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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

306306

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

ketab1@ketab.com

وام های کرونا 
یاری بالعوض از سوی دولت 

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

تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

در صفحات دیگر:

شیرین عبادی
کورش سلیمانی )زم(

صفحه ۲

خانه تکاني دلها

دومین سخنرانی سالیانه
 گوین نیوسام برای ۲ مجلس

 ایالت کالیفرنیا

5 سال زندان برای
 FBI  مامور ساختگی 

بازگشت زوج جوان آمریکایی از 
اوکراین همراه با نوزاد خود

شکایت دادستان کل لوس انجلس 
از 3 شرکت 

برای آلوده سازی آبراه ها 

درخواست برای کاهش
 بهای بنزین در کالیفرنیا

مالیات امالک سالمندان و
 انباشت درخواست های بررسی

تقدیر خانم دکتر ندا مهربانی
 از بیمار سرطانی در 
شبکه های اجتماعی

تقویم و یلوپیج جیبی ایرانیان آنالین منتشر شد
شــرکت کتاب تقویم و یلوپیج ایرانیان آنالین را در 
مجموعه ای 3۲۰ صفحه ای منتشر کرد. این مجموعه 
که هر ساله از سوی شرکت کتاب منتشر می شود شامل 
تقویم ۴ گانه خورشیدی ، میالدی ، عربی و عبری است. 
رویدادهایی که هر ساله مورد توجه باورمندان مذاهب 
گوناگون شامل اسالمی، زرتشتی،  یهودی، مسیحی، 
بهایی و خدا نایاوران است در تقویم شرکت کتاب که 
در چهار چوب اندیشه کوروش بزرگ که رواداری را 
در امپراتوری هخامنشی نهادینه کرد، حضوری مستمر 
دارد. رویدادها و جشن های ملی ایرانیان و هم چنین 
روزهایی که   ایرانیان قهرمان داخل کشور حکومت 
استبدادی اسالمی را به چالش کشیده اند دراین تقویم 
گنجانده شده اند. این روزها شامل روز جان باختن ندا 
آقا ســلطان ) ژاندارک ایرانی(، جنبش دی ماه ۱3۹۶، 
خیزش آبان ماه ۱3۹۸ و روز دادخواهی ایرانیان که از 
سال ۱۴۰۰ در این تقویم درج شده است جایگاههای 
ویژه خــود را دارند. مجموعه یلوپیج جیبی مجموعه 
ای از کســب و کارهای  ایرانی  است که اکثریت در 
جنوب کالیفرنیا اشــتغال دارند. یلوپیج جیبی ایرانیان 
در گوگل پلی به صورت رایگان در دسترس است و 
قابلیت جستجو search در آن به آسانی انجام می شود. 
از لینک زیر می توانید برای ورود و اســتفاده از این 

مجموعه استفاده کنید.

واکنش فدراسیون یهودیان ایرانی به تشنج در 
مجتمع فرهنگی نصح در بورلی هیلز

بیانیه ی از سوی فدراسیون یهودیان ایرانی در لس 
انجلس در خصوص تشــنج در مجتمع فرهنگی 
نصح در بورلی هیلز صادر شده و امضای خانم 
سوســن عزیززاده پرزیدنت و منوچهر نظریان 
رییس هیات امنا را در بر دارد که متن کامل آن 

به شرح زیر است: 
در چند ماه گذشــته، ما شاهد یک واقعه  تاسف 
بار در یکی از گرانقدرترین مؤسســات جامعه 
خود بوده ایم. همانطور که اکثر اعضای جامعه 
ما احتماال شنیده اند، اختالف نظر عمیقی است 
که بین تعدادی از اعضــای هیئت مدیره مرکز 
فرهنگی آموزشی نصحهیل  و اکثریت قریب به 

اتفاق اعضای آن بروز کرده است، این اختالف 
ســبب به غلیان آمدن آشکار احساسات شده  و 
خصومت ها را عیان کرده و منجر به تحقیر کردن 

آشکار  یکدیگر شده است. 
شنبه پیش یعنی 5 مارچ ۲۰۲۲ خشم به تشنجی 
ختم شــد که خدمات کنیسا و نیایش مرسوم  را 

مختل کرد و باعث شــرم و اندوه کل جامعه ما 
شد. آنچه برای ناظران امر روشن بوده و هست  
این بود که تقریبًا کل جماعت با سیاست هایی 
که توســط آن تعداد انگشت شــمار از افراد، 

تحمیل شده بود مخالف بودند.
ران  بنیانگــذا

اتحادیه ناشران کتاب روسیه اعالم کرد:
 »جنگ باید فورًا متوقف شود و آغاز کنندگان و شرکت کنندگان تجاوز نظامی 

باید از رتبه ها و عناوین خود محروم شوند و به عدالت سپرده شوند
چند روز پس از اینکه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تهاجم به اوکراین را 
با حمالت زمینی، دریایی و هوایی آغاز کند، اتحادیه ناشران کتاب، کتابفروشان، 
ویراستاران، مترجمان، منتقدان، تصویرگران، طراحان، حروفچین ها، مصححان، 
چاپخانه ها، کتابداران و کتابفروشان روسی ، اعتراضی بیانیه ای را در اعتراض 

به جنگ صادر کردند. 
در بیانیه این گروه آمده اســت: »جنگ باید فوراً متوقف شود و آغاز کنندگان 
و شــرکت کنندگان تجاوز نظامی باید از درجه و عناوین خود خلع شوند و به 

عدالت سپرده شوند.«
کتاب یکی از اشکال اصلی حفظ و انتقال تجربیات بشری است. و تمام این تجربه 
انباشــته شده در طول قرن ها به ما می آموزد: جنگ یک جنایت است و ارزش 

زندگی انسان بی قید و شرط است. جنگ باید متوقف شود!«
جامعه نشر بین المللی نیز به همین ترتیب واکنش نشان داد. به گفته اندرو آلبانیز، 
نویسنده ارشد هفته نامه ناشران، Publishers Weekly ، انجمن بین المللی قلم 
، فدراسیون ناشران اروپایی، شورای نویسندگان اروپا و بسیاری دیگر برای پایان 

دادن به درگیری ها درخواست کردند.
او به کریســتوفر کنالی از CCC می گوید: »سازمان دهندگان نمایشگاه های 
کتــاب در لندن و بولونیا همکاری با همه نهادهای دولتی روســیه را به حالت 
تعلیق درآورده اند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنین اعالم کرد که همکاری 
با نهادهای دولتی روســیه که مسئول سازماندهی غرفه جمعی روسیه هستند را 

تعلیق می کند.

ادامه مطلب در صفحه ۲
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تصویر هفته:                                                     کورش سلیمانی )زم(                   

شیرین عبادی
صبح زود روز پنجشنبه دهم مارس، وقتی با دلخوری از خواب بیدار شدم 
و رادیو را روشن کردم وباور بفرمایید که شنیدن گفت گوی فارسی برایم 
عجیب بود، بعد متوجه شدم که خانم شیرین عبادی مشغول ذکر مصیبت 
با خبرنگار شبکه NPR است و با دلی پرخون از آن چه  که بر او گذشته 

بود، سخن می گفت.

خانم عبادی می گفت که به حکم وظیفه و وجدان وکالت کسانی را که سر 
ناسازگاری با رژیم را داشته اند پذیرفته است.

بله، خانم عبادی در سفر خارج ایران بوده. اگر )غلط نکنم اسپانیا( که به 
او اطالع می دهند که چه نشســتی که اگر پایت به ایران برسد باید اشهد 
خود را بخوانی،پس بنابر ایــن همان به که همان جا بمانی و خود را به 

خطر نیندازی.

رژیم جمهوری اســالمی که برای بازگشت او به خاک وطن روزشماری 
می کرد، با پی بردن به این ماجرا به ســراغ شوهر شیرین رفت و برای او 
دامی پهن کرد که او )یعنی همون شوهر شیرین خانم( با کله در آن افتاد.

اتاق فکری جمهوری اسالمی از یک پرستوی پری پیکر خوش بر و روی 
باال بال بهره گرفت و او را سر راه شوهر شیرین عبادی قرار داد و خالصه 
کالم که کار به جاهای باریکی کشید که امیدوارم بنده )بنده یعنی خود 

من( را از شرح و توصیف ماجرا معاف بفرمایید.

خالصه که بعد از مدتی رژیم به ســراغ شوهر بخت برگشته می آید و او 
را به زنای محصنه متهم و مجازات سنگسار را برایش تعیین می کند مگر 
اینکه او )یعنی همون شوهر( همسر سفر رفته خود را به ایران برگرداند و 
او را بی اعتبار و سه طالقه کند و بقول امروزی ها، او را درست حسابی از 

حیض انتفاع بیندازد. که اینطور هم شد.

ولی ماجرا بدین جا خاتمه نیافت )یعنی تمام شد!( رژیم به این نتیجه رسید 
که شیرین عبادی هنوز آنطور که می باید از حیض انتفاع نیفتاده و باید او 
را درست حسابی از حیض انتفاع انداخت. بهمین جهت بقول یک شاعر 

معروف که نمی دانم کیست »طرحی نو درانداخت«.

بله هم میهنان، چشــمتان روز بد نبیند، برای او دستک و دنبکی درست 
کردند که نگو و نپرس! برای او اینطور شــایع کردند که شیرین عبادی با 
آنکه شوهر داشته، در سفر خارج با چند مرد نکره، نتراشیده و نخراشیده، 
رابطه های آنچنانی برقرار کرده است وبدین طریق خواسته بود که کسی را 
که از حق و حقوق قربانیان رژیم دفاع می کرد به سزای اعمالش برساند و 
حاال هم میهنان عزیز ما تا چه حد این شایعه ها را باور و پخش کرده اند، 

روحم خبر ندارد.

شرح حال شیرین عبادی

شــیرین عبادی در سال ۱۹۴7 میالدی مصادف با سال ۱3۲۶ شمسی در 
همدان بــه دنیا آمد )من حاال می فهمم لحجه همدانی خودش را از کجا 
گرفته!( و بعد از پایان دوره دبیرستان وارد دانشکده حقوق شد و بعد از 

مدت کمی پس از پایان تحصیل به مقام شامخ ریاست دادگاه نایل آمد.

ولی گمان می کنم که بعد از انقالب او را از این سمت کنار گذاشته اند.

شــیرین عبادی در ســال ۲۰۰3 برنده جایزه نوبل را ربود و افزون بر آن 
چندین و چند جایزه و دکترای افتخاری از دانشگاه ها و بنیاد های مهم دنیا 
دریافت کرده است و بدانید که در فرانسه خیابانی را به نام او کرده اند و 
کسی چه می داند شاید در ایران ما روزی روزگاری کوچه پس کوچه ای 

را به نام او کنند، ولی زیاد هم خوش بین نباشید.

کورش سلیمانی )زم(

 ادامه مطلب :واکنش فدراسیون یهودیان ایرانی به تشنج در مجتمع فرهنگی نصح در بورلی هیلز

کورش سلیمانی )زم(  فوریه ۲۰۲۲

Kourosh454@gmail.com

 FBI  5 سال زندان برای مامور ساختگی

دادگاه فدرال در آریزونا، مردی را که با پوشــیدن لباس ســاختگی FBI، با 
حقه بــازی خود را در کالیفرنیا و آریزونا، مامــور FBI جا می زد و از این راه 

درآمد به دست می آورد را محکوم کرد و 5 سال را در زندان خواهد گذراند. 
او که ایوان آیشو نام دارد و ۴۴ ساله است در شهر مدستو در کالیفرنیا و پیوریا 
در آریزونا در جامعه آسوری، با نشان دادن کارت تقلبی و پوشیدن لباس شبیه 

FBI و داشــتن اسلحه، وانمود می کرد که مامور FBI است و با دریافت پول 
می گفت می تواند خویشان آنها را با ویزای مهاجرت به امریکا بیاورد. 

او در دادگاه اعتراف کرد که آن لباسی را برای هالووین خریده بوده است. او در 
سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱7 از خانواده ها پول می گرفته است. 

فدراسیون یهودیان ایرانی-آمریکایی از نخستین پشتیبانان پایه گذار نصح 
بوده اند و از بدو تأسیس این سازمان از آن حمایت کرده اند. نصح  یک 
نهاد اجتماعی اســت و نباید تابع هوا و هوس چند نفر قرار بگیرد. مهمتر 
آن که  راو داوید شــوفط ، به پاس خدمات چند نســل از خانواده اش 
به جامعه ما، با رای متفق القول بزرگان و روســای مختلف ســازمانهای 
موجود ، و خاخام های مورد اعتماد جامعه ، جایگاه رهبر مذهبی  جامعه 
را کســب نموده است.  او  یک نهاد اجتماعی است و تعرض به جایگاه 

او، حمله به جامعه است.
در پرتو حقایق شرح داده شده باالست که ما از جامعه می خواهیم حمایت 
خود را از ربای داوید شــوفط  و نصح اعــالم کنند و از اعضای هیئت 
مدیره نصح می خواهیم به خواسته های اعضای  نصح  احترام بگذارند و 

تابع خواسته های منطقی آنان بشوند .
باشد که خداوند متعال عشق و برادری مشترک ما را بازگرداند.

یادداشت بیژن خلیلی در این خصوص: 
مجتمع فرهنگی نصح دارای یک اساسنامه غیر دموکراتیک است که اجازه 
می دهد ، روسای هیات مدیره قبلی بدون شرکت در انتخابات ، در هیات 
مدیره بعدی عضو شــوند  ، در نتیجه به عنوان مثال، امسال که قرار است 
انتخابات برای گزینش ۱3 نفر هیات مدیره برگزار شود ده نفر از روسای 
پیشــین به خودی خود به عنوان اعضای هیات مدیره جدید  منصوب و 
فقط ســه نفر افراد جدید می توانند به عنوان هیات مدیره جدید انتخاب 
شــوند و البته برای گزینش افرادی که کاندیدا شده اند اساسنامه ، وجود 

شــورای نگهبانی را پیش بینی کرده اســت که کاندیداها را غربال کند 
و در حقیقت ، کاندیداها باید از صافی این شــورا بگذرند که خود آن 
شورا گزیده هیات مدیره است. ) این شورای نگهبان، ما را به یاد نظارت 

استصوابی شورای نگهبان جمهوری اسالمی می اندازد (.  
ما خوشبختانه به علت حضور در امریکا در یک نظام دموکراتیک زندگی 
می کنیم که حتی برای بسیاری از نهادهای انتخابی ، محدودیت کاندیدا 
شــدن وجود دارد چه برســد عده ای برای خــود منصبی و جایگاهی 
همیشــگی و ابدی قائل باشند. ریشــه اختالفات در نصح، اساسنامه به 
شدت غیر دموکراتیک آن اســت که راو داوید شوفط را که همه ما می 
شناســیم که تالش می کند بین همه اتحاد ایجاد کند و نخستین درسی 
که می دهد درس رواداری و مدارا است را به تنگ آورده است. حضور 
این شخصیت استثنایی را باید در بین خود غنیمت بشماریم که علیه یک 
سیســتم غیر دموکراتیک به پا خاسته است و درخواست تغییر بنیادین آن 
را نموده اســت. پشتیبانی از او یک وظیفه اخالقی، انسانی  و ملی است. 
مجتمع فرهنگی نصح ملک مشاع همه یهودیان ایرانی و یا حداقل کسانی 
اســت که عضو این مجتمع هستند و هیچ کس  و هیچ نهادی حق ندارد 

حقوق دموکراتیک آن ها را زیر پا بگذارد.   
برخی پیشــنهاد کرده اند  که باید خصوصی موضوع حل شود . مدارای 
در این مورد در همه سال های گذشته موضوع را وخیم و با گذشت زمان 
وخیم تر کرده است، به هیچوجه نباید به این روند غیر دموکراتیک اجازه 

ادامه حیات داد. 
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کمتــر رویداد مهم سیاســی 
را می تــوان در تاریخ معاصر 
ایران ســراغ گرفــت که به 
اندازه انقالب اســالمی مورد 
تحریف قرار گرفته باشد. چه 
از ســوی موافقیــن و چه از 
ســوی مخالفین آن. موافقین، 
لبــاس ایدئولوژیکی که بعد 
را  گردید  انقالب حاکــم  از 
بر تــن آن کرده اند و به جای 
صرفًا  انقــالب  واقعیت های 
را  ایدئولوژیک شان  باورهای 
تبلیغ می کنند. در نقطه مقابل، 
مخالفین انقــالب قرار دارند. 
صف گســترده ای از ایرانیان 
که بواســطه کدورت شان از 

عملکرد نظام اســالمی بجز بغض و کینه هیچ روایــت دیگری از انقالب ندارند. از 
جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف مورد تحریف قرار گرفته عملکرد محمدرضا 
شاه پهلوی در ۳۷ سال سلطنتش باالخص رفتار وی در دوران انقالب می باشد. ج.ا 
او را دیکتاتوری وابســته به غرب و مزدوری بیش نمی داند که نه تنها هیچ گامی در 
جهت پیشــرفت 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 ایستاد 
و کشتار نمود. و زمانی هم که دید سرکوب دیگر فایده ایی ندارد از کشور گریخت. 
مخالفین انقالب برعکس او را رهبری وطن پرست، مستقل و ترقی خواه می دانند که 
تا می توانســت به کشــورش خدمت کرد. و وقتی هم که با مخالفت آنان )از روی 
ناآگاهی و توطئه غربی ها( روبرو شــد، حاضر به کشــتار 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 انقالب از وی 

ترسیم کرده اند.

دومین سخنرانی سالیانه
 گوین نیوسام برای ۲ مجلس 

ایالت کالیفرنیا
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در ساعت 5 پس از نیمروز سه شنبه ۸ مارچ، 

سخنرانی ساالنه خود را برای ۲ مجلس ایالت کالیفرنیا ایراد نمود. 
 CA state of Union این دومین سخنرانی سالیانه گوین نیوســام به عنوان

است. 
گوین نیوسام در حالی ســخنرانی خود را ایراد نمود که افزایش بهای بنزین 
و مالیات بر بنزین بر روی دســتاوردهای او شامل پایان دادن به دوران سخت 
کرونا و کمک مالی به مردم و کمک مالی برای پرداخت اجاره بها سایه سنگین 

انداخت. 
از ســوی دیگر، دموکرات های پیشرو به او انتقاد کردند که نتوانسته بیمه تک 

پرداختی و همگانی را با تصویب مجلس، اجرایی نماید.

بازگشت زوج جوان آمریکایی از اوکراین همراه با نوزاد خود

زوج جوانی که برای به دنیا آمدن فرزندشــان به اوکراین رفته بودند، همراه با 
نوزاد به کوستا میسا در ارنج کانتی بازگشتند و از سوی دختر کوچک و پدر و 

مادرشان مورد استقبال قرار گرفتند. 
این زن و شوهر که برای زایمان فرزندشان از سوی مادر نیابتی به اوکراین رفته 

بودند با حمله روســیه به اوکراین ناگزیر شدند تا فرزند نوزاد را برداشته و به 
امریکا بازگردند و مادر نیابتی را در اوکراین تنها بگذارند. 

اکنون آنها دل نگران مادر نیابتی فرزند خود در زیر بمباران ها هستند و در ۱5۰ 
مایلی شهر کی یف زندگی می کند.

شکایت دادستان کل لوس انجلس از 3 شرکت
  برای آلوده سازی آبراه ها 

 دادستان کل لوس انجلس، مایک فوئر از شرکت مون سانتو و ۲ شرکت دیگر 
به ســبب آلوده سازی آبراه های لوس آنجلس به مواد شیمیایی PCB شکایت 

نموده و درخواست غرامت برای خسارت های کنونی و آینده نمود.
در این شکایت که علیه شرکت های مون سانتو و سولوتیا و فارماسیا به دادگاه 

عالی لوس آنجلس ارائه شده، شرکت های یاد شده متهم هستند که با پسماندهای 
شیمیایی، آبراه های لوس انجلس را آلوده کرده اند که برای سالمت مردم خطر 
بسیار دارد و می تواند حتی سرطان زا باشد. در کنفرانس مطبوعاتی دادستان به 

میزان غرامت درخواستی اشاره نکرد. 



4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 306  MARCH  ,11 , 2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  306  - آدینه   11  مارچ  2022

213-573-9635

  در کانون خبر:

 ،۲۰۲۲ مارس   ۱۲ شنبه، 
به وقت  صبح   ۱۱ ساعت 
کنار هم  غرب آمریکا، در 
زندگی پُربار دکتر فضل اهلل 
روحانی را قدر می گذاریم. 

حضورتان تسالست...
نشانی فضای زوم:

https://us02web.zoom.us/j/810379
04927?pwd=KzJWeXYxb0tHeFY
2TGZFYk81bGVtZz09

 Meeting ID: 810 3790
4927

Passcode: 534613

هازلی کیست؟ 
نوشته: آزاده یگانه 

هازلی یکی از مدافعان سرســخت جمهوری اسالمی است که از تئوری های 
مزورانه »تفرقه بینداز و حکومت کن« دفاعی موذیانه و در پرده می کند.

اصل ۱۱ قانون اساسی چه می گوید؟ 
به حکم آیه کریمه »ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون« همه مسلمانان 
یک امت اند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را 
بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد. این اصل بر خالف 

اتحاد ملل مختلف بدون در نظر گرفتن عقاید مذهبی آنهاست . 
طبق ادعای مغرضانه هازلی اعتقادات مردم اوکراین بر حســب نوع حکومت 
تغییر پیدا کرده است. هازلی نتوانست حتی یک نمونه کوچک از سابقه اختالف 
عقیدتی بین مردم اوکراین را بیان کند که موجب جنگی داخلی بوده باشــد . 
هازلی دوران انســانیت را نفی می کند و مردم را شستشوی مغزی می دهد که 
فکر کنند میان مردم اوکراین نفاق عقیدتی وجود دارد . واقعیت اینست که روسیه 
همیشه چشم طمع به قدرت اقتصادی اوکراین داشته است و می خواهد ثروت 
اوکراین را ضمیمه ثروت روســیه کند تا قدرت نظامی و جهانی خود را بیشتر 
کند. هازلی حیله گرانه  دفاع جمهوری فاسد اسالمی از روسیه را مسکوت می 
گذارد . هازلی یک نژاد پرســت به تمام معناست که با یکی به نعل و یکی به 
میخ زدن ، از سیاستهای مکارانه روسیه و جمهوری فاسد اسالمی دفاع می کند 
. هازلی هرگز حمله روســیه به خاک اوکراین را محکوم نکرده است . هازلی 
کشورهای ناتو را مالمت کرد که چرا از مردم اوکراین دفاع نمی کنند ولی خود 
روسیه را برای حمله به اوکراین مالمت نکرد . همه ابر قدرتهای دنیا اعم از غرب 
و شرق در پی منافع اقتصادی خودشان هستند و ناتو هم برای دفاع از منافع هم 

پیمانــان خودش عمل می کند و کاری به کار منافع مردم اوکراین ندارد . هیچ 
ابر قدرتی  توجهی به قوانین حقوق بشر ندارد . هازلی از جمله کسانی است که 
با ایجاد انحراف اذهان عمومی،  ریشه اصلی اختالف های بین کشور ها  را بر 
مبنای اختالفات قومی و نژادی و مذهبی تجزیه و تحلیل می کند ولی واقعیت 
بر این قرار است که مردم دنیا بیشتر از این آگاه شده اند که بر سر عقاید مذهبی 
یکدیگر را در جنگ ها بکشــند و ریشه اصلی تمام این اختالفات دستبرد زدن 
به منابع ثروت کشورهاست تا ابر قدرتهای اقتصادی دنیا اعم از شرق و غرب 
بتوانند مردم جهان را بازهم بیشــتر و بیشتر استثمار کنند . هازلی مدافع مقاصد 
شــوم رژیم فاسد جمهوری اسالمی است که از اختالفات و تعصبات قومی و 
دینی و  مذهبی و نژادی مردم نا آگاه و متعصب ســوء استفاده می کند تا بتواند 
جنایات و خیانت های جمهوری اسالمی را موجه جلوه بدهد . هازلی باید بداند 
که حقوق بین الملل در خالف با نظرات نژاد پرستانه او هستند و تمام مردم دنیا 
اعم از هر قومیت و نژاد و رنگ پوســت و مذهب و دین دارای حقوق مساوی 

برای زندگی کردن را دارند .

تقدیر خانم دکتر ندا مهربانی از بیمار 
سرطانی در شبکه های اجتماعی

خانم دکتر مهربانی که مطب او در شــهر انســینو کالیفرنیا واقع است از 
این زن که به سرطان مبتال شــده و بر آن توفیق یافته  در شبکه اجتماعی 
Linkedin تقدیر کرده اســت. خانم مبتال به سرطان ، نوشته است » آیا 
می توانم یک میلیون الیک از شــما بگیرم. من به تازگی بر سرطان پیروز 

شده ام«.
خانم دکتر ندا مهربانی متخصص کایروپراکتیک اســت و در مطب ایشان 
امور طب ســوزنی و هم چنین فیزیوتراپی نیز انجام می شود. خانم دکتر 
مهربانی از هواداران تیم ملی فوتبال ایران است و در جریان مسابقات بازی 
های قهرمانی تیمهای ملی آسیا که در امارات متحده عربی در ژانویه سال 
۲۰۱۹ برگزار شــد یکی از یاری دهندگان به پخش زنده این مسابقات در 

آمریکا و کانادا بودهاند. 
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بهای بنزین در کالیفرنیا باالتر از 
هر ایالت دیگری در آمریکاست

گرچه در بودجه ای که گوین نیوســام در ماه ژانویه، برای تصویب به مجلس 
ارائه نموده، نشانی از افزایش مالیات بر بنزین نیست و کالیفرنیایی ها 5۴ سنت 
در هر گالن مالیات می پردازند و در ســخنرانی ســالیانه در دو مجلس، گوین 
نیوسام اشاره به بازپرداخت کمک مالی به کالیفرنیایی ها در مورد افزایش بهای 
بنزین نموده است، آنتونی رندون رئیس مجلس نمایندگان کالیفرینا و تونی اتکینز 
ریاســت دوره ای سنای کالیفرنیا مخالفت خود را با کاهش مالیات بنزین به او 
نشان داده اند و آن ها هوادار معافیت و کاهش مالیاتی همگانی هستند و نه کاهش 

مالیات بر بنزین.

پرداخت بیش از 4 میلیون دالر 
به مدیر پیشین دانشگاه ها در دوران گذار

 Cal State منتقدان، ازهیئت مدیره دانشگاه های
بــرای پرداخت بیش از ۴ میلیون دالر به عنوان 
حقوق و مزایا به گروه کوچکی از مدیران پیشین 
دانشگاه ها برای آسان سازی دوران گذار از یک 

مدیریت به مدیریت دیگر انتقاد کردند. 
برای نمونه در آخرین تصمیم برای دوران انتقال 
باید نگاه کرد به اســتعفای رئیس هیئت مدیره 
پیشین دانشــگاه های CSU، جوزف کاسترو 
پرداخــت ۴۰۰۰۰۰ دالر به او، زیرا پس از آن 
که معاون او به ســبب دست درازی جنسی به 
همگاران، متهم شده بود، او در دانشگاه فرزنو 
به این موضوع درســت رسیدگی نکرده و پس 
از گزینش برای ریاســت CSU، آن فرد را به 
 Cal State Fresno عنوان رئیس دانشــگاه

معرفی کرده است.

تالش قانون گذاران برای یافتن 
راهکار مناسب برای نام نویسی دانشگاه برکلی

قانون گذاران کالیفرنیا در تالش هستند تا راهکار 
مناسبی برای نام نویسی در دانشگاه برکلی بیابند 
تــا از عملکرد به دســتور دادگاه برای کاهش 
۲۶۰۰ نفری دانشجویان در کالس های حضوری 

در پاییز آینده پیشگیری نمایند. 
بر اساس الیحه ای که قانون گذاران امروز ارائه 
نمودند، به دانشگاه ها و کالج های دولتی ۱۸ ماه 
وقت داده می شــود تا دستور دادگاه را بررسی 
نمایند و کالس های حضوری را از نظر شــمار 
آنها در رابطه با محیط آموزشی و تراکم جمعیتی 

جامعه تنظیم نمایند. 
در صورت تصویب این الیحه و امضای گوین 
برکلی   UC دانشگاه فرماندار کالیفرنیا  نیوسام 
می تواند برای سال نخست به میزان اصلی خود 
یعنی پیش از 5۰۰۰ دانشــجو ثبت نام نماید و 

سپس در زمینه کاهش آن گام بردارد. 

دزدی قطعه های اتوموبیل درکالیفرنیا در باالی جدول
در سال گذشته در دوران کرونا، ایالت کالیفرنیا 
در بــاالی جدول دزدی قطعه هــای اتوموبیل 
 Catalytic( بــه ویژه کاتالیتیــک کانورتــر

Converter( قرار گرفت 
در ســال ۲۰۲۱، ایالت کالیفرنیا شاهد  دزدی 
۱۱7۱ درصــدی قطعه هــای اتوموبیل به ویژه 
کاتالیتیک کانورتر بوده اســت. تنها به گزارش 
شــرکت بیمه State Farm در ســال ۲۰۱۹، 
۲/5 میلیون دالر بــرای دزدی ۱۱۰۴ کاتالیک 
کانورتر پرداخته اند و در ســال ۲۰۲۰ به ۱۰/۸ 
میلیون دالر برای ۴5۰7 قطعه و در سال ۲۰۲۱، 
برای ۹۰57 کاتالیــک کانورتر ۲3 میلیون دالر 

خسارت پرداخت نموده اند. 
این قطعه به سبب داشــتن 3 فلز گران قیمت 

پالتین، رودیوم و پاالدیوم دزدیده می شود.

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08
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  در کانون خبر:

درخواست برای کاهش بهای بنزین در کالیفرنیا 
کارشناسان می گویند ، گرانی بنزین در کالیفرنیا تنها ناشی از 
ممنوعیت واردات نفت از روسیه نیست و باید به سطح بهای 

بنزین در دیگر ایالت ها کاهش یابد. 
ایالت کالیفرنیا می تواند با کاهش مالیات بر بنزین، بخشی از 
این افزایش بها را کاهش دهد. بخش بزرگی از افزایش بهای 
بنزین در کالیفرنیا، نبود کنترل بر زیاده خواهی و فرصت طلبی 

شرکت های پاالیش بنزین و عرضه ان است. 
آمریکا 3 درصد نفت خام خود را از روسیه وارد می نمود که 
در حدود ۱۰۰ هزار بشــکه در روز بوده است که بیشتر آن 
در ایالت های کالیفرنیا، واشنگتن و هاوایی تصفیه و پاالیش 
شده است و بیشتر این نفت خام را ۲ پاالیشگاه Chevron و 
Marathon پاالیش نموده اند و اکنون با ممنوعیت واردات 
نفت خام از روسیه، آن را خاورمیانه و آفریقای جنوب وارد 
خواهند کرد. بهای بنزین در آمریکا برای هر گالن ۴/۲5 دالر 
اســت و همین یک گالن در کالیفرنیا از 5/5۹ دالر گذشته 

است.
گوین نیوســام نیز اعالم کرده بــرای کالیفرنیایی ها چک 

بازپرداخت برای جبران بهای بنزین خواهد فرستاد 

مالیات امالک سالمندان و
 انباشت درخواست های بررسی

مالکان سالمند خانه ها در لوس انجلس کانتی 
با مشکل پرداخت مالیات باالی خانه روبرو 
شــده اند، زیرا الیحه ای که در سال ۲۰۲۰ 

تصویب شده است، مشکل اجرایی دارد. 
در ســال ۲۰۲۰، الیحه ۱۹ از تصویب مردم 
گذشــت که برای کسانی که باالی 55 سال 
هستند چنانچه به ملک دیگری منتقل شوند 
و یــا ملک کنونی را به ارث و یا به فرزندان 
خود منتقل نمایند، معیار پرداخت مالیات بر 
مســکن، همانند گذشته محاسبه و پرداخت 
شود و اساس محاسبه، بهای امروزین خانه 

و ملک نباشد.
تاکنون بیــش از 37۰۰ درخواســت برای 
محاسبه دوباره مالیات بر اساس گذشته دست 
نخورده مانده و ۱۲7۱ درخواست جدید نیز 
به آن افزوده شــده اســت و دفتر دریافت 
مالیات امالک در لوس انجلس کانتی یکسال 

دیگر برای رسیدگی وقت می خواهد. 

به تازگی کتاب جدید و بی نظیری با نام فیزیولوژی ایمان از ســوی ن. فخر منتشــر شــده و در آن مکانیسمهای 
فیزیولوژیک ایجاد ایمان و همینطور مکانیسمهای فیزیولوژیک ماندگاری ایمان و نحوۀ تاثیر گذاری سخنان روحانیون 
ادیان رو بر مغز گونه هوموساپینس، یعنی ما انسانها، به شکلی ساده و جذاب و متکی بر تحقیقات علمی شرح داده 

است.
نشانی  کتاب اینجاست:

https://maghlateha.wordpress.com/
لینک دانلود رایگان از مدیا فایر:

PHYSIOLOGY-IMAN-NOON-FAKHR
بخشی از مقدمه کتاب:

یکی از نقاط تمایز بین گونۀ هوموســاپینس، یعنی ما انسان ها، و دیگر حیوانات اینست که ما می توانیم ایمان دینی 
داشــته باشیم. ما شواهدی از وجود ایمان دینی در حیوانات نمی بینیم. اثرات و نتایج پدیدۀ ظاهراً سادۀ ایمان دینی 
آن چنان متعدد و مهم است که می تواند ما را وادار کند به تحقیق در خصوصیات مغزِ گونۀ خود بپردازیم تا بفهمیم چه 
ویژگی هایی در مغزِ ما منجر به امکان بروز این خصلت متمایز می شوند و چرا این ویژگی ها در طول تکامل در مغز ما 
به وجود آمده اند ومانده اند. آیا فقط یک خصوصیِت منحصربه فرد در مغز ما موجب تحقق ایمان می شود یا ایمان دینی 
محصوِل چند خصوصیِت مختلف در مغز است؟ آیا استعدادِ داشتِن ایماْن یک ویژگِی حیاتِی اصلی است که بدون 
آن زندگِی فردی یا گروهِی انســان ها مختل می شده؟ یا این که این استعداد صرفا عارضۀ جانبِی خصوصیاِت متعددِ 
دیگری ست که البته آن خصوصیات برای ادامۀ حیاِت فردی یا برترِی گروهِی هوموساپینس بر حیوانات و گروه های 

انسانِی دیگر الزم بوده اند، اما در عین حال محملی شده اند برای شکل گیرِی ایمان دینی؟
عالوه بر شــکل گیرِی ایمان دینی، ماندگاری آن هم خصلتی خاص در انسان هاست. حیوانات به هرچه باور داشته 
باشند، در پی کسب تجربیات جدید، باورشان عوض می شود. اگر یک شامپانزه بیاموزد که با فشار دادن یک دکمه 
می تواند غذا دریافت کند، بعد از اینکه دیگر به او غذا داده نشــود و یا با فشار دادِن آن دکمه،  به جای غذا، شوک 
الکتریکی دریافت کند، به سرعت می آموزد که دیگر بین دکمه و غذا رابطه ای نیست. اما انسان ها به این سادگی دست 
از ایمان شان برنمی دارند و شواهد تجربی و دالیل منطقی، روی هر عقیدۀ آن ها که اثر بگذارد، روی ایماِن دینی شان 
چندان مؤثر نیست. آیا همان ویژگی هایی که سبب شکل گیری و پرورش ایمان دینی می شوند، به حفظ آن نیز کمک 
می کنند؟ یا این که خصوصیات دیگری در مغز انسان ها باعث حفظ ایمان می شود؟ و آیا اصاًل ماندگارِی ایماِن دینی 
هم یک خصوصیت اصلی و حیاتی مغز هوموساپینس است؟ یا آن هم عارضۀ جانبِی یک یا چند خصوصیِت مهم و 
حیاتِی دیگرِ گونۀ ماست؟ آیا در هزاران سال گذشته سماجت در حفِظ ایماْن به حفظ حیاِت فردی و گروهی و برترِی 
ما بر حیوانات و گروه های دیگر کمک کرده؟ یا نقطۀ ضعِف ما هوموساپینس ها بوده است؟ آیا در زمان حاضر و در 
شرایط کنونِی تمدِن انسانی، این سماجت در حفظ ایمان، مزیتی حیاتی و موجب برترِی افراد و گروه های انسانی ست؟ 

یا برعکس؟  
ایدۀ نوشتِن این کتاب چند سال پیش و پس از خواندن کتاب »انسان خردمند«، اثر »یووال نوح هراری«، در من شکل 
گرفت. هراری در کتابش نظریه ای مطرح می کند مبنی بر اینکه دین در طول تاریخ با کمک به تشکیل گروه های بزرگتر 
و متحدتر توانسته است نقش مثبتی در توانمندسازِی گروه های انسانی بازی کند. گرچه این تئوری به نظر درست می 
آید، اما هراری بیش از این به این مهم نپرداخت. پس از آن تصمیم گرفتم با جمع آورِی نتایج تحقیقاِت روان شناسان، 
عصب روان شناسان، جامعه شناسان و رفتارشناسان، که به طور مستقیم جهت تحقیق پیرامون مکانیسمهای شکل گیری 
ایمان دینی انجام شــده بود یا به طور غیرمستقیم به آن مربوط میشد، مراحل ایجاد ایمان در گونۀ هوموساپینس را 
توضیح دهم و نشان دهم چگونه خصوصیات مغزی و شناختی و روانشناختِی ما موجب بوجود آمدن ایمان و تحکیم 

و ماندگاری آن می گردد و این ها چه تأثیری بر زندگی گذشته و حاِل گونۀ ما داشته و دارد.

 مقاله:
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مقاله:

نوروز بزرگترین آغاز است. آغاز رویش و بالندگي زمین، آغاز 
بیداري طبیعت و به تفکر نشستن انسانها ، آغازي بر بخشیدن 
ها  و پایاني  بر قهرها  و کدورت ها ،  شــکوفایي  درختان ،  
سبزه ها  و جویبارها ، همه و همه بشارت نوروز را مي دهند 
و با عطر و بوي دالویز خود فریاد برمي آورند که حیات دمنده 
را باور کنید و از بیداري طبیعت پند گیرید و موهبت هاي الهي و برکات خداوندي را قدر بدانید . نوروز مي آید . نوروز 
پس از ســفري یک ساله مي آید . به استقبالش بشتابید و فرهنگ دلنشین و بي نظیر خود  را  ارج نهید و خاطره گذشته 

هاي خوب و پاک را به یاد بیاورید . 
نوروز می آید، بارزترین مظهر هویت ملت ایران و فرهنگ زوال ناپذیر ملت ایران. نوروز می آید به نشانه مجد و فرهی 
ملتی دیرپا و بیگانه ســتیز که در کشاکش هجوم اسکندر و خونباری دهشتناک مغول و قتل عام تیمور و ... رایت کیان 
فرهنگی و دینی و ملی خود را همچنان برافراشته نگاه داشته است. هزاران سال است که این رسم و سنت دلپذیر که در 
تار و پود زندگی اجتماعی و فرهنگِی پدران ما ریشه دارد، با آمدن بهار آغاز می شود. آمدن نوروز تنها تکرار چرخه بهار 
بر روی این کره خاکی نیست بلکه دنیایی از مفاهیم متعالی مذهبی و ملی و اساطیری در آن نهفته است. در گذرگاه زمان 
نیروی بی امان میان گذاشته و آینده، جوانی و پیری، پاکی و پلیدی در جریان است و انسان نگهدار حرمت نیکی و راستی 

در تالش است تا بدی را بزداید و به سوی روشنایی گام بردارد.
هر سال هنگامی که زمستان به پایان خود نزدیک می شود و طلیعه بهار از دور دستها چهره می نماید، مردم ایران شادی 
و نشاطی دیگر می یابند و به استقبال روز نو، بهار نو، سال نو و نوروز می روند. بهار زیبا و نوروز نامدار در انتظارند تا 
با ورودشــان به میهمانی تن ها و سفره ها نشاط و شادابی را به ارمغان آورده تا همه چیز و همه کس رنگ نو شدن پیدا 

کرده و تجدید حیات بیابد.
نوروز جشن فروردین که یادآور اجداد و نیاکان ماست ریشه در پوست و استخوان ما دارد . نوروزي که عطر سکرآور 
و دلنشین فرهنگ ایران زمین را در درون خویش جاي داده براي ما گرامي است . بهار آغاز شکفتن ها و رستن هاست . 
پس با افکاري نو و تحولي دروني آن را حس کنید تا سال جدید بر شما لبخند بزند . چقدر خوب  است که مراسم پرشور 
و شادي آورش را که هر کدام با علت و سببي خاص برپا شده، گرامي بداریم و آن را با تمام وجود به اجرا درآوریم . 

یکي از این آداب ، خانه تکاني اســت . مي گفته و مي گویند ارواح طیبه مــردگان براي دیدار وضع زندگي و احوال 
بازماندگان به زمین فرود آمده و در خانه و آشیانه خویش مشغول تماشا و سرکشي مي شوند . اگر خانه منور و پاکیزه و 
افراد حاضر در آن راحت و شاد باشند ، ارواح مسرور و سرافراز برمي گردند و اگر چنین نباشد آنان غمگین و ناراحت 

به منزلگاه خویش برگشته و تا سال آینده به انتظار مي نشینند . 
پس ، از » خانه تکاني « آغاز کنیم که هر سال یکبار نه تنها درون خانه ، بلکه چهره عمومي شهرها و روستاها را نیز تغییر 
مي دهد . همه چیز شسته و تمیز مي شود . از درها و پنجره ها تا لباسهاي قدیمي درون صندوقچه ها که به دور ریخته مي 
شود و نو جاي کهنه را مي گیرد . این تحول در قلمرو اشیاء بي شک در دل و درون آدمها نیز اثر مي گذارد . وقتي همه 
ما در آســتانه سال نو دسته جمعي اراده مي کنیم که از کهنه ها خداحافظي کنیم ، درواقع آماده مي شویم که زنگار دل 
را شسته و سال نو را با اندیشه اي نو آغاز کنیم . تازه و تمیز شدن شهرها و روستاها ، اندیشه ها و دلها را نیز به تازگي و 
پاکي فرا مي خواند . خانه تکاني شب عید را به خانه تکاني دلها تبدیل کنید . تنها به دور ریختن وسائل کهنه و قدیمي 
بسنده نکنید ، بلکه کدورت ها ، رنجش ها و کینه هاي قدیمي را هم دور بریزید و با دلي پاک و بي آالیش سال را با یاد 

و نام یگانه بي همتا آغاز کنید . 
فراموش نفرمائید که گرچه زنان در خانه تکانی کماکان نقش سنتی خود را ایفا می کنند ولی این سالها که زنان ما، هم 
دوش مردان در بیرون از خانه کار می کنند باید مردان ما به کمک آنها شتافته تا بیش از پیش خسته و فرسوده نشوند . با 
توجه به اینکه زندگی در قرن بیست و یکم و عصر تکنولوژی به کلی با زندگی های گذشته متفاوت شده، بنابراین امر خانه 
تکانی هم خود به خود دستخوش تغییر و تحول گردیده، پس لطفاً آرامش خود را حفظ کنید و خود را خیلی خسته نکنید.

چند سال پیش وقتي براي نخستین بار سازمان یونسکو ضمن تجلیل از عید نوروز ، سال نو ایرانیان را به عنوان روز بیداري 
زمین نامید ، افکار عمومي جهان به ظرافت و ژرفاي اندیشه مردم ایران آگاهي پیدا کرد . پس من و تو باید نسبت به مراسم 

دیرینه خود وفادار مانده و آن را با تمام نیرو و توان به اجرا درآوریم .
بهار می آید

بهار می آید، پنجره ها را بگشاییم و کبوترهای صلح و آشتی را به پرواز درآوریم. با رستاخیز طبیعت زنگارِ دل بشوییم و 
روی به هم نشان دهیم. مهربانی از سر گیریم و بخشندگی آغاز کنیم. بزرگواری را وجهه همت قرار دهیم و گذشت را از نو 
احیا کنیم. دست ها را بفشاریم و همدیگر را در آغوش گیریم. با هم باشیم که با هم بودن عالمی دارد. تنهایی سخت است. 
بی کسی و بی پناهی غربتکده ای برایمان می سازد که گرچه در میان جمع ایم ولی تنهای تنها هستیم. به فرمان قلبمان که 
حساس تر و مهربان تر است گوش فرادهیم. همان که بارها کار دستمان داده است. اشک حسرت و زانوی غم به خاطر 

ندیدن دوست و فامیل کافی نیست. به نقطه ای دور نگاه کردن و دل در سوزش عزیزان داشتن راه به جایی نمی برد. 

نوروز پس از یک ســفر یک ساله بازگشــته، آن را بهانه ای قرار دهیم و مهربانی آغاز کنیم. با اراده ای استوار دوست 
داشتن را در خود بارور سازیم و با عزیزان به راز و نیاز بنشینیم. ما که این جور نبودیم، مهربان و دوستدار یکدیگر بودیم. 
پس چطور شد که امروز از هم فاصله گرفته ایم؟ مهربانی چه عیبی داشت که دشمنی آغاز کردیم؟ بر خود پیچیدیم و 
روبروی دوســت و فامیل قرار گرفتیم. کوچه ها تنگ و تاریک و خاکی بودند ولی صفا و یکرنگی دست های خالی ما 
را درهم می فشرد و عشق را با هم تقسیم می کردیم. وفا، یکدلی، یکرنگی و ایثار همه جا به چشم می خورد. از ناامنی، 
تبعیض، محرومیت و وابستگی خبری نبود. با دل های پر و پیمانی که داشتیم دل بسته و بی قرار هم بودیم. از رقابت های 
کاسبکارانه خبری نبود. هر کس به فکر بستن بار خویش نبود. چشم و هم چشمی و رقابت رنگ باخته بود و در مقابل 
ایمان جادویی که در پوست و استخوان مان ریشه دوانیده بود سرمایه مان بود. ما مسخ شده نبودیم، اعتماد و اطمینان در 
میان مان حاکم بود. این آمیخته های درهم آمیخته از کجا آمدند که سراسر وجودمان را در خود تنیدند و یارای نجات از 

این گرداب را از ما گرفتند؟ 
کامپیوتر، ماهواره، اینترنت، لیزر، تسخیر فضا را خود به دست خود انتخاب کردیم ولی نمی دانستیم به جای این که قاتق 
نانمان شود قاتل جانمان می گردد. به جای این که ناجی مان گردد بالی جانمان شد و ما را به تاریکخانه منزل ها سوق 
داد. نازک دلی هایمان کجا رفتند؟ اشک شوق ها کجا هستند؟ چرا درگیر رقابت، حسادت، چشم و هم چشمی ها شده 
ایم؟ ما چه گناهی کرده بودیم که به چنین عقوبتی دچار شدیم؟ نکند ما ره گم کردگان خودباخته ای شده ایم که راه را 
از چاه نمی شناسیم و می رویم که استواری هایمان را یکسره از دست بدهیم و در چاه رقابت فرو درافتیم؟ غم نان و بیم 
جان چنان گروگانمان گرفته که نه وقت به خود رسیدن داریم و نه فرصت اندیشیدن به دیگران. چه دوستانی که مدتهاست 

آنها را ندیده و چه فامیل و عزیزانی که از دست رفتند و ما فرصت نکردیم فاتحه ای نثار روحشان سازیم. 
روزگار غریبی است. چرا سنگ روی سنگ بند نمی شود؟ چرا احساس بی هویتی و پوچی رهایمان نمی سازد؟ عجب 
بازار مکاره ای پیش رویمان گذاشــته اند که در آن دکان حقیقت گویی، اعتماد و اطمینان تعطیل شــده و در عوض تا 
بخواهید ریاکاری، تملق، رقابت و حسادت در معرض فروش قرار گرفته است. راستی چه باید کرد؟ نوروز از سفر یکساله 
اش برگشــته، باید از خود آغاز کنیم. مهربانی عالج دردهای دل ماست. مهری که از درون برخیزد و در انتظار پاداشی 
نباشد، مهری که نه تنها ما را خوشحال و خندان سازد بلکه پرتوی از آن را بر دوست فشاند، نیازِ امروز ماست. بیایید برای 
خدا و برای خاطر خودمان با خود آشتی کنیم که اگر چنین کنیم مهرمان پرتوافشان به دامن دوست خواهد نشست. بهار 
می آید. نوروز از راه می رسد. بیایید به خاطر قدم های مبارک اش پنجره ها را بگشاییم و کبوتران صلح و دوستی را به 

پرواز درآوریم.
شاد باشید – کیهان نیا

خانه تکاني دلها
نویسنده: ا- کیهان نیا
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۱۱ مارچ تا  ۱۰ مارچ ) ۲۰ اسفند تا ۲6 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

آدینه ۲۰ اسفند     ۱۱ مارچ

۱3۱۶ خورشیدی ) ۱۹3۸ میالدی(
زادروز نوذر پرنگ، شاعر و ترانه سرا  نوذر پرنگ به پیشنهاد زنده یاد منوچهر 
سخایی برای مدت حدود یک سال ۱۹۸۴-۱۹۸5 در شرکت کتاب استخدام شد 
که منشاء کارهای فرهنگی بسیاری شد. این شاعر بزرگ معاصر بدلیل افسردگی 

مجبور به بازگشت به ایران و پیوستن به خانواده شد.
کتاب شعر او با عنوان آن سوی باد در شرکت کتاب موجود است

۱3۲۴ خورشیدی ) ۱۹۴۶ میالدی(
ترور احمد کسروی - پژوهشگر ونویسنده

کتاب شیعیگری کسروی با بازبینی و ویرایش همراه با یادداشتها و افزود ه ها، به 
ویراستاری محمد امینی نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران در آمریکا

توسط شرکت کتاب منتشر شده است. آثار دیگر روانشاد کسروی نیز در شرکت 
کتاب موجود است.

۱37۹ خورشیدی ) ۲۰۰۱ میالدی(
تخریب تندیس های بودا در بامیان توسط رژیم طالبان – رادیکال های اسالمی 

در افغانستان
۱3۸5 خورشیدی ) ۲۰۰7 میالدی(

درگذشت خسرو شایگان، )زادروز ۴ شهریورماه ۱3۱7 خورشیدی( ، پیشکسوت 
دوبله در ایران بر اثر بیماری سرطان روده.

از مجموعه هایی که وی مدیریت آن را بر عهده داشته است می توان به مجوعه های 
» دریک »، » گروه ویژه » و کارتون فوتبالیستها اشاره کرد.

شنبه ۲۱ اسفند     ۱۲ مارچ

۱3۱۶ خورشیدی ) ۱۹3۸ میالدی(
زادروز فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و رهبر ارکستر

۱3۶۹ خورشیدی ) ۱۹۹۱ میالدی(
درگذشت دکترهوشنگ طاهری - مترجم و منتقد سینما )براثر سانحه رانندگی(

یکشنبه ۲۲ اسفند     ۱3 مارچ

۱3۰۴ خورشیدی ) ۱۹۲۶ میالدی(
درگذشت ایرج میرزا – شاعر

دیوان کامل ایرج میرزا به تصحیح دکتر محمد جعفر محجوب توسط شرکت 
کتاب چاپ ومنتشر شده است) چاپ سوم – جلد لوکس( این کتاب با اجازه

شادروان محجوب و پس از آن با اجازه خانم زری اقبال و در قبال پرداخت حق 
التالیف در هر سه بار چاپ و منتشر شده است

۱3۱۲ خورشیدی ) ۱۹3۴ میالدی(
تقدیم الیحه تأسیس دانشگاه تهران به مجلس شورای ملی

۱3۴۰ خورشیدی ) ۱۹۶۲ میالدی(
درگذشت آیت اهلل سیدابوالقاسم کاشانی

۱3۴۲ خورشیدی ) ۱۹۶۴ میالدی(
زادروز فرحناز پهلوی، سومین فرزند محمدرضا 

شاه پهلوی، آخرین شاه ایران
۱357 خورشیدی ) ۱۹7۹ میالدی(

قتل سپهبد نادر جهانبانی، فرزند امان اهلل معاون 
فرماندهــی نیروی زمینی- بــه حکم صادق 
خلخالی حاکم شــرع وقت )مامور از طرف 
خمینی( بر روی پشــت بام مدرســه علوی 

تیرباران شد
۱3۶3 خورشیدی ) ۱۹۸5 میالدی(

درگذشت حسین گل گالب - شاعر و سراینده سرود » اي ایران »
کامپکت دیسک سرود ای ایران که آهنگ آن توسط روح اهلل خالقی تهیه و تنظیم 

شده است در مرکز موسیقی و فیلم ایران در شرکت کتاب موجود است.

دوشنبه ۲3 اسفند     ۱4 مارچ

۱۲۹۹ خورشیدی ) ۱۹۲۱ میالدی(
زادروز حسن شهباز - نویسنده، مترجم، روزنامه نگار و ناشر و سردبیر فصلنامه 
» ره آورد » .نشریه ره آورد که از زمان درگذشت حسن شهباز )در سال ۲۰۰۶ ( 

توسط همسر او شعله شهباز اداره می شود
همچنین دیگر آثار او در شرکت کتاب موجود است

۱3۸۴ خورشیدی ) ۲۰۰۶ میالدی(
درگذشت علی اکبر تجویدی آهنگساز، نوازنده ویلون و از رهبران برجسته برنامه 

گلهای جاویدان در طول سا لها.

آثار این هنرمند بزرگ در مرکز موسیقی و فیلم ایران در شرکت کتاب موجود 
است

سه شنبه ۲4 اسفند     ۱5 مارچ

۱۲5۶ خورشیدی ) ۱۸7۸ میالدی(
زادروز رضا شاه، بنیانگذار دودمان پهلوی

۱3۱3 خورشیدی ) ۱۹35 میالدی(
گشایش دانشگاه تهران شامل شش دانشکده

۱33۲ خورشیدی) ۱۹5۴ میالدی(
قتل کریم پور شیرازی – روزنامه نگار

۱37۰ خورشیدی) ۱۹۹۲ میالدی(
درگذشت حسین امیرفضلی، بازیگر، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده ایرانی

۱37۴ خورشیدی ) ۱۹۹۶ میالدی(
درگذشت تقی بینش، مورخ و رساله شناس موسیقی

چهارشنبه ۲5 اسفند     ۱6 مارچ

۱۲۸5 خورشیدی ) ۱۹۰7 میالدی(
زادروز پروین اعتصامی - شاعر

دیوان پروین اعتصامی به زبان فارسی وانگلیسی 
در شرکت کتاب موجود است

۱3۱۶ خورشیدی ) ۱۹۹۹ میالدی(
زادروز هوشنگ گلشیری، قصه نویس و منتقد

آثار هوشنگ گلشیری در شرکت کتاب موجود است
۱3۱۸ خورشیدی ) ۱۹۴۰ میالدی(

ازدواج محمدرضاشاه پهلوی با فوزیه پهلوی
)خواهر ملک فاروق- پادشاه مصر(
۱3۲۸ خورشیدی ) ۱۹5۰ میالدی(

زاد روز پریسا، خواننده و آوازه خوان
آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران موجود است.

۱35۴ خورشیدی ) ۱۹7۶ میالدی(
در پی مصوبه مجلس شــورای ملی و مجلس سنا مبداء تاریخ رسمی کشور از 
هجرت پیامبر به ســال تاجگذاری کوروش کبیر تغییر یافت و از آن پس تا ۱۱ 

شهریور ۱357 ، تاریخ شاهنشاهی تاریخ رسمی کشور بود.
۱377 خورشیدی) ۱۹۹۹ میالدی(

درگذشت سیروس طاهباز، روزنامه نگار، نویسنده و وکیل ادبی نیما یوشیج

پنجشنبه ۲6 اسفند     ۱7 مارچ

۱3۶3 خورشیدی ) ۱۹۸5 میالدی(
درگذشت علی اکبر شهنازی - نوازنده و موسیقیدان
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

سرمقاله ایرانشهروند: راه تایپه از کی یف می گذرد؟ )قسمت سوم(
میگن سیاست پدرمادر نداره و عروس هزار داماده ... باالخره انقدر جنگ جنگ 

کردن تا شوخی شوخی جدی جدی روسیه ریخت اوکراین رو بگیره و تامام!
بنگاه خبری ایرانشــهروند که کال غیر از دنبال کردن مذاکرات سیاسی در همه 
جای دنیا و فضولی توی اطالعات )یه مدل جاسوسی مثبت( این و اون کار دیگه 
ای نداره، االن درست مثه سایت ویکی لیکس )به فارسی: نشتی ویکی جون( می 
خواد دست به افشاگری بزنه! ایرانشهروند به مدارکی دست پیدا کرده که اصل 

ماجراهای این چند وقتو لو میده ...
خالصه قسمت های اول و دوم:

... متن کامل مکالمه تلفنی رییس جمهور سابق افغانستان و کاخ سفید، درست 
پیش از سقوط حکومت افغانستان با برنامه از پیش هماهنگ شده آمریکا و طالبان 

و خروج دست پاچه و شلخته ارتش امریکا از اون کشور ...
... مذاکرات احیای برجام، چند روز بعد از ســقوط افغانستان به دست طالبان، 
تکست بازی یه رابط از بیت رهبری و یه رابط دیگه از موساد که به روابط پشت 
پرده و سیاست بازی جمهوری اسالمی و قدرت های دیگه جهانی و منطقه اشاره 
میکنــن و به هم قول ادامه همکاری و مدیریت جنگ های زرگری بی پایان رو 

میدن ...
... متن کامل مکالمه اخیر تلفنی ابراهیم رییسی و والدیمیر پوتین درست ساعاتی 
پس از شروع حمله نظامی به اوکراین ... ابی رییسی برخالف فیک نیوز که گفتن 
با پوتین حرف زده و تبریک گفته )!!!( شــروع یه جنگو، ابی فقط موفق شده با 
خانم نمیدونم چی چی یف که تلفنچی کاخ کرملین بوده حرف بزنه و از فرجام 
برجام ازش بپرسه و بدونه کال چیکاره حسنن ... خانم چی چی یف هم گفت 
اول منافع روسیه رو میسنجن و بعدش جواب میدن واسه برجام که ... چند روز 
بعد روسیه اعالم کرد برای موافقت با تفاهم احیای برجام از امریکا تعهد کتبی 
می خواد که بتونه با جمهوری اسالمی راحت تجارت کنه و تحریمای امریکا 
واسه اوکراین روی این رابطه ارباب و رعیتی پوتین و خامنه ای خراب نشه ... 
امریکام تا االن گفته بیالخ! ... نتیجه اینکه از امروز میریم برای بیست سال دوم 

مذاکرات اتمی!!! 
و اینک ادامه ماجرا:

... طبق جدیدترین ســندی که از درز و ســوالخای اطالعاتی نشت کرده و 
ایرانشــهروندم می خواد برای اولین بار اونو توی بنگاه خبریش منتشــر کنه، 
وضعیت خرتوخر مذاکرات احیای برجــام و جنگ اوکراین و اوضاع تخمی 
اقتصــادی امریکا و جهان و اینا همه رو میریزه رو داریه! به نقل از یه منبع دهن 
گشــاد سوالخ تنگ که نمی خواد/نمی خوایم هویتش فاش بشه )چون ممکنه 
درست مثه رسانه های جریان اصلی و فرعی، منبعمون فیک نیوز باشه و اونوقت 

که دیگه نمیتونیم هویت کسی که وجود نداره رو افشا کنیم که!!!(:
این منبع ما که هم به کرملین و هم به کاخ سفید و هم به حزب کمونیست چین 
و هم به دولت فخیمه انگلیس و هم به رییس جمهور فرانســه و هم به بیت آقا 
ولی فقیه و هم به بقیه جاهای دیگه دنیا وصله میگه: ... از یه منبع موثق شنیدم که 
اونم از یه منبع دیگه که اونم واسه خودش موثقه، یه جایی و یه موقعی از یه منبع 
مستقل قابل تایید شنیده که این داستان حمله روسیه به اوکراین از زمان انتخابات 
۲۰۱۶ ریاست جمهوری امریکا شروع شده ... گفتن ترامپو پوتین انتخاب کرده 
و ستاد انتخاباتیش با روسیه در ارتباطه و کمیسیون تحقیق به ریاست مولر راه 
انداختن و آخرشــم به هیچ نتیجه ای نرسیدن ... بعدش اومدن از مکالمه تلفنی 
ترامپ با رییس جمهور اوکراین ایراد گرفتن و پرزیدنت امریکا رو اســتیضاح 
کردن که بازم خورد تو پوزشــون ... بعدم که بایدن اومد و االنم همه میدونن 
که خودش و به خصوص پسرش هانتر بایدن تو اوکراین کار و کاسبی خوبی 
داشــتن و با دولت اوکراینم رابطه خوبی داشتن و دارن ... خالصه االن فرصت 
مناسبی پیش اومده که پوتین بشه هیتلر و ارتش روسیه هم بشه آلمان نازی و دنیا 
رو تهدید کنه ... صبح تا شب تو بوق جنگ بدمن و مردم بی گناه هم اون وسط 
طبق معمول گوشت قربونی بشن ... در صورتیکه خیلی راحت با قبول شرط عدم 
پذیرش اوکراین توی پیمان ناتو میشد از این همه فاجعه و بدبختی جلوگیری 

کرد اما چرا نکردن؟ ...
... با ما باشید با ادامه ماجرا در هفته آینده ...  

مراسم خواستگاری :
پدر عروس : آقا داماد چیکارن ؟

پدر داماد : ایشون میتونن تو شرایط فعلی کشور زنده بمونن !!!
پدر عروس : هزار ماشااهلل ، مبارکه

*********
امروز ۱۰ تا پست عاشقانه برای شوهرم گذاشتم.

دیدم جواب داده : ” عزیزم ، حقوقمو بگیرم چشم…! “
چقد باکماالت

چقد بافهم
چقد باشعور

*********
چهارستون بدنم میلرزه وقتی مادرم یه غذای جدید تو اینترنت پیدا میکنه

غذاهایی که چهل ساله بلدید یکی در میون بدمزه میشه اون وقت باید غذاهای 
جدید هم آزمایش کنید و ما هم بخوریم

*********
میگن تو ژاپن بعد کالس چهارم شــغل آینده بچه معلوم میشه دیگه تو همین 

زمینه درس میخونه
معلم کالس چهارم ما هم همش به ما میگفت شما حمال میشید

*********
االن دانشجوها دو تا حالت بیشتر ندارن:

یا دارن دنبال جزوه میگردن،یا آویزون درختای توت تو محوطه دانشگاه
*********

رفتم مصاحبه برای استخدام، گفت بخوای بری دستشویی اول کدوم پا رو باید 
بزاری تو؟ گفتم من عاشق این سواالی انحرافی ام،معلومه اول باید چراغو روشن 

کنی،
گفت خخخخخ نه اول باید ببینی دمپایی خیس نباشه، حاال گمشو بیرون

*********
از بس پیام تور های سفر به اروپا و کشور های مختلف واسم اومده

و من هم جوابی بهشون ندادم
امروز یکیشون پیام داده میگه

شاهچراغ چی ….
شاهچراغ هم نمیای ؟

*********
به دوست دخترم گفتم بیا بریم بیرون دلم گرفته . . .

گفت برو به اونی که دلت براش گرفته بگو باهات بیاد
گیر کردیم به خدا از دست این دخترا
خب اون کار داشت به تو گفتم دیگه

*********
من همیشــه به کارنامه ام با این دید نگاه میکردم که عیــب نداره نوزده برادر 
بیسته، هیژده خواهر نوزدهه، هیوده داداش ناتنی هیژدهه، شونزده آبجی کوچیکه 
هیودهــه، همینجوری پیش میرفتم تا اینکه یه بار چاهار و نیم شــد نوه عمه ی 

پسرخاله ی پنج

*********
ایران داره به یه کشور پنج فصل تبدیل میشه

بین پاییز و زمستون یه فصل هست که نه بارون میاد نه برف، فقط زلزله
بهش میگن زلستون

*********
طرف اومده میگه من پول دستم میاد، سکه میخرم میذارم کنار

واالمن چندتا مسیرو پیاده میرم که تا آخر ماه با پولش بسته ی اینترنتم رو تمدید 
کنم

*********
دیدی وقتی داری با جــارو خاک رو میریزی تو خاک انداز یه خطی از خاک 
جلوی خاک انداز میمونه و مجبوری یه قدم بری اونورتر دوباره جارو بزنیش؟ 

من یبار سر همین قضیه نزدیک بود از مرز خارج بشم گرفتنم
*********

دو تا معتاد نشستن پیش هم.
اولي: دیشب خواب دیدم رفتم فرانشه اینقد خوش گذشت که نگو!
دومي: منم خواب دیدم اژدواج کردم چه جشني گرفتم توووپ!!!

اولي: جدي؟ پش چرا دعوتم نکردي نامرد؟
دومي: واال شراغتو گرفتم گفتن رفتي فرانشه!!!!

*********
 به هیچ وجه شــاتوت را خصوصا وقتی که تازه از درخت چیده شده مصرف 

نکنید!
و حتما صبر کنید تا منم بیام

*********
میگن بعضیا هستن هرچقدرم نگاشون کنی سیر نمیشی …

راستی یادم رفت خودمو معرفی کنم…
بعضیا هستم!!!

*********
خانمی اومده داروخونه میگه از همون شربتی که قبال به پسرم دادین می خوام.

دکتر داروخانه پرسیده اسمش چیه؟
جواب داده امیرحسین

یعنی داروخونه منفجر شد….
*********

امروز صبح برام پیامک اومده اقامت اروپا انتظار شما را میکشد …
حاال موندم برم یا بذارم مثل سگ انتظار بکشند!

*********
میگن تو بهشت یه فرشته ای هست به اسم بخوابیل که وظیفه ش اینه هر کسی 
که به هر دلیلی زودتر از هشــت صبح از خواب بیدار شد رو دوباره به تخت 

خواب هدایت کنه.
*********

تنها ردی که تو زندگی از خودم جا گذاشتم …
ردِ آب زباله رو پله ها بود

که متاسفانه مدیر ساختمون استقبال نکرد و همین روزا باید تخلیه کنم
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قاچاق 5۲ مار و سوسمار از مکزیک به آمریکا

مرد ۴3 ســاله ای که تالش کرده بود 5۲ مار و سوسمار را با جاسازی در 
لباس خود، از مرز مکزیک و آمریکا در سن یسیدرو وارد سن دیه گو نماید 

دستگیر شد. 
او که ۹ مار و ۴3 سوسمار را در درون کیسه های پالستیکی گذاشته و آنها 
را در بخش هایی از شلوار و کت خود جاسازی کرده بود در هنگام گذر از 

مرز، شک ماموران مرزی را برانگیخت و سبب شد تا او را جستجوی بیشتر 
بدنی بنمایند و این گونه بود که او را همراه با 5۲ خزنده خطرناک دستگیر 

نمودند. 
این فرد شهروند آمریکا بوده و هنوز روشن نیست که او برای چه منظوری 

قصد قاچاق این خزندگان خطرناک را داشته است.


