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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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برگزاری مراسم لیسنینگ 
پارتی سنت جانز کانادا با 

آهنگ های اعتراضی ایرانی

دادستان کل کالیفرنیا از ۳ 
کمپانی دارویی،

 به سبب ارائه انسولین به بهای 
زیاد شکایت کرد

لغو قرارداد برای ترجمه 
نادرست متن های بومیان 

آالسکا

شهرهای بزرگ کالیفرنیا در 
رده بندی پایین  برای 
دستیابی به بورسیه 

آموزشی#

مشکالت تکنیکی در بندر
 لوس انجلس و راهبندان 

مغز شوهر
کورش سلیمانی )زم(   صفحه ۲

کاریکاتور حمایت و شتابزدگی در قضاوت
نوشته:  امیر طاهری   صفحه 6

چرا مذاهب از پرسشگری و
 شک کردن وحشت دارند؟

صفا حقیقت   صفحه 4

درگذشت بنیانگذار 
،»Beyond Vision بنیاد موسیقی«

صفحه ۲

در صفحات دیگر:

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 دیگر؟
فوری به 08 خبر بدهید تا هم در 08 ثبت شوید و هم خبر 
کاری که انجام داده اید و یا موفقیتی که کسب کرده اید 
در هفته نامه  ایرانشهر  منتشر شود تا هزاران نفر از آن 

باخبر شوند.

(818)9-080808
Iranshahr@ketab.com
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گوگوش خطاب به جوانان ایران:
 شما جوانان تنها نیستید. ما به اتحاد شما افتخار می کنیم

 ایران دوباره بدست شما فرزندان این سرزمین، آزاد خواهد شد
گوگوش در مصاحبه ای با ملیسا اتحاد خبرنگار مجله آلوره )allure( ضمن حمایت از 
مبارزه زنان در ایران گفت: »من از زنان ایران » شجاعت و قدرت«آموختم، نسل جوان با 

مبارزه خود می گوید »مرا بکش« تا برای نسل بعدی آزادی به ارمغان آورم.«
بعدازظهر آفتابی ماه دسامبر در لس آنجلس است و گوگوش - معروف ترین ستاره پاپ 
و اسطوره زیبایی قرن بیستم ایران – زندگی خود را در کنار نوه اش، میا قربانی، سپری 
می کند . او مثل همیشه خوش صحبت و گرم است با موهای بلوند کوتاه و گردنبندی 

طالیی به شکل ایران که در گردنش انداخته است.
خانه یک طبقه و ساده  ای که در کنار کوههای سانتا مونیکا درمحله بورلی کرست واقع 
شده است. وقتی وارد منزل او می شوید، فراموش می کنید که در خانه یک فوق ستاره 
بین المللی هستید. در آنجا احساس راحتی می کنید. فرش های رنگارنگ ایرانی کف 
اتاق نشیمن و غذاخوری را پوشانده است و قاب های میناکاری با عکس های خانوادگی 
بر روی میز چشمها را می نوازد. نقاشی های رنگ روغنی که زنان و اسب های ایرانی با 

لباس سنتی را به تصویر کشیده است، زینت بخش دیوارهای منزل اوست. 
به همراه گوگوش 72 ســاله به آشپزخانه اش می رویم تا قهوه ای برای من و نوه اش 
درست کند. میای 20 ســاله در لس آنجلس، محل سکونت بزرگترین جامعه ایرانی 
خارج از کشور، به دنیا آمده و بزرگ شده  است. میا در حالی که قهوه اش را می خورد، 

مقداری کلوچه کشمشی ایرانی به من تعارف می کند. هر دو در کنار هم روی مبل بژ 
رنگی نشسته اند. جدا از رفتار یک مادربزرگ مهربان، نمونه 
کاملی از یک مهمان نوازی ایرانی با سنت و آیین دیرینه ما به 

سفر محرمانه شاگرد خامنه ای به اسرائیل و
 دیدار با مقامات نزدیک به نتانیاهو

بنابه نقل از خبرگزاری آی 24، یکی از روحانیون ایرانی که از منتقدان سرشناس رژیم 
جمهوری اســالمی ایران است، اخیراً در سفری محرمانه به اسرائیل با یکی از مقامات 
نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار کرد که یک منبع نزدیک به 

نتانیاهو این بازدید را نیز تأیید کرد.
این روحانی شیعه از شبکه آی 24 خواسته است بنا به دالیل امنیتی نامش فاش نشود. 
وی شاگرد پیشین رهبر جمهوری اسالمی ایران علی  خامنه ای است و اغلب میهمان 

محافل راست گرای آمریکایی می باشد.
وی در گفتگو با این شبکه دیدار خود را با مقامات نزدیک به بنیامین نتانیاهو تکذیب 

نکرد و به دوستی خود با یکی از مقامات نزدیک به نخست وزیر نیز اشاره کرد. 
ترجمه از گروه خبری ایرانشهر

i24 منبع : سایت خبری

درخواست مدیر مسئول خبرگزاری ایرانشهر از 
شاهزاده رضا پهلوی

بیــژن خلیلــی مدیــر مســئول 
خبرگزاری ایرانشهر، با ارسال نامه 
ای به شــاهزاده رضا پهلوی ضمن 
شادباش به ابتکار جسورانه وی در 
راه انــدازی کمپین #من_وکالت_
میدهم، از وی خواست تا در مقابل 
افراط کاری های برخی از هواداران 

ظاهری خود واکنش نشان دهد.
شــاهزاده رضا )کــوروش( پهلوی 

ارجمند 
 

با درود و احترام،
دریافــت »وکالت از ســوی مردم 
» برای مبارزه با رژیم اســتبدادی 
حاکم بر ایران، ابتکاری شایسته و 
ارزنده ای است که جای دارد برای 
این اقدام جسورانه به شما شادباش 

بگویم. 
هم چنان که شما همیشه اظهار کرده اید، برای سرنگونی 
رژیــم تبهکار والیت فقیه، اتحاد و همبســتگی مردم و 
تمامی احزاب و گروه های داخــل و خارج ایران، امری 

قطعی و ضروری است.
با توجه اینکه، شعارهای افراطی برخی از بظاهر هواداران 
شما )که ماهیت واقعی آنها بر هیچ کس معلوم نیست( 
ممکن است در صفوف اتحاد مردم علیه رژیم جنایتکار 
جمهوری اسالمی، خدشــه جبران ناپذیری ایجاد کند، 

از شــما درخواست می گردد، برای جلوگیری از هرگونه 
تفرقه، نفاق و دو یا چند دســتگی در براندازی این رژیم 
ســفاک، هر چه زودتر نســبت به این افراط کاری ها از 
طریق مصاحبه های مطبوعاتــی و یا اطالعیه از طریق 

رسانه ها، واکنش الزم را نشان دهید.
 

با مهر و سپاس
بیژن خلیلی - مدیرخبرگزاری ایرانشهر 

ادامه مطلب در صفحه 2  

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy/1673789624-exclusive-iranian-imam-paid-secret-visit-to-israel-met-with-netanyahu-officials
https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy/1673789624-exclusive-iranian-imam-paid-secret-visit-to-israel-met-with-netanyahu-officials
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،»Beyond Vision درگذشت بنیانگذار »بنیاد موسیقی
 مربی و حامی موسیقی نابینایان و کم بینایان

هیأت مشــاوران »بنیاد موســیقی بیوند ویژن«، با ارســال نامه ای به خبرگزاری ایرانشهر، 
درگذشت استاد سعید دیهیمی اسطوره موسیقی ایران، بنیانگذار و حامی این موسسه را که 

به نابینایان و کم بینایان آموزش رایگان موسیقی ارائه می دهد، اعالم کرد.
در این نامه آمده است:

 » با اندوه فراوان، درگذشت اسطوره موسیقی ایران، استاد سعید دیهیمی، بنیانگذار و حامی 
»بنیاد موسیقی بیوند ویژن) Beyond Vision( « را که به نابینایان و کم بینایان آموزش 

رایگان موسیقی ارائه می دهد، اعالم می کنیم. 
سعید دیهیمی پس از سال ها مبارزه با سرطان، سرانجام در روز سه شنبه 17 ژانویه تسلیم 
این بیماری شــد و از او خانم گیلدا دیهیمی همسر و شریک زندگی اش به همراه  دو فرزند 

وی به یادگار مانده است.
سعید دیهیمی در جوانی به بیماری رتینیت پیگمنتوزا )بیماری که در نهایت منجر به نابینایی 
می شــود( مبتال شــد. او نواختن پیانو را از چهار سالگی شروع کرد و در سیزده سالگی آن 
را تدریس می نمود! ســعید پیانو را از انوشیروان روحانی پیانیست و آهنگساز بزرگ ایرانی 
آموخت. موسیقی از همان دوران کودکی او باعث شد که ضعف بینایی خود را به فراموشی 
سپارد و زندگی خود را مملو از لذت موسیقی نماید. او معتقد بود که موسیقی »نور« و »رنگ« 

جدیدی در زندگی نابینایان و کم بینایان به ارمغان می آورد. 
سعید دیهیمی »بنیاد موسیقی بیوند وِیژن« را در سال 2014 در لس آنجلس با هدف ارائه 
آموزش رایگان موســیقی به نابینایان یا کم بینایان راه اندازی کــرد، تا لذتی را که خود از 
موسیقی تجربه کرده بود، آنها نیز بچشند. او با تالش خستگی ناپذیر خود در طول سال ها با 
برادرش حمید دیهیمی که او نیز نابینا می باشد،  به همراه سایر مربیان دلسوز و متخصص 
دیگر موسیقی در این موسسه، نزدیک به 1300 درس موسیقی را به 30 دانش آموز در سال 

گذشته ارائه دادندکه بسیاری از آنها در کالیفرنیا ساکن بوده 
و برخی دیگر به طور مجازی از یوتا و نیویورک آمریکا گرفته 

تا بلژیک و دیگر شهرهای اروپا بهره برده اند. 
برای ما همکاران آقای دیهیمی، باعث افتخار و خرســندی 
است که از نزدیک شاهد پشتکار و تالش خستگی ناپذیر او 

در پیشرفت بنیاد موسیقی بیوند وِیژن بودیم. 
امید است با کمک سخاوتمندانه خود به چشم انداز و آرمان 
»شادروان سعید دیهیمی« یاری رسانید تا یاد، نام و خاطره 
او را گرامی بداریم. درگذشت استاد سعید دیهیمی بسیار غم 
انگیز اســت، اما چشم انداز و آرمان او ادامه همچنان خواهد 

یافت. »
 هیأت مشاوران بنیاد موسیقی بیوند ویژن

پوریا عباسی، فریدون خسروی، شاال ماغن، سینا رضوان پور، 
کوروش سیگارچی

 خبرگزاری ایرانشهر نیز درگذشت این هنرمند بزرگوار و شریف، را به خانواده و همکاران وی 
و نیز جامعه هنرمندان خارج از کشور بویژه ایرانیان کالیفرنیا و نابینایان و کم بینایان فارسی 

زبان تسلیت عرض می نماید. 
الزم به ذکر است نشانی بنیاد موسیقی بیوند ویژن و لینک دونیت به آن در ذیل آمده است: 
https://beyondvisionmusicfoundation.org
https://donorbox.org/2023-bvmf-campaign

فقط برای... برای... برای... خندیدن

مغز شوهر
این شوهر بی بته که اسمش ظفر است  

از عاطفه و عقل و ادب بی خبر است
هست از نظر مغز فقط یک گنجشک

و زبابت چیزهای دگر نره خر است

نام »تعارف« است. 
زمان زیادی نگذشته بودکه متوجه شدم باید در مورد مسأله مهمی صحبت کنم که این 
روزها زنان ایران با آن درگیر هستند. از دهه هشتم قرن بیستم، رژیم جمهوری اسالمی 
از بدن زنان به عنوان ابزاری برای پیشبرد برنامه های ایدئولوژیک و سیاسی خود استفاده 
کرده است. در میان این نبرد طوالنی مدت، روسری به عنوان قوی ترین نماد تسلط بر 

زنان ایران بوده است. 
زنان در ایران یک گروه یکپارچه نیستند. تعداد بسیاری از آنها سالهاست که با  افتخار 
به عنوان بخشی از فرهنگ و ایمان خود روسری برسر می کنند. در عین حال، طیف 
وسیعی از زنان نمی خواهند حجابشان را رعایت کنند. این وضعیتی است که گوگوش 
آن را درک می کند و این نشان دهنده وجود یک جامعه متنوع و متکثر ایران است . 

گوگوش که خود در یک خانواده ســنتی در تهران بدنیا آمده است، در مورد پوشش 
خانواده پدری اش می گوید: » مادربزرگ پدری ام، فرد مذهبی بود و روســری سرش 

می کرد.«
حال در ایران، دختران دانش آموز در کالس درس مقنعه های خود را از سر برمی دارند 
و سرودهای مقاومت می خوانند و شعار بر روی دیوارها می نویسند. آنها در انظار عمومی 
گیســوان خود را کوتاه می کنند که این کار نماد عزاداری و خشم است، در حالی که 
زنانی دیگر روسری خود را برمی دارند و در آتش می سوزانند یا باالی سر خود تکان می 

دهند و شعار »زن، زندگی، آزادی« سر می دهند.
این اعتراضات اکنون به یکی از بزرگترین اعتراضات علیه رژیم جمهوری اسالمی از سال 
1979 تبدیل شده است. این مبارزه دیگر فقط برای حقوق زنان و انتخاب نوع پوشش 
آنها نیست. بلکه انقالبی برای بدســت آوردن انواع آزادی است که مشروعیت رژیم را 

تهدید می کند. 
گوگوش و نوه اش میا نیز اعتراضات در ایران را پیگیری می کنند.

از گوگــوش در مورد دختران و زنان جوانی که این اعتراضات را رهبری می کنند می 
پرسم، او در پاسخ می گوید:  من از آنها» شجاعت و قدرت«آموختم. این نسل جوان با 

مبارزه خود، می گویند »مرا بکش« تا برای نسل بعدی آزادی به ارمغان آورم.«
گوگوش در حالی که بغض گلویش را گرفته بود، اشکهایش را پاک می کند و می گوید: 
» تمام زندگی  و حرفه من برای مردم ایران بوده و هست. برای آنها می خواندم ولی حال 

با شرایط موجود در ایران، دیگر نمی توانم بخوانم و نمی خواهم بخوانم.«
 میا در این گفت و گو، آرزو می کند که کاش می توانست نقش مهمی در این اعتراضات 
داشته باشد و مانند مادربزرگش، صدای مردم ایران باشد. او می گوید: » این نسل قوی و  
نترس است. چراکه دختران جوان زندگی خود را برای آزادی دیگران به خطر می اندازند 

و این خیلی ناراحت کننده است که من از راه دور کار زیادی نمی توانم انجام بدهم. »
میــا می گوید: من به عکس های مادربزرگم از زمانی که جوان تر بود نگاه می کنم و 
خودم را می بینم. او اعتراف می کند که تا چند سال پیش که مادربزرگش را در اینترنت 
جستجو می کرد و فیلم های او را می دید، به ستاره بودن گوگوش در جهان پی نبرده  

بود. 
در سال های اخیر رابطه گوگوش و نوه اش میا، بیشتر شده است. این رابطه حدود دو 
سال پیش، زمانی شروع شد که میا عالقه بیشتری به کشف ریشه های ایرانی خود پیدا 
کرد. میا می گوید: »من می خواستم داستان های بیشتری درباره گذشته مادربزرگم 
بشنوم و سعی می کردم عکس ها و فیلم های بیشتری از او ببینم. او می گوید: » من 
او را می پرستم و او را بسیار تحسین می کنم. به ویژه با همه مسائل و سختی هایی که با 

آن مواجه بوده  است.«
میا در ادامه می گوید : من همیشه به موسیقی ایرانی گوش می دهم. چون به من که 
در یک محیط ایرانی بزرگ نشده ام، کمک می کند فرهنگ ایران را بهتر بشناسم. از 
طرفی پدرم) پسرگوگوش( و مادرم آمریکایی شده اند و با من خیلی کم فارسی صحبت 
می کنند . در این میان گوگوش اضافه می کند : من و نوه ام به هم نزدیکتر هستیم تا 

من با پسرم«
گوگوش در خصوص ترک وطن و زندگی در خارج از ایران می گوید: »در ابتدا زندگی 
دور از ایران برایم سخت بود.  چون تمام عمرم را در ایران گذراندم و قلبم هنوز آنجاست. 

زبانم فارسی است. فرهنگ من ایرانی است.«  
گوگوش در پایان این مصاحبه خطاب به جوانانی که اعتراضات در ایران را رهبری می 
کنند، گفت: »شما جوانان تنها نیستید. ما به اتحاد شما افتخار می کنیم. ایران دوباره 

بدست شما فرزندان این سرزمین، آزاد خواهد شد.
 ترجمه گروه خبری ایرانشهر 

allure منبع : سایت خبری مجلله آلوره

عکسی که مالحظه میفرمایید، حکایت از کار جسورانه یک جوان معترض ایرانی دارد 
که برای دادن گوشی به دست آخوند های حاکم بر ایران طناب داری را بعد از پرتاب 

کردن عمامه به گردن آخوند میاندازد و پا به فرار میگذارد.
این عکس زمانی منتشر شد که جمهوری اسالمی دو جوان برومند را به اعدام محکوم 
کرده بود و حالت افســردگی و دل مردگی شــدیدی در میان ما بوجود آمده بود و 
همین عکس روحیه مقاومت و مبارزه را زنده نگاه میداشــت اما دو نکته: اول اینکه 
این عکس طبیعی اســت، فتوشاپ نشده ولی نمونه بارزی از یک صحنه سازی است، 
چونکه کسانی که مدت کمی از عمر خود را در حوضه علمیه گذرانده باشند در یک 
نگاه می فهمند پیچیدن این عمامه کار یک آخوند نیست که همانا ابتکار چند تن از 

جوانان معترض است.
دوم اینکه این جور کارها معموال در خیابان ها و پیاده روها که افرادی هم در آن رفت 
و آمد داشــته باشند صورت می گیرد و صورت آخوند هم نشان داده می شود ولی در 

این جا وضع فرق می کند.
و امــا تهدید آخوندها به اعدام، همانطور که عالــی پیام )هالو( گفته و من هم بارها 

نوشته ام و کسی گوش به حرف اینجانب نداده کاری است اشتباه، چرا؟
عرض می کنم.

اول اینکه بدانید که روحانیون و یا آخوندها مثل کشیش ها، حاخام ها تحت تاثیر افراد 
خانواده و محیط قدم به این راه می گذارند و در وســط کار نظرشــان عوض می شود 
و کار و حرفه و دانشــی هم نیاموخته اند که راه درآمد دیگری داشته باشند و الجرم 

همین لباس را می پوشند ولی سعی می کنند چهره مثبتی از دین خود جلوه دهند.
دوم اینکــه این تهدید آنهــا را از حرکت به طرف مردم ناامید می کند بناچار از رژیم 

حمایت خواهند کرد.
ســوم اینکه نزدیکان و خویشــاوند یک آخوند هر چند که با افکار او مخالف باشند 
و بخواهند که ســر به تن او نماند، حاضر به اعدام او نیســتند و از جنبش یا انقالب 

پشتیبانی نخواهند کرد.
چهارم اینکه هیچ کس حق کشتن یا اعدام شخص دیگری را به ما نداده و هر کس 
جرمی مرتکب شــده در یک دادگاه عادالنه به کارنامه او رسیدگی خواهد شد. البته 

شاید!
باور بفرمایید

 مکث دیگری در عکس دیگری 

https://beyondvisionmusicfoundation.org
https://donorbox.org/2023-bvmf-campaign
https://r.srvtrck.com/v2/go?ai=d0d55316eb9947e8a2b64682cd9b740f&eu=wtipr%3At%2Fiw3.0l-uteecompsnory-gyo-oesh-urdndaagghtorgmoa%2Firat-%2Frot.srsl2a2w-wn%2Fesvteh&t=mtcpe%3Au%2Flg%3Dpsodeop7xalec4m3pdp2p6p9z2ndib%3Db7d4ccci%3Dkddpvx384f0d1941977f419a6a7b34867844a82519180a0f0%260_%3Dii3c2lc%2644472dce4o9%3F9h8.1l2%2F3o8.0edi%26navert.all%2Frs.toh&sct=0&ct=1674238367600&cu=27a44976873b4a6a814f8751998daff8&w=4&e=1&ykuid=61b25a69574e48ecb860f9d0ae2fe71e&sc=1&cs=9c52c69204547f4a8d68b3ec93b88678
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درگذشت سعید دیهیمی، انسان مهربان و دوست داشتنی،   در کانون خبر:
هنرمند یگانه  و شخصیت ایران دوست که 4۰ سال در راه 
آموزش هنر موســیقی و پیانو در خارج از ایران تالش و 
فداکاری های بســیار کرد را به خانواده گرامی او بویژه به 
خانم دیهیمی مادر گرامیش، میترا و حمید، خواهر وبرادر 

و گیلدا ، همسر و فرزندانش تسلیت می گویم 
روانش شاد و یادش گرامی باد 
بیژن خلیلی 

دادستان کل کالیفرنیا از 3 کمپانی دارویی،
 به سبب ارائه انسولین به بهای زیاد شکایت کرد

راب بونتا، دادســتان کل کالیفرنیا از 3 کمپانی دارویی، به سبب ارائه انسولین 
به بهای زیاد شکایت کرد. 

 Eli راب بونتــا در کنفرانس خبــری اعالم نمود که علیه 3 شــرکت دارویی
Lilly، Sanofi و Novo Nordisk برای افزایش بی رویه داروی انســولین 

شکایت کرده است. 
دارویی که مورد نیاز بیماران دیابیتی است. 

در ایــن شــکایت، از شــرکت های دارویــی CVS، Express Scripts و 
Optum Rx نیز به عنوان واســطه های توزیع این دارو شکایت شده است و 

آن ها به عنوان مدافع باید از خود دفاع نمایند. 

لغو قرارداد برای ترجمه نادرست متن های بومیان آالسکا

FEMA با شــرکت کالیفرنیایی Accent on Language به ســبب ترجمه 
نادرســت درخواستهای بومیان آالسکا لغو قرار داد نمود و درخواست کرد که مبلغ 
۵11۶ دالری را که به عنوان دستمزد دریافت نموده است به FEMA پس بدهد. 
این رویداد نشان می دهد که تا چه حد، اداره ها با زبان بومیان آالسکا بیگانه هستند 

و اشتباه می نمایند.
مدیر این شرکت ترجمه که دفتر شان در برکلی کالیفرنیا قرار دارد با پوزش از این 
اشتباه در ترجمه، اعالم نمود که هیچ بهانه ای برای ترجمه نادرست نباید ارائه شود 

و او موضوع را پیگری خواهد نمود. 

https://pandorarugs.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105


4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 350  JANUARY  ,20 , 2023 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  350  - آدینه   20  ژانویه  2023

 در کانون خبر:

مقاله:

213-573-9635

Job Opening at Ketab Corporation!
A Leading Iranian Magazine and Advertising Company looking for a Graphic Designer
We are looking for a candidate that possesses at least a bachelor’s degree and 
graphic designcertification. Candidates must be fluent in Farsi and have over ten 
years of experience in graphic design.

Please contact: ketab1@ketab.com

شهرهای بزرگ کالیفرنیا در رده بندی پایین
 برای دستیابی به بورسیه آموزشی 

بر اساس تجزیه و تحلیل تارنمایی که 1۵1 شهر مهم 
آمریکا را با در نظر گرفتن معیارهایی چون بزرگ کردن 
فرزنــدان، آموزش بهتر، ایمنی و امنیت، قدرت مالی و 
شــرایط زندگی خانواده و در مجموع با 33 معیار مورد 
ارزیابی قرار داده است و هر شهری را با در نظر گرفتن 
دســتیابی به نمره 100 طبقه بندی نموده، شهرهای 

کالیفرنیا در پایین و میانه جدول هستند. 
آناهایم رده ۵2

سن دیه گو ۸۸
ساکرامنتو 91
94 النگ بیچ  

111 ریورساید  
فری مانت 112

فرزنو 114
سن هوزه 11۵

اوکلند 122

سن فرانسیسکو 127
بیکرز فیلد 134

مدستو 13۶
استاکتون 147

لوس آنجلس 14۸
سانتاآنا 1۵0

این ارزشــیابی برای به دســت آوردن امکان بورسیه 
تحصیلی انجام شده است. 

چرا مذاهب از پرسشگری و 
شک کردن وحشت دارند؟ 

وحشــت از زیر سؤال بردن تمام اعتقادات مذهبی نشانه ترس یک انسان پیروی 
مذهب از مواجهه شــدن با این حقیقت اســت که آن نجــات دهنده ای که او 
همیشــه طی قرنها به دنبال آن بوده است، فقط و فقط خود او می باشد و اینکه 
برای نجات بشــریت ، انسان چاره ای ندارد بجز اینکه امیدش را از آسمان ها به 
طرف خودش بر گرداند و بیشترین تالش و امید خود را برای رسیدن به هدفش 
بکار ببرد تا بتواند طعم حقیقی رســیدن به هدف را شادمانه احساس کند . این 
بزرگترین وظیفه وجدانی هر انســان آگاه است  که شجاعانه بار این مسئولیت را 

بر شانه خودش بگذارد و سرنوشت خودش را بدست خودش رقم بزند.

نویسنده: صفا حقیقت 

چرا جمهوری اسالمی دشمن نخبه هاست؟ 
نویسنده: صفا حقیقت

ضعف عقالنی و اخالقی اعضای حکومت جمهوری اسالمی به دلیل پیروی از قوانین 
والیت فقیه است. »ولی« کلمه ای عربی به معنای سرپرست و شخصی است که دارای 

والیت می باشد. کلمه »ولی« در قرآن و متون اسالمی به کار رفته  است. 
در قوانین اســالم یک مسلمان باید از »ولی« یعنی سرپرست خود اطاعت محض و 
کورکورانه کند و برای یافتن پاسخ به هر پرسشی فقط و فقط به این سرپرست فقیه 

مراجعه کند و پاسخ پرسش خود را هر چه که باشد، بدون چون و چرا بپذیرد . 
در جهان امروز ، هر انسان آزاده برای رسیدن به حقیقت اختیار این را دارد که جواب 
پرســش های خود را از تمام منابعی که پژوهش های تخصصی در آن رشته از علوم 
وجــود دارند ، بیابد و نباید خود را منحصر به یک پاســخ و آنهم از یک منبع بکند. 
محــدود کردن یک فرد فقط به یک منبع فقهی و دینی موجب پذیرشــی مطلق و 
کورکورانه اســت که نهایتا منجر به تک بعدی بودن فرد می شود . تک بعدی بودن 
یک فرد بدین معناست که شخص قدرت تجزیه و تحلیل و پرسشگری بی پایان خود 
را از دست می دهد و قدرت تجزیه و تحلیل خود را به مرور زمان از دست می دهد 
زیرا با باور کردن به یک سری از استاندارد های از قبل تعیین شده توسط سرپرستی 
دینی ،  قدرت شک کردن به ورای آنچه که فرض شده است را از دست می دهد . 

حقایق نسبی هستند و با پیشرفت علوم تغییر می یابند و هرگز رو به عقب بر نمی 
گردند و ثابت نمی مانند و خود را منحصر به یک زمان و مکان معینی نمی کنند چون 

تاریخ نشان می دهد که حقایق جدید با پیشرفت علوم مختلف پر بار تر و مؤثر تر از 
گذشته خود می توانند به کار گرفته شوند و در خدمت بشر قرار بگیرند . 

انسان آزاده با کشف حقیقتی جدید ، برای نگاهداری کامل و دست نخورده حقیقت 
قبلی پافشــاری نمی کند و تعصب به خرج نمی دهد و با روی باز به استقبال یافته 
های جدید تر می شتابد و از این جریان بسیار خرسند و راضی می شود چون هدف 

از زندگی کردن را در کشف و تکامل بی پایان حقایق می بیند. 
بدون مراجعه به منابع باستان شناســی ، زیست شناسی ، روانشناسی، اقتصادی و 
حقوق و تحقیق همه جانبه نمی توان به حقایق نسبی امروزه دست پیدا کرد. پاسخ 
بسیاری از پرسش های فقهی با جواب های باستان شناسان و زیست شناسان مغایرت 

و یا ضدیت دارد. 
یک ولی فقیه در حکومت جمهوری اسالمی عقاید اسالمی خود را در مواجهه با حقایق 
کشــف شده و آشکار در رشته های باستان شناسی ، زیست شناسی ، روانشناسی و 
حقوق در خطر می بیند و برای حفظ قدرت پوشالی خود تمام تالش خود را بکار می 
برد که صاحبان این علوم تخصصی را که به اطاعت از »ولی« یا »سرپرست « اجباری 
تن در نمی دهند، از میان بردارد. همین امر موجب زندانی کردن بهترین نخبه های 
کشــور و نخبه کشی ها توسط سرپرستان فقیه شده است که کارشان نه تنها »سر 

پرستی« نیست بلکه » سر « به باالی دار بردن است .

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation
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ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند   در کانون خبر:
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 70 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

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

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  
 

چاپ آمریکا
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1

شرکت ها و ساکنان 31 کانتی آسیب دیده از سیل ،
 میتوانند برگه های مالیاتی خود را 15 می تحویل دهند

IRS اعالم نمود که افراد و شرکت هایی که در جریان سیالب و بارندگی ها مورد 
آســیب قرار گرفته اند که به نظر می رسد 31 کانتی از ۵۸ کانتی کالیفرنیا باشند 
تا 1۵ ماه می برای برای ارائه برگه های مالیاتی خود وقت دارند و این تمدید زمان 
تنها شامل کانتی هایی است که در آنجا، شرایط اضطراری اعالم شده است برای 

این تمدید زمانی نیاز به درخواســت نیست و IRS بر اساس کد پستی مناطقی 
که شــرایط اضطراری داشــته اند جریمه دیرکرد در ارائه برگه های مالیاتی را تا 
1۵ ماه می، حذف کرده اســت. به طور عمومی، فصل مالیاتی از 23 ژانویه آغاز 

می شود و تا 1۵ آپریل ادامه می یابد. 

دستگیری مادری که ماده مخدر فنتانیل را 
در دسترس فرزند 5 ساله قرار داده است

ژاکلین هانتر بانوی 30 ســاله ساکن ارواین به سبب قراردادن فنتانیل در دسترس 
کودک ۵ ســاله به یک فقره جرم جنایی برای آسیب به کودک و به خطر انداختن 
او، دو فقره جرم جنجه به سبب همراه داشتن فنتانیل و یک فقره جرم جنایی برای 
به خطر انداختن جان یک کودک ۵ ســاله از سوی دادستان کل ارنج کانتی متهم 

شده است. 

در جستجوی خانه این فرد بسته ای از فنتانیل و قرص های Xanax به دست آمده 
است. 

دادستانی از اعالم نام کودک ۵ ساله به سبب سن و اعالم نام پدر خانواده به سبب 
دخالت نداشتن در جرم، نام نبرده است.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
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 مقاله:

کاریکاتور حمایت و شتابزدگی در قضاوت
ویژه نامه شارلی ابدو نشان داد که هم نظام خمینی گرای تهران و هم بعضی مخالفان آن

 از ضرورت مطالعه دقیق و در نتیجه تصمیم گیری حساب شده بی خبرند

نویسنده: امیر طاهری به نقل از ایندیپندنت فارسی 

در چهــار ماهی کــه از آغاز قیام مردمی برای آزادی در ایران می گذرد، شــاهد 
اقدام های نمادین بســیار برای ابراز حمایت از این قیام در کشورهای گوناگون، از 
شرق تا غرب، بوده ایم. این اقدام های نمادین البته مایه دلگرمی جوانانی است که 
با شهامتی ستایش انگیز به رویارویی با ماشین سرکوبگر جمهوری اسالمی ادامه 
می دهند. اما آیا همه این اقدام های نمادین، به راســتی، به ســود جنبش آزادی 
ایرانیان است؟ آیا بعضی قدرت های بیگانه و پاره ای از فعاالن دانشگاهی، رسانه ای 
و فرهنگی در غرب از آنچه در ایران می گذرد برای تســویه حساب با مخالفان و 
رقیبان درونی خود بهره نمی گیرند؟ از همه مهم تر، آیا بعضی از این حمایت های 

نمادین تصویر واقعی جنبش ایرانیان را مکدر نمی کند؟
پاسخ به این پرسش آسان نیست. در تظاهرات متعددی که در شهرهای گوناگون 
اروپــا دیدیم، صدها و گاه هزاران شــهروند اروپایی بی آنکه پیوندی ویژه با ایران 
داشته باشند، وارد صحنه شدند تا از نبرد ایرانیان حمایت کنند بی آنکه در انتظار 

امتیازی برای خود باشند.
اما اگر از سطح شــهروندان عادی فراتر برویم، بسیاری از حمایت های نمادین از 
قیام ایرانیان، خواســته یا ناخواســته، در جهت تحریف ریشه ها و هدف های این 
قیام قرار داشته است. اولین تحریف که خیلی هم به سرعت نشر پیدا کرد، تقلیل 
این جنبش بــه یک حرکت اعتراضی علیه »حجاب اســالمی« بود. قدم بعدی، 

ارتقای این تحریف به نام جنبش فمینیسم جهانی بود.
این دومین تحریف در ســال 13۵7 نیز صورت گرفت. بســیاری از روشنفکران 
غربی بــا این ادعا به میدان آمدنــد که »انقالب اســالمی« خمینی و همگنان 
چپ گــرای او به »آزادی واقعی زنان« به جای »آزادی ظاهری« که رضا شــاه و 
محمدرضا شــاه عرضه کرده بودند، خواهد انجامید. ژان پل سارتر و میشل فوکو، 
دو فیلسوف آالمد فرانســه در آن زمان، حتی به زیارت »امام خمینی« در نوفل 
لوشــاتو رفتند و او را به عنوان »منادی آزادی انســانی« ســتودند. سارتر سپس 
»گرل فرند« دیرین خود، ســیمون دوبوار، را در راس یک هیئت هشــت نفره از 
فعاالن فرانسوی »حقوق زن« به تهران فرستاد. این هیئت یک هفته بعد از قیام 
زنان تهران علیه حجاب اجباری به ایران رسید و با میزبانی دختر آیت اهلل طالقانی 
و دختر مهندس بازرگان و ســپس دیدار با طالقانی و خمینی، البته با پذیرفتن 
حجاب اسالمی و پوشــیدن »مانتو« عنوان شد که اسالم پرچمدار فمینیسم در 

ایران خواهد بود.
تحریف دیگر، در آن زمان، توصیف ائتالف ارتجاع سرخ و سیاه به عنوان قیام ملی 
علیه امپریالیســم بود ــ ادعایی که هم سرخ ها و هم سیاه ها در عالم ارتجاع برای 

پوشاندن اشتباه ها، اگر نخواهیم بگوییم جنایت های خود، به کار گرفتند.
امروز، تحریف دیگری نیز مطرح اســت: قیام مردمی ایران علیه مذهب شــیعه و 
دین اسالم اســت. این تحریف در واقع به ســود گردانندگان جمهوری اسالمی 
اســت که در واقع، نه جمهوری است و نه اســالمی. مبلغان و مشاطه گران رژیم 
خمینی گرا مدام تکرار می کنند که هدف واقعی معترضان »نابودی کامل اسالم« 
در ایران است. اخبار جعلی درباره ســوزاندن مساجد، تخریب حسینیه ها و پاره 
کردن قرآن جزو تبلیغات روزمره رژیم اســت. اما واقعیت این اســت که در هیچ 
نقطه از ایران نه مســجدی تخریب شــده اســت، نه قرآنی را پاره کرده اند و نه 
شــعاری علیه دین داده شده اســت. این واقعیت که هیچ مقام سنتی مذهبی، 
چه شــیعه و چه سنی، ادعاهای رژیم را تایید نکرده است نشان می دهد که قیام 
مردمی ایران امروز علیه استبداد، فساد، سرکوب و بی لیاقتی رژیم است. به عبارت 
دیگر، این یک پدیده سیاسی است و به هیچ وجه نباید یک شکاف دینی یا مذهبی 

تلقی شود.
بعضی مخالفان »اصالح طلب« رژیم این تحریف را به نوعی دیگر عرضه می کنند. 
آنان از معتزله یاد می کنند که دوران خالفت عباسی می کوشیدند با وام گیری از 
دانش محدودشان از فلســفه یونانی، نسخه قابل قبول تری از اسالم عرضه کنند. 
امــروز، حتی گروهــی را می بینیم که خود را »نومعتزلــه« می خوانند و متوجه 
نیســتند، یا نمی خواهند باشند، که مسائل سیاســی یک جامعه را نمی توان در 
چارچوب دیانت به هر شــکل آن حل کرد. »نومعتزله گران« در ماه مه گذشــته 
کنفرانسی در فرانسه تشکیل دادند که تبدیل شد به رقصی روشنفکرانه پیرامون 

شعار »اسالم راه حل است«.
اما به گمان من، اســالم یا هر دین دیگر، در هر شــکل، به محض ورود به دنیای 
سیاســت تبدیل می شود به ایدئولوژی و در نتیجه، مقام و فایده اش، اگر فایده ای 

داشته باشد، به عنوان دین را از دست می دهد.
مبــارزه امروز مردم ایــران در واقع علیه دین نیســت ــ مبارزه ای اســت برای 
بازگرداندن دین به جای مناســب خودش و در نتیجه، جلوگیری از تبدیل آن به 

یک ایدئولوژی مبتذل.
تحریــف بعدی که این روزها تکرار می شــود قیام مردم ایران را شورشــی علیه 
روحانیــون یا آخوندها معرفی می کند. البته، صحنه های عمامه پرانی این تحریف 
را تقویت می کند. اما نگاهی گســترده تر  و عمیق تر نشــان می دهد که این قیام 
علیه نظام سرکوبگری است که بعضی گردانندگان آن لباس روحانیت پوشیده اند. 

این واقعیت که آیت اهلل علوی بروجردی در قم و شیخ عبدالحمید اسماعیل زهی 
در زاهدان، اولی شیعه و دومی سنی، هنوز هزاران تن را به جلسات و موعظه های 
خود جلب می کنند نشان می دهد که دلگیری یا حتی ضدیت با روحانیت به طور 

کلی هدف اصلی این قیام نیست.
تحریف دیگر، که رســانه هایٰ رژیم و مشــاطه گران اجاره ای تکرار می کنند، این 
اســت که قیام کنونی مردم ایران فقط شــخص آیت اهلل علی خامنه ای را هدف 
قرار داده اســت. در این تردید نیســت که خامنه ای به عنــوان حلقه اصلی این 
زنجیر خشــم معترضان را برمی انگیزد. اما قیام کنونــی علیه او یا هر فرد دیگر 
نیست ــ علیه یک نظام، یک سیستم و یک ساختار مافیایی ـ نیهیلیستی است که 
بر ایران مسلط شده اســت و می کوشد تا هویت ایرانی ما را لگدمال کند. جالب 
این جاست که بعضی چهره های سیاسی، امنیتی و اقتصادی رژیم نیز می کوشند 
تا نورافکن را روی چهره خامنه ای متمرکز کنند به این امید که، اگر الزم شد، با 
حذف او یا با مرگ طبیعی اش، کل نظام را به ســود خودشان نگه دارند. در این 
متن اســت که رسانه های رژیم خامنه ای را »رهبر امت اسالم«، »موسای زمان« 
و »ولی امر مسلمین« می خوانند. آیت اهلل مصباح یزدی تاکید می کرد که »اسالم 
امروز یعنــی اطاعت محض از رهبر«. همین تز را پی یر دورتینگه، مبلغ اجاره ای 

نظام خمینی گرا، در سطح اروپا تبلیغ می کرد.
همه تحریفات باال را در شماره ویژه مجله »شارلی ابدو« در ماه جاری می بینیم. 
این مجله که از ســال ها پیش هدف حمله تروریســت های اســالمی بوده است، 
شــماره ویژه اش را به قیام مردم ایران اختصاص می دهد و تعدادی کاریکاتور از 
خامنه ای عرضه می کند. کاریکاتورها از میان 300 کاریکاتور که هنرمندان بیش 

از 30 کشور، از جمله ایران، عرضه کرده اند انتخاب شده اند.
مطالعه دقیق این ویژه نامه 1۶ صفحه ای نشــان می دهد که دبیران شــارلی ابدو 
نتوانســته اند یا نخواســته اند بپذیرند که قیام مردم ایران در پی آزادی و احیای 
هویت ایرانی اســت. کاریکاتورها و مقاالت متعدد ایــن ویژه نامه این تصور را به 
وجــود می آورد که قیام مردم ایران به حقوق زنان، مخالفت با شــیعه یا اســالم 
به طور کلی یا خواســته های قومی محدود است. یک ستون نویس این ویژه نامه، 
آنتونیو فیچتی، حتی ادعا می کند که »انقالب ها معموال هدف آزادی های سکسی 
را در نظــر دارند و ایــن امر به ویژه در انقالب )کنونی( ایران صادق اســت«. در 
رژیمی که دختر 9 ســاله را به نکاح وامی دارند و »نکاح آســان« از طریق ازدواج 
موقت )صیغه( رســما عرضه می کنند، این ادعا که جوانان به دلیل ســرخوردگی 

جنسی قیام کرده اند نشانه بی اطالعی از واقعیت ایران است.
یک ســتون نویس دیگر شارلی ابدو، ناتاشــا دیواندا، می کوشد قیام کنونی مردم 
ایران را شــعبه ای از جنبش »قوم کرد« جلوه دهد. او حتی مدعی است که شعار 
»زن، زندگــی، آزادی« را عبداهلل اوجاالن، رهبر کردهــای ترکیه که اکنون در 
زندان است، هدیه کرده اســت. نام واقعی مهسا امینی »ژینا« بود و از آن جا که 
او کرد بود، حجاب ســفت و سخت نداشت! او می افزاید: »کردها تنها مسلمانانی 
هســتند که در اجتماعشــان زن و مرد با هم می رقصند.« دیواندا سپس اطالع 
می دهد که شاخه ای از حزب کارگران کرد )پ .ک.ک( در سوریه سرگرم ساختن 
جامعه ای جدید ــ البته با کمک ایاالت متحده آمریکا ــ است که می تواند الگویی 

برای همه مسلمانان بشود. 
ســرمقاله نویس این ویژه نامه تاکید می کند که کاریکاتور مانند تمامی اشــکال 
ادبیات و هنر، سالحی اســت برای نبرد. این اظهارنظر ما را به یاد شعر کودکانه 
احمد شــاملو می اندازد: همراِه شــعِر خویش ، هم دوِش شن چوی کره  ای جنگ 
کرده ام، یک بار هم »حمیدیِ  شاعر« را، در چند ساِل پیش، بر داِر شعر خویشتن 

آونگ کرده ام...
تنزل دادن هنر و ادبیات به سطح اسلحه سبب نمی شود که معیارهای تثبیت شده 
نقد را کنار بگذاریم. یک شــعر ممکن است در دست سراینده اش سالح باشد اما 

در صحنه نقد، یا با ارزش است یا مستحق زباله دان.
همین مطلب در مورد کاریکاتور نیز صادق است. کاریکاتور، مانند هر هنر دیگر، 
معیارها، ضوابط و الزام های اخالقی خود را دارد. یک هدف مهم کاریکاتور نشان 
دادن طنزی اســت که در زندگی همه انسان ها، حتی در لحظات تراژیک، وجود 
دارد. هدف دیگر، بزرگ نمایی نقاط ضعف کســانی است که با در اختیار داشتن 
قــدرت یا ثروت، خود را مــاورای داوری های اخالقی می داننــد یا حتی جوانی، 
زیبایی و شــهرت خود را اسلحه ای در نبردی نامرئی برای افزون خواهی به شمار 

می آورند.
با این حال، کاریکاتور مانند همتای آن در شعر، یعنی »هجو«، هرگز از حدودی 
که برای این هنر تعیین شده اســت فراتر نمی رود. کاریکاتور، در بهترین شکل، 
مثال در مجالت قدیمی خودمان بابا شــمل، توفیق و حاجــی بابا، یا در روزنامه 
طنزگــرای حزب توده، »چلنگر«، حتی منفورترین افــراد را با تیر کینه و نفرت 
هدف قرار نمی داد. برعکس، مانند فرانسوا کاوانا، یکی از بنیان گذاران شارلی ابدو 
که قربانی تروریست های اســالمی شد، همواره شخص موردنظر را با آمیزه ای از 

خشم و اندوه ترسیم می کرد.

از ایــن دیــدگاه، یعنی با در نظر گرفتــن ضوابط و قواعد هنــر کاریکاتور، اکثر 
کاریکاتورهایی که شارلی ابدو در این ویژه نامه عرضه می کند فاقد ارزش هنری یا 
حتی مشــمئزکننده اند. کاریکاتوری که نشان می دهد خامنه ای با گیسوان مهسا 
امینی به دار آویخته شــده است نمونه ای از توهین به قیام مردم ایران است که 

خواستار حکومت قانون اند.
در میان کاریکاتورهای عرضه شــده، بهترین، یعنی در واقــع آثاری که قواعد و 
ضوابط این هنر را رعایت کرده اند، کار چند کاریکاتوریست ایرانی یا ایرانی االصل 
اســت. یک کاریکاتور از نستور رخشانی دایناســوری را نشان می دهد که عمامه 
به ســر دارد و صورتش لوگوی »اهلل« جمهوری اسالمی است. پیام این کاریکاتور 
روشــن است: نظام خمینی گرا دایناسوری اســت که باید به موزه فرستاده شود. 
یک کاریکاتور دیگر از »قلم فرســا« از ایران خامنه ای را با عمامه ای از طناب های 
دار نشان می دهد. با توجه به اعدام های غیرقانونی اخیر ــ یعنی در واقع، قتل های 
حکومتی ــ این کاریکاتور نماینده یک واقعیت است. کاریکاتوری از محسن ایزدی 
خامنه ای را نشــان می دهد که دو چماق یا باتون را مانند رهبر ارکســتر به کار 

می برد.
ویژه نامه شــارلی ابدو نشــان داد که هم نظام خمینی گــرای تهران و هم بعضی 
مخالفــان آن از ضرورت مطالعــه دقیق و در نتیجه تصمیم گیری حساب شــده 
بی خبرند. وزارت خارجه جمهوری اســالمی چند ساعت پس از انتشار ویژه نامه 
عکس العمل نشــان داد و مرکز پژوهش های فرانســه در ایران را ــ که دو ســال 
دیگر 100 ساله می شــود ــ تعطیل کرد. به خوبی معلوم بود که هیچ کس در آن 
وزارتخانــه دقت کافی برای خواندن همه مقــاالت و ارزیابی همه کاریکاتورها را 
نداشــته است. حســین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه اسالمی، حتی یک روز هم 
به خود مهلت نداد و شــروع کرد به تلفن زدن به وزرای دیگر کشــورها ــ غالبا 
بی نتیجه ــ  بی آنکه به یاد آورد که آنان نیز شــارلی ابدو را ندیده اند و در نتیجه، 
نمی تواننــد نظری عرضه کنند. رســانه های رژیم نیز پیش از آنکه نســخه ای از 
ویژه نامه به دستشان برسد، شروع کردند به کوبیدن طبل »اسالم در خطر است« 

و »صهیونیست ها پشت این توطئه اند«!
همین شتابزدگی در داوری بعضی روشنفکران و نویسندگان ایرانی مخالف رژیم 
در اروپا دیده شد. آنان با انتشار یک »سپاس نامه« از شارلی ابدو و سپس، ترتیب 
مراســم گلباران دفتر شارلی ابدو در پاریس نشان دادند که از نظام کنونی چنان 
متنفرنــد که حتی حاضرند معیارها و ضوابط و قواعد روزنامه نگاری، کاریکاتور، و 

مبارزه سیاسی را نادیده بگیرند.
یکی از خطراتی که مخالفان رژیم خمینی گرا را تهدید می کند خطر شبیه شدن 
به خمینی گرایان اســت. در خمینی گرایی، هدف وســیله را توجیه می کند. در 
خمینی گرایــی، قانــون، قاعده، ضابطه و حتی مذهب و دیــن مفاهیمی اند فاقد 
معنا ــــ آنچــه اهمیت دارد »حفظ اوجــب واجبات« اســت. در خمینی گرایی، 
مزخرف ترین شــعرها، رمان ها، فیلم ها، سریال های تلویزیونی، تابلوهای نقاشی یا 
هر ساخته هنری و ادبی دیگر تا زمانی که در ستایش »رهبر عظیم الشان« است 

شاهکار به شمار می آید.
مخالفان رژیم خمینی گرا، همه آنانی که می کوشــند ایران را از زیر ســلطه این 
دایناســور بیرون آورند، باید بکوشند تا روش و منش دیگری داشته باشند. ایران 
آینده نمی تواند و نباید نســخه جدیدی از نظام حاصل از 13۵7 باشد. بنابراین، 
به کار بردن همان روش ها و پیروی از همان منش ها که به شورش 13۵7 منجر 

شد و تا امروز ادامه دارد، به زیان قیام آزادی خواهانه ملت ماست.
این تصور که هر نوع به اصطالح همدردی و حمایت از قیام ایران به ســود ماست 
نبایــد از دید انتقادی مصون بماند. حمایتی که به هدف ما صدمه بزند یا از قیام 
ما برای سودجویی های فردی، جمعی یا حزبی و دولت بهره گیرد به کار نمی آید. 

می توان بیت معروف مولوی را این طور بازنویسی کرد:

هر کسی از ظن خود شد یار من                            تا مگر سودی برد از کار من

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952
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برگزاری مراسم لیسنینگ پارتی سنت جانز کانادا 
با آهنگ های اعتراضی ایرانی

به همت بهک روئین تن، مراسم مهمانی شنیداری )لیسنینگ پارتی( با محوریت 
»شعارها، آهنگ ها و هنرهای تجسمی« برخاسته از اعتراضات مردم ایران در 

شهر سنت جانز کانادا، برگزار گردید.
روئین تن در خصوص پخش آهنگ ها و ســرودهای برخاســته از اعتراضات 
مردمی در این مراسم اظهار داشت: »ما اینجا هستیم تا زندگی را با فریاد »زن، 
زندگی، آزادی«  و موســیقی و ویدئوهای مردمی که در خیابانها دور آتش می 

رقصند، جشن بگیریم. در این مراسم ما صدای مردم ایران هستیم.«
»برای« از شروین حاجی پور

در حالی که آهنگ اعتراضی زیادی در ایران خوانده شده، ولی آهنگ »برای« از 
شروین حاجی پور در شهریور ماه سروصدای زیادی به پا کرد. کلیپ این آهنگ 
میلیون ها بار دیده شده و در تظاهرات بزرگ در سراسر جهان پخش شده است 
که در نهایت منجر به بازداشت شروین حاجی پورگردید. این سروده برگرفته 

از پیام هایی است که مردم ایران با هشتگ »برای« در توییتر منتشر کرده اند.
رویین تن با اشــاره به اینکه خودش آهنگ »برای« را بارها گوش کرده است، 
گفت: » این شــعر، یک سروده بســیار قدرتمندی است که مردم مطالبات و 
خواســت هایی خود را با آن بیان می کنند. مانند: »برای، ترس از بوســیدن 
دوست درخیابان«، »برای پدرم که بر اثر کووید درگذشت، چون تزریق واکسن 

آمریکایی مجاز نبود.« »برای دریاچه هایی که خشک شدند«. 
 »معمولی« از توماج صالحی

موسیقی رپ نقش عمده ای در اعتراضات ایران ایفا کرده است و رپرهایی مانند 
توماج صالحی از صدای خود برای صحبت علیه رژیم جمهوری اسالمی ایران 

استفاده می کنند.
توماج صالحی که در ماه اکتبر با شبکه سی بی سی نیوز مصاحبه کرد، به اتهام 
اشــاعه »فساد فی االرض«، بازداشت و متهم شد. شعر »معمولی« او به شدت 
انتقاد آمیز است. سروده ای در انتقاد از سرکوب دولتی، نابرابری درآمد و رفتار 

ناعادالنه با زنان در ایران می باشد.

روئین تن اضافه کرد: » ســروده ها و شعرهایی جدید، با 
ترانه های اعتراضی قدیم متفاوت است. ترانه های اعتراضی 
قدیمی زیادی ســروده شده اند که بسیار زیباست واغلب 
در مــورد ایدئولوژیــک صحبت می کننــد، در حالی که 
آهنگ های جدید احساس متفاوتی دارند. اکنون آهنگ ها 
فقــط می گویند:  » بگذارید زندگی کنیم. بگذارید حقوق 

اولیه و آزادی های معمولی و روزمره را داشته باشیم«.«
 سرود »برابری« با صدای خوانندگان زن ایرانی

این ســرود در سال 2007 توســط گروهی از فعالین زن 
کــه علیه قوانین تبعیض آمیز جنســیتی در ایران مبارزه 
می کردند، سروده شد. این آهنگ، زنان را به مبارزه با بی 
عدالتی و ایجاد دنیایی دیگــر فرا می خواند. ویدئویی در 
شبکه اجتماعی منتشر شده اســت که تصاویری از زنان 
معترض در ایران را نشان می دهد و سرود »برابری« توسط 
خوانندگان زن ایرانی مدرن خوانده می شود. در این ویدئو 
مشاهده می کنید که مردم علیرغم آتش و گلوله، خشم و 
ترس، باز هم می رقصند و با رقصیدن اعتراض خود را نشان 

می دهند، که این مسأله جای تأمل است.«
یادآوری می گردد، جامعه ایرانی ساکن سنت جانز استان 
نیوفاندلند کانادا، درنظر دارد برنامه هایی دیگری از جمله 
نمایشــگاه هنری با اجرای پرفرمنسی با آهنگ »زن « و 
پیانوی ماریانا کاســترو در اواخر مــاه مارچ یا اوایل اپریل 

برگزار نماید.    
ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر 

CBC منبع : شبکه

  در کانون خبر:

مشکالت تکنیکی در بندر
 لوس انجلس و راهبندان 

پس از مشکالت تکنیکی که در آستانه سال نو، سبب لغو هزاران پرواز هواپیمایی 
در LAX شد، امروز مشکالت تکنیکی در بندر لوس آنجلس، سبب شد که تراکم 
کامیون های بارگیــری در بندر لوس آنجلس روی بدهــد و در کوتاه ترین زمان 

رانندگان نتوانند کامیون هایشان را جا به جا کنند. 
این راه بندان تمامی راه های حرکت در بزرگراه 47 را بست و تا پس از نیمروز ادامه 

یافت. 
گفته می شود که اختالل تکنیکی تنها در یکی از ترمینال ها بوده است. 

http://www.08global.net/08bus/
https://drfaribasharifi.com/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/iranian-protests-st-johns-songs-1.6713085
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/iranian-protests-st-johns-songs-1.6713085
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  مقاله:

برای روشنگری تاریخ            برای آگاهی رسانی            برای رواداری و همبستگی
For Enlightment of 

History
For AwarenessFor Tolerance & 

Solidarity

سامانه : نه به یهود ستیزی

حاوی مقالات ، مطالب شنیداری و دیداری درباره کهنه ترین دگرستیزی در بشریت 
از یهودستیزی سنتی تا اسرائیل ستیزی 

Info@notoantisemitism.org برای همکاری و همیاری با ما تماس بگیرید

www.NoToAntisemitism.org

399

ADU اجازه ساخت
یکسال از اجرای الیحه SB9 در کالیفرنیا می گذرد و انتشار گزارش دانشگاه برکلی 
برای خانه سازی و نوآوری نشان می دهد که این قانون نتوانسته است میزان باالیی از 

مسکن مورد نیاز را تامین نماید. 
این قانون که به خانه های تک واحدی مســتقل، این اجازه را می داد با افزودن یک 
تک واحد دیگر به حیاط خانه و یا تبدیل گاراژ به محل زندگی )ADU (، از مشکل 
کمبود مسکن بکاهد، به سبب مشکالت اداری در مورد صدور پروانه ساخت کارایی 

کمتری داشته است. 
در این بررسی اطالعات شهرهای آناهایم، بیکرز فیلد، برکلی، بربنک دان ویل، النگ 
بیچ، لوس آنجلس، ساکرامنتو، سن دیه گو، سن فرانسیسکو، سن هوزه، سانتا ماریا و 

ساراتوگا، مورد استفاده قرار گرفته است. 

تولید انرژی بیشتر پس از بارندگی ها 
گرچه بارندگی های اخیر، خرابی و آسیب های بزرگ به همراه داشته اما توانسته است 

در برخی از مشکالت یاری رسان باشد. 
بارندگی های 20 روز گذشته به پر شدن دریاچه های ذخیره آب کمک کرده ودر این 
دریاچه ها، توان تولید برق را باال برده است و می تواند در تابستان پرمصرف پاسخگو 

باشد. 
برای نمونه دریاچه شستا تا نیمه شب دو شنبه ۸3 درصد میانگین آب ذخیره را در 
خود داشــته است. این دریاچه نیروگاه برقی را دارد که برای 1۵ ایالت غربی امریکا 

برق تولید می نماید. 
لیندزی باکلی، مدیر روابط عمومی کمیســیون انــرژی کالیفرنیا، می گوید ما برای 
ســال ها، شاهد این میزان ذخیره آب در این دریاچه نبوده ایم و این خبر خوبی برای 

تولید برق در منطقه است. 

دزدان Catalytic Converter در 
دام پلیس

شریف دپارتمان سانتا باربارا کانتی در یک گشت زنی و جستجوی اتوموبیل ها در روند 
روزانه، اتوموبیلی را متوقف کردند که در آن 20 کاتالیتیک کانورتر همراه با شماری از 

ابزار مورد نیاز برای بریدن این قطعه از اتوموبیل را یافته اند. 
در این اتوموبیل، 2 نفر به نام های آرمان آبراهامیان 2۵ ســاله ساکن ون نایز و لوان 
مارتی روســیان 27 ساله ساکن گلندل بوده اند که هر دو نفر به جرم دزدی و همراه 
داشتن ابزار دزدی و قطعه های دزدیده شده، تحویل بازداشتگاه شده اند و در برابر 20 

هزار دالر وثیقه در زندان سانتاباربارا هستند. 

دستگیری 11 نفر در پرواز به لندن برای قاچاق ماری وانا

پلیس فرودگاه هیترو و لندن از دستگیری 11 نفر که در روزهای مختلف به عنوان 
مســافر از لوس آنجلس به لندن پرواز کرده  بودند و در چمدان های آنها بر روی هم 

400 کیلوگرم ماری وانا ضبط کرده اند. 
9 نفری که در 10 ژانویه دستگیر شده بودند، 340 کیلوگرم ماری وانا به ارزش ۶/7 
میلیون دالر به همراه داشته اند و 2 نفر بعدی در حدود ۶0 کیلوگرم ماری وانا را در 

چمدان خود جاسازی کرده بودند. 
2 نفر امریکایی که در روز ســه شــنبه 17 ژانویه دستگیری شده اند یک زن و مرد 

هستند که هویت آنها اعالم نشده است اما هر دو 34 ساله هستند. 
همه دستگیر شدگان مسافر لوس آنجلس به لندن بوده اند. 

www.NoToAntisemitism.org
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36476&Status=2
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Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

  در کانون خبر:

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از 
مناطق آسیب دیده کالیفرنیا بازدید کرد

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای بازدید از مناطق آسیب دیده از بارندگی و توفان 
وارد کالیفرنیا شد و در شامگاه به واشنگتن باز می گردد. 

در این دیدار گوین نیوسام و سناتور الکس پدیا با هلی کوپتر همراه با رئیس جمهور 
و رئیس FEMA از مناطق آسیب دیده بازدید کردند. 

این دیدار پس از آن صورت می پذیرد که جو بایدن در پی بارندگی و توفان کالیفرنیا 
که از 2۶ دسامبر آغاز شده بود ،برای شماری از کانتی های کالیفرنیا شرایط اضطراری 

اعالم کرد. 
این بارندگی ها که بین 17 تا 20 اینچ باران را روانه ســانتاکروز نموده اســت و در 
کالیفرنیا، بیش از یک میلیارد خسارت شامل زیرساخت ها، اسکله ها و خانه های مردم 
و مشاغل کرده است نقطه حساس خسارت ها در کانتی های سانتاکروز، سانتاباربارا، 

مرسد، ساکرامنتو و سن لوئیس ابیسپو بوده است. 

افزایش غیرقابل تحمل بهای گاز مصرفی در کالیفرنیا
افزایش غیرقابل تحمل بهای گاز مصرفی در کالیفرنیا، کالیفرنیایی ها که هم اکنون 
در شرایط آب و هوایی غیرمعمول با سرمای فزاینده روبرو هستند با مصرف بیش از 
حد همیشگی، صورتحساب های گاز خود را باال برده اند، اما این تنها سبب باال بودن 
هزینه گاز نیســت، همزمان اداره گاز جنوب کالیفرنیا بهای گاز مصرفی را نزدیک 
به 3 برابر محاسبه کرده و دلیل آن را خرید گاز به بهای 3 برابر اعالم نموده است. 
صندوق کمک به گاز مصرفی، )GAF(، به مصرف کنندگان واجد شــرایط برای 

یکبار، کمک 100 دالری مینماید. 
شرایط دریافت این کمک بر اساس درآمد خانواده و شمار ساکنان آن در نظر گرفته 

شده است. 

مالیات بر ثروت برای میلیاردر های کالیفرنیا
قانون گذاران کالیفرنیا همانند دیگــر ایالت های دموکرات آمریکا ، برای ثروت 

های باالی 1 میلیارد دالری مالیات می خواهند
گرچه این موضــوع و مالیات بردرآمد برای ثروتمنــدان در کالیفرنیای لیبرال 
بسیار دشــوار و دور از دســتیابی خواهد بود، اما نماینده دموکرات سن هوزه، 
الکس لی، الیحــه ای را به مجلس نمایندگان کالیفرنیــا معرفی خواهد کرد تا 
در صورت تصویب 1/۵ درصد مالیــات از دارندگان ثروت باالی 1 میلیارد دالر 
دریافت شــود و از ســال 202۶، یک درصد از دارندگان باالی ۵0 میلیون دالر 

دریافت شود. 
اگر تصویب شــود تنها بــر یک دهم درصد کالیفرنیایی هــا خواهد بود و 21/۶ 

میلیارد دالر برای کالیفرنیا درآمد خواهد داشت. 

دستگیری گالری دار سن فرانسیسکو 
برای آب پاشیدن به یک زن 

بی خانمان
گالری دار 71 ســاله سن فرانسیسکو، به سبب پاشیدن آب با شلنگ بر یک زن 

بی خانمان در پیاده روی جلوی گالری دستگیر و محاکمه می شود. 
او که Collier Gwin نام دارد با یک جرم جنحه و درگیری به عمد روبروست 

که عمل او غیرقانونی تلقی می شود. 
پاشیدن آب با شلنگ بر زن بی خانمانی که بر پیاده روی جلوی گالری او نشسته 
بــوده، بر نوار ویدیوی امنیتی که جلوی گالری نصب شــده ،روز 9 ژانویه ضبط 
شــده و پلیس با استناد بر آن، او را دســتگیر و روانه زندان در سن فرانسیسکو 

کرده است. 
گر چه زن بی خانمان شــکایتی را تســلیم نکرده، اما به این سبب به بیمارستان 

برده شده و دادستان می گوید مدارک کافی برای اعالم جرم دارد.

https://4mrticket.com/
https://4mrticket.com/
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲0 ژانویه تا  ۲6 ژانویه  ) 30 دی تا 6 بهمن (

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

آدینه 30 دی     ۲0 ژانویه

1307 خورشیدی ) 1929 میالدی(
ایجاد تغییرات دامنه دار در کادر قضایی کشور توسط داور، وزیر عدلیه

1311 خورشیدی ) 1933 میالدی(
رضا شاه دستور داد وزارت دربار را منحل کنند و اعالم کرد دربار وجود ندارد و 

تیمورتاش دیگر وزیر دربار نیست
1324 خورشیدی ) 194۶ میالدی(

استعفای ابراهیم حکیمی نخست وزیر به علت عدم موفقیت در قضیه آذربایجان
1331 خورشیدی ) 19۵3 میالدی(

صدور نامه تاریخی آیت اهلل کاشــانی رییس مجلس شورای ملی به دکتر مصدق 
که ضمن آن نوشــت » ار راه خطایي که مي پیمایید پشیمان خواهید شد. قصد 

تجاوز به حقوق عامه را کنار بگذارید.«
1340 خورشیدی ) 19۶2 میالدی(

موافقت دولت با تأسیس سازمان هواپیمایی ملی ایران در داخل و خارج کشور
1342 خورشیدی ) 19۶4 میالدی(

آغاز بهره برداری کارخانه پتروشیمی آبادان
13۶7 خورشیدی ) 19۸9 میالدی(

درگذشت فیروز شیروانلو - نویسنده و مترجم
13۸۶ خورشیدی ) 200۸ میالدی(

درگذشــت حاج قربان سلیمانی، استاد پیشکســوت موسیقی مقامی خراسانی، 
درســن ۸۵ سالگی بر اثر کهولت ســن. وی متولد 1302 در روستای علی آباد 

قوچان بود.

شنبه 1 بهمن     ۲1 ژانویه

1324 خورشیدی ) 194۶ میالدی(
زادروز کیومرث منشی زاده، شاعر

1343 خورشیدی ) 19۶۵ میالدی(
درگذشت نظام وفا - شاعر

1347 خورشیدی ) 19۶9 میالدی(
سفر محمدرضا شاه به اتریش

134۸ خورشیدی ) 1970 میالدی(
عزت اهلل عاملی سفیر ایران در عراق به اتهام شرکت در کودتای عراق از بغداد خارج 

شد
13۵7 خورشیدی ) 1979 میالدی(

شــاپور بختیار، محمدرضا شاه را بخاطر نقض قانون اساسی در طول حکومت خود، 
بشدت مورد انتقاد قرار داد

سیدجالل الدین تهرانی رییس شورای سلطنت، در پاریس از مقام خود کناره گیری 
کرد

کارکنان سازمان رادیوتلویزیون علیه بختیار اعالم جرم کردند
آیت اهلل خمینی اعالم کرد دولت بختیار خیانتکار اســت و از مردم خواست قدرت 

قانونی او را واژگون کنند
13۶۵ خورشیدی ) 19۸7 میالدی(

درگذشت ابراهیم بوذری - خوشنویس و موسیقیدان

یکشنبه ۲ بهمن     ۲۲ ژانویه

1312 خورشیدی ) 1934 میالدی(
درگذشت عارف قزوینی - شاعر ملی ایران

کتاب مجموعه کامل آثار عارف قزوینی چاپ 
پیش از انقالب و باز تکثیر در خارج از ایران و 

بدون سانسوردر شرکت کتاب
132۸ خورشیدی ) 19۵0 میالدی(

تاسیس اولین بانک خصوصي ایران به نام » 
بانک بازرگاني ایران » با سرمایه پنجاه میلیون 

ریال در تهران
1337 خورشیدی ) 19۵9 میالدی(
درگذشت داریوش رفیعی - خواننده
13۵7 خورشیدی ) 1979 میالدی(

محمدرضا شــاه و فرح پهلوی مصر را بسوی 
مراکش ترک کردند

ارتشبد فریدون جم آینده ایران را تاریک و خونین خواند
1393 خورشیدی )201۵ میالدی(

 درگذشــت کیکاووس جهانداری، مترجم و 
پژوهشگر پیشکسوت به دلیل مشکالت ریوی 
در بیمارستان »جم« تهران. وی متولد 1302 
بود. از او دهها اثر ترجمه به فارســی منتشر 
شــده اســت. از جمله کتاب های او »گرگ 
بیابان« نوشــته هرمان هســه، »جهان های 
گمشده« نوشــته آن تری وایت، و »قطار به 
موقع رسید« نوشته هاینریش بل اشاره کرد. 

1394 خورشیدی )201۶ میالدی(
درگذشت ابوالحســن نجفی، زبان شناس و 
مترجم  در سن ۸۶ سالگی در بیمارستان مهر 
در تهران. از آثار او می توان به »غلط ننویسم«، ترجمه  »شازده کوچولو«، »خانواده 
تیبو«، »فرهنگ فارسی عامیانه« نام برد. وی متولد سال 130۸ بود او از سال 13۶9 

تا پایان عمرش عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود.

1394 خورشیدی )201۶ میالدی(

درگذشــت همایون بهزادی ستاره تیم ملی  فوتبال ایران در دهه چهل خورشیدی 
در سن 73 سالگی.

دوشنبه 3 بهمن     ۲3 ژانویه

1321 خورشیدی ) 1943 میالدی(
زادروز دکتر اسماعیل نوری عالء )پیام(، شاعر، روزنامه نگار، و پژوهشگر

کتاب پیدایش و نقش دینکاران امامی در ایران نوشــته دکتر اسماعیل نوری عالءاز 
انتشارات شرکت کتاب

134۵ خورشیدی ) 19۶7 میالدی(
انتشار دومین کتاب محمدرضا شاه به نام »انقالب سفید »

کتاب »انقالب سفید« توسط شرکت کتاب تجدید چاپ شده است 
134۶ خورشیدی ) 19۶۸ میالدی(

سفر محمدرضاشاه و فرح پهلوی به بانکوک
13۵2 خورشیدی ) 1974 میالدی(

دادگاه تجدیدنظر نظامی، طیفور بطحایی، خســرو گلسرخی، کرامت اهلل دانشیان، 
عباسعلی سماکار و محمدرضا عالمه زاده را به اعدام محکوم کرد

13۵7 خورشیدی ) 1979 میالدی(
استعفای محمدرضا جاللی نایینی از سناتوری

13۶۶ خورشیدی ) 19۸۸ میالدی(
درگذشت شریف لنکرانی - مترجم

13۸4 خورشیدی ) 200۶ میالدی(
درگذشت محمدحسین بهرامیان، مجسمه ساز ایرانی به علت خودکشی در مجتمع 

لوور پاریس.

سه شنبه 4 بهمن     ۲4 ژانویه

12۸۵ خورشیدی  ) 1907 میالدی(
زادروز دکتر احمد بیرشک، از پیشگامان و محققان معاصر علوم ریاضی و تجربی

1307 خورشیدی ) 1929 میالدی(
درگذشت احمد بدر »نصیرالدوله« مولف، سیاستمدار و موسس مدرسه فیزیک

1341 خورشیدی ) 19۶3 میالدی(
آیت اهلل ســیدمحمود طالقانی، مهنــدس مهدی بازرگان، دکتر یداهلل ســحابی و 
دیگراعضای نهضت آزادی در رابطه با تظاهرات مخالفت آمیز مربوط به رفراندوم ۶ 

بهمن دستگیر و زندانی شدند
13۵4 خورشیدی ) 197۶ میالدی(

9 تن از محکومان دادگاه نظامی تیرباران شدند
13۵7 خورشیدی ) 1979 میالدی(

مجاهدین خلق سفارت ایران در پاریس را اشغال کردند
شاپور بختیار الیحه انحالل سازمان اطالعات و امنیت کشور را تسلیم مجلس کرد

چهارشنبه 5 بهمن     ۲5 ژانویه

13۵7 خورشیدی ) 1979 میالدی(
اشغال کنسولگری ایران در حیدرآباد توسط دانشجویان ایرانی

پنجشنبه 6 بهمن     ۲6 ژانویه

133۸ خورشیدی ) 19۶0 میالدی(
درگذشــت ابوالحســن فروغی - فیلسوف و 

دانشمند معاصر و مدیر روزنامه » تربیت »
1341 خورشیدی ) 19۶3 میالدی(

اصول ششــگانه ی انقالب ســفید توســط 
محمدرضاشاه پهلوی به مردم ابالغ شد

1343 خورشیدی ) 19۶۵ میالدی(
حسنعلی منصور- نخست وزیر- در اثر جراحت 
های وارده از تیرانــدازی محمد بخارایی در 

بیمارستان پارس در تهران درگذشت
امیرعباس هویدا -وزیر دارایی- فرمان نخست 

وزیری گرفت
13۵۵ خورشیدی ) 1977 میالدی(

درگذشت مجتبی مینوی - ادیب و پژوهشگر
1399 خورشیدی ) 2021 میالدی(

SOLAR ENERGYدرگذشت عباس صفاری، نویسنده ، مترجم و پژوهشگر مقیم جنوب کالیفرنیا
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

https://baranrugservices.com/
https://aminvali.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

350350 نه به یهودستیزی
از کانال یک

4 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

بارندگی و توفان پر از خسارت کالیفرنیا

 در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به کالیفرنیا، سازمان زمین شناسی 
این ایالت، گزارشــی را منتشــر نموده که نشان می دهد از 30 دسامبر 2022 که 
بارندگی و توفان در کالیفرنیا آغاز شــده است، سیل ناشی از بارندگی ها، افزون بر 
فرو نشاندن درخت های کهنسال، سبب ۶00 مورد دانش زمین شده است که به 
فرو ریزی صخره ها به جاده، خالی شــدن زیر آسفالت جاده ها و ایجاد گودال های 

خطرناک می توان اشاره نمود. 

سخت ترین و پرآسیب ترین مناطق در فرزنو در مرکز کالیفرنیا و ونچورا در جنوب 
کالیفرنیا بوده اســت و20 نفر جان خود را از دســت داده و دســت کم 70 نفر با 

هلی کوپتر نجات یافته اند. 
در این بارندگی ها و رانش زمین، 20 نفر دســت کم جان خود را از دست داده اند 
و برق بسیاری از مشترکان قطع شده است. سفر جو بایدن به این منطقه ها برای 

بازدید و کمک رسانی فدرال است. 

بیژن خلیلی

www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
https://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
https://ch1.cc/
https://ch1.cc/

