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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که 
می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که 
این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این 
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:
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مهدی خزعلی و خدمت ناخواسته به خرد 
کورش سلیمانی )زم(

در صفحه 2

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی - ایالتی و فدرال 
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی 

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

ادامه مطلب در صفحه 7

گرامی داشت  دست آوردهای دکتر شیرزاد ابراهیمیان
 توسط فدراسیون یهودیان ایرانی

نمایش پیش پرده فیلم سرزمین رؤیاها در بخش 
فیلمسازان برنده شیر نقره ای جشنواره ونیز 

ســرزمین رؤیاها با بازی شــیال وند، مت دیلون، 
ویلیام موزلی و ایزابال روزلینی است. سینمای بتا 
حق فروش آن را در سراســر جهان به جز آمریکا 
که توسط سازمان استعدادهای متحده )یو تی ای( 

انجام می گیرد را بر عهده دارد. 
فیلمنامه این فیلم نوشته ی ژان کلود کاریر و شجاع 
آذری اســت. کاریر که در ابتدای سال جاری در 
گذشت شــریک فیلم نامه نویسی لوئیز بونول در 
شش فیلم بونول بوده اســت.کاریر برنده جایزه 
اسکار برای فیلم کوتاه سالگرد شد و نامزد اسکار 
برای فیلم جذابیت پنهــان بورژوازی و میل مبهم 
هوس ساخته لوئیز بونول و همچنین فیلم سُبکِی 
تحمل ناپذیِر هســتی ســاخته فیلیپ کافمن شده 
است. او در ســال 2015 جایزه افتخاری آکادمی 
را دریافت کرد. او همچنین کار نگارش فیلمنامه 
مشترک فیلم برنده جایزه اسکار،  طبل حلبی را بر 

عهده داشت.

ســرزمین رؤیاها داســتانی طنزآلود بــا کیفیتی 
رؤیاگونه و سوررئال است که همسان با فیلم های 
بونوئل می باشد. داستان این فیلم در آینده نزدیک 
در یک شــهر کوچک در آمریکا اتفاق می افتد و 
در پی آن سیمین زنی ایرانی است در سفری برای 
کشف آنچه که به معنای یک آمریکایی آزاد است.
او در اداره آمــار آمریکا کار می کند. این اداره در 
اقدامی جهت کنترل شهروندان برنامه ای را آغاز 
کرده است تا رؤیاهای آنان را ثبت کند. وی که از 
این توطئه شوم بی خبر است، بین همدردی خود 
برای ثبت رؤیاهای افراد و حقیقتی که خود را باید 

در البالی آن بیاید گرفتار شده است. 
ســیمین که کابوس اعدام پدرش به دست رژیم 
اسالمی در ایران را از نظر می گذارند، از راه دنیای 
تخیل و ظاهرســازی در خود یک مکانیسم تقلید 

به وجود آورده 
او  اســت. 

منتشر شد
حکم میکنم: 

رضاخان
نویسنده : آرمان مستوفی
به مناسبت سدمین سالگرد 
کودتای سوم اسفند 1299

شرکت کتاب

 لس آنجلــس -خبرگزاری ایرانشــهر -  در یک 
اقدام فرهنگی، اجتماعی - فدراســیون یهودیان 
ایرانــی اعالم کرد که ســوم اکتبر ۲۰۲۱ ، پس از 
پایان جشن سایبانها و در آستانه جشن مهرگان، 
دست آوردهای زندگی دکتر شیرزاد ایراهیمیان را 
به عنوان یک ایرانی ، یک یهودی و یک آمریکایی 
را گرامی می دارد. دکتر شیرزاد ابراهیمیان، متولد 
ایران ، فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه 
تهــران و دارای بورد تخصصــی ارتوپدیک در 
امریکا، با سابقه نیم قرن طبابت در ایران و امریکا 
خدمتگزار نوع بشــر بوده است. دکتر ابراهیمیان 
عالوه بر خدمت پزشکی، یک پژوهشگر تاریخ 
یهــود ایران اســت و برنامه هــای تلویزیونی و 
رادیویی و هم چنین سخنرانی در مجامع مختلف 
را در کارنامه خــود دارد. دکتر ابراهیمیان یکی 
از موسســین اصلی بنیاد جامعه دانشوران ایران 
اســت که از ســال ۱۹۹۲ به فعالیت مشغول شد 
و خدمــات درخشــانی را در درازای دو دهه به 
انجام رساند. جامعه دانشــوران موفق شد، سه 
جلد کتاب پادیاوند ، پژوهشنامه یهود ایران را به 
سرپرستی  و سردبیری شادروان امنون نتصر منتشر 
و در انتشار کتاب » فرزندان استر« با مرکز تاریخ 
شفاهی یهودیان ایرانی، همکاری کند. در همین 
راستا، کتابهای  »آزمون برگزیدگی-قصه ی غصه 
ها و سرنوشت سرگشــتگی یک قوم )مجموعه 
ی شــعر( + یک ســی دی« و » شــب نوشته الی 
ویزل - بنیاد گذار سیمون ویزنتال سنتر - ترجمه 
نینا استوار« و » یهودیت اصیل، یهودیت اسیر ، 
نوشته زنده یاد هوشنگ ابرامی « و » ترومپتی در 
وادی نوشته سامی میخائیل - ترجمه ب بی نیاز « 

و » دنیایی که دیگر نیست نوشته ایسرائل سینگر 
ترجمه ب بی نیاز « 

را نیز منتشــر کند و بر غنای هر چه بیشــتر امور 
فرهنگی در میــان جامعه ایرانــی بیفزاید. بنیاد 
جامعه دانشوران با دعوت از »ابا ابان« وزیر  امور 
خارجه سابق و ســفیر سابق اسرائیل در سازمان 
ملل متحد و شخصیت اسطوره ای یهودیان جهان 
را برای  ســخنرانی در ســال ۱۹۹۴ برای جامعه 
یهودیان ایرانی در لس آنجلس، نقطه عطفی در 
کارنامه درخشــان فرهنگی ، سیاسی خود ثبت 

نموده است.  همسر دکتر ابراهیمیان، شارونا که 
خود هنرمند نقاش است دوش به دوش او در کلیه 
فعالیتهای فرهنگی و خیرخواهانه او مشارکت تام 

و تمام داشته است.
آقای علیرضا میبــدی روزنامه نگار  برجســته 
ایرانی،  روز سوم اکتبر در این گردهم آیی با شکوه 
، گردانندگی برنامه را به عهده خواهد داشــت. 
شــرکت در این برنامه برای همه عالقمندان آزاد 
است به شــرطی که از پیش در سایت فدراسیون 
یهودیان ایرانی به نشانی IAJF.org ثبت نام کنند. 

هشدار سناتور برنی ساندرز،
در مورد بازخوانی گوین نیوسام 

در آستانه تعطیالت روز کارگر،
 لیک تاهو، به سبب آتش سوزی 

تخلیه شد

دانشجویان ساختگی برای دریافت کم 
هزینه از کالج های محلی در کالیفرنیا 

محدودیت و ممنوعیت تظاهرات در 
فاصله 300 فوتی خانه های مسئوالن 

جدال حماسی آتش نشان ها برای 
مهار آتش سوزی کالدور

انتخابات برای بازخوانی 
گوین نیوسام

در سقوط هلی کوپتر نیروی 
دریایی آمریکا، 5 نفر

 ناپدید شدند

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112767
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تصویر هفته:                                                             کورش سلیمانی                                                    

مهدی خزعلی و خدمت ناخواسته به خرد 
شاید در آینده ای نه چندان دور، دوره ای برای بحث و گفتگو در باره فلسفه 
و مغلطه و سفسطه و منطق در یکی از دانشگاه ها یا مکتب ها، ایجاد شود و 
شاید گفته ها و نوشته های دکتر مهدی خزعلی موضوع اصلی این گفتگوها 

باشد و شاید در رشد عقل و خرد جامعه ما سهم بسزایی داشته باشد. 
شــاید یکی از بهترین راه ها بــرای برخورد با بیانــات و رد اتهام های این 
بزرگوار )که همون دکتر خزعلی باشــه( استفاده از سند و مدرک و شاهد و 
تاریخ باشد وباید خاطرنشان ساخت که نامبرده )یعنی خود دکتر خزعلی ( 
از روشی استفاده می کند که طرف مقابل، نه می تواند گفته های او را بپذیرد و 
نه رد کند، چونکه ثابت کردن موضوعی که اتفاق نیفتاده چندان آسان بنظر 

نمی رسد . 
بهمین خاطر باید از روش آیت اهلل یوسف صانعی، امام جمعه قم استفاده کرد، 
این آیت اهلل در رد گفته های یک مرد روحانی که گناه حادث شــدن زلزله در 
ایران را به گردن زن های بدحجاب انداخته بود، گفته است: مرد حسابی اگر 

دلیل زلزله بدحجابی باشد، زمان شاه بدحجابی خیلی بیشتر بود.
بله، با همین روش بدون استفاده از مدرک و سند و تاریخ و جغرافیا می توان 
بســیاری از موضوع  ها را با استفاده از خرد روشن کرد، برای نمونه، اتهام 
دکتر خزعلی به یهودی تباران ایرانی ، بویژه گمراه کردن علی خامنه ای  یا 

در رابطه با تصمیم او برای منع ورود واکسن به ایران است.
مهدی خزعلی می گوید که ۱۴۰ دکتر یهودی تبار ایرانی چنین توصیه ای 

به خامنه ای کرده اند و باعث از بین رفتن بسیاری از ایرانیان شده اند 
و حاالبرویم سراغ  بررسی و نتیجه گیری و تمرین  برای رشد خرد و 

بهره گیری از عقل و منطق. 
اول اینکه، چرا بیت رهبری فقط و فقط باید دکترهای یهودی تبار را در خود 
بپذیرد، مگر خدای ناکرده در میان این همه دکترهای حاذق و کارکشــته، 

دکترهای مسلمان و یا مسلمان تبار کم بوده اند. 
دوم اینکه، اگر این اتهام درست باشد چرا دکتر های یهودی تبار،تا کنون به 
این گناه متهم و در دادگاهی محاکمه نشده اند و خبری از این خیانت بزرگ 
در رسانه های جمهوری اسالمی درج نشده است و ما میبایست این خبرمهم 

را برای اولین بار از زبان آقای خزعلی بشنویم ؟ 
سوم اینکه، چرا مقام معظم رهبری باید عقل اش را فقط به دست یک گروه 

و آنهم یهودی تبار بسپارد. 
چهــارم اینکه ،همین دکترهای یهودی تبار با خانواده و قوم و خویش های 
خود در ایران زندگی می کنند، جلوگیری از ورود واکســن جان خود آنها 
و خانواده هایشــان را بخطر می اندازد، پس چرا باید چنین کار بالنسبت! 

احمقانه ای کنند؟
پنجم اینکه، شاید آقای خزعلی بگوید که آیا آنها، )یعنی دکترهای یهودی 
تبار( برای خودشان یواشکی  واکسن وارد کرده اند، البته این موضوع را نه 
می توان قبول کــرد و نه رد نمود، ولی همین را بدانید که گردن اونهایی که 
میگویند ، خود حضرت خامنه ای برای خود و اطرافیانش واکسن فایزر را  
وارد کرده وبعد از تزریق آن ،برای مدتی ماســک از صورت برداشته بود ، 

ولی از ترس آبروریزی،دوباره  آن رابه صورت می زند
ششم اینکه، چرا دکترهای مسلمان یا مسلمان تبار دل آگاه  که واقعیت امر 
را می دانستند، ساکت نشستند و آبروی دکترهای یهودی تبار خیانت کار را 

نبردند و پته آنها را برای جلوگیری از زیان بیشتر روی آب نریخته اند. 
هفتم اینکه، دستگاه امنیتی هر کشور، سابقه کسانی را که دور و بر رهبر آن 
می چرخند چک می کنند تا اگر شخص نابابی در بیت نفوذ کرد. بالفاصله 

شناسایی و به اشد مجازات برسد، چرا این کار نشده است؟
هشــتم اینکه، مقام معظم رهبری، رهبر فرهیختگان و مسلمین جهان، چرا 
باید عقل اش را دســت یهودی تباران بدهد وخودش قدرت تشــخیص 

درست را از نادرست نداشته باشد؟ 
نهم اینکه، اگر واکســن فایزر امریکایی ضرری داشــت، چرا در امریکا و 
اســرائیل مورد استفاده قرار گرفت واین اتفاق ها نیفتاد و چرا اسرائیل یکی 
از اولین کشورهایی بود که با استفاده از همین واکسن تحریم شده از جانب 

آیت اهلل خامنه ای شر کرونا را از سر مردمش  کم کم ، کم کرد. 
دهم اینکه ،شعر معروفی است که گمونم فردوسی گفته باشه یا یک شاعر 

دیگه :
»به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم«

در کانون خبر:

انتخابات برای بازخوانی گوین نیوسام

13 روز به انتخابات ۱۴ سپتامبر برای بازخوانی و جایگزینی گوین نیوسام 
مانده اســت و تاکنون ۱۸ درصد از رای دهنــدگان، پاکت های رای را به 

صندوق های رای ریخته اند و انتظار می رود تا ۶۰ درصد برسد. 
نتیجه مقدماتی نشــان می دهد که تاکنون از میان دموکرات ها، ۲۲ درصد 
سفیدپوســتان، ۱۱ درصد التین تبارها، ۱۷ درصد آســیایی تبارها و ۱۸ 

درصد سیاهپوستان رای خود را به صندوق ریخته اند.
نظرسنجی ها نشان می دهد که نه تنها جمهوریخواهان نظر مثبت به بازخوانی 

دارند، ۲5 تا ۳۰ درصد دموکرات ها نیز خواهان برکناری هستند که تحلیل 
آماری نشان می دهند آنها رادیکال های حزب دموکرات باشند. اگر هشدار 
برنی ساندرز، سناتور مستقل و متمایل به بخش رادیکال حزب دموکرات 
شنیده شود، شــمار رای دهندگان جوان و رادیکال بتواند گوین نیوسام را 

نجات دهد. 
ناگفته نماند که این دومین انتخابات برای بازخوانی در تاریخ کالیفرنیاست. 

در سال ۲۰۰۳، در بازخوانی گری دیویس انتخابات را باخته است. 
کورش سلیمانی )زم( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

محدودیت و ممنوعیت تظاهرات در فاصله 300 فوتی خانه های مسئوالن

به پیشنهاد نوری مارتینز رئیس شورای شهر لوس آنجلس، موضوع پیشگیری 
از تظاهرات در فاصله ۳۰۰ فوتی از خانه  های شهردار و نمایندگان شورای 
شهر و دیگر مسئوالن در شهر لوس آنجلس ممنوع و محدود خواهد شد. 

گرچه شهر لوس آنجلس، قانونی برای پیشگیری از نزدیک شدن به خانه های 

شخصی تا فاصله ۱۰۰ فوتی را دارد، اما موضوع برهم زدن آرامش دیگر 
افراد خانواده مهم است و این الگوی محدودیت را پس از آن که شهر سن 
هوزه به تصویب و اجرا گذاشــت، اکنون در دستور کار شورای شهر لوس 

آنجلس برای نشست سه شنبه قرار گرفته است. 

جدال حماسی آتش نشان ها برای مهار آتش سوزی کالدور

 آتش ســوزی کالدور همچنان از خشــکی هوا و بادهای پرشــتاب، بهره 
می گیرد و دامنه های لیک تاو را در مرز کالیفرنیا و نوادا را تا مرحله نابودی 
پیش می برد و تا بامداد روز چهار شنبه ۲۰۴۰۰۰ اکر را سوزانده و خاکستر 
کرده اســت و پایان هفته و روزهای تعطیالت ناخوش آیندی را به ساکنان 
برای ترک خانه ها و مسافران احتمالی برای لغو مسافرت تحمیل کرده است. 

آتش سوزی Dixie نیز که دامنه های منطقه جنگلی سی یرا را و پیرامون آن را 
سوزاند، تاکنون ۸۰۷۰۰۰ اکر را خاکستر کرده است. 

این دو آتش سوزی بزرگ، همراه با بیش از ۴۰ آتش سوزی کوچک دیگر، 
بزرگترین آتش سوزی را در ۱۰۰ سال گذشته برای کالیفرنیا رقم زده است. 

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر:
 اطالعیه 

آخرین مجموعه اشعار » منوچهرکوهن «  با عنوان » سرزمین من ... بانوی 
من «  در 240 صفحه و شــامل 6 بخش اشعارملی ... میهنی، اجتماعی، 
عاشقانه ها، دلتنگی ها، و اشعارقومی - خانوادگی که دربرگیرنده آخرین 

سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی 
براشعاِر شاعرمیباشد، درلوس آنجلس به چاپ رسید است. اشعاری ازاین 
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک، یوتیوب، 
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی، توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان 

همچون استاد » فریدون فرح اندوز« و زنده یاد » سعید قائم مقامی«
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.

برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون، سایت شرکت کتاب، گالری 
»عشق« و 

کتابفروشی های )کتاب سرا و کلبه کتاب( در وست وود لوس آنجلس 
مراجعه، و یا با تلفن

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

خانمی برای مراقبت  شبانه روزی از یک خانم 
سالمند با حقوق مکفی استخدام می شود. 

اتاق خصوصی در اختیار ایشان قرار می گیرد.
818-620-8187

275-272

هشدار سناتور برنی ساندرز،
در مورد بازخوانی گوین نیوسام 

ســناتور برنی ســاندرز که در میــان جوانان حزب 
دموکرات و رادیکال های مســتقل، هواداران بسیار 
دارد، در آســتانه ۱۴ ســپتامبر روز انتخابات برای 
بازخوانی گوین نیوســام به ســناتور الیزابت وارن 
پیوســت و گفت به بازخوانی بگویید نه و فرماندار 

خود را حفظ کنید. 
او به کســانی که هنــوز تصمیم خــود را نگرفته اند 
گفت: آخرین چیزی که مــا نیاز داریم یک فرماندار 

جمهوریخواه دســت راستی در کالیفرنیاست. او در 
پیام ویدئویی خود گفت: ۱۴ ســپتامبر و بازخوانی 
گوین نیوسام، کار جمهوریخواهان گستاخ با چهره ای 
خشــمگین اســت که تشــنه قبضه قدرت هستند. 
نگذارید این اتفاق بیافتــد. بگویید نه. ناگفته نماند 
که هستند گر چه کالیفرنیا بیشترین دموکرات را دارد 

لیکن گوین نیوسام و دموکرات ها در هراس هستند.

در آستانه تعطیالت روز کارگر،
 لیک تاهو، به سبب آتش سوزی تخلیه شد

آتش ســوزی کالدور با شتاب به کرانه های لیک تاهو 
رسید و سبب شد هزاران نفر تخلیه اجباری خانه های 

خود را آغاز نمایند. 
آتش ســوزی کالدور بــه بزرگراه هــای 5۰ و ۸۹ در 
کناره های لیک تاهو رســیده و اکنون ۱۹۰ هزار اکر را 
بلعیده  و 5۰۰ خانه را نابود کرده اســت و یک شــهر 
۳۳ هزار نفری را تهدید به نابودی می کند. صف های 

اتوموبیل در جاده ها برای گریز از آتش سوزی، نشانه 
خطر بزرگی است که زندگی مردم را تهدید می کند. 
بنابر اخرین گزارش اداره هواشناســی ملی آمریکا، 
بادهای شــدید از سوی شرق تا جنوب شرقی منطقه 
تا ساعت ۱۱ شــب چهارشنبه ادامه خواهد یافت که 
چالشی بزرگ را در برابر ماموران آتش نشانی در این 

منطقه مرزی دو ایالت کالیفرنیا و نوادا قرار می دهد. 

دانشجویان ساختگی برای دریافت کم هزینه از 
کالج های محلی در کالیفرنیا 

بخش های مالی کالج های محلــی این روزها متوجه 
شدند که از راه ربات های برنامه ریزی شده، کالج ها 
در معرض ثبت نام دانشــجویان ساختگی هستند که 
تقاضای کمــک مالی دارند و چــون این کمک ها به 
حساب بانکی آنها واریز خواهد شد، بزرگترین تقلب 
مالی در زمینه کمک های مالی دوران کرونا در سیستم 

دانشجویی می تواند رقم بخورد. 
افزایش تراکم ۱5 درصدی کامپیوترها به وســیله نرم 

افزار پیشــرفته ای انجام شــده بود که سبب شد نظر 
دفتر بــازرس ویژه در امور آمــوزش به ۶ کالجی که 
این دانشجویان تقلبی و ساختگی در آنجا نام نویسی 
و تقاضای کمک مالی بــرای دوران کرونا نموده اند، 

جلب شود. 
تحقیق در مورد منبع و سرچشــمه این تقلب ها آغاز 

شده و در جریان است.
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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در سقوط هلی کوپتر نیروی دریایی آمریکا، 5 نفر ناپدید شدند
در ســقوط هلی کوپتر نیروی دریایی آمریکا در منطقه سن دیه گو، که در 

ساعت ۴:۳۰ روزسه شنبه روی داده است، 5 نفر ناپدید شده اند. 
هلــی کوپتر ۶0S-MH نیروی دریایی آمریکا که برنامه های گشــت زنی 
 USS Abrham Lincolne روزانه خود را انجــام می داده و از نــاوگان
برخاســته بود، ســقوط می کند و از آن پس، گارد ســاحلی در آب های 
اقیانوس آرام در منطقه سن دیه گو و نیروهای گشت نیروی دریایی همراه 
با یکدیگر از زمین و هوا به جســتجو برای یافتن 5 نفر از نیروهای ناپدید 
شــده نیروی دریایی می پردازند و تاکنون گزارش دیگری منتشــر نشده 

است. 

خبرگزاری ایرانشهر: برگرفته از کانال تلگرام یک کلمه ، محمد امینی به 
مناسبت سالگرد حمله متفقین به ایران در سوم شهریور ماه ۱32۰  

درسوم شهریور ۱۳۲۰، نیروهای شوروی و بریتانیا از شمال و 
جنوب و غرب به ایران تاختند و ایران به اشغال متّفقین درآمد. 
متّفقین متعهد شدند که پس از پایان جنگ، هزینه ی همه ی زیان 
های دوران اشغال را به ایرلن بپردازند. آخرین نیروهای اشغالی 
)ارتش ســرخ( ســرانجام در خردادماه ۱۳۲٥ از ایران بیرون 
رفتند.  در دهم شهریورماه ۱۳۲۴، وزارت امور خارجه ی ایران 
که خوش باورانه گمان می کرد ارتش سرخ هم به زودی از ایران 
بیرون خواهد رفت، نامه ی باال را به وزارت دارایی نوشت و از 
آن ها خواست که هزینه ی زیان های جنگ و اشغال ایران را از 
همه ی اســتان ها و اداره های دولتی گردآوری کنند تا متّففقین 
خسارت هایی را که متعّهد شــده بودند، به ایران بپردازند. تا 
امروز که درست 7٦ ســال از تاریخ سند باال می گذرد، دولت 
های شوروی )وجانشین آن روســیّه(، بریتانیا و ایاالت متّحد 
آمریکا، یک ریال، یک دالر، یک پوند و یک روبل هم به ایران 

نپرداخته اند!
محّمد امینی، دهم شهریور۱۴۰۰

این یادداشت را از کانال تلگرام پژوهشگر انستیتوی واشینگتن مهدی خلجی برگرفته ام. کارل یاسپرس دو چیز اساسی را که چرا غرب پیشرفته شد و 

به نکاتی که در پایین به آن اشارت رفته دست یافت ، فراموش کرده است. نخست جغرافیای پر آبی  در اروپا که شهر نشینی درازمدت را ممکن شد و 

دوم تک همسری که آمیزش جنسی را برای همه مردان و زنان به ارمغان آورد. در طرف مقابل، در شرق جغرافیای کم آبی، شهرنشینی را کوتاه مدت 

می ساخت و دوم امتیاز  چند همسری برای مردان که آمیزش جنسی را در انحصار گروهی از مردان قرار می داد و اکثریت جامعه در محرومیت.

بیژن خلیلی 

غرب و ما
کارل یاسپرس کتاب مهمی دارد با عنوان »درباره ی خاستگاه و 

Vom Ursprung und Ziel der Geschichte( »غایت تاریخ
( که به فارســی »آغــاز و انجام تاریخ« )محمدحســن لطفی، 
 The Origin and Goal of خوارزمی، ۱۳۶۳( و به انگلیســی

History ترجمه شده است. 
در فصل ششم بخش نخست آن، که عنوان »ویژگی باختر زمین« 
را بر پیشانی دارد، یاسپرس می پرسد چرا علم و تکنولوژی در 
اروپا پدیدآمد نه در دو حوزه ی تمدنی دیگر جهان، از ایران تا 
هند و چین؟ او در پاسخ ویژگی های اروپا در مقایسه با شرق را 

برمی شمرد: 

۱. از لحاظ جغرافیایی چین و هندوستان از سرزمین های بزرگ 
تشکیل می شود، در حالی که باخترزمین - اروپا - از جزایر، شبه 
جزایر، بیابان ها، سواحل طوالنی و مانند آن تشکیل شده که در 
آن تنوع ملل و زبان ها فوق العاده است. به عبارت دیگر، تنوعی 
جغرافیایی در اروپا هست که به تنوعی قومی و زبانی و فرهنگی 

انجامیده است. 

۲. غرب ایده ی »آزادی سیاســی« را می شناســد. این ایده در 
یونــان پدیدآمد، و گرچه دولت مســتعجل بود، در هیچ جای 
جهان پیشینه و نمونه ندارد. »شــهر آتن آگاهی آزادی غرب - 
اعم از واقعیت آزادی یا ایــده ی آزادی - را بنیان نهاد. چین و 

هندوستان بدین معنی سیاسی آزادی را نمی شناسند.«

۳. عقالنیت، که تفکر منطقی و منســجم و تجربی را ایجاب و 
الزام می کند.

۴. »خودبودن« آگاهانه ی درونی »در پیامبران یهودی و فیلسوفان 
یونانــی و دولتمردان رومی، به چنان درجه ای از نامشــروطی 
می رســد که برای همیشــه معیار می شود.« انســان خودآیین 

می شود.

5. برای انسان غربی »واقعیت جهان غیر قابل اجتناب است«. 
فرهنــگ غرب هم ماننــد فرهنگ های دیگر بــه تضاد درونی 
انســان ها و آویختگی میان چهره ی وحشــی زندگی و سیمای 
لطیف عرفانی آن آگاه اســت اما حقیقــت را در دنیایی آرمانی 
نمی جوید و خود را موظف می داند که »به جهان شکل دهد«. 
این تکلیفی ســنگین و بی پایان است و او را ُملزم می کند که در 
دیدن و شناختن و انجام آن وظیفه به خود زندگی متکی باشد، 

دنیا را فراموش نکند و نیســت نینگارد. »انســان غربی در این 
دنیا بر خویشــتن آگاهی و اطمینان می یابد، نه در بیرون از این 
دنیا. بدین سان انسان غربی واقعیت دنیا را تجربه می کند؛ این 
تجربه با شناسایی شکست و ناکامی همراه است، و این ناکامی 
چنان معنی ژرفی دارد که تفســیرش پایان پذیر نیست: تراژدی 
و ناکامی هم واقعیت می شود، و هم در عین حال، آگاهی. تنها 

غرب تراژدی را می شناسد.« 

۶. غرب مثل همه ی فرهنگ ها اشــکالی از امــر کلی را پدید 
می آورد، ولی در غرب این امر کلی تصلب نمی یابد و خشونت 
و سختی نهادها و ایده های جزمی را پیدا نمی کند. غرب به هیچ 
وجه در وضعی ثابت نمی ماند. »غرب به »اســتثنا« امکان ابراز 
وجــود می دهد. اجازه می دهد که در هر مــورد زندگی تازه و 
کوششــی تازه به میان آید، هرچند که این کوشش تازه ممکن 

است به نابودی آن بینجامد. 
۷. غرب بر ادعای ادیان کتاب از جمله اسالم مبنی بر در اختیار 
داشتن انحصاری حقیقت مطلق فائق آمده، و نقطه مقابل آن را 

شکل داده است. 

۸. در جهانی که با اصلی کلی و جهان شمول بسته نیست، بل که 
همواره خود را به سوی اصل کلی جهت می دهد، و بدان چشم 
دوخته، و در آن استثنا می تواند رخنه یابد و به عنوان حقیقت به 
کرسی بنشیند، آدمی را تا نهایت مرزها پیش می برد. غرب عزم 
جزمی دارد که در هر مورد تا نقطه ی نهایی پیش رود، به روشنی 

کامل برسد، و از مذبذب بودن و بینابینی بودن رهایی یابد. 

۹. این دنیای پرتنش انسان های راستینی را در دامان خود پرورده 
است: از پیامبران یهودی و فیلسوفان یونانی گرفته تا مسیحیان 

بزرگ و شخصیت های قرن های شانزدهم تا هجدهم.

مهم ترین ویژگی غرب عشق آدمی به آدمی است، و نیروی نقد 
خویش، در روندی پایان ناپذیــر: »در این جا آمادگی دیدن و 
شــنیدن و پذیرفتن، تفکر بی نهایت، و درونی بودن، بدان پایه 
رسیده است که معنی ارتباط آدمیان با یکدیگر و افق عقل واقعی 
روشن گردیده است… این جا هیچ کس همه چیز نیست، برای 
هر کس جا هست. یکی به ضرورت پیوسته به دیگری نیست، 
بل که جداســت، و از این رو هیچ کــس نمی تواند همه چیز را 

بخواهد.«

https://akattorneyatlaw.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
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مقاله:

مقاله:

پخش دوربین های حک شــده زنــدان اوین 
احساســات بســیاری از مردم در طیف های 
مختلــف عقیدتی را برانگیخته کــرد. یکی از 
خطرناک تریــن عکس العمل ها معامله به مثل 
کردن با همین جالدان و شــکنجه گران زندان 
هاســت . از طرفی دیگر می بینیم که در قوانین 
بین المللی پیشرفته مانند دادگاه سوئد،  حداکثر 
مجازات برای حمید نوری ، یک قاتل خطرناک 
ســال های ۶7 که عامل قتل هزاران نفر زندانی 
سیاسی شده است ، حبس ابد است . متاسفانه 
در کشــورهای با قوانین عقب افتاده مجازات 
های قانونــی به قصد تنبیه کردن بــرای انتقام 
گرفتن اســت و نه به جهت تصحیح و تربیت و 

پرورش رفتار های انسانی و اخالقی.  
 آنچه که باید در سیســتم قضایی کشورهایی 
مانند ایران و افغانستان تغییر کند ، محکوم کردن 
و زیان بار دانستن قوانین خشن و زیان بار دینی 
و عقیدتی است.  قوانین جوامع مترقی شکنجه 
برای اعتراف  و حکم قتل را از سیستم قضایی 
خود حذف کرده اند ولی متاســفانه ما در قرن 
بیســت و یکم هنوز در گیر بدبختی ها و عقب 
افتادگی های بزرگ فرهنگ اسالمی هستیم که 
قوانین بر گرفته از قرآن  را حاکم به سرزمین های 
ایران و افغانستان کرده است .  باید متوجه مضر 
و خطرناک بودن قوانینی بود که 1۴00 سال پیش 
با زور شمشــیر و نه بر اساس اخالق و کرامت 
انســانی به مردم به زور مسلمان شده تحمیل 
شدند و امروزه نیز استمرار خود را ، جز با شیوه 
های وحشیانه قتل و خونریزی و شکنجه ،غیر 

قابل ادامه می یابند . 
این دایره شوم و نحس بد آموزی خشونت در 

مقابل خشونت هرگز به سرانجامی نمی رسد.
ما باید بیاموزیم که هر چند که بســیار مشکل 
باشد، به جای انتقام جویی ها بر پایه شکنجه و 
کشتار ، کار را از بنیاد درست کنیم و نگذاریم که 
این سیستم معیوب آدم کشی، انسانیت را در ما 

انسانهای قرن بیست و یکم از بین ببرد. 
اگر قرار باشــد کــه ما هم همان کار زشــت و 
زننــده  عده ای روانی و وحشــی را که امروزه 
بر جان مردم تسلطی غیر عادالنه دارند ، تکرار 
کنیم، فرق میان ما انسانهای متمدن با این افراد 

خطرناک و روانی چه خواهد بود؟
تنهــا راه خاتمه دادن به این وحشــیگری ها و 
سنگدلی ها و نا مردمی ها این است که این افراد 
را در اردوگاه های کامال بسته و تحت محافظت 
بــه کار های تولیدی مفیــد وادار کرد و به آنها 

درس کرامت انسانی را در عمل نشان داد.
در صورتی که ثابت شــود این افراد مشــکل 
روانــی درمان ناپذیری دارند و ممکن اســت 
برای افرادی که امکان اصالح پذیری را دارند، 
خطرناک باشند ، باید در اردوگاه های بیماران 
خطرناک روانی به طور جدا گانه تا آخر عمرشان 

نگاه داشته شوند. 
باید زهر ها را گرفت و از آنها پاد زهر درســت 
کرد و این کاری بســیار مشکل ولی عقالنی و 
انســانی و به دور از احساســات انتقام جویانه 

است .
آزاده یگانه  

آیا کیفر های دینی بجز به قصد تنبیه کردن برای انتقام گرفتن 
واقعا باعث اصالح و یا پیشرفت جوامع بشری شده اند؟ 

مغایرت بیعت و یا همان عبودیت ابدی در دین اسالم با دموکراسی و آزادی
  

شکســتن بیعت یهودیان با حضرت محمد یک واقعه تحریف شده تاریخی است که نشان دهنده 
عدم تحمل عقاید مختلف توسط رهبران دین اسالم است.  

یکی از اتهامات مسلمانان در طول تاریخ یهود، انتقاداتی است که قوم یهود به حضرت موسی می 
گرفته اند که در جوامع امروز یکی از اصول دموکراسی تلقی می شود .

در جوامع پیشرفته امروزی بر خالف یک بار و برای همیشه بیعت کردن مردم با حکومت ) با رای 
دادن به یک حکومت( ، این آزادی به آحاد افراد جامعه داده شــده است که بر آنچه که بر خالف 
انتظارات آنها و بر ضد حقوق مدنی اســت اعتراض کنند . در دین اسالم اعتراض به کردار های 

پیغمبر و امامان از تابو های ممنوعه است و والیت فقیه هم بر همین پایه بنا شده است .  
گرفتن بیعت در اســالم با حمله و لشگر کشی را می توان یکی از  پایه های زور و فساد در اسالم 

دانست .  
خزعلی و مجلس خبرگان و خامنه ای مفهوم بیعت در اسالم را در یک بار رای دادن مردم در ۴۳ 
سال پیش خالصه کرده اند که این یکی از بارزترین نشانه های دیکتاتوری در جوامع عقب افتاده 

است. 
یکی از قوانین بیعت این بوده اســت که اگر کسانی که بیعت کرده اند ،  خالفی در حکومت دینی 

مشاهده کنند ، حق اعتراض ندارند و اال مرتد نامیده می شدند و خون آنها حالل است . 
ســرکوب اعتراضات در حکومت جمهوری اسالمی بر پایه یک بار و برای همیشه بیعت و عهد 
بستن مردم با حکومت است که ۴۳ سال پیش اتفاق افتاد . انتظار خامنه ای، دستگاه والیت فقیه و 
سپاه سرکوبگر پاسداران و بسیجی های مزدور حکومت جمهوری اسالمی از مردم این است که 
هنوز هم باید بر عهد و بیعت و رای ۴۳ سال پیش خود وفادار باشند وگرنه مرتد هستند و خون آنها 
حالل است . مردم ایران با یک بار رای دادن به جمهوری اسالمی و آن هم قبل از آشنایی با اصول 
اساسی آن خطایی مرتکب شــده اند که خود به آن اذعان دارند زیرا شاهد مداوم تمام فسادهای 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حکومت جمهوری اســالمی در عرض ۴۳ سال گذشته بوده اند . 
هر چند انتقاد از نظر جمهوری اســالمی به معنی شکستن بیعت و ارتداد به حساب می آید، ولی 
مردم به خوبی درک کرده اند که امکان بر پایی هر گونه حکومت دموکراسی در جوامعی که مانند 
جمهوری اسالمی با استبداد اداره می شوند، وجود ندارد زیرا بیعت ها از طرف حکومت نقض و 
شکسته می شوند ، ولی حکومت اسالمی سعی می کند که با به زندان افکندن و کشتن منتقدین به 

حکومت فاسدشان ادامه بدهند .
دوره رســوایی حکومت های استبدادی فرا رسیده است و تاریخ ثابت خواهد کرد که مردم ایران 

زیر بار ننگین استبداد رژیم جمهوری اسالمی نخواهند ماند .
آزاده یگانه 
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طنز و خبر:

آمریکا رفته؟
باالخره آخرین هواپیمای نظامی امریکا از فرودگاه کابل بلند شد و حضور بیست 
ساله ایاالت متحده در افغانستان با تلخی و افتضاح و شکست کامل به پایان رسید 

...
بایدن سخنرانی کرد و اتفاقاتی که این چند وقت اخیر توی افغانستان افتاده رو بی 
اهمیت دونســت و همه کم و کاستی ها و بی عرضگی های خودش و دولتش رو 
با کمال وقاحت به گردن پرزیدنت ترامپ انداخت، غافل از اینکه مسئولیت این 
شکســت بزرگ از اول تا آخرش به صورت مشترک بین همه رییس جمهورهای 
امریکا تقسیم شده و البته قســمت گنده اش تقصیر بایدنه که با ساخت و پاخت 
با طالبان و خیانت به دولت و ملت افعانســتان و دادن هدایای زیادی به دشمنان 
امریکا، این گند مشترک روسای جمهور سابق امریکا رو تبدیل به ترکمون بزرگ 

کرد و آبروی امریکا رو توی منطقه خاورمیانه برد ... 
بعد از حوادث تروریستی یازده سپتامبر، جورج بوش رییس جمهور سابق امریکا 
برای جنگ با القاعده که در پناه امارت اسالمی افغانستان بود به این کشور حمله 
کرد و طالبان رو سرنگون کرد و ... باراک اوباما اومد و بعد از کشتن بن الدن رهبر 
القاعده )البته در پاکستان نه در افغانستان!!!( مذاکره با طالبان رو شروع کرد تا این 
جنگ بی سرانجام تموم بشــه ولی این مذاکرات نه چندان جدی ادامه اش افتاد 
برای دوران پرزیدنت ترامپ که اون موقع خیلی جدی شد و باعث امضای پیمان 
صلح با طالبان شــد ... قرار بر مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان شد 
و ایجــاد یک حکومت ملی فراگیر ... اما دولت پرزیدنت ترامپ نیمه کاره تموم 
شد و بایدن و شرکا با سیاست های کامال متفاوت توی خاورمیانه اومدن روی کار 
... اول برگشتن به مذاکرات برجام با جمهوری اسالمی )خالف دولت قبلی( ... 

بعد به تغییر دولت نتانیاهو که رفیق گرمابه و گلســتان پرزیدنت ترامپ بود کمک 
کردن ... با محمود عباس رییس تشکیالت خودگردان فلسطینی آشتی کردن )که 
در زمان پرزیدنت ترامپ با امریکا قهر کرده بود( ... اما در مورد افغانستان نه تنها 
دســتاوردهای پرزیدنت ترامپ رو رد نکرد بلکه ضرب العجل خروج نیروهای 
امریکایی رو کوتاه تر کرد و خیلی سراسیمه انگار که دنبالش گذاشتن و ممکنه اگه 
تا آخر آگوست نیروهاشو از افغانستان بیرون نیاره، دیگه نتونه این کارو بکنه ... 
خالصه مطلب اینکه امریکا با اون ماجراهایی که هممون دیدیم رفت از افغانستان 
... کلی آدم توی فرودگاه کابل جا مونــدن و کلی هم ادوات و تجهیزات نظامی 
امریکایــی هم کادو گذاشــتن برای طالبان و جمهوری اســالمی و بقیه نیروهای 

تروریستی که ازشون علیه منافع خود امریکا استفاده کنن ... 
البته با توجه به رو شدن اتحاد استراتژیک امریکا با طالبان )شما بخونید پاکستان، 
امارات و عربستان و ترکیه و جمهوری اسالمی و بقیه اسپانسرهای طالبان( میتونیم 
اینجوریم به داستان نگاه کنیم که امریکا هنوز نرفته، برگشته به افغانستان منتها به 
شکل طالبان ... همونطوری که سال پنجاه و هفت به اومدن خمینی و جمهوری 

اسالمیش کمک کرد ...
حاال باالخره کی این امریکا و شــرکاش به این نتیجه میرسن که تروریسم مذهبی 
افراطی دیگه براشون منفعت نداره و باس از شرش خالص شد، خدا میدونه ... 
فعال که همش دارن هی مهره هاشــونو عوض میکنن ... یه روز القاعده و اخوان 
المســلمین، یه روز داعش و حشد الشعبی، یه روز طالبان و شبکه حقانی و روز 
دیگه جمهوری اسالمی و حزب اهلل و حماس ... خدا آخر و عاقبت هممونو بخیر 

کنه!         

حکایات بازار بین الخبرین

جوک های برگزیده خبرگزاری شهروند ایرانشهر:

از شبکه های اجتماعی:

یــه ســری خیلی غمگیــن بودم می خواســتم 

خودکشی کنم چندتا قرص برنج خریدم داشتم 

میخوردم رفیقم اومد تو گفت یه وقت دست بـه 

کار احمقانه اي نزنیا. گفتــم این جمله مال قبل 

خودکشیه، همین حاال قرصا تو دهنمه. گفت نه 

یعنی میگم خر نشی تف کنی قرصارو .

*********

 پسرا یه اخالق خیلي خوبي که دارن اینه که نا امید 

نمیشن هیچوقت، مثلن وقتي از یه دختر جواب 

منفي میشنون درسته ناراحت میشن ولي نا امید 

نه، امیدوارانه میرن و بـه یکي دیگه پیشنهاد میدن 

..

*********

 رفتم کوه داد زدم: آیا امیدی هست؟

پژواک اومد گفت: نه با اون تی شرتت کـه کردی 

تو شلوار و رفت.

*********

تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا این کـه 

بگم الو بله

گفتم بلو اله !

طرف هم قاطی کرد گفت سلو االم!

*********

زن مثل ویروسه اگه وارد زندگیت بشه

1 جیباتو search میکنه

2 پوالتو delet میکنه

3 خانوادتو edit میکنه

۴ ارتباط با دوستاتو cut میکنه

5 فون بوکه موبایلتو scan میکنه

۶ خوشی هاتو cancel میکنه

7 آخرش هم مخت hang میکنه

*********

پسره از سربازی برای پدرش این طور تلگراف 

زد: من کاظم پول الزم

پدرش هم در جوابش تلگــراف زد : من تراب 

وضع خراب

*********

رفتم تو سرچ گوگل تایپ کردم

زن چه می خواهد؟

گوگل بعد از ۲۰ دقیقه پاسخ داد

ما همان  گونه در حال گردآوری اطالعات هستیم!

*********

بـه مامانم میگم ناهار کي حاضر میشه؟

میگه وقتي بابات بیاد

میگم کي میاد؟

میگه وقتي غذا حاضر بشه

هم اکنون دارم فرق کلمات سفســطه و مغالطه و 

مباحثه و مصالحه در منطق فیثاغورث و صفات 

بارز رو واسه شکمم توضیح میدم آروم بشه!

*********

در یک فیلم خارجي زني بـه شوهرش یک سیلي 

زد.

شوهرش گفت: عزیز دلم واسه چي میزني؟؟

گفت: براي اینکه ببینم چقد دوسم داري

شوهر زن را بغل کرد و یک عالمه بوسش کرد

زن ایراني این حرکت را تقلید کرد و یک ســیلي 

بـه شوهرش زد

زن را وقتي غسل میدادند هنوز لبخند بـــه لب 

داشت ... بازگشت همه ی بـه سوي اوست!

*********

تو رستوران نشسته بودم،

دختره با دوستش با یه کالسی اومد تو،

با کلی عشوه menu رو برداشت …

بعد با کلی مکث سرشــو آورد باال و با یه حالت 

خاصی گفت:

۲ تا بام دریت جعفری 

لدفن  عشقم  منو  واسه 

…

بعد از این کـــه گارســونه کل میز رو گاز گرفت 

گفت:

اون بام دریت جعفری نیست!!!

با مدیریت جعفریه!!!

سه نفر در جا سکته زدند!

آقای جعفری استعفا کرد!!

عشقش از طبقه سوم خودشو پرت کرد پایین!!!

گارسونه از بس خندید مرد!

*********

عمه هام اومدن خونه مون

سه تایی دارن پشت سر مادرشوهرهاشون حرف می 

زنند

بحثشون  تو  تونه  نمی  که  سوزه  می  مامانم  واسه  دلم 

شرکت کنه

*********

وجدانا یه سوال میپرسم نخندین؟؟؟

این خارجیا کـه صلوات ندارن وقتی دعوا میشه 

چیکار میکنن کـه دعوا رو تموم کنن؟؟؟

خیلی فکرمو مشغول کرده!!!

*********

یارو تو اتریش با 31 سال سن صدر اعظم شده

این جا 31 ســاله هامون تا 3 صبح دارن پشــت 

تلفن بـه زیدشون میگن اول تو قطع کن, اول تو, 

نوموخوام!!!

*********

آیا میدانستید در چین عکاس وجود ندارد!

چینی ها چون شبیه هم هستن عکاس ندارن!

همینجوری می رن بقالی سر کوچشون میگن ۶ تا 

عکس 3×۴ مردونه بدید!
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ادامه مطلب خبراول از صفحه اول »پیش پرده فیلم سرزمین رؤیاها«:

نامه به ایرانشهر:

منتشر شد
شرکت کتاب

خاِک محبوب من 
نوشا ذکایی

تلفن های دریافت سفارش:

(310)477-7477
(818)667-2667

ketab.com
اای ووزتتان ممم و ددم دالورش  

با یاد ساھھایی     اوواز وودم  

للل زننن                 
دوباره     زددیی     آغاز       یی وود      روزی    

دوباره     ییدده        باز      یی وود      روزی                
نننن            خاووش      یی وود      یببب    

ششاط و     ھھھهه     آغاز     یی وود     روزی  ششاط و     ھھھهه     آغاز     یی وود     روزی                              
شبههه    بایِی    شاننن     عالج      ووادد     دد    

دوباره   وو       وواز    یی وود      روزی                
ه    وواز   وود       سسس  ززز 

ّ
یباش     ّ   

ارزر       هههه      ببباز     یی وود         روزی                
دد   للل زننن اتت   و ششبسایی   رود    

ر     ز    نننیی    اوواز      یی وود       روزی                
    آتننن   ھھان سده ای   ھال  ای   خخخ!     آتننن   ھھان سده ای   ھال  ای   خخخ! 

بِت دلل،  باز    یی وود    روزی  ُُ
سسا                  

ااز   دار          وووور     یی ردد     «ووشا»    
ببدد    ققق،   ااااز    یی وود    روزی                

ووشا ذکایی                    
ووم رزرماه ۱۴۰۰ وورخددی                 

                     سس آججسس 
ketab.com

www.ketab.com

$ 25.00

رؤیاهای مصاحبه شــوندگان را دریافت می کند، به طور محرمانه آن ها را 
به فارســی در می آورد و بر روی رسانه های اجتماعی جایی که مخاطبان 

ایرانی به طور گسترده ای حضور دارند منتشر می کند.
ســیمین بالفاصله با مارک، یک آواره، روح آزاد و یک شــاعر که عشق 
خود را در نگاه اول به وی ابراز می دارد مالقات می کند و ســپس با الن، 
یک گاوچران بدگمان که کارآگاه شــده و سرشار از حس شاه نری و روح 

آمریکایی ماجراجویی است روبرو می شود. 
شیرین نشاط، هنرمند و فیلمســاز ایرانی است که در نیویورک زندگی می 
کند و اغلب با همتای ایرانی خود آذری همکاری داشته است. او در 1999 
جایزه شــیر طالیی درچهل و هشمتمین دو ساالنه ونیز و در 2009 جایزه 
شیر نقره ای در شــصت و ششمین جشنواره فیلم ونیز برای نخستین فیلم 
بلند خود با نام زنان بدون مردان با کارگردانی مشــترک با آذری را دریافت 
کرده است. دومین فیلم بلند نشاط با نام در جستجوی ام کلثوم با کارگردانی 
مشترک با آذری است که بر اساس زندگی خواننده مصری ام کلثوم است. 
این فیلم در بخش روزهای ونیز - جشــنواره  ونیز در سال 2017 به نمایش 

درآمد.
به گفته نشاط، سرزمین رؤیاها یکی از شخصی ترین کارهای تاکنون اوست. 
او در ادامه می افزاید: مانند سیمین، گرچه بیشتر در آمریکا نسبت به کشور 
خودم زندگی کرده ام اما هرگز در فرهنگ آمریکایی آمیخته نشده ام؛ در عین 
حال، فاصله زیادی را بین خود و ایران از زمانی که در خود تبعیدی به مدت 
طوالنی زندگی کرده ام احســاس کرده ام. بنابراین، من با تنگنای سیاسی، 
اخالقی، روان شناختی و عاطفی سیمین دارای اشتراک هستم زیرا می دانم 
او خود را بین دو فرهنگ متضاد و همیشه یک فرد غیرخودی می بیند. در 

نتیجه، با وجود اینکه ســرزمین رؤیاها اصوالً به عنوان یک نقد اجتماعی 
جامعه آمریکا مطرح است اما به واقع بیان تجربه من در آمریکاست.

نشاط و آذری برای گریز از ســرکوب رژیم تمامیت خواه ایران به آمریکا 
آمدند اما نشاط نگران تحولی در روحیه در درون کشور دوم خود است. او 
معتقد است: مانند بسیاری از مهاجران دیگر، آمریکا را شخصًا محلی برای 
دمکراسی، همدردی، ملتی که از آوارگان استقبال می کند و کشوری که با 
خون مهاجران ساخته شــده است، می دانسته است. اما این روزها، مانند 
دیگر آمریکایی ها، نا امید از دگرگونی جدید در کشور هستیم. از نگاه من، 
آمریکا هرگز از نظر فکری و اقتصادی دچار گسست نشده است. ما شاهد 
فرهنگ رو به رشد نژاد پرستی، تعصب و محافظه کاری هستیم که هرگز در 

گذشته سابقه نداشته است.
نشاط می افزاید: شوربختانه، آینده زیاد امیدوار کننده به نظر نمی رسد زیرا 
بی اعتمادی روز افزونی در دولت برای تشــدید اختالف بین شهروندان و 
سیاست خارجی مشکل آفرین وجود دارد؛ ایجاد آشوب و جنگ داخلی در 
کشورهایی که دخالت می کنند و بعد از آن کاهش  ابراز احساس همدردی 

و پاسداری از حقوق بشر. این آن آمریکایی نیست که من می شناختم. 
در نهایت ســرزمین رؤیاها نوع هنرمندانه و طنزآلود در نشان دادن میزان 
خطرناک و فریبنده بودن ساختارهای قدرت است و اینکه چقدر غیر قابل 
باور اســت که تصور کرد روزی در آینــده نزدیک نهادهای دولتی آمریکا 
مانند اداره آمار به به صورت شرکت های ابر قدرتی چون فیسبوک، توئیتر 

و آمازون در خواهند آمد.
تهیه کنندگان فیلم امیر همز، سل تریون و کریستین اسپرینگر می باشند. این 
فیلم محصول مشترک بن ووییج، پالودئون پیکچرز و سرزمین رؤیاها است.

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
 عباس پهلوان منتشر شد

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

310-477-7477

نویسنده نام خود را افشا کرده اســت ولی از بیم جان خود و عزیزانش از 
ایرانشهر خواسته است نام او فاش نگردد.

 
 بازتاب عجز جمهوری اسالمی در تئوری های توطئه 

 
آورده انــد کــه روزی یکی از اراذل و اوباش که نفــس کش می طلبید در 
گوشه ای با شخصی دست به گریبان شده بود و در حالیکه او را با ضربات 
محکمی به باد کتک گرفته بود با هر ضربه به او فریادی هم ســر می داد به 
طوری که رهگذرانی که شــاهد این واقعه بودند در حالیکه دلشــان برای 
قربانی می سوخت، از شــدت خنده توانایی بیرون کشیدن قربانی از زیر 
دســت این حیله گر جبار مظلوم نما را نداشتند. شاید این بهترین وصف 
برای بیان کردن تئوری توطئه جمهوری اسالمی به دست کارگزارانی مانند 
مهدی خزعلی باشــد. عدم کار آرایی و شکست های سیاسی و اقتصادی 
پی در پی جمهوری اسالمی شدت فساد را به جایی رسانده است که دیگر 
قادر به مخفی کردن و یا انکار این ضایعات نیســت و در نتیجه مدتهاست 
که جمهوری اسالمی دســت به دامن تئوری سازانی مانند مهدی خزعلی 
و نوچه هایش شده است که یکایک خطاها و فساد های خود را با طرحی 
بسیار ناشــیانه به گردن مهره های مجری کننده سیاست خودشان بیندازند 
و در عین حال با برچســب زدن انگ »یهودی تبار« به آنها تقصیر همه بی 
لیاقتی ها و بی کفایتی های خود را به گردن کســانی بیندازند که سالهاست 
با خود حکومت همکاریهای تنگاتنگی داشــته اند و از نزدیکترین و مورد 
اعتماد تریــن افراد به بیت رهبری بوده اند. ایــن روش های اتهام زنی به 
اندازه ای مضحک و ناشــیانه مطرح می شوند که نشان دهنده نهایت عجز 
جمهوری اسالمی است زیرا دیگر هیچ توجیهی حتی به ظاهر موجه برای 
اینهمه بی لیاقتی  و بی کفایتی خود ندارد. مهدی خزعلی به ظاهر ادعا می 
کند که تمام یهودیان قابل احترام هســتند و حساب آنها از صهیونیست ها 
جداست ولی از طرفی دیگر دلیل تمام شکست های جمهوری اسالمی را 
به گردن افرادی می اندازد که هرگز کسی در مسلمان بودن آنها شکی نداشته 

اســت.   مهدی خزعلی ادعا دارد که این افراد یهودی تبار بوده اند و تا به 
حال در بیان این ادعایش نتوانسته است کوچکترین مدرکی بیاورد. خنده 
آور اینست که شنوندگان این بیانات کذایی جوک هایی در این زمینه درست 
کرده اند. جدید ترین جوک  روز این است که همه آحاد ملت ایران قبل از 
منتصب شدن به هر نوع ماموریت دولتی حساس باید تستی برای تعیین ژن 
خود بدهند که مطمئن شــوند که مبادا یهودی تبار بوده اند و خود از آن بی 
خبر بوده اند تا بدین ترتیب احتمال وقوع هر گونه توطئه آینده محو شــود 
و خیال جمهوری اســالمی از جهت هر گونه توطئه توسط یهودی تباران 

راحت باشد.

https://www.imperialagent.com/
https://vgbailbonds.com/
https://www.sevmanagementconsulting.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
3 سپتامبر تا  9 سپتامبر ) 12 شهریور تا ۱8 شهریور (

جمعه ۱2 شهریور     3 سپتامبر

 1307 خورشیدی )1928 میالدی(
ساختمان مقبره فردوسی آغاز شد
131۴ خورشیدی )1935میالدی(

تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه20میلیون ریال 
1318 خورشیدی )1939میالدی(

اعالم بی طرفی دولت ایران در جنگ دوم جهانی
132۴ خورشیدی )19۴5میالدی(

اعالم خود مختارِی آذربایجان با زبان رسمی ترکی، توسط سیدجعفرپیشه 
وری

13۴2 خورشیدی )19۶3میالدی(
درگذشت ســپهبد فضل اهلل زاهدی- نخست وزیر پس از کودتای 28 مرداد- 

درژنو
13۴8 خورشیدی )19۶9میالدی(

درگذشت پروفسور آرتور پوپ- ایرانشناس و پژوهنده آمریکایی - درشیراز
1371 خورشیدی )1992میالدی(

درگذشت پروفسور محمود حسابی -بنیانگذار فیزیك نوین ایران

شنبه ۱3 شهریور     4 سپتامبر

128۶ خورشیدی )1907میالدی(
انتشــار روزنامه  »روح القــدس« به مدیریت 

سلطان العلمای خراسانی در تهران
1355 خورشیدی )197۶(

کنفرانس انقالب آموزشی رامسر گشایش یافت
1381 خورشیدی )2002میالدی(

درگذشــت فرهاد مهراد،خواننده »گنجشگك 
اَشیَمشی« در پاریس

1398خورشیدی )2019میالدی(
پیشکســوت  علیمحمدی  مهدی  درگذشــت 
گویندگی ، دوبالژ و هنرپیشــگی تئاتر در سن ۹5 سالگی در ایران ) زاده ۴ 

فروردین ۱۳۰۳ خورشیدی(

یکشنبه ۱4 شهریور     5 سپتامبر

130۶ خورشیدی )1927میالدی(
اجباری شدن قانون ورزش درمدارس کشور

1355 خورشیدی )197۶میالدی(
درگذشت پروفسور محسن هشترودی – ریاضی دان، شاعر و استادممتاز 

دانشگاه
1375 خورشیدی )199۶میالدی(

درگذشت ولی اهلل خاکدان -از پیشگامان طراحی صحنه درسینمای ایران
1385 خورشیدی )200۶میالدی(

درگذشت مهدی بهار دانشمند و جامعه شناس و خالق کتاب»میراث خوار 
استعمار« بر اثر سکته قلبی در کانادا. 

1391 خورشیدی )2012 میالدی(
درگذشت نورالدین ثابت ایمانی در سن 71 سالگی بر اثر تومور مغزی در 

لوس آنجلس

دوشنبه ۱5 شهریور     6 سپتامبر

1295 خورشیدی )191۶میالدی(
انتشار روزنامه  »کاوه« به مدیریت سیدحسن تقی زاده در برلین

1310 خورشیدی )1931میالدی(
سفرمحمدرضا پهلوی ولیعهد به سوییس برای تحصیل

1325 خورشیدی )19۴۶میالدی(
برگزاری میتینگ بزرگ حــزب دمکرات ایران در میدان توپخانه با حضور 

قوام
1327 خورشیدی )19۴8میالدی(

برقراری روابط سیاسی ایران با عربستان سعودی، و آزاد شدن زیارت مکه 
برای ایرانیان

1330 خورشیدی )1951میالدی(
تحریم خرید نفت ایران ازسوی دولت انگلستان

133۴ خورشیدی )1955میالدی(
تأسیس اداره  اطالعات در ستاد ارتش

1357 خورشیدی )1978 میالدی(
انتشــار اعالم جرم محمدعلی ســفری – دبیر ســندیکای نویســندگان و 

خبرنگاران مطبوعات- علیه داریوش همایون وزیر سابق اطالعات
1397 خورشیدی )2018 میالدی(

درگذشــت لیلی ایمن آهی - آخرین بازمانده پایه گذاران شــورای کتاب 
کودک، مترجم و مدرس ادبیات کودکان در ســن ۸۹ سالگی در شیکاگر - 

ایالت ایلینوی - آمریکا 

1397 خورشیدی )2018 میالدی(
درگذشت ژیلبر الزار، زبان شــناس، ایرانشناس، فرهنگ نویس و مترجم 
بزرگ فرانســوی  پس از نزدیک به یک قــرن زندگی در زادگاهش پاریس 

درگذشت) متولد ۴ فوریه ۱۹۲۰(

سه شنبه ۱6 شهریور     7 سپتامبر

1300 خورشیدی )1921میالدی(
انتشــار روزنامه  »سیاســت« به مدیریت شــاهزاده عباس میــرزا )عباس 

اسکندری( در تهران
1308 خورشیدی )1929(

تصویب قانون تابعیت ایران در پانزده ماده در مجلس
131۴ خورشیدی )1935میالدی(

زادروز  پرویــز یاحقــی )صدیقی پارســی(، 
آهنگساز و نوازنده ی ویولون

1333 خورشیدی )195۴میالدی(
زادروز هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده

1351 خورشیدی )1972میالدی(
اعدام مهدی رضایی به حکم دادگاه نظامی

1353 خورشیدی )197۴میالدی(
بمباران نوار مرزی ایران توسط عراق

1357 خورشیدی )1978میالدی(
انتصاب ارتشبد غالمعلی اویســی به فرمانداری نظامی تهران  و برقراری 

حکومت نظامی درتهران و یازده شهر دیگر
  1359 خورشیدی )1980 میالدی(

انتشار روزنامه ی »میزان« به مدیریت مهندس مهدی بازرگان
13۶0 خورشیدی )1981 میالدی(

کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در لندن، مورد حمله قرار گرفت و 5۴ 
نفر توسط پلیس لندن بازداشت شدند

1397 خورشیدی )2018 میالدی(
درگذشت محســن وزیری مقدم، طراح، نقاش، مجسمه ساز و استاد هنر 
معاصر، در پــی یک دوره بیماری طوالنی و به دلیل کهولت ســن در ۹۴ 

سالگی، در خانه اش در رم پایتخت ایتالیا 

چهارشنبه ۱7 شهریور     8 سپتامبر

13۴9 خورشیدی )1970میالدی(
درگذشت سیدمحمد هاشمی- نماینده  مجلس، روزنامه نگار و مدیرروزنامه  

»اتحاد ملی«
درگذشت دکتر رضازاده  شفق - نویسنده و سیاستمدار

1357 خورشیدی )1978( 
تیراندازی و درگیری مردم وارتش شاهنشــاهی در میدان ژاله و کشته شدن 

8۶ نفر از مردم طبق مدارك دولتی آن زمان)جمعه  سیاه(

 پنجشنبه ۱8 شهریور     9 سپتامبر

1298 خورشیدی )1919(
زندانی شدن امین الضرب، ضیاءالواعظین، افراسیاب آزاد، فرخی یزدی و 
میرزاده عشقی به جرم مخالفت و اعتراض به عقد قرارداد 1919 بین ایران 

وانگلیس
1318 خورشیدی )1939میالدی(

زادروز  محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر و پژوهشگر
133۴ خورشیدی )1955میالدی(

تأسیس اداره  بازرسی کل کشور
13۴8 خورشیدی )19۶9میالدی(

درگذشت جالل آل احمد -نویسنده و مترجم
1335 خورشیدی )195۶میالدی(

تهیه و تقدیم الیحه تأسیس ســازمان اطالعات و امنیت کشور)ساواك(به 
مجلس 

1357 خورشیدی )1978میالدی(
کناره گیری امیرعباس هویدا از وزارت دربار

13۶1 خورشیدی )1982 میالدی(
زادروز  بنیامین بهادری خواننده ی موسیقی پاپ

1397خورشیدی )2018میالدی(
درگذشت پیتر سلیمانی پور،آهنگســاز و نوازنده سازهای بادی در ایران ) 

متولد ۱۳۴۷(در 5۰ سالگی

چاپ سوم این مجموعه با تجدید 
نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن 
به  را  آقای شان صداقتی آن  به 
رایگان از ایشــان دریافت کنید 

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی 

در جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما 
را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از 

آغاز تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

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

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی 

در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858 - 335 6183
 bidari2@hotmail.com

پیام بنی کریمی

https://baranrugservices.com/
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08Global.net
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چک های ۶۰۰ دالری روانه حساب بانکی کالیفرنیایی ها شد. 

این چک ها که به حســاب بانکی ۶۰۰ هزار نفر روانه شده است از آدینه 
آغاز شــده و در مجموع ۳5۴ میلیون دالر را رقم زده است و به افرادی 
که مالیات خود را ارائه نموده اند و حســاب بانکی آنان در اختیار ایالت 
کالیفرنیاست فرستاده شده است و دیگران از ۲ هفته آینده چک های خود 

را به وسیله پست به ترتیب کد پستی دریافت خواهند نمود. 

این چک ها برای خانواده هایی که دریافتی سالیانه آنها زیر ۷5۰۰۰ دالر 
بوده فرستاده شد و خانوارهایی که فرزند زیر ۱۸ سال دارند، 5۰۰ دالر 

نیز افزون بر آن دریافت خواهند نمود. 
شــاید دریافت چک ها پیش از انتخابات بازخوانی فرماندار گشایشی را 

برای او رقم بزند. 

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

