا، ایالتی که طبق معمول باالترین قیمت ها را دارد، به طور میانگین 5.423 

دالر دارد.
 8-اخراج در دوران اوباما

ترامپ مدعی شد که دولت او برخالف دولت اوباما، کشورهایی مانند گواتماال و هندوراس را 
متقاعد کرده است که اعضای باند خود را که به آمریکا آمده اند، پس بگیرند. ترامپ گفت: 
»بدترین باندها ام اس-13 هستند. و تحت دولت باراک حسین اوباما، آنها قادر به بیرون 

کردن آنها نبودند. زیرا کشورهایشان آنها را پس نمی گرفتند.«
 بنابه خبرگزاری سی ان ان این ادعا درست نیست، در سال 2016، درست قبل از ریاست 

جمهوری ترامپ، نه گواتماال و نه هندوراس در فهرست کشورهایی قرار نداشتند که اداره 
مهاجرت و گمرک )ICE( آنها را »سرکش« یا غیرهمکار در پذیرش بازگشت اتباع خود 
 ICE ،می دانست. زیرا در ســال مالی 2016، آخرین سال مالی ریاست جمهوری اوباما
گزارش داد که گواتماال و هندوراس پس از مکزیک در رتبه های دوم و ســوم کشورهایی 

قرار دادند که تابعیت افرادی از آنها از ایاالت متحده حذف شده اند.
 9- فرود موشک در لهستان

ترامپ روز سه شنبه مدعی شد که موشکی که در 50 مایلی در لهستان فرود آمد »احتماالً 
از سوی روسیه فرستاده شده است«.

 شبکه خبری سی ان ان می گوید این ادعا درست نیست. در حالی که لهستان اعالم کرد 
یک موشک ساخت روسیه که روز سه شنبه در خاک آنها فرود آمد و باعث کشته شدن 
دو شهروند لهستانی شــد، این انفجار در حدود چهار مایلی غرب مرز اوکراین روی داده 
است. عالوه بر این، هنوز مشخص نیست که موشک از کجا شلیک شده و چرا در لهستان 

سقوط کرده است.
 10- اتمام دیوار مرزی

ترامپ در مورد ایجاد دیوار در مرز با مکزیک، ادعای نادرستی کرد.و گفت: 
ما دیوار را ســاختیم و اکنون به آن اضافه خواهیم کرد. حاال، دیوار را ساختیم - دیوار را 
تکمیل کردیم - و بعد گفتیم بیایید کارهای بیشــتری انجام دهیم، و کارهای بیشتری 
انجام دادیم. و ما کارهای بیشتری انجام دادیم. و همانطور که این کار را انجام می دادیم، 
انتخاباتی داشــتیم که پیش آمد. و وقتی وارد شــدند، سه هفته دیگر فرصت داشتند تا 

الحاقات به دیوار را تکمیل کنند، که عالی بود، و گفتند نه، نه، ما این کار را نمی کنیم.«
 از نظر ســی ان ان حقیقت این است که بر اساس گزارش رسمی »وضعیت دیوار مرزی 
» که توسط گمرک و حفاظت مرزی ایاالت متحده دو روز پس از خروج ترامپ از قدرت 
نوشته شده است، حدود 458 مایل دیوار در زمان ترامپ تکمیل شده بود - اما حدود 280 

مایل دیگر که برای ساخت دیوار مشخص شده بود تکمیل نشده بود.
11- رهبران دموکرات و گارد ملی

ترامپ مدعی شــد که فرمانداران و شهرداران دموکرات حتی در زمان »برهم زدن نظم و 
قانون« از درخواست »کمک« خودداری کردند، و ما خود تصمیم گرفتیم که  گارد ملی را 

به مینیاپولیس بفرستیم. 
شبکه خبری سی ان ان مدعی می شود که این ادعا نادرست است. زیرا در واقع این تیم 
فرماندار دموکرات مینه سوتا بود که گارد ملی را در میان ناآرامی های سال 2020 پس از 
قتل جورج فلوید توسط پلیس مینیاپولیس مستقر کرد، نه ترامپ. و او هفت ساعت قبل از 
اینکه ترامپ علناً تهدید کرد که گارد را مستقر خواهد کرد، گارد ملی مینه سوتا را آماده 

باش داده بود.
 12- تیزبینی بایدن

ترامپ با تمسخر هوش بایدن گفت: »موارد بد زیادی وجود دارد، مانند رفتن به آیداهو و 
اینکه می گوید »به ایالت فلوریدا خوش آمدید«.

سی ان ان مدعی است که این هرگز اتفاق نیفتاده است و می گوید: بایدن، مانند ترامپ، 
گهگاه در اشــاره به مکان ها گاف هایی زده اســت، اما این یک مورد نادرست است.  مانند 
ترامپ که در جمعی در اوایل ماه جاری مدعی شد که بایدن به آیووا رفته و به اشتباه ادعا 

کرده که در آیداهو است. 
 13-مهاجرت غیر قانونی

ترامپ با ابراز تاســف از مهاجرت غیرقانونی گفت: »من معتقدم 10 میلیون نفر بصورت 
غیرقانونی وارد آمریکا می شوند، نه سه یا چهار میلیون نفر.«

 سی ان ان مدعی می شود که این مورد نیز نادرست است. چراکه امیلی ریو، استاد حقوق 
و جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می گوید: »اصاًل هیچ مبنای تجربی برای این 
نظر وجود ندارد که 10 میلیون نفر بدون مدرک در زمان ریاست رئیس جمهور بایدن وارد 
شده اند.« همچنین جولیا گالت، کارشناس اندیشکده انستیتو سیاست مهاجرت، نیز با این 
گفته موافق است که امکان ندارد 10 میلیون مهاجر غیرمجاز در دوران ریاست جمهوری 

بایدن از مرز به ایاالت متحده آمده باشند.
 14- تورم در قیمت بوقلمون شکرگزاری )ترکی تنکس گیوینگ(

ترامپ مدعی شد، برای خرید یک بوقلمون در روز شکرگزاری باید 3 تا 4 برابر نسبت به 
سال گذشته پول پرداخت کنید. 

سی ان ان این ادعا را رد کرده و می گوید که قیمت های بوقلمون از فصل گذشته افزایش 
یافته اســت، اما به سه یا چهار برابر شدن نزدیک نشده و همچنین بازار بوقلمون به طور 

قابل توجهی تحت تاثیر آنفوالنزای مرغی قرار گرفته است.
 15- ترامپ و جنگ ها

ترامپ گفت که منتقدانش در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2016 ادعا کردند 
کــه در صورت انتخاب ترامپ در عرض چند هفته جنگ رخ خواهد داد، در حالی که در 
دوران ریاست جمهوری من بدون جنگ پشت سر گذاشته شد. اولین رئیس جمهوری که 

این کار را انجام داد.«
سی ان ان این را نیز رد می کند و می گوید: ، ترامپ ریاست دخالت آمریکا در جنگ های 
افغانســتان، عراق و سوریه را برعهده داشــت، هر چند بدیهی است که هیچ یک از این 
جنگ ها را آغاز نکرد و تعدادی از نیروهای خود را از هر سه کشور خارج کرد.همچنین او 
فرمانده کل ده ها حمله هوایی آمریکا، از جمله حمالت پهپادی، در سومالی، یمن، لیبی و 
پاکستان، به عالوه یک حمله پهپادی در عراق بود که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را کشت. 
 16- ترامپ و داعش

ترامپ سقوط داعش در سوریه را به خود اختصاص داد و گفت: »رهبری شرور داعش که 
هیچ رئیس جمهوری نتوانست آن را فتح کند، در کمتر از سه هفته توسط من و سربازان 

بزرگ ما نابود شد«.
شبکه خبری سی ان ان مدعی است که این یک اغراق بزرگ است. »خالفت« داعش نه 
در طی سه هفته بلکه پس از گذشت بیش از دو سال از ریاست جمهوری ترامپ، در سال 
2019، پایان یافت، اما این مبارزه از اولین هفته های روی کار آمدن ترامپ ادامه داشت. 
همچنین در سال های 2015 و 2016 در دوران اوباما پیشرفت های عمده ای علیه داعش 

انجام شدکه نیروهای کرد بیشتر نبردهای زمینی را انجام دادند.
 1۷-تروریسم در دوران ترامپ

ترامپ مدعی شد: در دوران ما تقریباً که فکرش را نمی کنم، هیچ حمله اسالمی و حمله 
تروریستی نداشتیم.

شبکه خبری ســی ان ان مدعی است این که هیچ حمله تروریستی توسط افراط گرایان 
اسالمی در دوران ریاست جمهوری او انجام نشده است، صحت ندارد. این شبکه می گوید: 
وزارت دادگستری خود ترامپ مدعی بود که حمله تروریستی در شهر نیویورک در سال 
201۷ که منجر به کشــته شــدن 8 نفر و زخمی شــدن تعدادی دیگر شد، یک اقدام 
افراط گرایی اسالمی بود که با رهبری داعش انجام شد. در واقع ترامپ در دوران ریاست 

جمهوری خود بارها از این حمله ابراز تاسف کرد. 
 18- استفاده ارتش از بمب افکن های قدیمی.

ترامپ با افتخار از اینکه چگونه ارتش را بازسازی کرده است، گفت: » جت های جنگنده ای 
داشتیم که 48 سال قدمت داشتند و ما بمب افکن هایی داشتیم که 60 سال عمر داشتند، 
بمب افکن هایی که پدربزرگ هایشاناز آنها اســتفاده می کردند ولی اکنون نوه هایشان با 

جدیدترین بمب افکن ها پرواز می کنند.
 این شــبکه مدعی است،این که ترامپ به اســتفاده از بمب افکن های 60 ساله پایان داد، 
درست نیست. زیرا ارتش همچنان از بمب افکن های B-52 استفاده می کند ولی اکنون 

با موتورهای رولزرویس جدید تجهیز شده اند. 
 

19- محبوبیت ترامپ در مرز
ترامپ ادعا کرد که »در امتداد مرز در تگزاس، هر جامعه ای که برنده شده است در واقع 
من برنده شــدم. او گفت که فرماندار تگزاس به او گفته که در تمام مناطق مرزی پیروز 

شده است.«
سی ان ان در این مورد می گوید: ما نمی دانیم فرماندار تگزاس به ترامپ چه گفته است، 
اما اینکه ترامپ همه مناطق در امتداد مرز با مکزیک را برده، درست نیست. ترامپ در هر 

دو رقابت قبلی خود ایالت های مرزی را از دست داد . 
ترامپ بین سال های 2016 تا 2020 با برخی از شهرهای مرزی تگزاس به دستاوردهای 
بزرگی دســت یافت ، اما ادعای او در مورد اینکه ظاهراً همه نتایج را به دست آورده بود. 

این نادرست است.
 20- تورم

ترامپ مدعی شد: » تورم با باالترین نرخ در بیش از 50 سال گذشته است.«
 شبکه خبری سی ان ان مدعی است که این مطلب نیز نادرست است و ترامپ  در آماری 
که ارائه می دهد مبالغه کرده است . نرخ تورم سال به سال در ماه اکتبر ۷.۷ درصد باالترین 
نرخ تورم از سال 1982 است، در صورتی که ماه های گذشته سال جاری را حساب نکنید. 
بنابراین، با نادیده گرفتن ســایر ماه های دوران بایدن، این ماه باالترین میزان در 40 سال 

گذشته است، نه باالترین ماه در »بیش از 50 سال«.!!
 

ترجمه : گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : سایت شبکه خبری سی ان ان 

https://www.cnn.com/15/11/2022/politics/fact-check-trump-an-
nouncement-speech2024-

https://ch1.cc/
https://ch1.cc/
https://vgbailbonds.com/
https://www.cnn.com/2022/11/15/politics/fact-check-trump-announcement-speech-2024
https://www.cnn.com/2022/11/15/politics/fact-check-trump-announcement-speech-2024
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲5 نوامبر تا  30 نوامبر ) 4 آذر تا 9 آذر (

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

 Bookkeeper/Accountant
 years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus

Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com

آدینه 4 آذر     ۲5 نوامبر

1314 خورشیدی ) 1935 میالدی(
زادروز آذر حکمت شعار )دهقان(، از پیشکسوتان بازیگری در تأتر و سینما

1345 خورشیدی ) 1966 میالدی(
درگذشت جبار باغچه بان، پدر فرهنگ کر و اللها

1352 خورشیدی ) 19۷3 میالدی(
امیرعباس هویدا، نخســت وزیر، بزر گترین رقم بودجه تاریخ ایران )تا آن زمان( را به 

مجلس داد.) 1089 میلیارد ریال(
1356 خورشیدی ) 19۷۷ میالدی(

درگذشت منوچهر اقبال، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
135۷ خورشیدی ) 19۷8 میالدی(

زخمی شــدن حدود 180 تن از افراد پلیس آلمان و 200 تن از دانشــجویان ایرانی 
درآلمان، در تظاهرات دانشجویان کنفدراسیون

1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(
درگذشت اسماعیل شاهرودی » آینده« شاعر معاصر 

1384 خورشیدی ) 2005 میالدی(
درگذشت مرتضی ممیز پدر گرافیک ایران - در سن 69 سالگی 

به علت ابتال به بیماری سرطان در بیمارستان آبان تهران.
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت بابک بیات، آهنگساز معروف ایران، در سن 60 سالگی 
به دلیل نارسایی کبدی در تهران.

1398 خورشیدی ) 2019 میالدی(
ســالگرد درگذشــت گوهر ورتانیان ) متولــد 1926 میالدی 
ارمنستان مهاجرت به ایران 1930 میالدی( جاسوس پرآوازه شوروی که طی جنگ 
جهانی دوم در ایران فعال بود، . گفته می شود او و همسرش از ترور استالین، چرچیل 

و روزولت طی کنفرانس سال 43 میالدی در تهران جلوگیری کرده اند

شنبه 5 آذر     ۲6 نوامبر

1321 خورشیدی ) 1942 میالدی(
درگذشت محمدعلی فروغی، ملقب به ذکاءالملک، ادیب و سیاستمدار دوره های قاجار 

و رضاشاه پهلوی
1322 خورشیدی ) 1943 میالدی(

روزولت، رییس جمهور آمریکا و وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلستان وارد  تهران 
شدند

1344 خورشیدی ) 1965 میالدی(
درگذشت سناتور احمد امیراحمدی، اولین سپهبد ایران

1349 خورشیدی ) 19۷0 میالدی(
دیدار پاپ پل ششم، رهبر کاتولي کهای جهان از ایران

1369 خورشیدی ) 1990 میالدی(
درگذشت استاد حسین میرخانی، خوشنویس

یکشنبه 6 آذر     ۲7 نوامبر

1313 خورشیدی ) 1934 میالدی(
زادروز جمشید مشایخی، بازیگر سینما و تئاتر

1322 خورشیدی ) 1943 میالدی(
تشــکیل کنفرانس سران سه کشورِ شوروی، آمریکا، و انگلیس، 

در تهران
1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(

تظاهرات مخالف دولت کودتای 28 مرداد در فیروزآباد فارس
13۷3 خورشیدی ) 1994 میالدی(

قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و محقق، در زندان جمهوری اسالمی
آثار مکتوب و کتابهای گویای شادروان سیرجانی در شرکت کتاب موجود است

13۷8 خورشیدی ) 1999 میالدی(
درگذشت جعفر شهری، نویسنده و پژوهشگر

آثار جعفر شهری در شرکت کتاب موجود است
139۷خورشیدی ) 2018 میالدی(

درگذشــت علیرضا رضایی، طنز پرداز ایرانی ) نویسنده برنامه 
پارازیت کامبیز حســینی در صدای آمریــکا( در چهل و چهار 

سالگی به علت ایست قلبی در شهر لیل فرانسه .

دوشنبه 7 آذر     ۲8 نوامبر

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

130۷ خورشیدی ) 1928 میالدی(
زادروز داریوش صفوت، موسیقیدان و مؤلف متن های مربوط به موسیقی

1324 خورشیدی ) 1945 میالدی(

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

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

135۷ خورشیدی ) 19۷8 میالدی(
وقوع تظاهرات خونین در تهران و اکثر شهرستا نهای ایران

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

13۷۷ خورشیدی ) 1998 میالدی(
درگذشت حمید مصدق، شاعر و حقوقدان.

مجموعه اشعار حمید مصدق در شرکت کتاب موجود است
1382 خورشیدی ) 2003 میالدی(

درگذشت دکتر هوشــنگ ابرامی، نویسنده، متفکر،پژوهشــگر، روزنام هنگار مقیم 
کالیفرنیا در لوس انجلس

آثار دکتر هوشنگ ابرامی در شرکت کتاب موجود است
138۷ خورشیدی ) 2008 میالدی(

درگذشت دکتر مسعود آذرنوش- باستانشناس و رئیس پژوهشکده باستانشناسی

سه شنبه 8 آذر     ۲9 نوامبر

12۷8 خورشیدی ) 1899 میالدی(
زادروز ابوالحسن ابتهاج بانکدار و از رؤسای سازمان برنامه

کتاب خاطرا ت ابوالحسن ابتهاج در دو جلد از انتشارات شرکت کتاب
1320 خورشیدی ) 1941 میالدی(

مجلس سیزدهم آماده کار شد.
1322 خورشیدی ) 1943 میالدی(

مالقات محمدرضا شــاه پهلوی با وینستون چرچیل،نخســت وزیر انگلستان، برای 
درخواست تغییر مکان تبعید پدرش )رضاشاه پهلوی( که بی اثر ماند.

135۷ خورشیدی ) 19۷8 میالدی(
انتصاب هوشنگ انصاری به ریاست شرکت ملی نفت ایران

1386 خورشیدی ) 200۷ میالدی(
درگذشت ژاله اصفهانی، شاعر مهاجر ایرانی در سن هشتاد و شش سالگی دربیمارستانی 
در لندن. او متولد سال 1300 شمسی در اصفهان بود. نخستین مجموعه شعرهای او با 

عنوان گل های خودرو در سال 1322 منتشر شد.
1389 خورشیدی ) 2010 میالدی(

درگذشت سیف اهلل کامبخش فرد، باستان شناس و رئیس پیشین موزه ایران باستان 
در سن 81 سالگی در تهران

چهارشنبه 9 آذر     30 نوامبر

1280 خورشیدی) 1901 میالدی(
زادروز نصراهلل فلســفی، مورخ، محقق، مترجم، نویســنده و شــاعر. )درگذشت 

2خرداد 1360(
1322 خورشیدی ) 1943 میالدی(

اســتالین به اتفــاق مولوتف برای مالقات و دیدار محمد رضاشــاه پهلوی به کاخ 
اورفت

1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(
اعتصاب کلیه تاکسی های تهران به سبب افزایش بهای بنزین

1350 خورشیدی ) 19۷1 میالدی(
سه جزیره  ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به تصرف ایران درآمد

1369 خورشیدی ) 1990 میالدی(
درگذشت مهدی خالدی، آهنگساز و نوازنده

1395 خورشیدی )2016 میالدی(
درگذشت محمد زرین دست، فیلمســاز و کارگردان سینما  
در سن ۷8 سالگی در تهران بر اثر بیماری سرطان پانکراس. 
وی برادر علیرضا زرین دست و فارغ التحصیل رشته سینما از 
دانشگاه کالیفرنیا در یوسی ال ای بود. وی فعالیت هنری را با 
تئاتر شــروع کرد. زرین دست از سال 1345 وارد سینما شد 
و در بیش از 20 فیلم ســینمایی به عنوان کارگردان، بازیگر، 

نویسنده و تهیه کننده حضور داشت.

https://baranrugservices.com/
https://aminvali.com/
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
#زن_زندگی_آزادی #انقالب_ملی_ایران #مهسا_امینی

در این توفان جنایت های جمهوری شیطانی اسالمی، طنزنوشته ها از زهر تلخ تر است

سرمقاله ایرانشهروند: برای جام جهانی بی شرف ها!
برای  هفته دیگری که با ادامه انقالب ملی ایران و جنایات جمهوری شیطانی اسالمی 

گذشت ...
گاهی فکر می کردم شــاید بد نباشه که مردم به جمهوری اسالمی و امتش فحش 
خوارمادر ندن اما االن کامال با مردم ایران موافقم و به همین دلیل سرمقاله امروز رو 
با منوی غذای ویژه جمهوری اسالمی برای تیم فوتبالش آغاز می کنم یعنی سبزی 

پلو با ماهی، باقالی پلو با گردن و عدس پلو با ماست ... 
از خیلی ســال پیش وقتی بچه بودم مثه همه پسربچه های ایرانی با توپ و فوتبال 
آشنا شدم و از همون عالم رویاهای بچگی دوست داشتم توی یه تیم باشگاهی بزرگ 
اروپایی بازی کنم و توی تیم ملی ایران افتخار بدســت بیارم ... مثه همه نوجوونا و 
جوونای ایرانی با عالقه و عشق فوتبال بازی می کردم و بازیای تیم مورد عالقم و تیم 
ملی رو دنبال می کردم و گاهی حتی ورزشگاه می رفتم ... موقعی که دانشجو بودم 
شــروع کردم به فوتبال نویسی و دیگه فوتبال شد جزیی از زندگیم مثه میلیون ها 
ایرانی فوتبالدوست دیگه ... اما امروز دیگه نه رغبتی دارم فوتبال نگاه کنم و نه برام 
دیگه بود و نبود تیم ملی اهمیتی داره، دیگه برام مهم نیست که شیش تا از انگلیس 
خوردیم یا ولــز رو دو هیچ بردیم، دیگه برام اهمیتی نداره که فالن بازیکن معروف 
بهمان باشگاه اروپایی تو تیم ملی گل زده یا مصدوم شده و ... مثه بقیه ملت ایران ... 
چراشو همه مون میدونیم ولی مثه این که مربی اجنبی تیم فوتبال جمهوری اسالمی 

)ملی سابق( و بازیکناش نمیدونن یا خودشونو به ندونستن زدن ...
جام جهانی بی شرف ها ... این اسمیه که برای بزرگترین تورنمنت فوتبال دنیا در نظر 
گرفتم چون از مجری و سیاســتگزار جام جهانی یعنی فیفا تا قطر میزبان و رفقاش 
)جمهوری شیطانی اسالمی( همگی بی شرفن و تشکیل جام جهانی بی شرف ها رو 
دادن ... چرا؟ معلومه خب، اوال که دیگه همه دنیا میدونن که فیفا اسیر چه فساد و 
کثافتیه و چجوری با البی گری و رشوه، قطر میزبان این بازیا شد ... دوما، فیفا درست 
قبل بازیا اعالم کرد که همه باید روی فوتبال تمرکز کنن و فوتبال رو از سیاست جدا 
کنن. این مزخرفات رو درســت موقعی گفتن که همه چشم ها به ایران و تیم ملی 
سابقش بود تا ببینن توی جام جهانی چطور کنار ملتشون وایمیسن ... سوما میزبان 

قطره یعنی یکی از پدرســوخته ترین کشورها از نظر سیاسی. یه وجب کشور با دو 
میلیون جمعیت، اولین تولیدکننده گاز دنیاست، بزرگترین پایگاه نظامی امریکا توی 
خاورمیانه اونجاســت و تقریبا با همه دولت ها و گروه های تروریستی در ارتباطه ... 
از داعش و طالبان گرفته تا القاعده و بقیه که اونجا دفتر و دستک و نماینده دارن و 
خالصه کلکسیون بی شرفا اونجا دور همن ... سوما جمهوری اسالمی هم با میزبان 
دست به یکی کرده که جلوی هر مخالفی رو بگیرن، از تماشاچی گرفته تا خبرنگار 
جلوی همه رو گرفتن ... وقاحت به جایی رســیده که پلیس قطر با هوادارای ایرانی 

مثه گشــت ارشــاد رفتار میکنه ... 
خب حاال حق ما هست که این جام 
جهانی رو حام بی شــرف ها بدونیم 
و بازی های تیم جمهوری اســالمی 
رو تحریــم کنیم و بذاریم اونایی که 
می خوان از فوتبالشون لذت ببرن، 
ببــرن و اونایی هم کــه می خوان 
برای خوشحالی ملت داغدیده و در 
جنگ ایــران، گل بزنن، بزنن و بذار 
اونایی هم که براشــون مهم نیست 
که همکاراشــونو گرفتن و االن توی 
زندانن )وریــا و برومند(، دیگه هیچ 
اهمیتی برای ما مردم نداشته باشن 
... پیروزی بی شرف ها شادی نداره 
بلکه فقط بی شرف هایی مثه یگان 
ویژه و بسیجی ها و سپاهیان والیت 

رو خوشحال میکنه و الغیر!  
پیروزی نزدیک است

زن زندگی آزادی
پاینده باد ایران

یادداشت کوتاه: سیاسی نیستی؟ پس چه کثافتی هستی؟
این روزا مد شده تا میگی پخ، میگن ما که سیاسی نیستیم ... خب میشه بفرمایید اگه سیاسی نیستین پس چه کوفتی هستین؟ کجا دارین زندگی میکنین؟ چجوری دارین 
زندگی میکنین؟ اصن تو این دنیا هستین؟ مگه میشه آدم در سیلسی ترین دوره مملکتش زندگی و کار کنه و بگه من سیاسی نیستم! مگه میشه جلوی چشمت، هموطنانتو 
تیکه تیکه کنن، به زن و بچه ات تحاوز کنن و بگیرن و ببندن و شکنجه کنن و ناقص کنن بچه های مردمو تو سیاسی نباشی؟ اگه سیاسی نیستی یعنی آدم نیستی یعنی 

ایرانی نیستی یعنی کال نیستی، پس خودت بگو اگه سیاسی نیستی پس چه کثافتی هستی؟ 

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

مردم از دید نظام والیی!!!
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

342342
نه به یهودستیزی

از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

SOLAR ENERGY
نصب سوالر - مسکونی و تجاری 
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا 

۲6 در صد کردیت مالیاتی 
بدون پیش پرداخت  - مشاوره و برآورد رایگان 

بازرسی رایگان از پشت بام و 
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران 

424 - 385 - 2981

اخبار انتخابات 

نتیجه انتخابات میان دوره ای کالیفرنیا پس از گذشت 14 روز به طور رسمی هنوز 
اعالم نشــده اســت ولی می توان نتایج خروجی های آماری را پذیرفته و به آینده 

کالیفرنیا برای ادامه 2 سال دیگر به عنوان ایالت دموکرات ها نگریست. 
در این انتخابات، نتیجه خانه نمایندگان بسیار حساس و تعیین کننده بود از 52 
کرســی خانه نمایندگان 40 کرسی را دموکرات ها نگه داشتند و جمهوریخواهان 
9 کرســی را و 3 کرســی باقی مانده منطقــه 3، 13 و 32 به احتمــال زیاد به 

جمهوریخواهان خواهد رسید. 
در انتخابات سنای امریکا گرچه دموکرات ها 2 کرسی خود را نگه داشته و نخستین 
سناتور التین تبار را به سنا فرستاده اند، با پایان دوره سناتوری دایان فاین استاین، 
دموکرات ها با مشــکل جایگزینی او روبرو خواهند بود و موضع نژادپرستانه کوین 
دلئون شانس او را محو می کند و دموکرات ها باید یکی از نمایندگان کنونی مجلس 

را نامزد سنا کنند. 

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

