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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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ماز جبرانی – هادی خرسندی – مکس امینی
کورش سلیمانی )توماج(

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

جشن روز کوروش بزرگ در لس آنجلس با حضور مرتضی برجسته و سعید محمدی
ایرانشــهر: در یک اقدام بزرگ، ســه نهاد فرهنگی ، بنیاد میراث پاسارگاد، 
جنبش فرهنگی ما هســتیم و شــرکت کتاب توافق کردند که مشترکا” روز 
جهانی کــوروش بزرگ را به اتفاق ایرانیان سراســر جهان گرامی بدارند و 
جشن بگیرند. روز کوروش بزرگ در محوطه شهرداری وست لس انجلس 
روز ۲۸ اکتبر از ساعت ۴ الی ۷ بعدازظهر مقابل رستوران شعله اینترنشنال 
در بلوار سانتا مونیکا و روز کوروش بزرگ در اروپا در شهر کلن آلمان و روز 

سی ام اکتبر می باشد.
خانم آزیتا شــیرازی ، کاراکتر مشــهور رادیو تلویزیونی ســال های دور و 
نزدیک، ام ســی برنامه خواهند بود، مرتضی برجسته و سعید محمدی دو 
هنرمند مشهور در این جشن شرکت خواهند داشت و  ترانه های های ویژه 
ای که برای این جشن تدارک دیده اند را اجرا خواهند کرد.  گروه موسیقی 
و آواز شعله اینترنشــنال اجرای موزیک زنده را همراه با دی جی به عهده 
خواهد داشــت. چند چادر برای آن که نهادهای مختلف فرهنگی  بتوانند 
نمادهای ملی و اطالعاتی را در اختیار جامعه ایرانی قرار دهند در نظر گرفته 
شــده اند.  ایرانشهر یک ویژه نامه به این مناسبت منتشر می کند که از سوی 
هر سه نهاد به رایگان توزیع می شود. کانال یک به سرپرستی آقای مهندس 

رامین پناهی برنامه جشن بزرگداشت لس آنجلس را به صورت زنده برای 
جهانیان پخش خواهد کرد. الزم به یادآوری است که ورود برای عموم آزاد 

است. 

ترن پرشتاب کالیفرنیا بار دیگر به 
سبب بودجه باز ایستاد. 

رییس شریف دپارتمان اعالم کرد، 
ماموران را برای واکسینه شدن 

مجبور نخواهد کرد

شرکت تسال به تگزاس
 منتقل می شود

سیاستمداران و تیم
 بیس بال مورد نظرشان

آتش سوزی آلیسال به سرعت 
۶۰۰۰ اکر را در خود گرفت و سبب 

بسته شدن بزرگراه ۱۰۱ شد. 

نمایش اسلحه و فروش آن  
در ارنج کانتی آن منع شد

کرانه های ساحلی هانتینگتون بیچ 
پس از یک هفته بازگشایی شد

اعتصاب 24۰۰۰ نفر از پرستاران و 
کارکنان بهداشت کایزر

اگر کوروشی هست؛ رهایی از زندان تاریخ
]EQFard@ :عرفان قانعی فرد ]تویتر

شــاید قابل فهم باشد که چرا ایرانیان شیفته ایران 
و ایرانی مانــدن؛ همواره به کــوروش فخر می 
فروشند. شاید این افتخار مرهمی بر درد فضای 
فکری و عاطفی تاراج شــده ایرانیان باشد. زیرا 
که زیــاده روی های پشــیمان آور، هم آزادی و 
رهایی اندیشه ایرانیان را گرفت و هم در روزگار 
پر فریب و موسم عســرت، احوال کنونی مان ، 
خود حدیــث پراکندگی و پریشــان حالی و گاه 
پریشــان گویی ما است.کوروش، بهانه ای است 
تا تصویری از یک آرمان شــهر و یک ایران شهر 
گمشده را بازســازی کرد. دستاویزی است تا از 

اختاپوس مذهبی ُمالیان شیعه ، انتقام ُجست که 
اسالم اسالم گفتن شان، ایران ما را به این حال و 
روز دردناک درآورده است. کوروش، نشان درد 
اشتیاق است ؛ شــوق به رهایی؛ شوق به شادی؛ 
شوق به آدمیت؛ شوق به زیستن. اما اگر کوروشی 

هست؛ در این مجموع پریشانی ما چه می کند؟ 
کشورهایی که راه پر سنگالخ دمکراسی را پیموده 
اند - مانند لهســتان، کنیا، اوکراین، کلمبیا و ...- 
کوروش که نداشته اند. اما ایران صاحب کوروش 
و او که خالق اولیه منشور حقوق بشر بود؛ امروز 
پایمال ُمالیان شــیعه اند و نام ایران با تروریسم 
اسالمی و خشــونت و خمینیســم آمیخته شده 

صداقت ورزی در دروغ
پیرایه شبان 

چنــد روز پیش ابراهیم 
جمهور  رئیس  رئیسی، 
اســالمی ایران به طور 
حضــوری در تخــت 
تخت   « گفت:  جمشید 
ســتمگران  به  جمشید 
پیام می دهد که عاقبت 
ظلم به مردم چیست ». 
بی شک مخاطب آقای 
در  پادشــاهان  رئیسی 
خاک خفته باستانی ایران در منطقه نبوده بلکه بی 
اثر کردن وجوه مثبت آنان مانند رواداری کوروش 
و رفتار دوســتانه او با سایر ملل و برقراری نظم و 
قانون، و نیز خدشه دار کردن  میراث فرهنگی در 
نزد ما ایرانیان بوده است. برای بررسی این رویکرد 
مذبوحانه و مکرر ســران جمهوری اسالمی ایران 

نخست به چند توضیح پرداخته می شود. 
حکایتی است به نام صداقت: در جنگلی خرسی 
ســیاه به دیدار کالغی رفت و گفــت: در رابطه با 
کودکانم خسته شده ام و دارم فکر میکنم که شاید 
فاقد احساس شفقت ) Compassion( و همدلی 
با آنها هســتم. کالغ پاســخ داد: وانمــود کن) به 
همدلی(. خرس گفت: اما این » صادقانه نیست« 
و کالغ پاســخ داد: این امر با » صداقت آغاز نمی 

شود.« 
این حکایــت از آموزه های بودایی سرچشــمه 
می گیرد و به درســتی به چند نکته اشاره می کند 
که مهمترین آن این اســت که صداقت ورزی در 
پروســه ی انجام کارها نمایان می شود نه پیش از 
آن. به قول ارسطو اگر می خواهید شجاعت ورزی 
کنید به چند عمل شجاعانه مبادرت کنید. بنابراین 
اگر خرس حکایت می خواهد شفقت داشته باشد 
می بایست نخســت اعمال همدالنه و مهربانانه با 

کودکان خود داشــته باشد ســپس میزان صداقت 
خود را بســنجد. از ســوی دیگر باید دید که آیا 
افکار ، باورها و رویکردهای ما در رابطه با خود و 
دیگران و جهان هستی از ابتدا به ساکن معتبر هست 

که در صداقت ورزی آن ها پافشاری کنیم یا نه. 
خانم مالنــی کالین روانشــناس پســا فرویدی 
نظریات گسترده ای در رابطه با رشد ذهن کودکان 
دارد و  به سیستم های دفاعی روانی کودک اشاره 
می کند. به طور خالصه در این نوشــتار می توان 
چنین توضیح داد که ذهن کودک انســان در ابتدا 
برای درک جهان بیرون، افراد، اشیا و پدیده ها را 
به دو بخش خوب و بد تقسیم می کند. به طور مثال 
زمانی که مادر به او شیر می دهد مادر خوب است 
و زمانی که مادر غایب اســت از نظر کودک مادر 
بد اســت. مدتی طول می کشد که در ذهن کودک 
انسجام و یکپارچگی صورت گیرد و او آگاه شود 
که مادری که به دنبال کارهای خود رفته همان مادر 
مهربانی است که به او شیر می دهد و ذهن او از این 
دو پارگی خارج می شود. کودکان، در ضمن بنا بر 
نوع رفتاری که والدین دارند تصویری از خود در 
ذهنشان حمل می کنند چنانچه این تصویر، منفی 
باشد و کودک احساس کند ناخواستنی است و هم 
زمان به طور مثال کودک همســایه به نظر او فردی 
دوست داشتنی باشد این امر برای روان کودک به 
منزله تهدیدی بزرگ اســت. به طوری که روان او 
برای از هم نپاشیدن ذهن کودک متوسل به سیستم 
های دفاعی می شود و کودک همسایه را در ذهن 
او بی مقدار و  ناچیز و کم اهمیت جلوه می دهد. 
این مکانیزم دفاعی روان در بزرگسالی هم ادامه می 

یابد. 
در راســتای ایــن مطلــب، تصویری که ســران 

ادامه مطلب صفحه 5
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ماز جبرانی – هادی خرسندی – مکس امینی

یکی دو ماه پیش ماز جبرانی، شش برنامه متوالی )متوالی یعنی پی در پی( در آتالنتا داشت 
که همه آنها »سولد آوت« شده بودند. بیشتر هواداران ماز جبرانی، همانا امریکایی ها بودند 
و البته در میان آنها مهاجران ایرانی و هندی و عرب هم تک و توکی به چشــم می خوردند 
)قانونی و غیرقانونی اش را نمی دانم( چونکه ماز جبرانی با استفاده و یا سؤاستفاده از تقلید 
لهجه های مختلف و آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم آنها، سوژه های ناب و دست اولی 

را همواره چاشنی برنامه هایش می کند. 
ماز جبرانی زمانی پا به صحنه گذاشت که بخاطر ماجراهای گروگانگیری سفارت آمریکا در 
تهران، زمینه مساعدی برای ایرانی ها در آن شرایط وجود نداشت و خیلی ها با استفاده از 
واژه »پرشین!« ایرانی بودن خود را پنهان می کردند ولی این کمدین نامدار، از همان ابتدای 
کار، نه تنها از ایرانی بودن خود ابایی نداشــت، بلکه ایران و ایرانی را سوژه خوبی برای 
کارش می دید و با طنز و شــوخی، مشکل های مهاجرها را برای امریکایی های از همه جا 

بی خبر با زبانی خوش، تا آنجا که زورش می رسید بازگو می کرد. 

مــاز جبرانی، از اول کار ماز جبرانی نبوده بلکــه مازیار جبرانی بوده، ولی بدلیل هایی که 
کســی نمی دونه و نخواهد دانست اسمش را به »ماز« تغییر داد. ماز جبرانی حدود چهل 
و نه ســال پیش )حال با یکی دو سال اینطرف و آن طرف ( در تهران بدنیا آمد و در شش 
سالگی با خانواده اش راهی آمریکا شد و بعد از تحصیالت دانشگاهی )معدل کارنامه اش 
رو نمی دونم( به اســتندآپ کمدی روی آورد. هادی خرســندی هم دست برقضا بعد از 
انقالب، رخت سفر بر بســت و به انگلستان رفت و بعد از مدتی طنزنویسی و آشنایی با 

پرویز صیاد، مدت بیست سال در بیشتر کشورهای جهان نمایش های موفقی اجرا کرد. 
 وجه تسمیه اسم فامیل های خرسندی و جبرانی و مکس امینی

)من درست معنی وجه تسمیه رو نمی دونم ولی فکر کردم شما می دونید( اگر فرض کنیم 
که بابابزرگ های این دو بزرگوار در زمان حکومت پهلوی برای اولین بار شناسنامه گرفته 
باشند، باید از بابت توضیح، برای شما بنویسم که معموالً محل زندگی، کار و ویژگی های 
اخالقی یک نفر بهانه بسیار خوبی برای انتخاب اسم فامیل بوده و از قرار معلوم، پدربزرگ 
هادی خرسندی یک ادم خوشحال و خرسند و شوخ و شنگولی بنظر می رسیده و از قرار 
معلوم پدر و مادر و برادر و خواهر و عمه و عموی مکس امینی، برعکس آدم های دیگه، 
آدم های بســیار صادق و امینی بوده اند و فامیل امینی را برای خود انتخاب کرده اند، ولی 

فامیل »جبرانی« که »ماز« آنرا در تبلیغات خود بکار می برد، موضوع دیگری است. 
پرسش این است که پدر یا پدربزرگ ماز که این اسم فامیل را برگزیده اند و »ماز« هم آنرا به 

ارث برده است، به چه دلیلی چنین تصمیمی گرفته اند؟ 
مگر چه کار خطائی کرده بودند که مرتب در صدد »جبران« آنها باشــند و این اسم فامیل 
عجیب و غریب را برای فرزند و نوه و نبیره و نتیجه و خالصه هفت پشت به یادگار بگذارند.

 ... و اما نصیحت هفته 
اگر شــما آنقدر وضع مالی تان توپ است که شــما و همسرتان هر کدام یک »آی فون« یا 
تلفن »هوشمند« و یا تلفن »کودن« دارید این نصیحت من را به خاطر بسپارید. بویژه اگر 
مرد خانواده هستید در موقع خرید سیم های »چارج« را با رنگ های متفاوت انتخاب کنید 
که حسابش از سیم های چارج عیال نازنین جدا باشد و اگرنه عیال نازنین شما به سیم های 
شــوهر عزیزش به چشم خواهر مادری نگاه نخواهد کرد و هر وقت که سیم خودش را گم 
کند، بی مهابا به سراغ شوهر فلک زده از همه جا بی خبر خواهد آمد و او را متهم به برداشتن 
ســیم خودش میکند. البته امکان دارد همسر شــما بیماری کوررنگی داشته باشد. یعنی 
رنگ ها را درســت تشخیص ندهد و این بیماری وقتی عود می کند که همسر مهربان شما 

سیم تلفن خودش را گم کرده باشد، باور بفرمایید.

 ادامه مطلب »صداقت ورزی در در دروغ« از صفحه 1

کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

رییس شریف دپارتمان اعالم کرد، 
ماموران را برای واکسینه شدن مجبور نخواهد کرد

 با این که ایالت کالیفرنیا، کانتی لوس انجلس و حتی شــهر لوس انجلس، 
حضور در فضای سرپوشــیده را بدون کارت واکسینه ممنوع کرد و تمامی 
تفریحگاه ها، ورزشگاه ها و کنسرت ها اعالم کرده اند از آن پیروی خواهند 
کرد، الکس ویانوئه وا رئیس شریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی با ۱۸۰۰۰ 
کارمند و مامور اعالم نمود که کارکنان را زیر فشــار برای واکسیناســیون 

اجباری قرار نخواهد داد. 
او افزود که حاضر نیست ۵ تا ۱۰ درصد کارکنان را با اخراج از دست بدهد 

زیرا واکسن نزده اند. 
با اینکه بیش از ۲۶۰۰۰ نفر جان خود را به ســبب کرونا از دســت داده اند 
بیش از ۲۶۰۰ مامور گفته اند معذوریت مذهبی خواهند گرفت و حاضر به 

واکسیناسیون نخواهند بود. 
ناگفته نماند که کانتی لوس  آنجلس ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد و ۶۹ درصد 

آنها واکسینه کامل و ۷۸ درصد یکبار واکسینه شده اند. 

شرکت تسال به تگزاس منتقل می شود

ایالن ماسک، مدیر عامل شرکت تسال اعالم کرد که کارخانه تولیدی خود را 
در کالیفرنیا گسترش خواهد داد، اما دفتر مرکزی تسالن را به تگزاس منتقل 

خواهد نمود. 
گر چه این تصمیم در نشســت سال گذشــته هیئت مدیره گرفته شده بود 
اما جزئیات آن روشــن نبود و دوران کرونا شــرکت تســال را از نظر مالی 
با مشکالت روبرو نمود و به ســبب باال بودن هزینه مسکن برای کارکنان 

تصمیم به بردن شرکت به تگزاس و نوادا مطرح شد. 
ایالن ماســک اعالم کرد که بردن دفتر مرکزی به تگزاس، تاثیری در روند 
تولید در کالیفرنیــا و طرح های آینده نخواهد داشــت و کالیفرنیا را ترک 
نخواهیم کرد و شرکت تسال در نظر دارد تولید اتوموبیل های S, X, Y ,3 را 

۵۰ درصد افزایش دهد. 

 )feedback ( جمهوری اسالمی از خود حمل می کنند که نتیجه بازخورد
ملت ایران در درازای ۴3 ســال گذشته است تصویری بسیار منفی است. 
کافی اســت به زندگی و اعتراضات مردم در زندگی واقعی و  شــبکه های 
اجتماعی ) مجازی( ســری بزنید. بر اساس نظریات مالنی کالین می توان 
نتیجه گرفت که نیکوداشت افرادی چون کوروش و میراث ارزشمند فرهنگ 
گذشته ایرانیان تهدیدی است به ذهنیت و موجودیت این نظام. شوربختانه 
ایــن مقامات از بازخوردهای مردم به عنوان آینه ای که با واقعیت عملکرد 
خود رویرو شوند استفاده نکرده و نیاموخته اند همان گونه که در حکایت 
خرس و کالغ به آن اشاره شد برای صادق بودن و پذیرفته شدن در جامعه 
می بایســت کارهای مثبت و ســازنده انجام داد نه دزدی،  فســاد،  رانت 

خواری،  رشوه و در نهایت ستمکاری و اعدام و کشتار و...
مثــال دردناک و بارز دیگــر به هدر دادن وقت برای به کارگیری واکســن 
کووید است و پافشاری مسئولین حاکمیت در صداقت ورزی بی اساس در 
دشمنی با دولت های خارجی و بی مقدار جلوه دادن واکسن های خارجی 
که به کشــته شدن هزاران ایرانی و سوکواری عمومی انجامید ، در ماههای 

اخیر بوده است.
به قول زنده یاد رضا بابایی در مورد سیاست فیدل کاسترو: » باورهای غلط 
از انسانهای خوب جنایتکار می سازد« او چهل سال شرافتمندانه ظلم کرد و 
کشورش را به بن بست کشاند تا جهانیان بدانند که آن چه کشوری را آباد می 
کند، » نیت ها نیســتند، روش ها هستند«. صداقت ورزی در دروغگویی، 
وارونه جلوه دادن تاریخ، بی مقدار کردن میراث فرهنگی ایرانیان، دشمن 
تراشی مدام نه تنها به رئیسی ها و همدستان او وجهه مثبت و خوب نخواهد 
داد بلکه این رویکرد رذیلت به شمار می آید نه فضیلت، مانند زیاده روی 

در تواضع. 
پر واضح است که خانه ها و اماکن و ابنیه در پروسه زمان و یا بر اثر تهاجم 

اقــوام و گروههای متجاوز دچار تخریب می شــوند بــا این وجود تخت 
جمشــید با همه خرابی های به جا مانــده از دل تاریخ برای ملت ایران هم 
چنان جنبه نمادین دارد. به طوری که ایرانیان به ورای خرابی های بیرونی 
رفته و به داشــتن افرادی مانند کوروش در ذهن خود  به آن می بالند. ولو 
اینکه گفته های آقای رئیســی صحت داشته باشد، تخت جمشید به او نیز 

یادآور می شود:
هــان ای دل عبرت بین از دیده عبــر کن هان      ایوان مدائن را آیینه عبرت 

دان...
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما      بر قصر ستمکاران تا چه رسد خذالن

جالب اینجاســت که  زمانی که رئیســی ها در درون کشور به تخریب این 
شــکوه در ذهن ایرانیان می پردازند، خوشبختانه جهانیان بخش ارزشمند 
تاریخ ایران را مورد ســتایش قرار می دهند و هم اکنون شهرداری تورنتو 
کانادا در حال مســتقر کردن تندیس کوروش به عنوان سمبل رواداری به 

کمک گروهی از ایرانیان آمده است.  
ملت ایران پس از ۴3 سال تحت سلطه این رژیم ستمگر به خوبی می داند 
که این دولت نه به گذشته تاریخی و نه به زندگی کنونی ما اهمیت می دهد 
و تا زمانی که از سوی دولتهای خارجی حمایت می شود همین رویکردها 
ادامه خواهد یافت. با این وجود ملت ایران می تواند جدا از این حکومت،  
در الیه ها و سطوح مختلف در زندگی فردی و جمعی خود تحوالتی ایجاد 
کند و به طور مثال به واکاوی روان فردی و جمعی خود بپردازد و آگاه شود 
که آیا همان مکانیزم های دفاعی رژیم مانند دشــمن تراشی و ناچیز کردن 
دیگران را آیا در زندگی خود به کار می برد. به یاد داشــته باشیم که تحول 

یک قبیله با تحول یک فرد آغاز می شود.
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در کانون خبر:

سیاستمداران و تیم بیس بال مورد نظرشان

بازی هــای آینده ۲ تیم بیس بال جاینت ســن فرانسیســکو و داجرز 
لوس آنجلس گر چه برای هواداران ۲ تیم، ســاده است که از تیم خود 
پشــتیبانی کنند اما فاصله ۴۰۰ مایلی این ۲ تیم از نظر مسافت، فاصله 
بسیار کمی را برای سیاستمداران برای هواداری فراهم نموده است. گر 
چه تصویر کاماال هریس با در دســت داشتن پیراهن شماره ۴۹ داجرز 
منتظر شده است اما او به سبب این که در گذشته ساکن سن فرانسیسکو 
بوده، هواداری خود را از جاینت نشان داده است و اکنون از هر دو تیم 

پشتیبانی می کند. 
نانسی پلوسی، رئیس کنگره امریکا که ساکن سن فرانسیسکو است هفته 

گذشته در کنفرانس مطبوعاتی از تیم محلی خود یعنی جاینت پشتیبانی 
کرد و به عنوان یک دموکرات سن فرانسیسکویی از ۱۰۷ پیروزی این 
تیم سخن گفت. کوین مک کارتی رهبر اقلبیت جمهوریخواه که نماینده 
بیکرز فیلد اســت از تیم داجرز لوس آنجلس پشتیبانی می کند. گر چه 
گوین نیوسام هوادار جاینت است و ساکن سن فرانسیسکو بوده و اکنون 
در ساکرامنتو است، جانب احتیاط و اعتدال را رعایت کرد و گفت هر 
دو تیم از کالیفرنیا هســتند و از هر دو تیم پشــتیبانی کرد به گونه ای که 

الکس پدیا سناتور کالیفرنیا برای او کف زد. 

آتش سوزی آلیسال به سرعت ۶۰۰۰ اکر را در 
خود گرفت و سبب بسته شدن بزرگراه ۱۰۱ شد. 

بادهای پرشتاب، بوته زارهای شمال سانتا باربارا را که در نیمروز دوشنبه 
آغاز شــده بود، به روز دوم کشاند و تالش ۶۰۰ آتش نشان برای پایان 
دادن به آتش سوزی هنوز در نقطه صفر باقی مانده بود که ۱۲۰ ساختمان 
در خطر آتش ســوزی قرار گرفت گسترش شــعله های آتش از غروب 

دوشنبه که بین بزرگراه ۱۰۱ و منطقه جاده کناره PCH ۱ در جریان بود 
سبب شد که پلیس راه و شریف دپارتمان کانتی سانتاباربارا، دو سوی 
بزرگراه را در منطقه مســدود نمایند تا بتوانند از خطر بیشتر پیشگیری 

نمایند. 

نمایش اسلحه و فروش آن  در ارنج کانتی آن منع شد

بنابر الیحه SB2۶۴ که از ســوی سناتور کالیفرنیا دیو 
مین دموکرات از ارواین به ســنای کالیفرنیا رســیده و 
تصویب شده در روز ۱۰ اکتبر از امضای گوین نیوسام 
گذشت و از اول ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی می گردد، سبب 
 OC شد که نمایش اسلحه های جدید و فروش آن در

Fair ground OC لغو شود. 

بخش فروش و نمایش اســلحه که از ســال ۱۹۹۵ در 
 SB2۶۴ ارنج کانتی برگزار می شود به سبب پیوند دادن
با دیگر قوانین و مقررات اسلحه در کالیفرنیا و وجود 
اســلحه های معروف به Ghost Gun، این تجارت ۷ 

میلیون دالری در نمایشگاه ارنج کانتی لغو شد. 
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در کانون خبر:

کرانه های ساحلی هانتینگتون بیچ 
پس از یک هفته بازگشایی شد

 یک هفته پس از نشــت نفت در کرانه های هانتینگتون بیچ، ساحل برای 
حضور در کنار اقیانوس و بسیاری از مشتاقان آب های اقیانوس آرام در 

بندرگاه هانتینگتون بیچ آب تنی کردند. 
در حالی که داوطلبان پاکسازی محیط زیست، آخرین نشانه های نشت 
آب را پاک می کردند، موج ســواران، بر موج هایی سوار شدند که هفته 

گذشته بیش از ۱۴۴۰۰۰ گالن نفت خام بر آن شناور بود. 
ناگفته نماند که در یک هفته، موج های اقیانوس، نفت و پس مانده های آن 

را به کرانه های سن دیه گو رساند. 

اعتصاب 24000 نفر از پرستاران
 و کارکنان بهداشت کایزر

 2۴000نفــر از کارکنان بخش بهداشــت و درمان در بیمارســتانهای 
کایزر در کالیفرنیا و ارگن، دســت به اعتصاب زدند. این کارکنان که 
بیشتر آنان را پرستاران و کمک پرستاران تشکیل می دهند و در دوران 
کرونا بیشــترین خدمت را کرده اند هم اکنون ۴ درصد افزایش حقوق 
درخواست کرده اند اتحادیه کادر درمان در کایزر که بزرگترین اتحادیه 
درمانی در امریکا با ۵۰۰۰۰ عضو است، با اعتصاب کارکنان کالیفرنیا 
موافقت نموده است و در صورتی که این ۲۴۰۰۰ نفر کارکنان کالیفرنیا 
و ارگن به نتیجه نرسند، اعتصاب کارکنان کایزر در ایالت ها کلورادو، 
جورجیا، هاوایی، مریلند، ویرجینیا، واشــنگتن و واشنگتن دی سی 

آغاز خواهد شد. 

https://akattorneyatlaw.com/
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ادامه مطلب از صفحه 1 » اگر کوروشی هست؛ رهایی از زندان تاریخ«  

در کانون خبر:

ترجمه آزاد از شعر کیم برا ارنست 

فصول 
بهار 

او نیاز مبرم به باران داشت
ک بشوید سرسختی تردید را 
تا غنچه های زنبق سر براورند

اما آنچه به او رسید توفان بود
تند بادی منحط که وزیدن گرفت

و همه چیز را زیر و رو کرد
ساقه های بیجان نخل را با خود برد

و بر چشمان او نگاهی گشوده نهاد

او نامه را در زیر بطری گذاشت
تا باد آن را با خود نبرد
و در را محکم گرفت 

تا راه بازگشت بسته نشود

تابستان
بیاد ار گشت و گزار ما را در کنار دریاچه اویلین

ساعت ها بر سنگ ها در بی تفاوتی و سکوت نشستیم 
آنقدر بی حرکت

که آهوان به تماشای ما آمدند
و زمانی که تاریکی سایه گسترد

ناگهان همه چیز طعم خوبی به خود گرفت!
کسی به ما گفت آنجا که بودیم دریاچه اویلین نبود

دریاچه اویلین دریاچه مجاور است
تابستان فصل بی خیالی خیال است

بی تردید آن جا همیشه دریاچه اویلین است 

پاییز
همه چشم ها مشتاق به اطراف می نگرند

او خرامان با دامنی بلند همه چیز را در سر راه خود می روبد
به زودی همه می فهمند که 

بیش از توانش وانمود می کند 
با صدای بلند چون زوزه باد می خندد

و نمی داند که بماند یا برود
در خانه جامه رنگین از 

شانه هایش به زمین می لغزد
 واین تصویر فروتنانه 
به او یاد اور میشود که

همیشه سبز نیست 

زمستان
بــرف  هــای  دانــه  تماشــای  بــه  مــا  از  دســته ای 

همچون ارواح سرگردان
ما بهم نزدیک شدیم

 تا شاید با گرمای دل هایمان
نشانه ای به بیرون از بوران بیابیم

و در سکوت دعا خواندیم:
زمان بیشتر، زمان بیشتر! 

پیرایه

به دستور جو بایدن بنادر لوس انجلس و
 النگ بیچ 24 ساعته کار خواهند کرد

دولت فدرال جو بایدن اعالم کرد که کاخ سفید، تالش 
می کند که بندر لوس آنجلس به صورت ۲۴ ساعته در 
۷ روز هفته به کار بپردازد تا بتواند پاســخگوی توزیع 
مواد خوراکی مورد نیاز مردم باشد و در راستای بازیابی 

اقتصادی کشور گام بردارد. 
گام همانندی نیز برای بندر النگ بیچ برداشته می شود 
تــا به توزیع نیمــی از واردات آمریکا کــه به این بندر 
و بندر لوس آنجلس می رســد تا در شبکه لجستیکی 
برآورده نمــودن نیازهای دوران کرونا موفق باشــد و 
در هر شــبانه روز ۳۵۰۰ محموله را تخلیه کند. افزون 
بــر مــواد خوراکــی، اتوموبیل ها، چوب مــورد نیاز 
کارخانه هــای تولید لوازم خانگی را به آنها برســاند و 
 Walmart, Home Depot, Samsung, چرخه کاری
UPS, FedEX و Target نیز فعاالنه به تخلیه و حمل و 

رساندن کاالها بپردازند. 

گسترش آتش سوزی سانتا باربارا و بسته شدن بزرگراه 101
آتش سوزی آلیســال در کانتی سانتاباربارا به 
۱۴۵۰۰ اکر رسید و منطقه نزدیک به آسایشگاه 
تابستانی رونالد ریگان را در خود بلعید و دود 
منطقه را خاکســتری کرد. شتاب ۴۰ مایل در 
ســاعت باد که شعله های آتش را بیشتر نمود، 
تالش آتش نشان ها را در خاموش کردن آتش 
و مهار آن در ۵ درصد گذاشت. بزرگراه ۱۰۱ 
در فاصله بین وین چستر کنیون و بزرگراه ۱ در 
کناره اقیانوس بسته ماند تا جایی که رفت و آمد 
ترن های Amtrak نیز در همان منطقه بزرگراه 

متوقف شد. 
هواپیماهای کوچک شخصی و تک موتوره نیز 

از پرواز در منطقه بازماندند. 

داروخانه های وال گرین 5 شعبه خود را در 
سن فرانسیسکو به سبب افزایش دزدی ها تعطیل می نماید

شــرکت وال گریــن اعــالم نمود که 
تنها  ایــن شــرکت،  داروخانه هــای 
داروخانه نیســت و به ســبب این که 
بسیاری از فرآورده های مورد نیاز مردم 
را در خــود دارد مــورد توجه دزدان 
خرده پــا قرار گرفته و از ســال ۲۰۱۹ 
تاکنون این روند تک دزدی کاال، سبب 

زیان شده و در هر شعبه روزانه ۱۰۰۰ 
دالر دزدی کوچک انجام می شود. 

تصاویر ویدئوهای مدار بســته نشان 
می دهد کــه چگونــه کاال را چند نفر 
برداشته و در اتوموبیلی که برای گریز 
در برابر فروشگاه قرار گرفته می ریزند 

و می گریزند. 

است. نســل جوان، چه تصویری از کوروش بسازد وقتی که مقام های رژیم 
جمهوری اســالمی، ۴2 سال است سادیســم وار و بیمارگونه به جعل تاریخ 
مشغول اند و هر جا فرصتی بیابند به نفی تاریخ ایران می پردازند... از خلخالی 
دیوانه که خواســت با لودر تخت جمشــید و پارسه را نابود کند تا میرحسین 
موسوی و الریجانی که کل ماجرا را دروغ نامیدند تا سردارهای سربار که دهان 
شــان را می گشایند و به تاریخ ایران نفرین و ناسزا می گویند. تاکتیک و شعار 
حکومت شــان، همین نفی تاریخ کهن ایران و ایرانی اســت. پیکار براندازی 
ندارند. با تعصب خشــک و تفکر بیات شده و جمود مذهبی 1۴00 ساله دل 
خوش اند... با کتاب های مطهری و آل احمد و شریعتی و بازرگان و بنی صدر 
صفا می کنند. آن گروه دگر هم هنوز در رجوی و مارکسیست و حزب توده و 
کیانوری و طبری و شوروی و ... شنا می کنند؛ با بحث و تفکر و اندیشه هم که 

از اساس قهرند. 
همه گروه های شرکت کننده در بلوای ویرانگر ۵7 در لجن مالی کردن تصویر 
ایران کهن، مســابقه گذاشــته اند.تا حد مرگ به دنبال گریــز از واقعیات اند. 
ُمالهای منبرها هم در مغزشان، حدیث و آیه می سازند و همانجا به خورد خلق 
اهلل می دهند. از دیدشــان، مردم خرافــی و متوهم و غرقه در موهومات ، انها را 
بیشتر از روشنفکران دوست دارند و هنوز مردم به دین اعتقاد دارند! اما همین 
نمایندگان فاســدترین و خونریزترین و منفورترین حکومت اهلل بر زمین تا اسم 
ایران باســتان می آید، پرخاش می کنند. اسیر همان زندان اوهام و بت پرستی 
هستند. امیدی هم به رهایی این قبیله اصرار و انکار نیست.راه حل منطقی هم 
نمی توان جست. فعال مصلحت و منفعت شان در نشخوار تاریخ سیاه 1۴00 
ساله است. آنهم از دریچه ای تنگ و مملو از شعار و نعره کشیدن ها و گاه زاری 

کردن برای نمایش هایی مانند محرم و ... 
برای نسل جدید نوگرا باید گفت به راستی نماد هویتی ما کجاست؟ کوروشی 

هست؟ کدام کشور در جهان هست که نصف تاریخ کشورش را قیچی کند؟ 
گاهشماری  شاهنشــاهی در ۲۴ اســفند ۱۳۵۴بعد از جلسٔه مشترک مجلس 
شــورای ملی و مجلس سنا، به عنوان تقویم رسمی کشــور ایران اعالم شد. 
دیگر تقویم یاگاهشماری هجری خورشــیدی، تقویم رسمی کشور نبود. در 
این مصوبه مبدأ تقویم خورشــیدی از هجرت محمد عرب پیامبر اسالم شبه 
جزیره عرب به تاریخ تاجگذاری کوروش بزرگ  ایرانی تغییر یافت. برمبنای 
این گاهشماری سال ۱ شاهنشاهی برابر بود با ۵۵۹ پس از میالد  و سال ۲۵۰۰ 
شاهنشاهی با ۱۳۲۰ هجری خورشیدی آغاز پادشاهی محمدرضا پهلوی بود.

اما همین موضوع، عقده و گره اختاپوس مذهبی ُمالی ایران شد. دیگر خبری 
از نادرشاه و رضاشاه نبود که بساط شان را جمع کند. و بعد از رفتن رضا شاه، 
کار و بارشان تروریسم اسالمی بود و سر به نیست کردن هر منتقدی که ُمالیان 
را ویروس جامعه ایران می خواندند. نمونه اش : ترور احمد کسروی در ۲۰ 
اســفند ۱۳۲۴ ، در اتاق بازپرسی ســاختمان کاخ دادگستری تهران به ضرب 

»گلوله و ۲۷ ضربه چاقو توسط افراد گروه»فدائیان اسالم ] یا خمینی[. 
خمینی و پیروان مارکسیســت کمونیست و یا اسالمی اش، تقویم شاهنشاهی 
بر اســاس هویت تاریخی ایران را با سادیســم، شارالتانیسم و هوچی گری؛ 
نوعی دهن  کجی به اعتقادات دینی و تالش برای اسالم زدایی از کشور ارزیابی 
کردند. خمینی در پیام عید فطر سال ۱۳۵۵ آن تاریخ را هم حرام و نغمه شوم 

مخالفت با اسالم عدالتخواه دانست و شاه را کثیف خواند. 
به راســتی کدام روشــنفکر در جامعه داخل و خارج از ایران، در سال ۱۳۵۵ 
به خمینی اعتراض کرد؟ در کدام روزنامه ، کسی از اباطیل خمینی ، گله کرد؟   

هیچ کس!
شــاه فقید ایران در کتاب پاســخ به تاریخ ص 1۵-1۶ نوشــته : » بنیان گذار 
شاهنشاهی ایران، کوروش است که به حق وی را بزرگ لقب داده اند. کوروش 
شاهنشاهی ایران را بر چندگونگی ادیان و رعایت عدالت بنیان نهاد. کوروش 
را می توان در حقیقت بنیان گذار فکر امروزی صیانت حقوق بشــر نیز خواند 
چرا که نخســتین کس در جهان عهد عتیق بود که منشوری آزادمنشانه در این 
زمینه تدوین و اعالم کرد. کوروش بزرگ، داریوش و خشایار شاه، شاهنشاهان 
قهرمان تاریخ ما هستند و در افسانه ها، ادبیات و هنر کشور ما مقامی بس واال 

دارند.« 
شاه فقید جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران با نام رسمی ۲۵۰۰مین سال 
بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به دســت کوروش بزرگ را برگزار کرد و این از 

دیدگاه شرکت کنندگان در بلوای ۵7 و جنایت و مکافات همراهی با خمینی و 
خودکشی دسته جمعی مردم ایران، گناهی نابخشودنی بود. 

شاه ایران با برگزاری آن جشن ها به مناسبت دوهزاروپانصد سال تاریخ مدون 
شاهنشــاهی ایران خواســت تا در ۱۲ تا ۱۶ اکتبر ۱۹۷۱ - سه شنبه ۲۰مهر تا 
شــنبه ۲۴ مهر ۱۳۵۰- در تخت جمشید) پارسه(  سران حکومتی و پادشاهان 
۶۹ کشــور جهان را دعوت کرد و شرکت کردند تا تمدن و تاریخ کهن ایران را 

ارج  نهند! 
پیشنهاد برگزاری این جشن  هم نخســتین  بار توسط شجاع الدین شفا مطرح 
شــد. و عالوه بر آن ، برج شــهیاد  ) برج میدان آزادی امروز در تهران؛ طرح 
حســین امانت معمار( به یادبود جشــن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران در 
تهران طراحی و ساخته شد. در جریان همان جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی 
ایران، منشور حقوق بشر کوروش بزرگ به رغم مخالفت دولت وقت بریتانیا، 

برای چند روز به ایران آورده شد و به نمایش درآمد. 
از طرفی شجاع الدین شفا، معاون دربار شاهنشاهی،  کوشید تا تصمیم گرفته 
شود که تاریخ شاهنشــاهی با مبدأ تاریخ تاجگذاری کوروش بزرگ به جای 
تاریخ هجری یک فرد عرب از یک شهر به شهر دیگر در قبل از حمله اعراب 

به ایران استفاده شود.
اما فرصت طلبی شریف امامی هم خیانت به شاه فقط نبود ، بادمجان دور قاب 
چینی و چاپلوســی برای ُمالهای شیعه بود. در ۵ شــهریور ۱۳۵۷ این قانون 
توسط همین نخست وزیر شاه فقید لغو شد تا دل ُمالیان پیرو تروریسم اسالمی 
نرنجد و خمینی در تبعید، شاد شود که اسالم برای اُمت اسالمی زنده است و 

کوروش و ایران مهم نیست!
انگار مزاحم و مانع موفقیت دولت آشــتی ملی او همین نام کوروش و تقویم 
شاهنشاهی بود! آیا آن باج علنی به ُمالی شیعه، راه توحش اطرافیان خمینی را 
سد کرد؟ واقعه سینما رکس  آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ رخ داد و دست کم ۴۲۰ 

نفر توسط اطرافیان سخیف و وحشی و جاهل خمینی به قتل رسیدند. 
در ان هنگام از همه جا، آوای وحش می آمد و کسی از کار ارزنده شاه، قدردانی 
نکرد! تعارف هم نباید داشــت، بیشتر مردم خرافی و مذهب زده ایران هم دل 
در گرو اباطیل ُمالهای فریبکار، غارتگر، بنیادگرا و ضد ایران و ایرانی داشتند 
که سابقه وافر در استحمار جامعه ایرانی پاک باخته داشتند البته در جامعه کسی 

نمی دانست کوروشی هم هست؟ در هوس قمار ویرانگر 13۵7 بودند.
دســتگاه اختاپوس مذهبی ُمالیان کینه توز شــیعه در ایــران، همچنان در پی 
نگهداشتن مردم ایران در داخل زندان تاریخ مذهب شان و اسیر شرع تاریک 
شــان هستند. تا همچنان مردم ایران را در گاهواره جهل و خرافات در خواب 

نگه دارند.
این دکان داران دین دوســتدار کمونیسم شــوروی و چین، با عطش تخریب 
به ســتیزه با هویت ملی، فرهنگ کهن و اصالت فرهنگی برمی خیزند و عنصر 
ایرانی تمــدن کهن را مضر می دانند. پس با نظام واپس گرا و حکومت مطلق 
العنان دستگاه خالفت اسالمی والیت فقیه، تعصب ، غرض ، تکفیر و چماق، 
اندیشه ارتجاع سخیف ، دشنام و غضب، به دشمنی با کوروش و غرور فرهنگ 
ایرانی برخاسته اند. مغزشوئی حساب شده با استدالل های سفسطه آمیز و بی 
محتوی هم از دســتگاه های تبلیغاتی اسالم چماق دار صاحبان نعلین و عبای 

سیاه، مرتب به گوش می رسد. تا جامعه خفتگان گرفتار درد، بیدار نشود!  
امروز حدود۵۰ ســال از تالش شــاه مملکت برای توجه به کوروش گذشته 
است. هر وقت جامعه ایران، از ابتذال قداست جعلی دستگاه شوم اختاپوس 

مذهبی شیعه در ایران آگاه شد، آن گاه به سوی کوروش بازخواهند گشت. 
اگر کورشی هست؛ رهایی از زندان تاریخ الزم است.باید از بند و دام خرافات 
و موهومات مذهبی ُمالیان گریخــت و آن گاه از نو، تاریخ و تمدن و فرهنگ 
کهن دیار را بازشــناخت و ایران فرو رفتــه در الک و زنجیر جهل و خرافات 
و بیســوادی و زبونی و تحقیر را نجات داد. وگرنه در بر همان پاشــنه خواهد 
چرخید. یورش های تازی و ترک و مغول و تاتار و قزلباش به جنگ با نام و یاد 
کوروش برنخاستند اما ُمالی واپس گرا، وقیح و هرزه زبان شیعه برخواست تا 
در کنار توسعه فقر و ویرانی ایران؛ هویت ایرانی به اوج ابتذال و عقب ماندگی 

و ظلمتکده جاهلیت سقوط کند. 
اگر کورشی هست؛ بین کوروش خالق و شهسوار دمکراسی با ُمالی دستار به 

سر شیاد و چماقدار دیکتاتوری رابطه ای نیست.
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طنز و خبر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبرگزاری ایرانشهروند

از شبکه های اجتماعی:

 :نامه يك ايراني به مدیر خارجی شركتش
فقــط ایرانیها میتونن عمق درد و رنج نهفته توى 

این نامه رو بفهمن، یعنى عالیه… 
 Hello Sir, I am your servant, very very
 much. I am writing to you because the
 knife has reached my bone.... My hands
 grab your skirt, Mr. Hamilton; please
 reach my scream, Mr. Hamilton, from
 the hands of this man, Tom .. I don›t
 know what a wet wood I have sold him
 or what shit I ate that from the very first
 day he has been pulling the belt to my
 lift, with all kinds of cat dancing, he has
 tried to become the eye and the lamp of
 Mr. Wilson. He made so much mouse
 running that finally Mr. Wilson became
 donkey, and appointed Mr. Tom as his
 right hand man, and told me to work
 under his hand. Mr. Wilson promised
 me that next year he would make me
 his right-hand man, but my eye does
 not drink water, and I knew that all these
 were hat play, and he was trying to put a
 .hat on my head

 I put the seal of silence to my lips and
 did not say anything. Since that he was
 just putting watermelon under my arms.
 Knowing that this transfer was only
 good for his aunt, I started begging him
 to forget that I ever came to see him and
 .forget my visit altogether
 I said you saw camel; you did not see
 camel, But he was not coming down
 .from the back of devil›s donkey
 What headache shall I give you; I am
 now forced to work in the mail house
 with bunch of blind, bald, height and
 half height people. At the end in one
 word, my father is coming out from their
 .hands Now
 Mr. Hamilton, I turn around your head.
 You are my only hope and my back
 1۴  and shelter.... I swear you to the
 innocents, please do some work for me
 that you will see savab I mean good
 wages in the resurrection day. I›ll grab
 your skirt, .. I have six head bread eaters
 I swear to your head that all I said is right,

 if opposite is proved you can burn my
 father dog father. I kiss your hand and
!Leg I circle around you

*********
سیاست های غلط به اینا میگن:

ثیاثت , صیاصت, ثیاثط , صیاصط , سیاسط ....
*********

حوصلم سر رفته بود زنگ زدم ۱۱۸
گفتم :شماره اديسون رو لطف کنید

اونم يه شماره داد
آقا ما هم زنگیديم

يکی ور داشت گفت تیمارستانفارابی بفرمايید؟
*********

واقعا شــانس آوردیم همه بیماریها رو خارجی 
ها کشف میکنن و اسم خودشونو میذارن روش 
وگرنه مثال بجای پارکینسون باید میگفتیم مرض 
کامبیــز یا درد حــاج مرتضی وبــرادران به غیر 

مجتبی!!!
*********

االن پشه اومد بهم گفت:
سالم، نیشت بزنم؟

گفتم نه عزیزم مرسی…
گفت خواهش میکنم و رفت

پشه ها چه با ادب شدن!

آقا، من و نوبل!
از سال 1901 تا االن، طبق وصیت آلفرد نوبل )مخترع سوئدی دینامیت(، 
آکادمی علمی سلطنتی سوئد ساالنه پنج جایزه در رشته های فیزیک، شیمی، 
فیزیولوژی و پزشــکی، ادبیات، اقتصاد و صلح به افرادی اعطا می کند که 

بیشترین خدمت را به مردم کرده باشند ...
 ... در همین راســتا شورای اسالمی شــهروند ایرانشهر بر اساس وظیفه 
شــرعی و دینی تصمیم گرفته تا از امســال به موازات )مثه سایر نهاد های 
موازی در جمهوری اســالمی( جوایز نوبل غیر انسانی و منحط غربی که 
همچون شبیخون فرهنگی فالن مردم مسلمون رو پاره و پوره کرده، جوایز 
نوبل اسالمی را به شخصیت های نظام جمهوری اسالمی بدلیل درخشش 

در جهاد خدمت رسانی به مردم ایران اعطا کند! 
به همین منظور برندگان جوایز نوبل اسالمی امسال به شرح ذیل معرفی می 
شوند، بدیهی است مراسم اعطای جوایز دسته خر بلورین نوبل اسالمی در 
حسینیه مقام رهبری در دهه زجر )فجر( انقالب اسالمی برگزار و برندگان از 

دست چالق ایشان جوایز خود را دریافت خواهند کرد:
نوبل فیزیک: محسن فخری زاده ملقب به پدر بمب اتمی جمهوری اسالمی 
که توســط اســراییلی ها به فالن فنا رفت و به همین دلیل جایزه دسته خر 

بلورین ایشان به آدرس ایشان در آن دنیا فرستاده خواهد شد!
نوبل شیمی: این جایزه امسال به مخترعان واکسن ضد کرونای برکت اعطا 
می شود که موفق شدند از آب مقطر واکسنی با بیش از صد در صد احتمال 

مردن پس از تزریق بسازند! 
نوبل فیزیولوژی و پزشکی: بدون شک برنده نوبل پزشکی – اسالمی امسال 
جناب آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت سابق خایه مال والیت می باشد که 
با مدیریت درخشان – تخمی خود به ویروس چینی کمک کرد تا بیش از ده 

ها هزار ایرانی را به قتل برساند تا نظام دیگر مجبور نباشد به تنهایی دست 
به جنایت بزند!

نوبل ادبیات: امسال جایزه ادبیات نوبل اسالمی با فاصله زیاد از دیگر رقبا 
به رییسی، رییس بی سواد جمهوری اسالمی بدلیل اختراع واژگان و کلمات 
جدید و اضافه کردن آنها به فرهنگستان زبان فارسی )مثه واژه لوکوموتیر!( 

تعلق می گیرد! 
نوبــل اقتصــاد: اوه اوه، آقای دکتر بعد از این، عاشــق و کاندیدای ابدی 
ریاست جمهوری، حاج آقا محســن رضایی میرقائد برنده نوبل اسالمی 
اقتصاد امسال می باشد. کارشناسان کمیته جایزه نوبل دلیل این انتخاب را 
توهمات ایشــان در ارتباط با اقتصاد اسالمی و ترکمون زدن به برنامه های 

اقتصادی مملکت اعالم کرده اند!
نوبل صلح: ســردار حسین ســالمی فرمانده سپاه پاســداران بدون شک 
برنده جایزه صلح نوبل امســاله زیرا دایم در حال تالش برای تهدید کردن 
کشــورهای خارجی و مردم داخلی به برخورد انقالبی – موشکی، کمک 
های مالی و تسلیحاتی به نیروهای نیابتی، خرابکاری، تروریسم و قاچاق 

برای حفظ صلح و ثبات منطقه خاورمیانه می باشد! 
نوبل رسانه و مطبوعات: این نوبل رو خود شهروند ایرانشهر به این فهرست 
اضاف کرده تا خودشم یه جایزه ای به خودش داده باشه درست مثه حقوق 
و مزایای نجومی که مســئولین جمهوری اسالمی به پاس خدمات ارزنده 

اشون به خودشون میدن!
نوبل ویژه: این جایزه ویژه به شــخصیتی تعلق مــی گیره که عصاره همه 
فضایل و رذایل انســانی و غیر انسانی همه رو با هم داشته باشه ... معرفی 

می کنم: مقام بزمای والیت وقیح!

جوک های برگزیده خبرگزاری شهروند ایرانشهر:
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در کانون خبر:

مارک ریدلی توماس از سوی دادستان فدرال به دریافت رشوه متهم شد

مارک ریدلی توماس عضو شــورای شهر لوس آنجلس از سوی دادستان 
فدرال به دریافت رشوه از دانشــگاه USC در برابر اختصاص میلیون ها 

دالراز بودجه عمومی به خزانه دانشگاه متهم شد. 
همراه با مارک ریدلی توماس، مارلین لوئیس فلین، رئیس دانشکده خدمات 
اجتماعی دانشگاه USC نیز به سبب مشارکت در روند روانه کردن بودجه 
کانتی به صندوق دانشگاه در برابر پذیرش فرزند مارک ریدلی توماس در 

دوره دکترا با بورسیه تحصیلی کامل و پرداخت حقوق در دوران تحصیل، 
متهم شده است. 

مارک ریدلی توماس، عضو پرقدرت شــورای شهر لوس آنجلس که ۶۶ 
ساله است، هم اکنون باید با محاکمه از سوی دادستان برای دریافت رشوه 
در ۲ ســاله گذشته روبرو شود و دادســتان علیه او و رئیس دانشکده، ۲۰ 

موضوع جرم را طرح کرده است. او اعالم  کرده که استعفا نخواهد داد

عامل اصلی نشت نفت در ارنج کانتی، 
برخورد لنگر کشتی ها می تواند باشد

عامل اصلی نشــت نفت در ارنج کانتی، جدال سیاســی کانتی از سال 
۱۹۷۰ بوده است که اجازه استخراج با دریافت ۷۱ میلیون دالر به شرکت 
نفت شــل فروخته شده است تا روزانه ۲۵۰۰۰ بشکه نفت از این پایانه 
نفتی در ۲۰ سال گذشته اسختراج نمایند استخراجی که از دوران جرالد 
فورد رئیس جمهور آمریکا با اعتراض مخالفان روبرو بوده اســت. در 
گزارش های گارد ساحلی از سال ۱۹۷۸ نشان می دهد که از آغاز ساخت 
این پایانه نفتی همواره به موضوع عبور کشتی ها و احتمال ضربه زدن به 
لوله کشی از سوی لنگر کشتی ها اشاره شده است. از سوی دیگر کمبود 
نفت در دوران برخوردهای سیاســی در خاورمیانه، سبب چشم پوشی 
از بسیاری از مشکالت پایانه استخراج نفت در کرانه های اقیانوس شده 
است و احتمال نشت نفت از لوله کشی های زیر آب، یکی  از این مسائل 

چشم پوشی شده در چند سال گذشته است. 

آتش سوزی آلیسال به
 بیش از ۱5۰۰۰ اکر رسید

آتش سوزی آلیسال به بیش از ۱۵۰۰۰ اکر رسید و هنوز تا شامگاه چهارشنبه 
در ۵ درصد مهار شده، مانده است. 

با گسترش آتش سوزی، شرکت برق PG&E اعالم نمود که ممکن است برق 
منطقه را دست کم برای ۳۶۰۰ خانه و ساختمان اداری قطع نماید، منطقه ای 

که نزدیک به ۳۹۰۰ مایل مربع است. 
این پیشگیری از ســوی شرکت PG&E به سبب کاستن از میزان خسارت ها 
و آسیب های احتمالی اســت و بادهای پرشتاب می تواند این آتش سوزی را 

همانند سال گذشته به مناطق مسکونی دیگر نیز برساند. 
ناگفته نماند که دانشــمندان، این آتش ســوزی های زود هنگام را ناشــی از 

گرمایش زمین و تغییرات زیست محیطی می دانند. 

https://www.imperialagent.com/
https://vgbailbonds.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
8 اکتبر تا  14 اکتبر ) 16 مهر تا 22 مهر (

آدینه 23 مهر     ۱5 اکتبر

1314 خورشيدى ) 1935 ميالدى(
تأسيس كانون بانوان ايران

1339 خورشيدى ) 1960 ميالدى(
جواهرات سلطنتى به عنوان پشتوانه اسكناس به خزانه بانك مركزى ايران 

تحويل داده شد
1374 خورشيدى ) 1995 ميالدى(

قرائت متن »ما نويســنده ايم« با امضاي 134 نويســنده ايرانى، توسط 
آتورميلر، در انجمن قلم آمريكا و پخش اين خبر در سراســر جهان، كه 
يكى از انگيزه هاى شتاب جمهورى اسالمى در كشتار نويسندگان ايرانى 

شد .

شنبه 24 مهر     ۱۶ اکتبر

1287 خورشيدى ) 1908 ميالدى(
تشكيل نخستين گروه سوسيال دمكرات در تبريز

1320 خورشيدى ) 1941 ميالدى(
تصويب قانون عفو زندانيان سياسى
1331 خورشيدى ) 1952 ميالدى(

قطع مناسبات سياسى ايران با انگليس
1368 خورشيدى ) 1989 ميالدى(

درگذشت مرتضى حنانه - موسيقيدان و آهنگساز
1384 خورشيدى ) 2005 ( ميالدى

درگذشت هادى حقوقى - روزنامه نگار و ناشر 
نشريه خواندنيها در لوس آنجلس

یکشنبه 25 مهر     ۱7 اکتبر

1318 خورشيدى ) 1939 ميالدى(
قتل فرخى يزدى شاعر و روزنامه نگار آزاديخواه در زندان قصر ) توسط 

» آمپول هوا »ى پزشك احمدى (
1344 خورشيدى ) 1965 ميالدى(

صدور فرمان تشــكيل كتابخانه پهلوى براى تمركز كليه كتب خطى و 
اسناد تاريخى

دوشنبه 2۶ مهر     ۱8 اکتبر

1286 خورشيدى ) 1907 ميالدى(
انتشار روزنامه » مساوات » به مديريت سيدمحمدرضا شيرازي 

1360 خورشيدى ) 1981 ميالدى(
استعفاى مهدوى كنى از نخست وزيرى

سه شنبه 27 مهر     ۱9 اکتبر

1320 خورشيدى ) 1941 ميالدى(
رضاشاه پهلوى به تبعيدگاه خود، جزيره موريس، وارد شد

1333 خورشيدى ) 1954 ميالدى(
تيرباران گروه اول افسران توده اى از جمله مرتضى كيوان – روزنامه نگار

1329 خورشيدى ) 1950 ميالدى(
امضاى طرح همكارى استفاده از اصل چهار ترومن

1371 خورشيدى ) 1992 ميالدى(
درگذشت حبيب اهلل بديعى، آهنگساز و نوازنده ويولون

1389 خورشيدى ) 2010 ميالدى(
درگذشت علي نقى منزوى، كتاب شناس نامى و از استادان اسالم شناسى 
علمى درايران معاصر، در منزل خود در كوى ســعادت آباد تهران. وى 

هنگام مرگ 89 سال داشت. او در سال 1301 خورشيدى در خانواده اى 
روحانى در شهر سامرا در عراق به دنيا آمد. او بزرگترين پسراز چهار پسر 

شيخ آقا بزرگ تهرانى، عالم و مؤلف نامى شيعه بود.
آقا بزرگ تهرانى صاحب كتاب الذريعه الى تصانيف الشيعه است، كه از 

بزر گترين فرهنگهاى جامع آثار شيعيان به شمار مى رود.

چهارشنبه 28 مهر     2۰ اکتبر

1248 خورشيدى ) 1869 ميالدى(
زادروز ســتارخان - ســردار ملــى جنبش 

مشروطيت
1323 خورشيدى ) 1944 ميالدى(

زادروز منوچهــر كهن - شــاعر و زندگينامه 
نويس

1383 خورشيدى ) 1993 ميالدى(
درگذشت يداهلل شيراندامى هنرپيشه سينما و 
تئاتر در لس آنجلس  )زاده 1314 در شهرستان 

مرو استان خراسان( در لس آنجلس، كاليفرنيا.
1387 خورشيدى ) 2008 ميالدى(

درگذشت مهرانگيز دولتشاهى، نماينده مجلس شوراى ملى )در دوران 
پهلوى( و ازفعاالن جنبش زنان، پس از مدت ها بيمارى در پاريس

پنجشنبه 29 مهر     2۱ اکتبر

1286 خورشيدى ) 1907 ميالدى(
درگذشت ميرزامحمدحســين خان ذكاءالملك )متخلص به فروغى(، 

مدير مدرسه علوم سياسى و موسس روزنامه » تربيت »
1333 خورشيدى ) 1954 ميالدى(

آغاز محاكمه يازده تن از گروه سوم افسران سازمان نظامى حزب توده 
1383

1383 خورشيدى ) 2004 ميالدى(
درگذشت يداهلل شيراندامى هنرپيشه سينما و 

تاتر در آمريكا
1393 خورشيدى ) 2014 ميالدى(

محمدرضا مهدوى كنى از ســران جمهورى 
اسالمى پس از ماه ها در كما بودن درگذشت. 
او كه پرونده اى سنگين از نقض حقوق بشر در 
كارنامه سياسى خود دارد، در زمان مرگ رييس 
مجلس خبراگان رهبرى جمهورى اسالمى بود. 
وى پيش از انقالب 1357 از روحانيون مخالف حكومت پهلوى بود و 
پس از انقالب يكى از 5 روحانى بود كه هستٔه اصلى شوراى انقالب را 
تشكيل مى دادند. پس از آن به عنوان وزير كشور )در دولت هاى شوراى 
انقالب، رجايى و دكتر باهنر( و كفيل نخست وزير )پس از ترور رجايى 
و باهنر( بوده است و در همين دوره از سوى آيت اهلل خمينى مامور به 

تشكيل كميته هاى انقالب و ساماندهى آنها گرديد.

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

858-320-0013
858-320-0013

 bidari2@hotmail.com

پیام بنی کریمی

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

https://baranrugservices.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه
283283

Iranian InformationCenter
08Global.net
(818) 9 - 08 08 08

پایان مهلت برای ارسال برگه های مالیاتی

آدینه این هفته آخرین مهلت برای ارائه برگه های مالیاتی سال ۲۰۲۰ است 
و ایالــت کالیفرنیا اعالم نموده که چک های ۶۰۰ دالری یا ۱۱۰۰ دالری 
برای خانواده ها چون برگه های مالیاتی مالک پرداخت خواهد بود، دچار 
دیرکرد نشــوند. بنابر تصمیم پیشین ایالت کالیفرنیا، پرداخت چک های 
کمکی ایالت کالیفرنیا به کسانی خواهد رسید که تا ۷۵۰۰۰ درآمد داشته 

باشند. 
پرداخت این چک ها، تاکنون ۳/۳ میلیارد دالر برای کالیفرنیا نیاز به بودجه 

داشته و مرحله دوم چک ها نیز ۲/۳ میلیارد دالر بودجه خواهد داشت.
ناگفته نماند که دریافتی از اداره تامین اجتماعی و دیگر کمک های دولتی 

در برآورد ۷۵۰۰۰ دالر درآمد سالیانه در نظر گرفته نمی شود.

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

