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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:

303303

تحقیقات، تالیفات و تحمیقات
 دکتر رضا هازلی

 کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا                        
صفحه ۲

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

ketab1@ketab.com

وام های کرونا 
یاری بلاعوض از سوی دولت 

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

تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

توییت فارسی کاملا هریس در سامانه وزارت امور خارجه آمریکا

خانم کامــلا هریس معاون 
ریاســت جمهوری ایالات 
متحده در حســاب توییتر 
فارسی وزارت امور خارجه 
امریــکا اظهار نظــر زیر را 
مناســبت روز مارتین  بــه 

لوترکینگ ارائه داده اند.
»حقیقت این است: تبعیض 
نــژادی در آمریــکا وجود 
در  بیگانــه ســتیزی  دارد. 
آمریکا وجــود دارد. یهود 
اســلام هراسی،  ســتیزی، 
همجنسگرا هراسی، ترنس 
هراسی، همه وجود دارند. 
رســیدگی بــه بــی عدالتی 
فعالیت  باشــد،  که  هرکجا 

پیش روست.«
ایرانشــهر: این کــه آمریکا 

و دولتمــردان و دولــت زنــان آن ، افــراد فروتن 
و متواضعی هســتند و اشــکالات جامعه خود را 
به صورت خیلی باز و شــفاف مطــرح می کنند، 
بسیار خوب و باعث افتخار است ولی باید توجه 
داشت آنچه خانم هریس گفته است در مقایسه در 
کشــورهای دیگر به ویژه در جمهوری اســلامی، 

صدها و یا شاید هزاران برابر بدتر و سخیف تر آن 
برقرار است. 

برای نمونه: تبعیض مذهبی : تبعیض علیه اقلیت 
هــای مذهبی ایــران ، اقلیت های رســمی و غیر 
رسمی، تبعیض علیه همجنسگرایان، تبعیض علیه 
ترنس جندرها، تبعیض علیه اقوام ایرانی و … در 

ابعاد وحشتناکی وجود دارد.   

ایرانی تباران آمریکایی تبعید اجباری را تبدیل به موفقیت می کنند

ایرانشــهر: با روی کار آمدن جمهوری اســلامی و تنگ شدن فضای حیاتی 
بــرای گروه های مختلــف قومی و عقیدتی، بســیاری از ایرانیان بالاجبار به 
تبعیدی خودخواســته یا ناخواسته راهی سایر کشــورها شدند. این تبعید 
شــدگان در دیار غریب و فرزندانشان تلاشــی جانانه برای موفقیت هر چه 
بیشــتر از خود نشان دادند و اینک یکی از نمونه ها ساسان عبودی است که 
آگهی کار او بر تارک نشریه معتبر لس انجلس تایمز ظاهر می شود که چنین 

در مورد او نوشته است: 
  ســایان عبودی از سال ۲۰۱۷ وکیل رسمی دادگاههای کالیفرنیا با تمرکز بر 
موارد صدمات بدنی ناشــی از حوادث است. اشتیاق او برای کمک به افراد 
نیازمند به وکیل در سنین جوانی و زمانی که شاهد تبعید اجباری خانواده اش 

توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بود آغاز شد. او متعهد شد که زندگی 
خود را وقف کمک به کســانی کند که قادر به دفاع از خود نیستند، با توجه 
به مراقبت، دانش و توجهی که شایســته هر مراجعه کننده است تا به نتایج 
مطلوب دســت یابند. عبودی یکی از بنیانگذاران  دفتر وحدت و عبودی، 
APLC، یک شــرکت پیشرو و بسیار معتبر صدمات بدنی  در سان فرناندو 
ولی است. عبودی به انواع پرونده ها از جمله تصادفات رانندگی، تصادفات 
موتورسیکلت، تصادفات عابر پیاده، تصادفات تریلی های بزرگ 18 چرخ، 
آســیب های مغزی، تصادفات در اثر لغزش و ســقوط، تصادفات کامیون، 
مرگ غیرقانونی، موارد تجاوز جنسی و جراحات فاجعه آمیز رسیدگی می 

کند. 

تعمیر دوچرخه در خیابان های
 لوس انجلس ممنوع می شود

13 سال زندان برای مالک
 یک کلینیک زیبایی 

افزایش هزینه 5 میلیارد دلاری پروژه 
ترن پرشتاب کالیفرنیا 

از گوین درخواست شده است که 
لایحه SB357 را وتو کند. 

رژه پیروزی تیم فوتبال Rams  در 
لوس انجلس برگزار شد 

ارنج کانتی دارای بالاترین شمار
 دانش آموختگان در کالیفرنیا  

کارن بس با ۴2 درصد بیشترین 
محبوبیت، پیشتاز نامزدهای 

شهرداری

بالا آمدن سطح اب های اقیانوس، 
تهدیدی جدی برای کرانه های 

کالیفرنیا 

بازار نوروزی شرکت کتاب در قلب وست لس آنجلس 
شرکت کتاب با همکاری بنیاد فرهنگی فلیم اینترنشنال بازار نوروزی

 امسال را در روز یکشنبه سیزده مارچ در محل فلیم اینترنشنال 
در سانتامونیکا بلوار در وست لس آنجلس برگزار می کند. 

این بازار در سالن سرپوشیده همراه با موزیک زنده فلیم اینترنشنال 
و حضور صاحبان مختلف مشاغل از ساعت ۱۰ بامداد تا ۶ بعدازظهر برقرار می شود.

11330 Santa Monica Blvd., Los Angeles CA 90025
برای اطالعات بیشتر با ۰8 تماس بگیرید 

818-9 080808

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

تحقیقات، تالیفات و تحمیقات دکتر رضا هازلی
پیش گفتار- در دوران تحصیل در دبیرســتان برای حل مســائل ســخت  و 
کمرشکن ریاضی ،از »فرض« و »حکم« استفاده و مسئله را با دلی پرخون 

وهزار مکافات به پایان می بردیم 
»حکم« - حکم مسئله ، این بود که ما به درست بودن یک موضوع ،اطمینان 
کامل داشــتیم و درســتی آن به حدی بود که  به اصطــلاح ، مو لای درزش 

نمی رفت. 
»فــرض« - فرض مســئله ، موقعی پیش می آمد که مــا راجع به موضوعی 
آگاهی و اطمینان کامل نداشــتیم ولی الابختی  و یا الابختکی  به حل مسئله 
همت می گماشتیم و وسط  های کار، متوجه می شدیم که حدس یا فرض ما 

درست بوده یا نه .
و امــادر مورد برنامه دکتر رضــا هازلی ، زیر عنوان آخرین لحظه، در کانال 

یک لس آنجلس 
مسئله شماره یک – هویت

فرض اول – دکتر هازلی و میزبان برنامه  اش آقای شهبد امیری، انسان های 
صادق و شــریف و بی طرف و بی غل و غشــی هستند که فقط و فقط برای 
بیدار کردن مردم و شناساندن واقعیات و مبارزه با پلیدی ها دست به ساختن 

چنین برنامه هایی می زنند
فرض دوم – این برنامه، مشکوک بنظر می رسد ، چرا؟ عرض می کنم 

 حاشــیه اضافی – یکی از دوســتان قدیم بعد از سال ها پیدایم کرد و وقتی 
پرســید که همسرم ایرانی  اســت یا آمریکایی؟ به او گفتم که ایرانی است و 

شکل و قیافه و اخلاق و رفتارش، عینهو آمریکایی هاست. 
حــالا حکایت این دو بزرگوار )یعنی دکتر هازلی و آقای امیری( اســت که 
آیا آنها از مبارزان جان بر کف راه آزادی و از دشــمنان سرسخت جمهوری 
اسلامی هستند و صادقانه در این راه تلاش می کنند و یا اینکه انسان های خود 
فروخته و خیالاتی که نکته به نکته، موبه مو از اطاق فکری جمهوری اسلامی 
دســتور می گیرند و اجرا می کنند و تبلیغات جمهوری اســلامی را به عنوان 

میهن پرستی و روشنگری به خورد من و شما می دهند. 
... و اما »حفظ هویت ایران و ایرانی« که دکتر هازلی خودش را برای آن به 

آب و آتش می زند. 
دکتــر هازلی علاوه بر اینکه تمام مشــکل ها وبدبختی هــای ایران از جمله 
انقلاب 5۷ را گردن یهودیان و اســرائیل می اندازد، صهیونیســم جهانی را 
متهــم به تلاش برای ازبین بردن هویت ایران  و ایرانی میکند و از زبیگنیف 
برژینسکی، مشاور امنیت ملی  جیمی کارتر که یهودی بود، ذکر خیر بسیار 

می کند و تمام توطئه ها را گردن او می اندازد. 
با تمام احترامی که برای دکتر هازلی قائل هستم، باید بپرسم که ایشان فکر 
نمی کنند که مشاور رئیس جمهور آمریکا، وظیفه مهم  تری برای حفظ امنیت 

کشور خود دارد تا از بین بردن هویت کشور دیگری در آن سوی آبها ؟
... باید بپرســم که آیا با کنار رفتن برژینسکی، نگرانی ایشان برطرف شد 
وخطرازســر  هویت ایرانی گذشت؟ و چرا ایشان دست از سر برژینسکی 
که هفت کفن پوسانده است برنمی دارند؟ باز هم باید بپرسم که چرا هنری 
کیســینجر که حتا می گفتند از ریچارد نیکسون هم بیشتر قدرت داشت، با 
وجــود یهودی بودنش به فکر از بین بردن هویت ایران و ایرانی نبود؟ و باز 
هم می پرسم که دکتر هازلی که برای حفظ هویت ایرانی و افتخارات گذشته 
ایــران ، خودش را بــه آب و اًتش می زند ، بذل توجهی به جنگ قادســیه 
نمی فرمایند وآن را بخاطر نمی آورند؟ جنگی که هویت ایران و ایرانی را تا 

به امروز زیر و رو کرده ست !
 کشور ایران و زبان و فرهنگ و دین ایرانیان، توسط مهاجمان شمشیر بدست 
از میان رفت و زنها و دخترها و فرزندانشــان در بازارهای برده فروشی در 
اختیار دشمنان قرار گرفتند، چرا این فاجعه بزرگ ، از خاطر وحافظه دکتر 

هازلی محو شده است ؟
باز باید از دکتر هازلی بپرســم که آیا تاریخ ایران را مطالعه فرموده اند؟، آیا 
ضرر و خطر یهودیان و اســرائیل، بیشتر ازبلاهایی بوده است که در درازای 

تاریخ، یونانی ها، اعراب و مغول ها به سر ایران و ایرانی ها  آورده اند؟
باز هم باید بپرسم که آیا خود ایشان صد درصد هویت ایرانی خالص دارند؟ 

واسم و فامیل شریف ایشان، یک اسم وفامیل ایرانی است؟

آیا ایشــان به پاک بودن و خالص بودن نژاد ایرانی خود ایمان راسخ دارند ؟ 
به بیان دیگر، پدران بزرگوار ایشان با هیچ زنی از نژادها و کشورهای دیگر 

ازدواج نکرده اند؟. 
آیا مادر بزرگ های ایشان، از همان ابتدای بوجود آمدن سلسله هخامنشی، 
فقط و فقط با ایرانی های شــریف و پاک سرشــتی ماننــد اجداد دکتر رضا 
هازلی ها ازدواج کرده اند، تا نژاد ایشان پاک ، خالص و دست نخورده بماند! 
تا ما امروزشخصیتی مثل دکتر هازلی داشته باشیم؟ باید بپرسم که آیا زنهای 
ســرزمین پهناور ایــران ، در درازای تاریخ پرفراز و نشــیب ایران ، فقط با 
مردان پاک نژاد ایرانی ازدواج کرده اند؟ آیا این امکان وجود دارد که مردهای 
وحشی و چشم دریده و هیزی که به ایران تاخته اند، با خواهرها و مادرهای 
ما ازدواج کرده یا فقط آنها را صیغه نموده یا این که بدون هیچ تشــریفاتی 
به آنها تجاوز کرده  باشند و نتیجه اش ایرانی هایی هستند که رنگ پوست و  

چشم و موی و شکل و شباهت متفاوتی دارند؟. 
و ســرانجام اینکه، آیا در درازای تاریخ شــواهدی وجود دارد که اسرائیل) 
صهیونیزم خونخــوار جهانی!( و یهودیان، به ایران تاخته  باشــند و چنین 

بلاهایی را برسر ایران و ایرانی درآورده  باشند.
کورش سلیمانی  شیدا

  در کانون خبر:

کورش سلیمانی )توماج( آتلانتا
Kourosh454@gmail.com

رژه پیروزی تیم فوتبال Rams  در لوس انجلس برگزار شد 
هــواداران تیم فوتبال Rams، از ســاعت های آغازین بامداد، با پوشــیدن 
پیراهن تیم خود، موج آبی را در لوس آنجلس به نمایش گذاشــتند و شعار 

Whose House?، Rams House را سر دادند.  
و این نخستین جشن پیروزی است که در لوس انجلس پس از کرونا از سال 
۲۰۲۰ برگزار می شــود. شماری با پوشیدن پیراهن ۲۴ کوبی برایانت نام او 

را گرامی داشتند. 
در این جشــن پیروزی که نه تنها بازیکنان تیم فوتبال Rams و همســر و 
فرزندانشان شرکت داشتند، شماری از چهره های ورزشی از تیم های دیگر 

نیز حضور داشتند. 
از ســاعت ۱۱ که مراسم آغاز شد، بازیکنان که سرمســت از باده پیروزی 
بودند، با نوشــیدن در برابر دوربین ها و سیگار برگ بر لب، هیچ چیزی را 
از بینندگان تلویزیونی و هواداران پنهان نکردند وحتی به زبان آوردند. تنها 
موضوعی که تلویزیونی ها از پخش آن خودداری کردند، واژه ها و عبارت ها 

نادرست بود که پخش آن ممنوع و خلاف اخلاق است. 
هر بازیکنی که بر روی صحنه ســخن می گفت نماد پیروزی سوپربال را به 

دست می گرفت. 

معرفی نخستین قاضی لاتین تبار برای 
عضویت در دیوان عالی قضایی کالیفرنیا

گوین نیوسام ، نخســتین قاضی لاتین تبار را برای عضویت در دیوان عالی 
قضایی کالیفرنیا معرفی کرد. 

او که قاضی پاتریشــیا گوررو را که 5۰ ســاله اســت و اکنون قاضی دادگاه 
استیناف در سن دیه گو است، از خانواده مهاجر مکزیکی تبار می آید و در 

خانواده ای کشاورزی بزرگ شده است. 
اگر او از سوی سنای کالیفرنیا تایید شود و رای اعتماد بگیرد، جایگزین یکی 
از قاضی هایی خواهد بود که در ماه اکتبر ۲۰۲۱ استعفا داده تا به ریاست بنیاد 

صلح کارنگی دست یابد. 
گوین نیوســام در گزینش و معرفی او، به این نکته که یک زن لاتین تبار را 
بــه دیوان قضایی معرفی کند، عمل کرده و در بیانیه خود برای معرفی او به 
سنای کالیفرنیا نوشته است که وعده رویایی کالیفرنیا برای رشد و تحصیلات 
عالی این فرصت را فراهم می نماید نه محل زندگی و کد پســتی و پیشــینه 

خانوادگی. 

ارنج کانتی دارای بالاترین شمار دانش آموختگان در کالیفرنیا  

انتشاربخشی از نتیجه سرشماری در کالیفرنیا، ارنج کانتی را در بالای لیست 
کانتی ها از نظر میزان آموزش نشــان     می دهد و سن دیه گو کانتی در رتبه 

سوم و لوس آنجلس کانتی در رده ۱۲ قرار می گیرد. 
در این گزارش جمعیت را بر مبنای ســنی ۲5 سال و بالاتر مطالعه نموده اند 
و نشان می دهد که در ارنج کانتی ۴۰/۶ درصد جمعیت بالای سن ۲5 سال 
دارای لیســانس و آموزش عالی بالاتر هستند و تنها ۱۴/5 درصد زیر دیپلم 

دبیرستان هستند. 

در ایــن گزارش در برابر آموزش، معیار درآمد میانگین را قرار داده اند برای 
نمونــه ۱۴/5 درصدی که دانش آموخته دوره عالی هســتند و یک شــغل 
تخصصی دارند بالای ۹۱۹۶۲ دلار درآمد ســالیانه دارند و ۲۶ درصدی که 
تنها لیسانس دارند درآمد سالیانه ۶۴۹۴۸ دلار را به خانه می برند. دارندگان 
مدرک فوق دیپلم ۴۲۴۲۰ دلار درآمد ســالیانه، دیپلمه ها درآمدی ۳۱۸۲۴ 

دلار سالیانه و زیر دیپلم ها ۲۴۶۳۸ دلار سالانه درآمد دارند. 

https://www.imperialagent.com/


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 303  FEBRUARY  ,18 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  303  - آدینه   18  فوریه  2022 

  در کانون خبر:

کتاب  شاه کشتار نکرد
انتشارات کانال یک، چاپ شرکت کتاب

دکتر صادق زیبا کالم

310-477-7477

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

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

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

IRANSHAHR Media Group
Printed in: Los  Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
 IRANSHAHR  NEWS  AGENCY 
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN  KHALILI

www.iranshahrnewsagency.com

© Copyright 2021 Ketab Corporation

KETAB CORPORATION
since 1981

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t

تعمیر دوچرخه در خیابان های
 لوس انجلس ممنوع می شود

با رای ۱۰-۴ شورای شهر لوس آنجلس از مایک فوئر دادستان کل لوس 
آنجلس خواست که مقررات لازم برای ممنوعیت تعمیر دوچرخه در کنار 
خیابــان را ارائه نماید زیرا بی خانمان ها با انبار کردن دوچرخه های بدون 
تایــر و چرخ در پیاده روها دســت به تعمیر و وصل کــردن تکه تکه آنها 
می پردازند و این موضوع امنیت، ایمنی، شــهر و پاکیزگی آن را به خطر 

می اندازد. 
ناگفته نماند که رای ۱۰-۴ برگرفته از شیوه نگرش نمایندگان شورای شهر 

برای انتخابات دوباره و منطقه ای است که آن را نمایندگی می کنند. 
و حتــی آن بخش از نمایندگان که رویای دســتیابی به عنوان شــهردار را 

دارند این ملاحظه ها را در نظر گرفته اند. 

13 سال زندان برای مالک یک 
کلینیک زیبایی 

مالک یک کلینیک زیبایی به جرم خود برای کلاه گذاشتن بر سر شرکت های 
بیمه و دریافت ۲۰ میلیون دلار اقرار کرد و ۱۳ سال به زندان خواهد رفت. 
بنابر دادخواســت دادســتان فدرال، روشنک خادم که 5۴ ســال دارد و به 
نام های رکسی و رکسان خوانده می شود با تقلب و همراه با ۴ نفر دیگر، ۲۰ 
میلیون دلار از شــرکت های بیمه برای تزریق بوتاکس و پاک کردن موهای 

ناخواسته و شماری دیگر از درمان های زیبایی دریافت نموده اند. 
بنابر گزارش دادستان، روشنک خادم در دادگاه فدرال به یک فقره تقلب در 
زمینه بهداشــت و درمان و یک فقره ارائه برگ های تقلبی در زمینه مالیات 
متهم اســت او در فاصله ۲۰۱۳ تا ۲۰۱5 نه تنها مالیات بر درآمد پرداخت 

نکرده، ۴5۰ هزار دلار نیز زیان نشان داده است. 

افزایش هزینه 5 میلیارد دلاری 
پروژه ترن پرشتاب کالیفرنیا 

هزینه پروژه ترن پرشــتاب به ســبب زمان بلندی که بــرای آغاز و انجام 
مرحله ای آن تا کنون به ۱۰5 میلیارد دلار برای خط آهن از سن فرانسیسکو 
تــا لوس آنجلس نیاز دارد، هزینه جدید این پــروژه، 5 میلیارد دلار دیگر 

افزایش نشان می دهد 
در آغاز ســال ۲۰۰۸، نزدیک به ۴۰ میلیــارد دلار هزینه برآورد نمودند که 
۱۰ میلیارد از راه فروش اوراق قرضه، تامین شده در همین دوران کالیفرنیا 
برنده یک بودجه اهدایی ۶ میلیارد دلاری از دولت فدرال شد که ۳ میلیارد 
در دوران ریسی جمهوری اوباما بود و گر چه یک میلیارد ان را دانالد ترامپ 

رئیس جمهور پیشین لغو کرد، دولت جو بایدن آن را باز گرداند. 

از گوین درخواست شده است که لایحه SB357 را وتو کند. 

این لایحه که از ســوی ســناتور اسکات وینر از ســن فرانسیسکو نوشته 
شــده است قرار بود که پرســه زدن را از حالت جرم خارج کند، می تواند 
به گسترش حضور روســپی ها در خیابان ها دامن بزند زیرا اگر پرسه زدن 
در خیابان حالت قانونی بگیرد، تشــویق می نماید به گسترش روسپیگری 

در خیابان و به ویژه در شــهر مرزی سن دیه گو و سپس انتقال آن به دیگر 
شــهرها را از سوی کسانی که به قاچاق انســان برای کسب درآمد رواج و 
رونق بدهد و مخالفان از گوین نیوســام درخواســت می شود که آن را وتو 

کند.

کمتــر رویداد مهم سیاســی 
را می تــوان در تاریخ معاصر 
ایــران ســراغ گرفــت که به 
اندازه انقلاب اســلامی مورد 
باشــد.  گرفته  قرار  تحریف 
چه از سوی موافقین و چه از 
سوی مخالفین آن. موافقین، 
لبــاس ایدئولوژیکی که بعد 
از انقــلاب حاکــم گردید را 
بر تــن آن کرده اند و به جای 
صرفًا  انقــلاب  واقعیت های 
باورهای ایدئولوژیک شان را 
تبلیغ می کنند. در نقطه مقابل، 
مخالفین انقلاب قرار دارند. 
صف گســترده ای از ایرانیان 

که بواســطه کدورت شان از عملکرد نظام اسلامی بجز بغض و کینه هیچ روایت 
دیگری از انقلاب ندارند. از جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف مورد تحریف 
قرار گرفته عملکرد محمدرضا شاه پهلوی در ۳۷ سال سلطنتش بالاخص رفتار 
وی در دوران انقلاب می باشــد. ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به غرب و مزدوری 
بیش نمی داند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی کشورش برنداشت 
بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که می توانست به دستور 
اربابانش یعنی غربی ها در برابر مردم ایســتاد و کشتار نمود. و زمانی هم که دید 
سرکوب دیگر فایده ایی ندارد از کشور گریخت. مخالفین انقلاب برعکس او را 
رهبری وطن پرست، مستقل و ترقی خواه می دانند که تا می توانست به کشورش 
خدمــت کرد. و وقتی هم که با مخالفت آنان )از روی ناآگاهی و توطئه غربی ها( 
روبرو شد، حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت کناره گیری می نماید. کتاب 
سعی کرده در ورای حب و بعض ها و تئوری های توطئه رایج میان ایرانی ها، نگاه 
واقع بینانه تری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و نشان دهد او نه اهریمنی بود که 

ج.ا از وی ساخته، و نه فرشته و بتی که مخالفین انقلاب از وی ترسیم کرده اند.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113032
http://mazganilaw.com/
https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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خانه سازی و شهرک تفریحی برای افراد بالای 50 ساله در پالم اسپرینگ 
 شرکت دیسنی از برنامه خانه سازی و گسترش خود با نام »زندگی داستانی 

با دیسنی« رونمایی کرد که برای کودکان و جوانان نیست. 
این طرح که مجموعه زندگی برای افراد 55 ســال به بالا می باشــد در پالم 
اســپرینگ کالیفرنیا ســاخته خواهد شــد و نه تنها دارای مراکــز خرید با 
فروشــگاه های بزرگ و معروف خواهد بود، فروشــگاه ها و رستوران های 

کوچک، فضای شهرک های کوچک را ایجاد خواهند نمود 
افزون بر مجموعه مســکونی که در صحرای گرم و خشــک ایجاد خواهد 
شد، شــماری از هتل ها را خواهد داشــت که در پیرامون پارک تفریحی با 

دریاچه های مصنوعی و بازی های ابی خواهد بود. 
ســاکنان مجموعه، از کارت عضویت برای استفاده از دریاچه و استخرها و 
کلاب برای برگزاری مراســم و میهمانی ها برخوردار خواهند بود. شرکت 
دیســنی اعلام کرد که پس از پالم اسپرینگ کالیفرنیا، طرح هایی برای دیگر 

نقاط امریکا در نظر دارد که با همین ویژگی خواهد بود.

تلاش قانون گذاران برای پیشگیری از به 
هم زدن دیدارهای عمومی در جامعه 

تصویب لایحه SB1100 که بازنگاری و اصلاح لایحه Brown Act  تصویب 
شده سال ۱۹5۳ تصویب شده ، پاسخی است به درخواست هیئت مدیره 
مدارس کالیفرنیا، شوراهای شهر و شوراهای ناظران در کانتی های کالیفرنیا 
که تلاش دارند دیدارهایی که جنبه عمومی برای جامعه دارند، محافظت و 
مراقبت شود و امنیت آنها با حضور کسانی که قصد بر هم زدن گردهم آیی 

ها را دارند، به خطر نیافتد. 
این لایحه را سناتور دموکرات Dave Cortez از سن هوزه نوشته و نماینده 
دموکرات مجلس نمایندگان ایوان لوو در نگارش آن همکاری داشته است 
که از تلاش کسانی که می خواهند نشست ها و گردهم آیی های مخالفان را به 

هم بریزند، پیشگیری خواهد نمود. 

لایحه ای برای افزایش مالیات ثروتمندان کالیفرنیایی
 که بالای ۵۰ میلیون دلار دارایی دارند. 

الکس لی، نماینده دموکرات از سن هوزه کالیفرنیا لایحه ای را برای افزایش 
مالیات ثروتمندترین کالیفرنیایی ها که نزدیک به ۱5۰۰۰ نفر هستند و دارایی 
آنها بیش از 5۰ میلیون دلار اســت،به مجلس برده تا در صورت تصویب ، 
یک درصد مالیات بیشــتر بدهند و آنهایی که بالای یک میلیارد دلار دارایی 

دارند، ۱/5 درصد مالیات بیشتر بپردازند. 
بر اساس برآورد استادان دانشگاه های برکلی و دیویس، این پیشنهاد می تواند 

سالیانه ۲۲ میلیارد دلار برای کالیفرنیا درآمد داشته باشند. 
این لایحه که می تواند از سال ۲۰۲۳ برای میلیاردرها و از سال ۲۰۲5 برای 
میلیونرها اجرایی شود نیاز به متمم قانون اساسی در کالیفرنیا دارد زیر سطح 

مالیات را بیش از ۴دهم درصد افزایش مالیات را به همراه خواهد داشت. 

استعفای جوزف کاسترو، رئیس 
Cal state دانشگاه های

استعفای جوزف کاسترو، رئیس دانشگاه های Cal state که در هفته های 
گذشــته به ســبب نرمش در مورد رفتار دســتیار پیشــین خود در زمینه 

مزاحمت جنسی، مورد انتقاد قرار گرفته بود، استعفا داد. 
رفتار ناشایســت دستیار پیشــین او به زمانی باز می گردد که او ریاست 

دانشگاه Cal state Fresno را به عهده داشته است. 
او در بیانیه استعفای خود نوشته است: 

من با افتخار بیش از ۸ ســال در دانشــگاه ایالتی فرزنــو خدمت کرده ام 
و اکنون برایم بســیار دشــوار اســت که در زندگی حرفه ای خود چنین 

تصمیمی را بگیرم. 
گر چه من با بسیاری از چشم اندازهای مطرح شده در رسانه ها و جامعه 
در زمینــه انتقادها مخالفم، اما برای من روشــن شــده اســت که در این 
زمان، اســتعفا از ریاست دانشــگاه های Cal State یک ضرورت  است 
و می تواند دانشگاه در راســتای هدف های ارزشمند خود برای آموزش 

ادامه دهند. 

https://akattorneyatlaw.com/
https://vgbailbonds.com/
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کارن بس با 4۲ درصد بیشترین محبوبیت،
 پیشتاز نامزدهای شهرداری

بر اساس آخرین نظرسنجی انستیتوی مطالعه 
حکومت ها در دانشگاه برکلی و روزنامه لوس 
آنجلس تایمز، در ۴ ماه به انتخابات مقدماتی 
شــهرداری لــوس انجلس مانــده، کارن بس 
نماینده کنگره آمریکا از لوس انجلس، پیشتاز 
نامزدهای شهرداری است و بیشترین شانس را 
برای جایگزینی اریک گارستی هشردار لوس 
آنجلس دارد. شــهردار آینده، لوس انجلس 
را به ســوی برگزاری المپیک ۲۰۲۸ رهسپار 

می نماید. 
در ۷ جون ۲۰۲۲ نخســتین مرحله انتخابات 
برگزار می شــود و دو نامزدی که بالاترین رای 

را درند به انتخابــات نهایی ماه نوامبر راه پیدا 
می کنند. این نخستین بار در انتخابات است که 

شهردار کنونی، نامزد انتخابات نیست. 
در میان نامزدها در این نظرسنجی کارن بس با 
۴۲ درصد بیشــترین محبوبیت دارد و این در 
حالی است که تنها ۱۴ درصد مخالف هستند 

و شمار بالایی بدون تصمیم مانده اند. 
۲ رقیب دیگر کارن بس که شانس راهیابی به 
مرحله بالا را دارند کوین دلئون عضو شورای 
شــهر لوس انجلس و ریک کاروسو میلیاردر 

معروف است. 

بیش از دو دهه انجام غسل
 تعمید با عبارت نادرست 

کلیســای کاتولیک ســن دیه گو اعلام کرد که برای بیش از چند دهه عبارت غســل تعمید را 
نادرســت ادا کرده اند و بر راســتای آنچه رهبری کاتولیک در واتیکان آن را پیشنهاد و دستور 

داده اند، عمل نکرده اند. 
مســئولان کلیسای کاتولیک از مردم خواستند کسانی که در زمان گذشته غسل تعمید شده اند، 
می توانند برای تجدید غسل تعمید خود دوباره با این کلیسا تماس بگیرند تا برنامه ریزی شود. 
این ایراد نخســتین بار در کلیسای کاتولیک در فینیکس آریزونا مورد توجه قرار گرفته بود که 
در مراســم کشیش کلیسا هنگام غسل تعمید می گوید به نام پرد، پسر و رح القدس، ما شما را 
تعمید می دهیم در حالی که باید می گفت به نام پدر، پســر و روح القدس، من شــما را تعمید 

می دهم. 

مسئولان قضایی در شمال کالیفرنیا،
 پس از ۲۵ سال به معمای یک قتل پایان دادند

Jack Bokin که سال گذشته در زندان مرد و یک متجاوز جنسی 
زنجیره ای بوده اســت، در زندان نمونه DNA از او گرفته شده 
بود تا در مورد تجاوزهای مختلف مقایســه شود، همین نمونه 
DNA که در مرکز پزشــکی زندان از او در دسامبر ۲۰۲۱ گرفته 
شده بود، ر مقایسه با نمونه ای که از یک زن به نام میشل ویل که 
جسد برهنه او را در جاده ای در نزدیکی شرابسازی های سونوما 

کانتی در جولای ۱۹۹۶ یافته بود که با گردن شکسته و جمجمه 
شکســته رها شده بود، دریافتند که این زن نیز پس از تجاوز به 

دست بوبکین به قتل رسیده است. 
ناگفته نماند که بوبکین، یکســال پیــش از قتل این زن، به جرم 
تلاش برای دزدیدن یک دختر ۱۴ ساله به قصد تجاوز دستگیر 

شده بوده است. 
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 مقاله:

نویسنده: آزاده یگانه 
نیازی نیست من بدانم که جهان برای چه به وجود آمده 
تا مثلا از محبت کردن به کســی که دوستش دارم لذت 
ببرم یا به قولی که به دوســتم داده ام پای بند باشم یا در 
کنــار دیگر افراد با بی عدالتی مبارزه کنم یا حتی مثلًا به 
یک سگ گرسنه و بی پناه غذا بدهم. این گونه انگیزه ها و ارزش ها و اهداف که در زندگی ما انسان ها وجود دارند 

مستقل از این که جهان چیست و چگونه به وجود آمده و هدفش چیست می توانند زندگی ما را معنادار کنند.
همین انسان بودن و داشتن طبیعت انسانی برای یافتن معنا در زندگی کفایت می کند اما برای افرادی که در جوامع 
دینی زندگی می کنند، فرض کنید که دیگر نمی خواهند دین داشــته باشــند. در این حالت این افراد باید بدانند که 
دین نداشتن یک خلأ در زندگی شان ایجاد می کند که این خلأ را باید با یک چیزی پر کنند. آموختن اینکه »چگونه 
بیندیشیم«  و نه اینکه کور کورانه باور کنیم و ایمان بیاوریم، راهگشای بزرگی برای حل بسیاری از مشکلات  فردی،  
خانوادگی ، اجتماعی، شغلی و غیره است.  تفکر انتقادی و خلاقانه و بر پایه نظام اخلاقی می تواند جایگزین  مناسبی 
برای افرادی باشد که دین را رها می کنند. تفکر خلاقانه بر پایه نظام اخلاقی می تواند به افراد در بُعد عملی زندگی شان 

کمک کند.
ببینید دین و سیاســت صرفًا پدیده هایی در میان انبوه پدیده هایی هســتند که در زندگی اجتماعی ما رواج دارند. 
عقیده من بر این است که بدون جهل و خرافه و خود خواهی های مذهبی، قومی، نژادی، سیاسی و با جلوگیری در 
تمرکز قدرت های سیاسی و مذهبی جامعه بهتری خواهیم داشت زیرا قدرت مایه فسادست . تا جایی هم که دین 
و سیاست در ترویج جهل و خرافه نقش داشته باشند، مردم قادر به تفکر کردن صحیح بر پایه فضیلت های اخلاقی 
نخواهنــد بود.  ترویج خرافات مذهبی و ایجاد تفرقه و نفرت در بین مردم به بهانه دین و یا عقیده سیاســی طبعًا 
می تواند تأثیری بسیار منفی بر روی زندگی مردم بگذارد.  مردم با روش تفکر نقادانه می توانند به علل مشکلات 
خود پی برده و قادر می شوند که خودشان به آسانی مشکلات خودشان را حل کنند. این رهبران سیاسی و مذهبی 
هستند که با سود جویی هایشان و بدون رعایت هیچگونه از ارزش های اخلاقی و با سوء استفاده از قدرت و تحمیل 
منافع جاه طلبانه خود،  موجب بدبختی مردم می شوند . با به کار بردن تفکر نقادانه مردم احتیاجی به مرجع تقلید 
و آخوند و ربای و کشیش و سیاستمداران مکار و حقه باز ندارند.  سعادت حقیقی از راه تبادل افکار و تفکر نقادانه 

می گذرد.

معنا  و هدف زندگی چیست؟ 
تفکر انتقادی یعنی چه؟

نام ایران و ایرانشهر در یک کتیبه ۱8۰۰ ساله
گزارش از زهره صحرایی: 

بخشی از کتیبه شاپور اول ساسانی در بنای کعبه زرتشت نقش رستم:
در متن پهلوی اشکانی واژه ایران به شکل »اَریان« و 

واژه ی ایرانشهر به شکل »اَریان خشتر« نوشته شده

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=17335   :کتاب  پیدایش و نقش دینکاران امامی در ایران نوشته اسماعیل نوری عال ازانتشارات شرکت کتاب

برگی از تاربخ :

* »منشأ پیدایش تقلید و روحانیِت شیعٔه صفوی و ولایت مطلقه فقیه«*
*همانگونه که هیچکدام از قزلباشاِن صفوی،ایرانی نبودند و سابقٔه اسکان 
در ایران نداشتند،فقیهاِن تشّیِع صفوی هم هیچکدام ایرانی نبودند و سابقٔه 

اسکان در ایران را نداشتند.*
*در پایاِن سلطنِت شــاه اسماعیل،شماری از ُملایاِن منطقٔه جبل عامل لبنان 
وارد ایران شــدند و  دستگاِه دینِی قزلباشان را در اختیاِر خودشان گرفتند تا 

تشّیِع نویِن صفوی را تئوریزه کنند.*
*مناطــِق کوهســتانِی جنوِب لبنان و نیز شــماِل ســوریه از دیربــاز مرکِز 
تجّمِع»ُغّلاِت شیعه« موسوم به رافضی بود که همواره در اقلیت بودند و زیِر 

سلطٔه حکاِم ُسّنی میزیستند.*
*شام از نظِر تاریخی مرکِز فعالیِت پیرواِن مذهِب تندرِوِی َحنَبلی بود.*

*شیعیاِن شــام چون نمیتوانســتند از آزادِی کامِل مذهبی برخوردار باشند 
به حالِت واکنشِی تند در برابِر َحنَبلیاِن رانده شدند.*

*در نتیجه در دوراِن ممالیک،در مناطِق کوهســتانی و عمدتًا مسیحی نشیِن 
لبنان که پناهگاِه گریختگاِن شــیعه بود،یک«تشّیِع شدیداً ُسّنی ستیز« شکل 
گرفت که »انتسابش به َتَشّیِع اثناعشری«بود ولی«ماهّیتش رافضی«بود و در 

دگرستیزی از َحنَبلیان نیز گوِی سبقت ربوده بود*
*با اشغاِل شام توســِط ترکاِن عثمانی سیاسِت شیعه ستیزی دنبال شد و هر 
شیعه  ای در هرجا که بود«بالقوه هواداِر شاه اسماعیل«بشمار آمد.بسیاری از 
رهبراِن شــیعیاِن شام مجبور به ترِک وطن شدند و چون شنیده  بودند که در 
ایران یک دولِت شیعه بر سِر کار است به ایران روی آوردند تا همٔه کینه هاِی 
تاریخی که از ُســّنیان در دل داشتند را با خوِدشان به ایران آورده،تئوریزه و 

تدوین کنند.*  
*در ایران پیش از صفویان، هیچ فقیِه شیعٔه اثناعشرِی ایرانی وجود نداشته 
است.* *کافیست که نگاهی به نامهاِی فقیهان و ُمَفسراِن شیعٔه دوازده امامی 
از آغاز تا تشــکیِل سلطنِت قزلباشان بیافکنیم تا بدانیم که در میاِن آنها حتی 
یک ایرانی وجود ندارد بلکه همه عرب و عمدتًا از قبایِل کوفه یا از بومیاِن 

عراقند.*  
*محمدبن یعقوب ُکِلینی از َیَمنی تباراِن عراق،متولد و بزرگ  شــدٔه عراق و 

مقیِم بغداد بود*
*شیخ صدوق از عربهاِی َیَمنی تباِر قم بود*

*شیخ مفید از بومیاِن جنوِب عراق بود*
*شیخ طوسی و شیخ طبرسی نیز عرب تبار بودند که خاندانِشان از عراق به 

ایران آمده بود.*
* در ایران ماقبِل صفوی،از شــیعٔه اثناعشــری خبری نیست، مگر در قم و 
کاشــان.* *عرب تبارهاِی پارسی  زبان شدٔه قم و کاشان،شیعٔه دوازده امامی 

بودند و مذهبی نزدیک به مذهِب قزلباشان داشتند.*
*با روِی کار آمدِن شــاه طهماســب،قبایِل مختلِف قزلباش بر ســِر تقسیِم 
َخیراِت کشــوِر ما در میاِن خوِدشان به رقابت افتاده بودند.چون عرب هاِی 
عراقی، لبنانی و اِحسایی وارِد ایران شدند و رهبرِی دینی را به دست گرفتند*

*هرکدام از سراِن قزلباش،یکی از آنها را در دامِن حمایت گرفت.در نتیجه 
میاِن عربهای تازه  وارد رقابِت گسترده ای آغاز شد.سرشناستریِن آنها شیخ 
علی ابن عبدالعالی َکَرکی اهِل َکَرک در جنوِب لبنان،امیر نعمت الّله اهِل ِحّله 
و شیخ ابراهیم اهِل َقطیف بودند.در نهایت،دستگاِه دینی و قضایی و سازماِن 
اوقاِف ایران بد سِت شیخ َکَرکی و یاراِن لبنانی اش افتاد.َکَرکی که ادعاِی نیابِت 

اماِم غایب را داشت قزلباشان را با اصطلاِح »نایِب امام«آشنا کرد و تعریفی که 
از »نایِب اماِم غایب«داد چنان بود که بر خوِد او مصداق می یافت.*

*شیخ َکَرکی دســتگاِه دینی و قضایی و اوقاِف کشــوِر ایران را در انحصاِر 
عربهاِی تازه  وارِد لبنانی قرار داد.*

*اینگونه،ایران بدســِت مردمی افتاد که هیچ ســهمی در تمدِن خاورمیانه 
نداشــتند و همواره در حاشیه هاِی تمدن زیســته بودند یعنی ترکاِن آمده از 

بیابانهاِی آناتولی)ترکیه(و َعَرباِن آمده از روستاهاِی جنوِب لبنان.*  
*شیخ َکَرکی و لبنانیان به سراِن قزلباش و شاه طهماسِب نوجوان فهماندند 
که«ســلطنِت حقیقی از آِن اماِم غایب اســت و پادشــاه باید سلطنتش را از 

معصوم دریافت دارد تا مشروعیت داشته باشد.«*
*در نتیجه براِی نخستین بار در تاریِخ ایران،«مقاِم مرجعیِت شرعی«به گونه  
ای که اکنون میشناســیم توسِط شیخ َکَرکی ابداع شــد  و این عقیده تدوین 
گردید که بدوِن اذِن مرجع که نمایندٔه معصوم است هیچ سلطنتی مشروعیت 

ندارد.*
*کسانیکه میگویند»ولایِت فقیه«یک صیغٔه نوظهور 
اســت که در سدٔه اخیر ابداع شــده،از این جریانها 
آگاهی ندارند.* *ولایِت فقیه را نخستین بار در تاریِخ 
ایران شــیخ َکَرکی ابداع کرد و  خودش ولِی فقیه در 
ســلطنِت شــاه طهماسب شــد و منبع مشروعیِت 

سلطنِت او شد.*
*اینگونه بود که ُمّلاهاِی آمده از جنوب لبنان،شریِک 
ســلطنِت قزلباشان شــدند و  براِی نخستین  بار در 
تاریِخ ایران،یــک حاکمیِت دوگانه ایجاد گردید که 

براِی همیشه ماندگار شد.*
*تا پیش از دوراِن صفوی، مسلماناِن ایران آموخته 
بودند که  عقاید و باورها را بشــنوند و بســنجند و 

بهترینش را برگزینند.*
*اما از وقتیکــه فقیهاِن لبنانی وارد ایران شــدند و 
دستگاِه دینِی قزلباشان را قبضه کردند، یک عنصِر 
نوینی وارِد دستگاِه فکرِی ایرانیان شد بناِم تقلید.* 

*تقلیــد در فرهنــِگ ایرانی وجود نداشــت زیرا با 
فرهنــِگ اصیــِل آزاداندیش و خردگــراِی ایرانیان 

درتعارض بود.*
*مرجِع تقلید کــه از لبنان آمده بود بــه مردِم ایران 
حکم کرد کــه دینِ تان و باورهاِیتــان را باید از من 
بشنوید و از من بیاموزید و از من بگیرید؛خوِدتان 
حِق فکــر کردن و برگزیــدِن عقیــده و باوِرتان را 
ندارید،زیرا شما نمیدانید و من میدانم،زیرا نمایندٔه 
خدا و نمایندٔه اماِم معصوم و ارائه  دهندٔه احکاِم دین 

خدا منم.*  
*اینگونه بود که مقدمٔه تعطیِل فکر،که نتیجٔه ممنوع 
بودِن تفکر براِی انتخاب بود در ایران آغاز گردید.*

*امتناِع تفکر،نتیجٔه حتمِی پیدایِش تقلید بود.*
*آمده گان از لبنان به مردِم ایران حکم میکردند که ما 
فقها می اندیشیم و میگوئیم و شما ایرانیها بشنوید و 

اطاعت کنید و بی پرس و جو بکار بندید.*
 *شــیخ َکَرکی صدها نفر را با عنواِن فقیه از لبنان به 

ایران آورد،وارِد دســتگاِه دینی کرد و کِل دستگاِه دینِی ایران بدسِت لبنانیها 
ســپرده شــد.از آن  پس تا پایاِن دوراِن صفوی،هرچه فقیِه شــیعه در ایراِن 

صفوی میشناسیم فرزندان و نواده گان همین لبنانیان بودند.*
* بر هر فقیِه نامداِر دوازده امامی دوراِن صفوی و منسوب به شهرهاِی ایران با 
لقبهائی همچون استرآبادی،قزوینی، سیستانی،اردبیلی،تبریزی و... دست 
بگذاریم وقتی ریشه اش را میکاویم می بینیم که به یکی از این لبنانیها یا یک 

عراقی خواهد رسید.*.
*منبع: قزلباشان در ایران*

*نویسنده: امیرحسین خنجی*
*اینها واقعیتهایی است که هموطنان باید بدانند و تاریخ را دوباره و چند باره 

باید مطالعه کرد و فهمید*...

منشأ پیدایش تقلید و روحانیت شیعٔه صفوی و ولایت فقیه

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=17335
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
سرمقاله ایرانشهروند: ستون یا سوالخ دموکراسی؟

بعد از جنگ جهانی اول و با ظهور مطبوعات کاغذی و بعدشم اختراع رادیو، 
اطلاع رسانی و تبلیغات تبدیل به بزرگترین و تاثیرگذارترین ابزار روی افکار 
عمومی شد ... تولد رسانه ها و فعالیت هاشون این نوید رو به آزاد اندیش 
ها و هواداران دموکراسی داد تا امیدوار باشن که مطبوعات به عنوان یکی از 
ستون های دموکراسی برای محافظت از اون استفاده و باعث اطلاع رسانی 
و روشــنگری بین مردم بشه و مچ صاحبای زور و قدرت رو باز بکنه و یه 

جورایی جلوی فساد و خلاف رو بگیره ... 
... اما با گذشــت زمان، احزاب، سیاسیون و قدرت طلب ها به این نتیجه 
رسیدن که آقاجان این رسانه ها چه چیز خوبی هستن که باهاش میشه دهن 
مخالف ها رو سرویس کرد و نقشه های سیاسی و عقیدتی مون رو باهاش 
پیش برد چون برای مردم عادی، مدیاها حکم وحی منزل رو دارن  ... خب 
ســرمایه دارهام شروع کردن ســرمایه گذاری های سنگین تا بتونن قدرت 
تبلیغاتی بیشــتری برای بیزنس و اهداف اقتصادی شــون داشته باشن ... 
این پیوند نامیمون بین سرمایه داری و سیاست باعث شد تا پیش از جنگ 
جهانی دوم، آلمان نازی به عنوان یکی از اولین حکومت های تمامیت خواه 
که به اهمیت تبلیغات پی برده بود، با تمام قدرت از این ســلاح مخوف بر 
علیه آزادی اندیشه استفاده بکنه و اول ملت آلمان رو مسخ و تسخیر کنه و 
بعدشــم اروپا رو به گاو فنا بده ... بعد از جنگ دوم جهانی، کمونیست ها 
و سوسیالیســت ها هم به ارزش زیاد تبلیغات پی بــردن و اول روی مردم 

خودشون و بعدشم روی تفکر مردمان دیگه شروع کردن به اثرگذاری ... 
اما آمریکا ... توی این کشــور، گره خوردن ســرمایه داری با سیاســت و 
احزاب، کار رو خیلی پیچیده تر کرد ... با اختراع تلویزیون به عنوان قوی 
ترین رسانه و قدرت گرفتن کمپانی های سینمایی و سرگرمی به خصوص 
در هالیوود، دوستان ســرمایه دار امریکایی، سرمایه گذاری سنگینی روی 
مدیاها کردن و ازشــون برای شستشــوی مغزی و قبولوندن هر چیزی که 
خودشــون یا حزبشــون می خواد رو به مردم پی گرفتن ... هر چی بیشتر 
به امروز نزدیکتر میشــیم، با اومدن شبکه های اجتماعی و راه های جدید 
تبلیغی، این به اصطلاح ستون دموکراسی بیشتر تبدیل شده به سولاخی که 
دموکراسی رو داره تو خودش محو میکنه ... توی این روزا آقایون مدیاها یا 
دارن فیک نیوز و دروغ پراکنی میکنن یا داستان سرایی و سوژه سازی میکنن 
یا بیرحمانه به رقیب سیاسی یا هر کی دیگه که باهاش حال نمیکنن حمله 
میکنن یا سانسور میکنن یا از کنسل کالچر استفاده میکنن ... وقتی میبینی 
آقایون رسانه ها حتی به خودشون و هم حزبی هاشون و هموطناشونم رحم 
نمیکنن، می خوای باور کنیم همه حرفا و تبلیغاتشــونو و اینکه می خوان 

لطف در حق مردمان کشورای دیگه بکنن؟؟؟ 
میگن مطبوعات آزاد این ســتونو میسازه ولی اگه شما تونستی یه رسانه بی 
طرف تــو کل دنیا به خصوص امریکا که مهد دموکراســی غربه پیدا کنی، 
جایــزه داری ... یارو اومده ســال 2018 یه مقاله من دراوردی در مورد یه 
فیک گزارش ارتباط دولت پرزیدنت ترامپ و روسیه توی نیویورک تایمز 
نوشــته و به خاطر این دروغ بزرگ حتی جایزه پولیتزر هم گرفته!!! حالا که 

رســما معلوم شــده که اون فیک نیوز که به خاطرش چهار سال تموم دهن 
رییس جمهور وقت ایالات متحده رو ســرویس کردن، از اســاس دروغ و 
توهم بوده، هیچکدوم از آقایون فیک نیوز دروغگو نیومدن از مردم معذرت 
خواهی بکنن و جایزه فیک پولیتزر رو هم از اون روزنامه نگار شــیاد پس 

بگیرن!!!
... آقایون مدیا خیلی راحت دروغ میگــن، بعدش روی اون دروغ خیمه 
میزنن و تبلیغات سنگین میکنن، اگه جواب داد و به اهدافشون رسیدن که 
هیچی، جشــن نابودی رقیب رو میگیرن و تمام اما اگه موفق نشدن، بدون 
اینکه خم به ابرو بیارن یه سری دروغ و دغل دیگه جور میکنن که دروغای 
قبلی رو ماست مالی کنن یا خیلی شیک دیگه اصلا به روی مبارکشونم نمیارن 
و بی سر و صدا از کنار موضوع رد میشن ... آقایون ستون دموکراسی بعد از 
این، اگه با یکی حال کنن میرسوننش به عرش اعلا و اگرم با کسی حال نکن، 

مادر و خواهر اون بیچاره رو به هم پیوند ژنتیکی میزنن و خلاص!
از این سولاخ واقعی دموکراسی تا حالا خیلی جاهای دنیا نیش خوردن و به 
خاک سیاه نشستن )یکیش ما ایرانیا و ماجرای فرو کردن خمینی و جمهوری 
اسلامی به ما تحت ما، مردم ایران، با همین رسانه های شارلاتان غربی!!!( و 
هنوزم مشــغول به شغل شریف دروغگویی هستن و از رو هم نمیرن چون 
پشــت همه اینا یا ســرمایه دارای گردن کلفت هستن )مثلا واشنگتن پست 
آمازون یا فاکــس نیوز متعلق به کمپانی هالیوودی فاکس قرن بیســتم!( یا 
سیاســیون پر قدرت )مثه ســی ان ان که کیهان و صدا و سیمای دموکرات 
هاس رسما!( ... نمونه های زیادی از این سولاخ گشاد دموکراسی هستش 
... مثلا همین قضیه این روزای اوکراین! چند وقته که آقایون رســانه های 
جریان اصلی آمریکا )اکثرا بــا گرایش دموکرات!( همزمان با دولت بایدن، 
هر چند دقیقه یه بار به ملت ســیخ میزنن که دیروز، امروز یا فردا روسیه به 
اوکرایــن حمله میکنه ... انقدر هم با اطمینان اینو میگن که بعضی وقتا آدم 
فکر میکنه ممکنه روسیه و اوکراین الان توی یه دنیای دیگه مشغول جنگ 
و کشــتار هستن و آقایون رسانه ها و بایدن فقط میتونن اخبار جعلی جنگ 
جعلی روســیه و اوکراین رو منتشر کنن و با حماقت عجیبی هم پافشاری 
میکنن که اگه امروز حمله نکنه تا چند روز دیگه حتما حمله میکنه ... یارو، 
روســیه، حدود صد و پنجاه هزار نیرو توی مرز اوکراین گذاشته، اونوقت 
آقایون ناتو و امریکا با کلی اهن و تلپ می فرمایند ســه هزار نیرو فرستادن 
به کشورهای دیگه ناتو )نه اوکراین( تا ازشون در برابر حمله ارتش روسیه 
محافظت کنن ... یعنی واقعا یه وقتایی به عقل خودم یا این دوستانی که با 
آب و تاب این جفنگیات رو تو حلق ما مردم میکنن، شک میکنم ... یکی 
یا یکی یکی هایی دارن این وسط دروغ میگن مثه سگ )با عرض پوزش از 

تمام سگ های باوفا و دوست داشتنی!( ... 
... خلاصه کلوم این که خیلی از آقایون مطبوعات و رســانه های دیروزی 
و امروزی، خالی بند تشــریف دارن و از حالت یک ستون محکم و کلفت 
دموکراسی به یک سولاخ گل و گشاد تبدیل شدن که هم دموکراسی رو توش 
غیب میکنن و هم آزادی اندیشــه و گردش اطلاعات درســت رو ... و هم 

اعتبار و آبروشونو )اگه داشته باشن البت( ...     

برگزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
عاقا ی سوال برا من پیش اومده.

حالا کاری نداریم ب گرونی و ارزونی.
کاری نداریم ک چیپسا همش شده باد

کاری نداریم ک لواشکا نازک شده
کاری نداریم ک دوغا همش شده آب.

سوال من اینه که اینا چطوری تخم مرغا رو کوچیک کردن؟!
*********

ما مردا ســلمونی که میریم، همینکه طرف شاهرگ مون رو نزنه راضی ایم 
ازش وگرنه که مدل موهامون خودش دو هفته بعد درست میشه…

*********
خداوندا این بنده حقیر احساس میکند اگه خیلی پولدار باشد انسان بهتری 
خواهد بود، اگر صلاح می دانید سرنوشــت مرا دوباره مورد بررســی قرار 

دهید!
*********

یه مدت شایعه شده بود آنجلینا جولی میاد ایران
من دو ماه چیزی نخوردم که شبیه کودکان سومالی بشم منو به فرزندی قبول 

کنه!!!
*********

ولم کن مامان
– ولت کردم که اینطوری شدی !

مکالمه ای که ماهی یک بار بین تمام مادران و فرزندان اتفاق میوفته!
*********

میگن عطر ندید به طرفتون، جدایی میاره. ولی در مورد من عکس جدایی 
میاره. واسه هر کسی عکسمو فرستادم، رفت دیگه اصن جوابمو نداد نامرد.

*********
یادش بخیر ..

قبلًا زن ها ازخواب بیدار میشدن ڪتری رو میذاشتن رو گاز …
الان بیدار میشن ؛ گوشیشونو میذارن تو شارژ ..

*********
از معدود بچه هایی بودم که وقتی ازم میپرسیدن میخوای در آینده چی بشی؟ 

آروم لبخند میزدم و میگفتم هیچی،نمیدونم.
و از معدود افرادی هستم که به اون حرف کودکیم رسیدم!!!*********
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
18 فوریه تا  24 فوریه ) 29 بهمن تا 5 اسفند (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

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

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

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

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی

 در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013

 bidari2@hotmail.com

 جمعه ۲9 بهمن   //  ۱8 فوریه

1352 خورشیدى ) 197۴ میلادى(
اعدام خسرو گلسرخى شاعر و نویسنده مارکسیست 

تالیفــات: اى ســرزمین مــن، بیشــه بیدار و خســته تر 
ازهمیشه)مجموعه آثار( در شرکت کتاب موجود است.

1379 خورشیدى ) 2000 میلادى(
درگذشــت نادرنادرپور شــاعر برجســته معاصر در لس 

آنجلس
شرکت کتاب مجموعه کامل اشعار نادرپور را دردو جلد در 

بیش از 1۶00 صفحه منتشر کرده است.

شنبه 3۰ بهمن   //  ۱9 فوریه

1328 خورشیدى ) 1950 میلادى(
زاد روز محمد شیرى، بازیگر سینما

نقش آفرینى در فیل مهاى، حلقههاى ازدواج ) 1388 (،تلافى ) 138۶ (،شبى درتهران ) 138۶ 
(،ملودى ) 138۶ (،دم صبح ) 138۴ (،شمعى در باد ) 1382 (،بالاتراز خطر ) 1375 (،آخرین مهلت 

) 13۶8 (،دخترم سحر ) 13۶8 (،سامان ) 13۶۴ ( وسریال ش بهاى برره.
برخى از این آثار در شرکت کتاب موجود است.

1329 خورشیدى ) 1951 میلادى(
زادروز شهرام ناظرى- خواننده معاصر موسیقى سنتى در کرمانشاه

مرکز موسیقى و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب مجموعه کامل سی دی هاى اصل شهرام ناظرى 
را دراختیار دارد.

1338 خورشیدى ) 19۶0 میلادى(
سفر محمدرضاشاه پهلوى به پاکستان

13۴1 خورشیدى ) 19۶3 میلادى(
درگذشت حسین خیرخواه - بازیگر تئاتر در برلین

135۶ خورشیدى ) 1978 میلادى(
سپهبد اسکندر آزموده استاندار آذربایجان برکنار شد و ارتشبد جعفر شفقت قائم مقام ستاد بزرگ به 

استاندارى آذربایجان منصوب شد.
13۶7خورشیدى ) 1989 میلادى(

فیروز شیروانلو )متولد شهریور ۱۳۱۷، مشهد ( مترجم، مؤلف و از مدیران فرهنگی دورهدرگذشت  
پهلوی دوم در تهران. عضو کنفدراســیون محصلین و دانشــجویان ایرانی خارج از کشور ، متهم به 
نقش داشتن در ترور محمدرضاشاه پهلوی در کاخ مرمر ) 21 فروردین 13۴۴ خورشیدی(. پس از 
آزادی از زندان ) روز 5 آبان 13۴5 (  از کارهای شاخص او می توان به نقش .تأثیرگذارش در گسترش 

فعالیت هایکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد
1387 خورشیدى ) 2009 میلادى(

درگذشت فاطمه مورموزنیا معروف به مهرى مهرنیا، بازیگر با سابقه تلویزیون و تاتر و سینماى ایران 
در سن 82 سالگى در بیمارستان باهر تهران. وى متولد 130۶ در آلاشت سوادکوه مازندران بود. وى 
در بیش از ۴0 اثر سینمايى حضور داشته است. از جمله: کلاه قرمزى و پسرخاله، شازده احتجاب، 

ازدواج به سبك ایرانى، اتوبوس، روسرى آبى، مادر و....

یکشنبه ۱ اسفند  //   ۲۰ فوریه

1313 خورشیدى ) 1935 میلادى(
زادروز اسماعیل فصیح، نویسنده

آثار او شامل: تالیفات: استادان داستان، اسیر زمان، باده کهن، بازگشت به درخونگاه، پناه بر حافظ، 
تراژدى/کمدى ارس، تلخ کام، داستان جاوید، درد سیاوش،دل کور، زمستان ۶2 ، شراب خام، شهباز 
و جغدان، فرار فروهر، گردابى چنین هایل و لاله برافروخت و ترجمه ها: بازیها، خودشناسى با 

روش یونگ، رستم نامه، وضعیت آخر و ماندن در وضعیت آخر –موجود در شرکت کتاب
1337 خورشیدى ) 1959 میلادى(

 آخرین » تجلیل » از قمرالملوك وزیرى در رادیو تهران برگزار شد
صداى قمر در مجموع هاى با عنوان از قمر تا .....در مرکز موسیقى و فیلم ایران وابسته به شرکت 

کتاب موجود است
1393 خورشیدی )2015 میلادی(

درگذشت زاون قوکاسیان، منتقد، مدرس و فیلمساز ایرانی،  در سن ۶۴ سالگی در پی ابتلا به سرطان 
معده، در زادگاهش در اصفهان درگذشت.  او علاوه بر نگارش یادداشت و نقدهای سینمایی چندین 
عنوان کتاب در حوزه ســینما و ســینماگران تالیف کرد و در چند دوره از جشنواره های سینمایی در 
ایران، اتریش و ارمنســتان جزو هٔیت مدیره داوران بود. وی متولــد 1329 در اصفهان بود و فارغ 

التحصیل رشته شیمی.
1399 خورشیدی )2021 میلادی(

درگذشت امیراصلان افشار قاسملو )زاده ۳۰ آبان ۱۲۹۸ –  دیپلمات پیشین و نمایندٔه مراغه در دوره 
نوزدهم مجلس شورای ملی در فرانسه

دوشنبه ۲  اسفند   //  ۲۱ فوریه

1299 خورشیدى ) 1921 میلادى(
قواى قزاق به فرماندهى میرپنج رضاخان، در شاه آباد تهران اردو زد.

1303 خورشیدى ) 1925 میلادى(
تشــکیل جلس هى علنى مجلس شــوراى ملى، بــراى اعلام جمهوریت، که با اعتراض شــدید 

روحانیون علیه جمهوریت و سردار سپه، مواجه شد.
1308 خورشیدى ) 1930 میلادى(

درگذشت احمدشاه قاجار در حومه پاریس – فرانسه
1393 خورشیدی )2015 میلادی(

درگذشــت صادق طباطبایی به دلیل ابتلا به سرطان. وی از شخصیت های بسیار نزدیک به آیت الله 
خمینی و نخســتین معاون ساسی و اجتماعی وزارت کشور دولت موقت بود که مسولیت برگزاری 

همه پرسی نظام جمهوری اسلامی را در دو.ازدهم بهمن ماه 1358 به عهده داشت.

سه شنبه  3  اسفند     ۲۲ فوریه

1299 خورشیدى ) 1921 میلادى(
کودتاى میرپنج رضاخان پهلوى، صدور اعلامیه » حکم می کنم » حاكى بر فرمان برقرارى حکومت 

نظامى، از سوى میرپنج رضاخان
مرد اول یا دوم کودتا از دکتر » سید ضیا « شرکت کتاب، کتابى با عنوان صدرالدین الهى به مناسبت 

نودمین سال کودتا منتشر کرده است.
1330 خورشیدى ) 1952 میلادى(

زاد روز مجید نفیسى، شاعر و پژوهشگر
آثار مجید نفیسى، شاعر مقیم آمریکا در شرکت کتاب موجود است.

1350 خورشیدى ) 1972 میلادى(
درگذشت ابوالحس نخان اقبال آذرقزوینى )اقبال السلطان( هنرمند آواز ایران

1387 خورشیدى ) 2009 میلادى(
تحصن دراویش گنابادى، در اعتراض به تخریب محل اجتماعشان در اصفهان، مقابل مجلس شوراى 

اسلامى، در میدان بهارستان تهران
1393 خورشیدی )2015 میلادی(

درگذشت »آندرانیک آساطوریان« از آهنگسازان پیش کسوت موسیقی پاپ ایران، در سن هفتاد و سه 
سالگی در شهر لس آنجلس.

چهارشنبه  4  اسفند  //   ۲3 فوریه

129۴ خورشیدى ) 191۶ میلادى(
قشون روس کرمانشاه را تصرف کرد

1299 خورشیدى ) 1921 میلادى(
میرپنج رضاخان، از طرف ســلطان احمدشاه قاجاربه منصب سردارى و لقب سردارسپه، منصوب 

شد.
1337 خورشیدى ) 1959 میلادى(

زادروز لیلا فروهر، بازیگر سینما و خواننده ى ایرانى، مقیم کالیفرنیاى جنوبى از سال 1988
آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است

13۴8 خورشیدى ) 1970 میلادى(
اعتراض دانشجویان و اعتصاب کارگران تهران دربرابر افزایش بلیط اتوبوس، دستور محمدرضاشاه 

پهلوى براى رسیدگى به موضوع، و برگشت بهاى بلیط به میزانى که قبلًا بود.
1352 خورشیدى ) 197۴ میلادى(

طرح سراسر ایران منحل شد.
1388 خورشیدى ) 2010 میلادى(

ثبت جهانى نوروز در مجمع عمومى سازمان ملل
شرکت کتاب وب سایتى با نشانى :

www.IranianNewYear.com
راه اندازى کرده است که از چندین ماه پیش از فراررسیدن نوروز، سال تحویل  را اعلام مى کند.

1388 خورشیدى ) 2010 میلادى(
دستگیرى عبدالمجید ریگى مشهور به عبدالمالك ریگی زاده ، رهبر پیشین گروهى بنیادگرا و سني 
مذهب به نام جندالله بود؛ گروهى که در منطقه سیستان و بلوچستان به مبارزه مسّلحانه با حکومت 

فاشیستى شیعه مذهب جمهورى اسلامى ایران می پردازد.

پنجشنبه  ۵  اسفند   //  ۲4 فوریه

روز زن در ایران باستان.
1305 خورشیدى ) 1927 میلادى(

زادروز سیاوش کسرايى، شاعرکتا بهاى آرش کمانگیر، مهره سرخ، از خون سیاوش-منتخب سیزده 
دفتر شعر، گزینه اشعار سیاوش کسرايى،

مجموعه اشعار سیاوش کسرايى )از آوا تا هواي آفتاب(در کتابفروشى شرکت کتاب موجود است
1330 خورشیدى ) 1952 میلادى(

ساعت 12 و 17 دقیقه، بزر گترین کسوف تاریخ )تا آن زمان(، آسماِن تهران را تاریك کرد.
13۴5 خورشیدى ) 19۶7 میلادى(

زاد روز حسین مرتضاییان آبکنار، داستان نویس، در تهران
1358 خورشیدى ) 1980 میلادى(

درگذشت پرویز فنیزاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون او در این فیلمها  نقش آفرینى کرده است: 
اعدامى، سرخ پوستها، قدغن باغ بلور جمعه، بوف

کور، گوزنها، تنگسیر، قربون هر چى خوشگله، رگبار ، گاو ، خشت و آینه و سریا لهاى تلویزیونى 
دايى جان ناپلئون، سلطان صاحبقران

اکثریت این آثار در خانه موسیقى و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است.
1375 خورشیدى ) 1997 میلادى(

قتل ابراهیم زال زاده، ناشــر و سردبیر نشریه » معیار »  )از سرى قتلهاى زنجیره اى- به دستور خامنه 
اى و مصباح یزدى(

در رابطه با قتلهاى زنجیره اى شرکت کتاب کتابى با عنوان قتل فروهرها به کوشش حزب مرز پرگهر 
منتشر کرده است.

138۴ خورشیدى ) 200۶ میلادى(
درگذشــت دکتر عزالدین کاظمى از صاحب منصبان وزارت خارجه، نایب نخســت وزیر و وزیر 

دارايى در دوران صدارت دکتر محمد مصدق درتهران.
1385 خورشیدى ) 2007 میلادى(

درگذشت علیرضا اسپهبد، هنرمند نقاش معاصر، در تهران 
به علت عارضه ى سکته قلبى. وى متولد آذرماه 1330 
در تهران بود. وى از نقاشــان پیشــرو و مترقى ایران بود 
و از تبار نقاشــانى که مدرنیــزم را درمتن فرهنگ ایرانى 
و مسائل اجتماعى ایران ارائه کرده بود. علاوه برتابلوهاى 
متعــدد کتابى نیز به عنوان طــراحى و نقاشى علیرضا 

اسپهبد از وى برجا مانده است.
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بالا آمدن سطح اب های اقیانوس، تهدیدی جدی برای کرانه های کالیفرنیا 

آخرین مطالعه دولت فدرال امریکا که از سوی NASA انجام شده نشان 
می دهد تا ســال ۲۰5۰ دســت کم ۱ فوت آب اقیانوس ها در کرانه های 
کالیفرنیــا بالا می آید و گزارش نشــان می دهد کــه گرمایش زمین نقش 
اساســی در بالا آمدن سطح آب داشته و افزایش و گسترش آب های گرم 

در اقیانوس اســت و امکان جاری شــدن آب را به کرانه های ســاحلی 
با موج های کوتاه هموار می ســازد و این خطــری جدی برای مطالعه و 
برنامه ریــزی در آب های غرب آمریکا در کالیفرنیا تلقی می شــود. باید 
اشاره کرد که تصاویر ماهواره ای، به بررسی این شرایط گواهی می دهند.
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