ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

ناصر انقطاع درگذشت
صفحه9
افتخار و خفت و خواری در تاریخ
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بزرگترین گردهمایی ساالنه یهودیان ایرانی در یک نقطه
صفحه 10

بیژن خلیلی  ،مهدی خزعلی را به مغلطه گری متهم کرد

محلی برای تزریق
مواد مخدر در آینده دور

وام های کرونا

رقیبجمهوریخواهبرایحسابرسی
کالیفرنیا وارد صحنه می شود

پل  87میلیون دالری برای
نجات شیرهای کوهی از تصادف
در بزرگراه
سفر در تعطیالت پایان هفته
سالگشتاستقاللآمریکا
آدمکشیدرکالیفرنیا درباالترین
میزان در 13سال گذشته
افزایش افسردگی دوران بارداری
و پس از زایمان در کالیفرنیا
انتشار ویروس نگران کننده دلتا
در کالیفرنیا

نخستینمناظرهبیژنخلیلیبامهدیخزعلی،روزسه چندین بار قطع شد و البته مجددا وصل شدند.

شــنبه  ۶جوالی  ۲۰۲۱ساعت  ۱۲ظهر به وقت لس خالصه مطالبی که در مناظره نخست مطرح شد:

انجلس در کانال یک با اجرای شهرام همایون انجام

خزعلی:

منشه امیر ادعا کرد که اسرائیل یک کشور جعلی است

تعطیل شــد به جای اعالم ناراحتی ،جشن گرفتند.

شــد .مهدی خزعلی یک ماه پیش در مناظره با آقای زمانی که کتابفروشی شرکت کتاب ( در وست وود)
که آقای منشــه امیر به خاطر ضیق وقت از یک سو و عودالجان محله یهودیان بود که اکنون ســفره خانه

ســفر در پیش ( آمدن به لس انجلس و سخنرانی در سنتی در آن جاست .تشکیککنندکان در هولوکاست

روز سه شنبه  ۱۳جوالی در محل فدراسیون یهودیان در اروپــا ،زندانــی می شــوند و نمی تــوان در این

ایرانی ) نتوانستند به این مناظره ادامه دهند در نتیجه زمینه تحقیق و پژوهش کــرد .روژه گارودی نظریه
بیژن خلیلی با اعالمپیش کسوتی آقای امیر اعالمکزد هولوکاست را نقد می کند زندانی می شود .در ایران

که آماده اســت این مناظره را ادامه دهد .آقای شهرام به صورت یک طرفه به یهودیان و اســرائیل پرداخته
همایون مدیــر کانال یک و هم چنیــن آقای مهدی می شود.

خزعلی پذیرفتند که حداقل در ده جلسه یک ساعته فاتحان تاریخ را می نویسند .انگلیس آذوقه را پس از

این موضوع و موضوع های دیگر در رابطه با اسرائیل ،جنگ جهانی اول بر ایرانیان بست و سبب کشته شدن
یهودیان ایران و یهودیان جهان از ســوی این دو نفر  ۹میلیون از هموطنان ایرانی من شد.

بررسی و در بوته نقد گذاشته شود .متاسفانه به دلیل

همایون :شرکت کتاب بســته نشد بلکه فقط محل

در نتیجه کند بودن اینترنت  ،گفته های آقای خزعلی

شرکت کتاب و هم چنین فعالیت کتابفروشی هم چنان

قطع برق در ایران ( بی کفایتی حکومت اسالمی ) و

کتابفروشی وست وود تعطیل شد و عملیات فرهنگی
ادامه مطلب در صفحه ۲

تابلوی روزشمار نابودی اسرائیل به علت کمبود برق از کار افتاد

تابلوی روزشــمار نابودی اسرائیل تا  ۲۵سال دیگر که الهام گرفته از بیانات
اخوند خامنه ای اســت به علت کمبود برق و از کار افتادن ژنراتورهای برق
رسان از کار افتاده است.
این تابلو که در خیابان کاخ ( فلسطین کنونی ) برپا شده است در نزدیکی محل
سفارت اسرائیل است که توســط رژیم اسالمی اشغال و به تروریستهای

Please join us to

Celebrate
The Life of an
Unforgettable Man

July 11 / 2021
The Beverly Wilshire
9500 Wilshire Blvd,
Beverly Hills
4pm to 7pm

فلســطینی برای برپایی دفتر و دســتک خود اهدا شد و همچنین هر آن چه
متعلق به کشور اسرائیل بود در جمهوری اسالمی ایران را ملی اعالم کردند.
در برابر  ،اسرائیل نیز مبالغ بدهکاری خود بابت خرید نفت و لوله کشی نفت
از ایالت به اشــکلون را که در دوره شــاه فقید کشیده شده بود تحت عنوان
عدم معامله با دشمن پرداخت نمی کند.

 EDDو  PPPو SBA

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
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ادامه مطلب اول « بیژن خلیلی  ،مهدی خزعلی را به مغلطه گری متهم کرد» از صفحه اول
ادامه پیدا کرد .ضمنا یادآوری کرد که وست وود از زمانی که شرکت کتاب از

شخص الف مدعی س است.

و در چارچوب موضوع ،بحثکنید.

تفسیر نادرستی از ادعای الف ارائه میشود و سپس همان تفسیر نادرست نقد

آن جا .رفته است ،آن حال و هوای سابق را ندارد .آقای خزعلی حاشیه نروید شخص ب س را نادیده میگیرد و ش را به جای آن قرار میدهد.

خلیلــی :ضمن تایید گفتــه های آقای همایون  ،در وســت وود هنوز چند میگردد؛ چنانکه به نظر برسد که ادعای اصلی الف نقد شدهاست.

کتابفروشی و مشاغل دیگری وجود دارند که هم چنان فعاالنه مشغول به کار بخشــی از گفتار شــخص الف که به موضوع ادعای س ارتباطی ندارد ارائه

هستند چرا که عاشــق ایران و ایرانی هستند .در خصوص منازعه اعراب و میشــود چنانکه گویی بیانگر اعتقادات واقعی الف اســت و ســپس همان
یهودیان باید ســخن هر دو طرف را شــنید و آن را به محک راستی آزمایی گفتاورد نقد میگردد.

افتخار و خفت و خواری در تاریخ
شــاهپور دوم در تاریخ به عنوان شاهپور ذواالکتاف اسمش بد در رفته است و دلیل آن رد
کردن طناب از کتف اســیران عرب بود و شاید در گذشته به این موضوع افتخار میکردیم
ولی شــاید در افتخار کردن به چنین موردهایی میبایست قدری صرفهجویی مینمودیم ،
چونکه بزرگان تاریخ با اســیرهای جنگی در نهایت بزرگواری رفتار کردهاند که نمونه بارز
آن کورش هخامنشی است.
«ابن محلب» ســردار عرب  ،در زمانی که شاهپور هفت ساله بود به ایران میتازد و صد و
بیست هزار مرد و زن و کودک ایرانی را به اسارت می گیرد تا به سرزمین خود ببرد ولی بعد
از تمام شدن آذوقه  ،نقشهاش عملی نمیشود و دستور قتل عام اسیران را میدهد ولی بعد
از هفت ســال به خیال اینکه شاهپور  14ساله قدرت رهبری کشورش را ندارد .دوباره به
ایران حمله میکند غافل از اینکه شاهپور فرماندهی لشگر را به عهده دارد و موضوع اسیر
گرفتن را از دستور کار خود کنار گذاشته و فرمان کشتن سپاهیان دشمن را میدهد.
باری ،وقتی که فرمانده عرب به چنگ ســپاهیان ایران میافتد ،شــاهپور از اول علت قتل
عام را می پرســد و جواب میشنود که «آذوقه برای آنها نداشتیم» و در جواب شاهپور که
میپرسد که چرا آنها را آزاد نکردید ،جواب ابن منحلب این بود که «این موضوع به فکرم
نرسید»
شاهپور دستور میدهد که طنابی از کتفهای او رد کنند و به دروازه شهر بیاویزند تا دیگر
کسی قصد حمله به ایران را نکند و همچنین دستور میدهد که هر عربی را در مرزهای ایران
دیدند به همین وضع مجازات کنند .بهمین خاطر اعراب عنوان ذواالکتاف رابه شاهپور می
دهند
موضوع استثنایی دیگر در مورد شاهپور دوم اینست که بیشتر از مدت عمر هفتاد سالهاش
سلطنت کرده اســت و جریان از این قرار است که بزرگان ایران تاج پادشاهی بطور ندید،
روی شکم مادر باردار میگذارند دست برقضا نوزاد پسر بدنیا میآید و یک عمر سلطنت
می کند ...
و اما موضوع دیگر زانو زدن والرین امپراتور رم است که ماجرای آن بر سینه کوه در غرب
ایران نقش بسته است و والرین مادر مرده را نشان میدهد که جلوی اسب شاهپور زانو زده
اســت و روایت تاریخ دوران دبستان امپراطور روم هر روز جلوی اسب پادشاه ایران زانو
میزد و از او میخواست از گناهان او درگذرد.
بهر روی شاهپور از گناهان والرین درنگذشت و قیصر فلکزده روم در اسارت مرد گر چه
پیروزی مایه افتخار اســت ولی رفتار با اسیر بخصوص امپراطور یک کشور شایسته یک
رهبر بزرگ نمیتواند باشد.
حاال میپرسید چرا؟ خدمت شما عرض می کنم:
در حمله اســکندر به ایران ،وقتی یک فرماندار ایرانی داریوش ســوم را کشت تا خودش
ادعای سلطنت کند ،با اسکندر از در مذاکره درآید ،خشم سردار یونانی را به خاطر خیانت
به ولینعمت خود برانگیخت و به وضع دلخراشی کشته شد و اسکندر دستور داد تا جسد
آخرین پادشاه هخامنشی را با احترام به خاک بسپارند.
اسکندر مقدونی بعد از تسلط بر ایران به پاسارگاد رفت تا به کورش سرسلسله هخامنشی
ادای احترام کند و وقتی به سرقت اشیا گرانقیمت و بیتوجهی مسئول نگهداری و نگهبانی
آرامگاه پی برد دســتور مجازات آنها را داد و خرابیهــا را مرمت کرد و برای نگهداری و
محافظت آن نگهبان تعیین نمود.
بله نکته دیگری که باید در باره شــاهپور دوم نوشــت این بود که والرین شکست نخورده
بود ،بیماری طاعون موجب ضعیف شــدن ارتش او در سوریه شده بود و چاره کار را در
مذاکره و بستن قرارداد صلح با ایران میدانست ،ولی به اسارت گرفته شد و داستان اینگونه
پایان گرفت.
و اما نصیحت هفته

قرار داد .در جمهوری اسالمی ایران فقط سخن یهودستیزان و انکار کنندگان گفتارهای شخصی را که مدعی پیروی از ساست ارائه کرده ،چنانکه نماینده
هولوکاست به صورت کتاب ،مقاله یا برنامه های رادیوتلویزیونی خوانده یا دیدگاه س در نظر گرفته شود و سپس استداللهای او نقد میشود؛ چنانکه

شنیده و یا دیده می شود .در اروپا ،انکار کنندگان هولوکاست طبق قانون به به نظر برسد دیدگاه تمام کسانی که موافق س بودهاند ،نقد شدهاست و خود

زندان محکوم می شوند روژه گارودی به خاط نقد هولوکاست زندانی نشد دیدگاه نیز نفی گردیدهاست.

بلکه به خاطر انکار آن زندانی شد .ولی هر کس می تواند در این راستا تحقیق اگر مدعای الف ،مدعایی معتدل و بدون اشکال باشد ،حالت افراط یا تفریط
و پژوهــش کنــد .در امریکا حتی بنا بر اصل آزادی بیــان ،نمی توان  ،انکار به آن نســبت داده شــود ،یا آن را تا حد بسیاری ساده کند ،و سپس به رد آن
کنندگان هولوکاست را تحت پیگرد قانونی قرار داد .این آلمان نازی بود که با افراط یا تفریط یا نسخه ساده شده سخن الف پرداخته شود.
اشغال چکسلواکی و لهستان ،جنگ را به اروپا تحمیل کرد .متفقین ،جهان را

از چنگال آلمان نازی نجات دادند
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ابطال نظریه به نظر بیاید.

در خالل مناظره در پاســخ به خلیلی در مورد نجات جهان از چنگال آلمان طراحی کردن یک شخص موهوم و ساختگی به عنوان مدافع نظریه س .به

نازی خزعلی موضوع ســاخته شدن میله های دانشــگاه تهران و ابنیه دیگر عنوان مثال :برخی ،یک عده کودک ،بعضیها ،عده ای و …
توسط آلمانها و کشتار ایرانیان از سوی انگلیس ها در بستن آذوقه بر ایرانیان

در مرحله نهایی شــخص ب بــه دیدگاه ش حمله کــرده ،و نتیجه میگیرد

کردن متهم نمود.

نادرســت بودن شیوه تحریفشده یک دیدگاه لزوم ًا به معنی نادرست بودن

را مطرح کرد که چون پاسخ پرسش خلیلی نبود  ،خلیلی ،خزعلی را به مغلطه که دیدگاه س نادرســت و غلط اســت :این نوع استدالل مغالطه است ،زیرا
برای آن که بدانیم مغلطه چیست و مغالطه گر کیست ؟ به توضیحات زیر که از

خود آن دیدگاه نیست.

مغالطه پهلوانپنبه یا مغالطه حمله به مرد پوشالی (به انگلیسی)Straw man :

مغلطه پهلوانپنبه در بســیاری موارد در مناظرههای علنی بر ســر مســائل

را نادرســت میداند ،برای نشــان دادن نادرستی آن از راه غیرمنطقی مغالطه

شخص الف :مناسب است که قوانین مربوط به آبجو را آسانتر کنیم.

دانشنامه اینترنتی ویکی پیدیا عینا برداشته شده توجه کنید:

از مغالطات مقام نقد است که شــخص وقتی با مدعایی مخالف است و آن

اســتفاده میکند؛ در مغالطه پهلوانپنبه هیچگاه دلیــل و برهانی ضد مدعای

مثال:

جنجالبرانگیز و احساسی مورد استفاده قرار میگیرد:

شخص ب :شما میگویید مواد مخدر را آزاد کنیم؟ مگر جوانان این مملکت

نخستین مطرح نمیشــود ،بلکه ناقد مدعایی را که قدرت نقد آن را ندارد ،صاحب ندارند؟ هر جامعهای که دسترسی آزاد به مواد مخدر دارد محکوم به
کنار میگذارد؛ یک مدعای سســت و ضعیف را کــه توانایی نقد آن را دارد،
به طرف مقابل خود نســبت میدهد و به جای رد کــردن مدعای اصلی ،به

فناست و ارزشهای انسانی و اخالقی در آن فرو میریزد.

پیشنهاد اولیه شخص الف این بود که قوانین مربوط به آبجو آسانتر شود،

رد کردن این مدعای ضعیف میپردازد .مغالطه پهلوانپنبه ترفندی است که در حالی که شخص ب پیشنهاد او را به اشتباه ارائه کرده و وانمود میکند که

از این راه شــخص میتواند میزان تأثیرگذاری و مقبولیت شخص مدعی را او خواهان آزاد کردن مواد مخدر اســت و به همین هم پاســخ میدهد .این

کاهش دهد؛ هرچند مدعای نخستین پاسخ داده نمیشود .این مغالطه ،به نوع

یک مغلطه منطقی است چرا که شخص الف هرگز پیشنهاد به آزاد کردن مواد

فرهنگی و سیاســی به کار میرود؛ برخی افراد غیرمتخصص نیز در جریان

هم چنان که مالحظه می کنید خلیلی از نجات جهان توسط آلمان نازی در

خود پرکاربرد است و در نقد مکاتب و نظریههای دینی ،مذهبی ،اجتماعی،
نقد جامعه مرتکب چنین مغالطهای میشوند .علت نامگذاری این مغالطه به

اگر برخالف ایرانیهای محترم همیشــه به موقع سر قرار میروید و از بد حادثه به خاطر پهلوانپنبه این است که ناقد به جای مبارزه با پهلوان اصلی ،پهلوانی پوشالی
تصادف یا جادهســازی و یا دلیلهای دیگر در ترافیک گیر کردهاید و نگران دیر رســیدن ساخته ،آن را بر زمین میزند.

هستید ،دست به تلفنهمراه نبرید و بدون مقدمه بخاطر دیر کردن عذرخواهی نکنید .چرا
که امکان دارد طرف دیگر هم همین وضع را داشــته باشد و حتا دیرتر از شما در وعدهگاه
حاضر شود.

گرفتن سستترین تقریر و دلیل بر ادعای سبرای مقابله و نقد آن؛ به طوری که

شیوه استداللی ویرایش

شیوه استداللی این مغالطه چنین است:

مخدر نداده بود.

جنگ دوم جهانی گفتگو می کند و خزعلی از کشتار ایرانیان توسط انگلیس
در جنگ جهانی اول صحبت می کند .به همین دلیل خلیلی  ،خزعلی را به
مغلطه متهم کرد.

برای دیدن این مناظره به لینک زیر مراجعه کنید.
https://youtu.be/eK8RK5dG2Vo

Kourosh454@gmail.com

مقاله:

جان مبارز گذار از نظام تمامیتخواه در خطر است
هلل رضــازاده جویباری که در اعتــراض به جنایتهای
آقای عینا
روحانیون عمامه از سربرداشــت و لباس روحانیت شیعی از تن
درآورد ،در زندان ساری ،برای چندمین بار مورد ضرب و شتم
شــدید مامورین قرار گرفت و در گوشهایی از زندان دور از دید
ســایر زندانیان نگهداری میشود .او هنوز در اعتصاب غذا بسر
میبرد و سخت بیمار و جانش در خطر است.
عین اله جویباری زندانی سیاســی با محکومیت  ۹ســال زندان
ظالمانه به دســتور معاون زندان ســاری و توســط اوباش مورد
ضرب و شتم شدید قرار گرفت و سر و صورتش را خونین کردند
این زندانی سیاسی مقاوم زمانی در لباس روحانیت بود .ضمن
تبری از ریا و کاسبی به نام دین ،عبا و عمامه را در آورد و اعالم
کرد:
«عمامه از سر برمیدارم و کاله ایراندوستی بر سر میگذارم ».و
خواهان کنارهگیری خامنهای و روحانیون از قدرت شد و نوشت:
هلل شریعتمداری ،آیت
«همچون اساتید معنویام  ،آیات عظام ایت ا
هلل محمد شــیرازی
هلل حســن قمی طباطبایی و آیت ا
هلل خویی ،آیت ا
ا
اعتقاد راسخ داشتم که تنها راه نجات تتمه آبروی روحانیت شیعه
تطهیر این کسوت از آلودگی های اشتغاالت سیاسی است».
او به به مبارزه با تمامیتخواهی رژیم ادامه داد .همین امر موجب
شد تا مورد کینهی شدید داعشیهای حاکم بر ایران قرار گیرد.
برای توهین و تحقیر زندانی سیاسی مبارز ،آقای جویباری را بین

زندانیان با اتهام قتل ،شرارت و قاچاق زندانی
کردند .او را با  ۴۰زندانی دیگر در یک ســلول
 ۲۰متری حبس کردهاند بارها مورد تهدید واقع
شــده اســت .اما این مرد مبارز تسلیم نشده و
همواره اعالم کرده این علی خامنهای است که
عامل بدبختی ملت ایران شده است.
در این ضرب و شــتمهای اخیــر ،تلفن اقای
جویبــاری را قطــع کرده انــد و او نیــز برای
چندمین بار دست به اعتصاب غذا زده و جان
او در خطر مرگ جدی است.
گروههــای مدافــع حقوق بشــر بایــد پیگیر
پرونده ی این زندانی سیاسی در سازمان های
بینالمللیباشند.
هموطن! در هیاهوی انتصــاب قاتل زندانیان
سیاســی و عقیدتــی ایران ،زندانیان سیاســی
و عقیدتــی و مبارزان صنفــی و مدنی را از یاد
هلل رضازاده
نبریم و از مبارزان در بند چون عین ا
جویبــاری و هزاران مبارز دیگــر با همه توان
خود حمایت کنیم!
احد قربانی دهناری
 ۱۶تیر  ۷ - ۱۴۰۰ژوئیه ۲۰۲۱
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اطالعیه

آخرین مجموعه اشعار « منوچهرکوهن » با عنوان « سرزمین من  ...بانوی
من » در  240صفحه و شــامل  6بخش اشعارملی  ...میهنی ،اجتماعی،
عاشقانه ها ،دلتنگی ها ،و اشعارقومی  -خانوادگی که دربرگیرنده آخرین
سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی
براشعا ِر شاعرمیباشد ،درلوس آنجلس به چاپ رسید است .اشعاری ازاین
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک ،یوتیوب،
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی ،توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان
همچون استاد « فریدون فرح اندوز» و زنده یاد « سعید قائم مقامی»
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.
برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون ،سایت شرکت کتاب ،گالری
«عشق» و
کتابفروشی های (کتاب سرا و کلبه کتاب) در وست وود لوس آنجلس
مراجعه ،و یا با تلفن

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

قانون گذاران کالیفرنیا بررسی قانونی را که به مصرف
کننــدگان مــواد مخدر تزریقــی ،محلی بــا نظارت
کارشناســان بهداشــت و درمان را ارائه میکند را به
آینده موکول کردند.
ایــن الیحه که در هر دو مجلس ایالت کالیفرنیا مورد
بررسی بود ،به شهرهایی چون لوس انجلس ،اکلند و
سن فرانسیسکو و کانتی لوس آنجلس این فرصت و

قدرت را میداد که با محل امنی را با حضور کارشناسان
بهداشــت و درمان فراهم نمایند تا با نظارت بر روند
تزریــق مواد مخدر ،از مرگ و میر ناشــی از مصرف
بیش از حد ،پیشگیری نمایند ،کنار گذاشته شد.
ناگفته نماند در دوران پرزیدنت ترامپ چنین مرکزی
در فیالدلفیا بســته شــد و انتظار میرود که در دوره
بایدن بازگشایی شود.

رقیب جمهوریخواه برای حسابرسی کالیفرنیا وارد صحنه می شود
لن هی چن ( )Lanhee chenاستاد دانشگاه استنفورد
و از مشــاوران نامزدهای جمهوریخواه برای ریاست
جمهوری با حضور خــود در برنامه تلویزیونی کانال
 ،NBCنامــزدی خود را از حزب جمهوریخواه برای
ریاست اداره حسابرسی کالیفرنیا اعالم کرد.
او که یک اســتاد دانشــگاه جوان و  ۴۳ســاله است،
میگوید حسابرســی و نظارت بر هزینه کردن بودجه
و خزانهداری کالیفرنیا یکی از حساسریتن و مهمترین
مســئولیتها در ایالت کالیفرنیاست که همواره تسلط
دموکراتها را داشته است و او تصمیم دارد با پیروزی
در انتخابــات ،این چرخــه را به هم بزنــد و نظارت
جمهوریخواهان را بر آن داشته باشد.

پل  87میلیون دالری برای
نجات شیرهای کوهی از تصادف در بزرگراه

طرح  ۸۷میلیون دالری یک آرشیتکت و ساخت پلی
بر روی بزرگراه  ۱۰۱برای گذر شیرهای کوهی از یک
ســو به ســوی دیگر بزرگراه بدون رویارویی با خطر
تصادف با اتوموبیلها مطرح شد.
رابرت راک ،آرشیتکت  ۴۰ساله آمریکایی در تماس با
یک تیم آرشیتکتها ،زیستشناسان فدرال و شماری

از مســئوالن فدرال و ایالتی ،طرح خود را برای ایجاد
گذرگاهی در  Liberty Canyonدر منطقهآگوراهیلز بر
فراز بزرگراه  ۱۰۱ارائه نمود تا از کشته شدن شیرهای
کوهی که از تپههای یک ســو با گذر از بزرگراه ،روانه
سوی دیگر میشوند تا شکار و یا انقراض  ،پیشگیری
نماید و از خطر بکاهد و به زنده ماندن آنها کمک کند.

سفر در تعطیالت پایان هفته
سالگشتاستقاللآمریکا

از جمعه دوم جوالی تا دوشنبه  5جوالی ،فرودگاهها
و جادههای کالیفرنیا ،دومین تراکم سفر را از  ۴جوالی
 ۲۰۱۹تاکنون تجربه کردند زیرا ســال گذشته به سبب
کرونا و ممنوعیت پروازهای غیرضروری ،مســافرتی
انجام نشد.
بنابر برآورد  ،AAAدر تعطیالت امســال  3/3میلیون
نفر از جنوب کالیفرنیا مسافرت نمودند که افزایش ۴۶
درصدی مسافرت پس از بازگشایی است.

از میان  ۳/۳میلیون نفری که مسافرت نمودند ،نزدیک
به  8/2میلیون نفر با اتومبیل سفر کرده اند که  ۸۶درصد
مســافران است و  ۱۳درصد نیز از سفر هوایی استفاده
نموده اند که بیشــترین فشــار و تراکــم را بر فرودگاه
 LAXداشت و صفهای طوالنی نشانه همین تراکم
بود .سفرهای جادهای بهای بنزین را در جنوب کالیفرنیا
به باالی  ۴دالر در هر گالن رسانده است.
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فلسفه:
آقای مجتبی حســامی در چارچوب “انجمن فلســفی پرسش” در اتالنتا،
فلسفه تدریس می کنند .هفته گذشته در ایرانشهر  ۲۷۰مطالبی که در مورد
«کانت» فیلسوف بزرگ آلمانی و نحوه تفکر فلسفی ا و بود را منتشر کردیم.
بســیاری از خوانندگان ایرانشهر از ما خواستند ( هر چند که ایشان فلسفه
را با زبان ســاده تدریس می کنند) که از ایشــان بخواهیم که خود و مطالب
فلسفی را که تدریس می کنند ،معرفی کنند که با ایشان تلفنی مطرح کردم که
ماحصل آن شرح زیر است که امیدوارم مورد قبول ایرانشهر خوانان مشکل
پســند افتد و سپس در پی آن دستگاه فلسفی هگل را که توضیح و تشریح
کرده اند را این جا می آوریم :
«بعد از اینکه نحله های گوناگون اندیشــه را بررســی کردم جهان فلسفی
علمی « ،یونانی « و جهانِ » ایمانی « عرفانی  ،مذهبی ،در ذهنم تماما مجزا
شد .
این دو جهانِ اندیشه هنوز با راهبرد های خود جدا از هم در حوزه اندیشه
وجود دارند .
من سعی می کنم این دو جریان را مجزا کنم و حاصل هر کدام را به روش
تجربی نشان دهم .
از دوران هفت خردمند یونان طالس و سولون تا سه بزرگ فلسفه سقراط ،
افالطون و ارســطو و بعد زنون و اپیکور و رواقی ها که جمهوری رم نماد
آنها بود  ،و کنسول رم سیسیرون پایان آن .
ِ
والیت کلیســا  ،در دوره رنسانس  ،دوران باز
پس از هزار ســال حاکمیت
زائی اندیشه اتن و رم و هلنی  ،شروع شد که هنوز ادامه دارد .

در حوزه ایمانی نیز از اپانیشادهای ودائی هند تا فیثاغورس و اندیشه عبرانی
،الهیات یهودی  ،مدرسین مدرسه اسکندریه نو افالطونیان ،الهیات مسیحی
و اسالمی تا عرفای ریز ودرشت منطقه آسیا .
من ســعی دارم این دوجهان را به زبان ساده و کوتاه بررسی کنم  .و دور از
ترجمه واژه به واژه  ،برداشت خود را بنویسم همانطور که صحبت می کنم
».
آقای حسامی  ۶۵ساله است و دارای لیسانس علوم سیاسی از آمریکاست.
ایشــان چنان که از نوشــته هایشــان بر می آید به دموکراسی لیبرال از نوع
اندیشه کانت و اســتوارت میل و اندیشه های حسن تقی زاده ،فروغی ،
حسن پیر نیا  ،داور  ،و پور داوود و از این قبیل باور دارد.
ایشان گفته مارکس راکه  :هیچ جهلی بدتر از جهل سیاسی نیست « را باور
دارد که باید دانش سیاسی را برای مردم به زبان خودشان شرح داد .
اقای حسامی در تمام نوشته ها به زبان ساده می نویسد
و می گوید ،همه برداشت است نه قطعی  ،از اینرو همپرسگی و نقد الزمه
فلسفیدن است .
او باور دارد جاده ای را که دردوران رنسانس با مشکالت فراوان به سمت
مدرنیزم زیر سازی شده را ما باید طی کنیم کوتاه سخن اینکه در فلسفه که
سه پرسش اساسی دارد برای یک هدف  :بهزیستی و شادی در زمین :
پولیتیکا  ،اتیکا و اپیستیما
چه حکومتی  ،چه اخالقی و سلوکی و چه معرفتشناختی .
اینها جدا از نحله ایمانی است که جهان دیگر مد نظر است .

در کانون خبر:

انتخابات برای برکناری گوین نیوسام در  14سپتامبر برگزار می شود

پــس از آن که روز گذشــته ،النــی کوناالکــس ( )Elemi kounalakisمعاون
فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد که برگزاری انتخابات ویژه برای برکناری گوین
نیوسام در روند بازخوانی  ۱۴سپتامبر خواهد بود بار دیگر توپ به زمین رقبای
گوین نیوســام فرستاده شــد تا ابتکار عمل را به دست بگیرند ،روندی که مورد
دلخواه دموکراتها نیست.
پس از ان که در چند ماه گذشــته روند گردآوری امضا از مخالفان گوین نیوسام

برای بازخوانی و برکناری او آغاز شد و در برابر کارزار آنان گوین نیوسام با
فرســتادن چک به کم درآمدها ،تصویب بودجه بزرگ سال جاری و بازگشایی
 ۱۵جــون ،تالش کرد ابتکار عمل را به دســت بگیــرد ،رقبای جمهوریخواه او
اعتراض کردند که اگر انتخابات زودتر از ماه ســپتامبر باشــد ،شرایط به سود
گوین نیوسام است و بهتر است در ماه سپتامبر برگزار شود .اکنون گزینش ۱۴
سپتامبر برای انتخابات ،هر گونه بهانهای را از آنان گرفته است.
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امروز مایکل مور رئیس پلیس لوس انجلس در کنفرانس خبری مشترک با
جورج گسکون که در مرحله بازخوانی برای برکناری است ،حضور یافت
و از طرح او برای پیشــگیری از جرم که ماه گذشته معرفی شده ،پشتیبانی
کرد.
جورج گســکون که  ۷مــاه از انتخاب و آغاز به کار او میگذرد ،از ســوی
رقبای خود مورد انتقاد قرار گرفته و روند بازخوانی برای برکناری او آغاز

شده است.
مایکل مور در کنفرانس خبری اعالم کرد که تاکنون بسیاری از برنامهها برای
پیشــگیری از جرم کارایی نداشته است .لیکن طرح جورج گسکون برای
امنیت جامعه ،در مســیر پیشگیری از جرم و محافظت از جامعه از ویژگی
هایی برخوردار است که نتیجه بخش خواهد بود.
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در کانون خبر:

آدمکشی در کالیفرنیا در باالترین میزان در  13سال گذشته
میزان آدم کشــی در کالیفرنیا بــه باالترین میزان در ۱۳
سال رسیده اســت .این در حالی است که در یکسال
گذشته کالیفرنیا نیز مانند تمامی آمریکا ،خانهنشینی به
ســبب کرونا را تجربه کرده است لیکن آمار آدم کشی
نشان میدهد که شمار آدم کشی در سال گذشته ۲۲۰۲
نفر بوده که در مقایسه با آمار سال  ،۲۰۱۹به میزان ۵۲۳
نفر افزایش نشان داده که  ۳۱درصد است.
با در نظر گرفتن آمار جمعیتی و نژادی ،شمار آدمکشی
از سال  ۲۰۰۷تاکنون ،سیاهپوستان یک سوم قربانیان
را تشکیل میدهند که که نسبت به ترکیب جمعیتی آنان
در کالیفرنیا که کمتر از  ۶/۵درصد اســت ،میزان بسیار
باالیــی را رقم میزند .ناگفته نماند که از ســال ۱۹۶۶
تاکنون ،سال  ۲۰۱۹پایینترین میزان خشونت و جرم
را داشته است.

افزایش افسردگی دوران بارداری
و پس از زایمان در کالیفرنیا
گرچه اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا هنوز هیچ آماری را ارائه
نکرده است ،لیکن کارشناسان ،روانشناسان و دیگر افرادی
که در زمینه بهداشت روانی زنان کار میکنند ،میگویند که در
دوران کرونا ،زنان باردار با افزایش شــمار افســردگی پس از
زایمان روبرو بودهاند و نشانههای افسردگی پس از زایمان به
ویژه در میان زنان باردار التین تبار در سن پایین ،بیشتر دیده
شده اســت ،زیرا دور از خانواده سنتی و فرهنگ پشتیبانی از
زنان باردار در دوران بیماری کرونا ،کاهش یافته است.
ناگفته نماند که در سال ۲۰۱۹پس از آن که قانونگذاران الیحه
 AB2193را تصویــب و با امضای فرمانــدار ،اجرایی کردند
تمامی پزشــکان زنان و زایمان ناگزیر شــدند که در صورت
مشاهده نشانههای افسردگی دوران زایمان ،زنان باردار را به
روانشناس معرفی کنند .التین تبارها و سیاه پوستان بیشترین
افسردگی دوران بارداری و پس از زایمان را تجربه میکنند.

اریک گارستی شهردار لوس انجلس
در انتظار سفارت در هند

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس که هنوز در انتظار
گزینش رســمی برای سفارت آمریکا در هند است با
حضور در برنامه تلویزیونــی EyewithnessNews
 ،Makersبه پرســشهای ادریــن الپرت که آخرین
برنامه خود را پس از  ۲۵ســال در  ABCاجرا کرد به
پرسشهایی پاسخ داد:
 من پاسخی برای افزرودن در خبر گزینش به عنوانسفیر هنوز ندارم
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 او در پاســخ به حل مشــکل بیخانمانها گفت ما ۲۸زمین تازه را برای ســاختن  ۱۱۰۰۰آپارتمان در
نظر گرفتهایم ،هر راه حل دیگری مانند نوار چســب
زخمبندی است و راه اصلی نیست.
 او در ایــن گفتگو بــه موفقیت در زمینه گســترشویروس  19-CoVIDاشاره کرد که این شهر در آغاز
بیشترین مبتال و مرگ و میر را داشت و اکنون موفق به
کنترل شده است

انتشار ویروس نگران کننده دلتا در کالیفرنیا

گونه دلتای ویروس کرونا باالترین میزان مبتالیان کالیفرنیا
ایالــت کالیفرنیا با افزایش  ۱۸نفر مرگ و میر و  ۹۳۵نفر
مبتال تعطیالت  ۴روزه را پشت سر گذاشت .در حالی که
واکسیناسیون در  ۵۸/۸درصد است با آمار هشدار دهنده
انتشــار گونه دلتا در میان مبتالیان روبرو شد و بیشترین
مبتالیان به این گونه ویروس کرونا ،همان کسانی هستند
که در مقابل واکسینه شدن مقاومت میکنند.
در حالــی که گونه دلتا ،در امریکا  ۲۵درصد مبتالیان را

دارد ،بنابر گزارش اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا ،میزان
مبتالیان کالیفرنیا به گونهی دلتا  ۳۵/۶درصد است.
برای مبتال نشدن به گونه دلتا ،پیشنهاد ساده این است:
 – ۱واکسینه شوید
 – ۲ماسک بپوشید
ناگفته نماند که شیرها ،پلنگها و خرسهای باغ وحش
اوکلند هم واکسینه شدهاند.

6
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طنز و خبر:

حکایات بازار بین الخبرین

خر تو االغ!
بعضی وقتا میگن آب رو گل آلود کنیم تا ماهی بیشتری بگیریم  ...جمهوری
اســامی هم که تو این چهل سال این اســتراتژی رو سالهاست داره دنبال
میکنه ،هی آب رو به هم میزنه تا گل بیشــتر بشه و اهدافشو بیشتر بدست
بیــاره اما مثه اینکه دیگه خیلی آب رو به هم زدن و همه لجن ها زده باال و
بوی گندش داره همه رو خفه میکنه ...
• یارو (امام خامنه ای!!!) به جای اینکه روی خرید و پخش واکسن سرمایه
گذاری کنه و خودشو جلوی ملت شیرین کنه میاد اول میگه واکسن امریکایی
و انگلیسی ممنوع و بعدشم به جاش دستور تولید اورانیوم غنی شده بیالخ
درصدی (شــصت درصد!!!) و اورانیوم فلزی رو میــده تا به جای تزریق
واکســن ،انرژی و بمب و موشک هســته ای بکنن تو کون ملت! مردم هم
جا خالی میدن و میرن کشورهای اطراف برای زدن واکسن حرام انگلیسی
و امریکایی!
• دژمنان (دشــمنان توهمی خامنه ای) خوار و مادر جمهوری اســامی رو
در خاک خودش دارن میگان! یه روز تاسیسات نطنز منفجر میشه ،یه روز
زاغه مهمات میترکه ،یه روز پروژه موشکی به گا میره ،یه روز یا یه شب ...
خالصه هر جای ایران رو نیگاه میکنی یه جاش خرابکاری شــده یا آتیش
گرفته یا ترکیده!

• دشــمن دژمنان (برادران قاچاقچی ســپاه) برای ادامه دادن به دســته خر
مقاومت (محور مقاومت سابق) قاچاق میکنن ،ترور میکنن ،موشک پرونی
میکنن و هزار کثافتکاری دیگه ولی یه بارم نشده که مثه بچه آدم برن بشینن
و مشکالتشونو با کشورهای منطقه و بقیه دنیا حل کنن تا انقدر از جیب ملت
ایران پول به گا نره!
• اومدن از زیر تحریمای امریکا در برن ،هی بیت کوین اســتخراج کردن و
تحریم دور زدن تا برقمون تموم شد ،برق که تموم شد ،آبم قطع شد ،آب
و برق که قطع شــد ،بقیه چیزام قطع شد به خصوص تتمه امیدی که مردم
به این نظام مزخرف داشــتن و حاال تا برق قطع میشــه و هوا تاریک ،ملت
میریزن رو پشت بوم و خیابونا و انگشت تو کون مقام عظمای والیت میکنن
و بهش فحش خوارمادر میدن!
• رییســی شــد رییس جمهور منتخب والیت و اومد تا آقارهبر به آرزوی
دولت اســامی داعش استایل برســه و تورم رفت باالتر و دالر از 25هزار
تومن رد شد و  ...مردم انتخابات رو تحریم کردن و برجام لنگش رفته هوا
و نفتکش ها توی دریاها پهپاد میخوره بهشون و ....
یعنی از این خر تو االغ تر نمیشه ،با این وضعیت احتماال از گل آلود شدن
این آب ،جمهوری اســامی به جای ماهی ،دسته خر دریایی صید خواهد
کرد!!!

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
تو خیابون یه آقایی کنار سطل آشغال ایستاده بود به گربهش میگفت بیا بریم
خونه عزیزم ،آشغال نخور بریم خونه بهت گوشت میدم!
اینو که شــنیدم یهو برگشتم ســمتش ،زل زده بودم بهش .مرده گفت چیه؟
گفتم میووو!!!
*********
همه ایرانیا االن رفتن آجیل خریدن ولی تو کابینت ها گذاشتن که به مهمون
ندن ،خودشون بخورن .اگر رفتید مهمونی حتما کابینت هارو بگردید.
*********
خیلی دوست دارم با شلوارک پیش عشقم بشینم ،لب ساحل آتیش روشن
کنم ،گیتار بزنم ،واسش بخونم...
که از تمام موارد باال فقط شلوارکو دارم که اونم امروز خشتکش پاره شد!!!
*********
شما يادتون نمياد...
اما قديما پدر مادرا قبل از خريد هفت سين و وسايل عيد حتما بايد يه قلک
براى بچه ها ميخريدن و ميگفتن عيدى هات رو بريز اين تو گم نشه...
آخر تعطيالت هم خود قلک گم ميشد
اختالس همیشه بوده
*********
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯﻡ ﺑﺮﺍ ﻓﺮﺩﺍ
ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ
*********
ســام ببخشید آقا اومدم واسه ثبت نام و نوبت اینترنتی خرید دو
کیلو گوشت کوپنی
مدارکتون کامله؟! بله قربانسفته تضمینی برای نفروختن گوشت به دالل رو آوردین!؟ بلهعکس غذاهاتون که با گوشت قبلی پختین چی؟! بله بفرماییدساعت  9صبح هشت خرداد قصابی رضایی تشریف ببرین!!! ممنون*********
حاشیه های مناظرات انتخاباتی:
 االن همتی میگه آقا قبول نیست رضایی از هشت سال پیش جوابها رو داره***
 -االن جلیلی میره میزنه زیر گوش مهرعلیزاده میگه با آقای رییسی درست

از شبکه های اجتماعی:

صحبت کن
***
 یعنی چی وقتی تایمشون تموم میشه میکروفون قطع میشه؟ما اومدیم دعواببینیما
***
 همتی میگه من شهروند عادی ام!هههه انگار بازی مافیاست
***
 نیم دوم نیمه مربیاس:به نظرم رییســی باید جلیلی رو بکشــه بیرون احمدی نژاد رو بیاره داخل
عکس زن همتی رو نشون بده!!!
***
 یکی میگه  ۴میلیون شغل ایجاد میکنمیکی میگه  ۶میلیون.
بابا یه چند نفر هم بذارید بیکار بمونن
یه وقت طرف بهش ارث رسیده نمیخواد بره سرکار عجبا
***
 اینجوری که کاندیداها دارن شغل ایجاد میکنن ،بعد از انتخابات ما رو باچکولگد میبرن سرکار ،دیگه دوران مفتخوری تموم شد.
***
انتخاباتی  ،صادقانهترین شعار را در طول تاریخ انتخابات
 یکی از نامزدهایِ
برگزیده؛ گفته:
«زندگی شما که تغییر نمی کند ،الاقل رأی دهید تا زندگی من تغییر کند».
ِ
***
 انقدری که دارید واسه شناسوندنِ یه عده کاندید و نامزد انتخاباتی تالشمیکردید که رای بیاره
اگه فقط یه درصدشو واســه معرفی خودتون به دختر مردم می کردید االن
انقدر شاهد طالق نبودیم
واال
***
بیانیه مهم وزارت کشور:
هموطن شناسنامه و کارت ملی نیاز نیست؛ با کارت مترو هم میشه رای داد.
فقط تو رو خدا بیا رای بده!!!
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کودکستان رایگان برای همه خانواده های کالیفرنیایی
گوین نیوســام در  ۲ماه به انتخابات ویژه برای برکناری ،اگهی ویدئویی
تــازهای را منتشــر کرد کــه در آن وعده کودکســتان رایــگان برای همه
کالیفرنیاییها را میدهد.
او و قانونگذاران کالیفرنیا به این موافقت رسیدند که آموزش رایگان برای
کودکان  ۴ســاله را بدون در نظر گرفتن درآمد خانواده ،را تا سال ۲۰۲۵
گسترش دهند.
ایــن آگهی ،نمونه کوچکــی از بهره گرفتن فرمانــدار از بودجه ۲۶۲/۶
میلیارد دالری برای ســال جاری است که از اول جوالی  ۲۰۲۱به مدت
یکسال خواهد بود.
گرچه شرایط رویارویی با کرونا به سود گوین نیوسام بود ،لیکن مخالفان
او با واکسینه نشدن و رعایت نکردن مقررات به گسترش شمار مبتالیان
پرداختهاند تا او با شکست روبرو شود.

افزایش  96درصدی مبتالیان در  14روز گذشته و گسترش گونه دلتا
ایالت کالیفرنیا که امیدوارانه به سوی بازگشایی در  ۱۵جون رفت اکنون در
کمتر از یکماه به دوران افزایش مبتالیان بازگشته است.
در  ۱۴روز گذشته  ۹۶/۴درصد برای مبتالیان افزایش داشته و در  ۷روز
گذشــته  ۱۷۳۰نفر را به مبتالیان افزوده است و شمار واکسینه شدگان در
 ۵۹درصد مانده است.
جنوب کالیفرنیا که در پایینترین ردهبندی رسیده بود به رده دوم برای هر
یکصد هزار نفر جمعیت بازگشته است.
اکنون  Lakeکانتی با  ۸۴نفر در هر یکصد هزار نفر در باالی جدول  ۷روز
گذشته است و ریورساید با  ۵۴نفر در رده هشتم ،لوس آنجلس کانتی با
 ۳۶نفر در رده  ،۲۰سن دیه گو کانتی با  ۳۰نفر در رده  ،۲۶سن برناردینو
کانتی با  ۲۶نفر در رده  ،۳۲ارنج کانتی با  ۱۳نفر در رده  ۴۴قرار دارد.

دانشگاه نورتریج ( )CSUNباالترین کمک مالی
از کرونا را در دریافت کرد
کمک  ۲۶۵میلیون دالری از سوی دولت فدرال به دانشگاه  CSUNدر

دوران کرونا به بخش بهداشت و درمان این دانشگاه برای پیشگیری،
آزمایش و درمان پرداخت شده است که  ۲۱۹۰۰۰دالر برای آمادهسازی
اتاقهای معاینه و آزمایش بیماران بوده است.

دانشــگاه  CSUNاز این کمک مالی در راســتای گسترش امکانات

بهداشتی و پاکسازی دانشگاه و دیگر امکانات پیشگیری از گسترش
بیماری کرونا بهره خواهد گرفت.

ناگفته نماند که دانشگاهها و کالجهای کالیفرنیا در مجموع  ۹/۵میلیارد

دالر کمک در این زمینه از دولت فدرال دریافت نمودهاند.

ایالت کالیفرنیا قرارداد خود را با
 Bank Of Americaتمدید کرد

ایالت کالیفرنیا قــرارداد خود را با Bank Of America
برای  ۲سال دیگر در زمینه پرداخت حقوق بیمه بیکاری
در رابطه با  EDDتمدید کرد.
گرچه به سبب تقلبهای درخواست کنندگان و اشتباه
در سیستم بررسی  ،EDDاین بانک تقاضا کرده بود که
قرارداد همکاری ادامه نیابد ،لیکن  EDDاز حق قانونی

خود در قرارداد ســال  ۲۰۲۰استفاده کرده و آن را تمدید
نموده اســت و امیدوار اســت که با اصالح سیســتم و
کاهش تقلبها و پایین آمدن شمار بیکاران ،این مشکل
حل شود و نیازی به قطع قرارداد و رابطه نباشد.
تاکنون  ۱۱ ،EDDمیلیارد دالر پرداخت غیرقانونی داشته
و  ۱۹میلیارد دیگر زیر بررسی است.

بیداری

بیداری تنها نشریه ضد خرافات بزبان فارسی در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858 - 335 6183
bidari2@hotmail.com
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بوی سقوط به مشام خودیها هم رسیده...

 فرشته حسینی نماینده مجلس به بيان ساده مشكل اصلی كشور عربی خزانشان نمی رسید که در کشتن و به زندان افکندن از شما بابک و یعقوب لیث صفاری و ابومسلم است ...اینجا غرور ملی
را به حاكمان گفته است:

ناتوان تر نبودند ،با ملت خود و دنيا تعامل و گفتگو کنید...

بیــداد میکند و وقتی ملت رگ غیرت اش بجنبد دماوند را جا به

راه رفته درست نیســت بر ادامه آن اصرار نکنید ،شما بخواهید وعده های اغفال كننده و آمار دروغ ندهید سياست جهانى خود جا میکند...

هم نمیتوانید به سرعت شرایط اقتصادی را تغییر دهید ،تمام دنیا را تغيير دهيد ،ملت ایران بزرگ و بالغ است ،صدا و سیما چشم جنگل ها را بیابان ،رودخانه ها را خشــک و دریاچه ها را کویر
بر علیه شما است ،یک همسایه بی طمع نمانده که دوست شما در چشم مردم نشود مثل وزیر تبلیغات صدام که تا ثانیه آخر رجز کردیــد ...دایره ی خودی و غیر خودی را چنان تنگ کردید که

باشد...

پیروزی میخواند...

فشــار جهانی روز به روز بیشتر خواهد شد ،وضعیت اقتصادی آدم های مفت خوار و ریا کار را حذف کنید ،همین آدم ها اوضاع
بدتر ،لشــکر بیکاران انبوه تر ،نیروهای بریده از شما بیشتر و به اقتصاد و سیاست را به اینجا کشانده اند .همین ها که نظرشان به

سرنوشت قذافی ها نزدیک تر می شوید...

نظر شما نزدیک تر است و بعد میشوند مثل استخوان در گلوی

سياستى اعمال

آقایان برای راه خود چهل سال فرصت داشته اید ،اگر نشده دیگر

تان شما را قبول نداشته باشند و هم مردمان سايركشورها...

سال آینده می شود؟؟؟

چرا بنام اينكه ميخواهيد آزاد و مســتقل باشــيد چنــان رفتار و ملت و حاکمیت...

كرده ايد ،كه اين همه دشمن در دنيا داشته باشيد كه هم مردم كشور نمی شود ،فکر میکنید طی یک سال آینده ،ده سال آینده  ،چهل

اين چه اســتقالل و آزادى و رفاه اســت كه به اميد رسيدن به آن فکر میکند چهل ســال دیگر می شــود مردم را بــه زور به خانه
ســال ها كشور و ملت را گرفتار سياســت خود كرده و همه دنيا فرستاد؟؟؟

را با ما دشــمن كرده ايد ولى بعد چهل ســال هنوز نه تنها هيچ اینترنت را قطع کرد؟؟؟

آرامش و آسايشى براى ملت نداشته بلكه روز بروز بدتر و فقر شعار داد و شعور را به حاشیه راند؟؟؟

کسی کنارتان نمانده...رفیقان ریا کارتان پینه ی مهر به پیشانی هر
روز به چند هزار میلیارد بیشتر رکورد های اختالس را به سطوح
باالتری
می بردند ،کارخانه ها ورشکسته
کفگیر ها همه به ته دیگ خورده و دیدید ترامپ برجامتان را که
به نرمش و کرشمه قهرمانانه بدست آمده بود بی اعتبار کرد...
آقایان محض نجات خودتان هم که شــده ریل عوض کنید ،این
راه بن بست است ،این به خیابان آمدن ها واکسن نیست ،ایمن
نمیشــوید ،اوضاع خراب است ،سال  ۸۸نیست که مردم بروند
ده سال بعد بیایند ،میلیون میلیون جوان تحصیلکرده بیکار را در
پستوی خانه ها محبوس نمی توان کرد...
نســل اینترنت و ماهواره را نمیتوان بــا زناکار خواندن نارنگی و

و اختالف طبقاتى و اختالس بيشتر شده است و ميشود...

هلل و اگر نمیشود که هر عقل سلیمی با بررسی
اگر می شــود بســم ا

آنرا با دشمن تراشى و مرگ بر اين و آن بدست اورده اند...

شاه روزی گفت صدای رعد انقالب ملت را شنیده است که برق معضل ناموسی کردید که خودتان هم نتوانید حل کنید ،ریا کاری

مگر كشورهايى كه داراى اســتقالل و آزادى و رفاه اجتماعى شــرایط میدانی منطقه ای و جهانی میگوید نمی شود ،پس فکر والیی بودن بادمجان توجیه کرد ،چهل سال فرصت سوزاندید...
دکل دزدیدید ،موی زنان را مشکل الینحل کردید ،رابطه با دنیا را
هستند بمانند آلمان و ژاپن و كره و امثال آن،
دیگری کنید پیش از آن که کار از کار گذشته باشد...
اين رفتار و سياست كالن نظام است كه موجب شده است كه اين آن پیشتر خرمن حاکمیت را سوزانده بود ،بیشتر کمر به ویرانی را رواج داده و بر راد مردی خراج سنگین نهادید ،دست به دامن

هلل لبنان و حشد جن گیر و رمال و ساحر تا اینجا تاختید،
همه دشمن داشته و هر ناكار آمدى خود را با آن توجيه كنيد ،تیغ این کشــور نبندید دلخوش به جنگجویان حزب ا

و درفش و دشــنه و گلوله و سانسور و زندان كه شما در مقابله و الشعبی عراق و حامیان روسی و چینی نباشید...

اما دیگر بس است...

كنترل ملت از آن استفاده ميكنيد اگر کار میکرد خیلی ها در بهار اینجا ایران است ،سوریه نیست ...اینجا سرزمین کاوه و آرش و کارد به استخوان رسیده است...
در کانون خبر:

افزایش  74درصدی مبتالیان در
کالیفرنیا برای نخستین بار
افزایــش  ۷۴درصدی مبتالیان لبخند را بر چهره مخالفان گوین نیوســام و
مخالفان واکســن میآورد و یادآور طعم تلخ دوران کرونا در ســال گذشته
است.
با این فرض که ســماجت مخالفان واکســن ،سبب گســترش گونه دلتا در
کالیفرنیا شــده و میزان واکســینه شــدگان هنوز در  ۹/۵۸درصد اســت،
رســتورانهای لوسآنجلس بار دیگر به سوی باز بودن ،تنها در فضای باز
خواهند رفت.
آخرین پژوهش دانشــمندان در آمریکا نشان میدهد که بیماری کرونا ،بر
روی ژن انسانها نیز تاثیر گذاشــته است و در  DNAقابل مشاهده است.
دانشــمندان ژنشناسی در دانشــگاههای آمریکا به ویژه در بوستون به این
پژوهشها پرداختهاند.

واژگون شدن قایق قاچاقچیان انسان و یافتن  ۸نفر در کرانههای ساحلی

در ساعت  ۵بامداد امروز ،گشت ساحلی در جنوب کالیفرنیا از واژگون شدن
قایق قاچاقچیان انســان و یافتن  ۸نفر در کرانههای ســاحلی مون الیت در
انسیناتای سن دیه گو خبر دادند و اشاره کردند یکی از این افراد به بیمارستان
منتقل شده است که علت آن گرمازدگی گزارش شده است.

مهرداد بحری

CA DRE # 01035809

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

ZILLOW 5 STAR AGENT

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

در گزارشهــا امده اســت که تاکنون در ســال جــاری ۱۳۲۷ ،نفر مهاجر
غیرقانونــی از راه اقیانوس آرام وارد کالیفرنیا شــدهاند کــه  ۱۲۷۳نفر آنان
دستگیر و بازداشت شدهاند.
ناگفته نماند که در ماه می در پی واژگون شدن یک قایق قاچاقچیان ۳ ،نفر
جان خود را از دست دادند.

طرح  ۱/۱میلیارد دالری گوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا برای پاکسازی بزرگراهها
گوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا طرح  ۱/۱میلیارد دالری برای پاکسازی
بزرگراههــای کرانههای ســاحلی را آغاز کرد ،طرحی که بــه کارزایی برای
 ۱۱۰۰۰نفر خواهد انجامید.
بودجه این پاکســازی که در راستای شرایط نامطلوب کرانههای ساحلی در
کنار بزرگراهها به ســبب حضور بیخانمانها صــورت میپذیرد ،ارتباطی
به جابجایی و مســکن گزینــی بیخانمانها ندارد و بودجه مســکن برای
بیخانمانها ۱۲ ،میلیارد دالر و مستقل است و تالش خواهد کرد تا به تهیه
مسکن برای  ۱۶۱۰۰۰بیخانمان در ایالت کالیفرنیا بپردازد.
ناگفته نماند که جان کاکس رقیب گوین نیوسام برای انتخابات یک کوه غول
آسا از زباله را به نمایش گذاشته بود.
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*یک ﺗﺎﺟﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎیی در ﻣﮑﺰیک ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﻐﻠﺶ ﺭﺩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻮﺩ !*
*مرد امريكائي ﺍﺯ ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻯ؟*
*مرد ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ  :ﻣﺪﺕ ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻤﻰ !*
*مرد ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ  :ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺒﺮ ﻧﮑﺮﺩﻯ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻰ ﮔﯿﺮﺕ ﺑﯿﺎﺩ؟*
*ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ  :ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ام ﮐﺎﻓﯿﻪ !*
*مرد ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ  :ﺍﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻭﻗﺘﺖ ﺭﻭ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻰ؟*
*مرد ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ  :ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ ! ﯾﮏ ﮐﻢ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ! ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎﻡ ﺑﺎﺯﻯ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ! ﺑﺎ ﺯﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﻣﯿﮕﺬﺭﻭﻧﻢ ! ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﻣﯿﭽﺮﺧﻢ ! ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺷﺮﻭﻉ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﺯﺩﻥ! ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺯﻧﺪﮔﻰ !*
*ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ  :ﻣﻦ ﺗﻮﯼ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ ! ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﺑﮑﻨﻰ ! ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺶ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﺨﺮﻯ ! ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺍﻭﻥ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ بخــري و به قايقات ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻰ ! ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ
ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﺩﺍﺭﻯ !*
*ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ  :ﺧﺐ ! ﺑﻌﺪﺵ ﭼﻰ؟*
*ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ  :ﺑﺠﺎﻯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﻰﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﻰ ،ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮی ها ﻣﯿﺪﻯ ﻭ يك مغازه بزرگ اجاره ميكني يا ميخري و ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﺎﺭ
ﻭ ﺑﺎﺭ خوبي ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻰ*...
*ﺑﻌﺪﺵ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺗﺶ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻰ و ماهي ها رو بسته
بندي و به بيشــتر سوپرماركت ها ميفرستي  ،ﺍﯾﻦ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﺮﮎ
ﻣﯿﮑﻨﻰ ﻭ ﻣﯿﺮﻯ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺳﯿﺘﻰ ! ﺑﻌﺪﺵ لس آنجلس ! ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ...
ﺍﻭﻧﺠﺎﺱ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﻰ و شــروع به ساختمان سازي و
شايد برج سازي دست ميزني *.
*مرد ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ  :ﺍﻣﺎ ﺁﻗﺎ ! ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﭼﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ؟*
*مرد ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ  :ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ !*
*ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ  :ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﺵ ﭼﻰ ميشه ،ﺁﻗﺎ؟*

*ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ  :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﯿﻨﻪ ! ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﺍﻭﻣﺪ ،ﻣﯿﺮﻯ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ
ﺷﺮﮐت هــات ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﻠﻰ ﺑﺎﻻ* *ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻰ ! ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﺕ
ﻋﺎﯾﺪﻯ ﺩﺍﺭﻩ !*
*ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ  :ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺩﻻﺭ؟؟؟ ﺧﺐ ﺑﻌﺪﺵ ﭼﻰ؟*
*ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ  :ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻰ ! ﻣﯿﺮﻯ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﮐﻮﭼﯿﮏ !
ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ* *ﻣﯿﺘﻮﻧﻰ ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﻰ ! ﯾﮏ ﮐﻢ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﮐﻨﻰ ! ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻧﺖ
ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻰ ! ﻭ گيتار بزني و از زندگی ات لذت ببری*
*مرد ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ  :ﺧﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﯿن
كار ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ !!!*
*ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﭼﻮ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﻭﯾﺪﯾﻢ*
*ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ*

کتاب خاطرات جنجالی
و بدون سانسور
عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»

ﺷﻌﺮﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻻﻫﻮﺭی
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ی ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ*
*ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ*
*ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺨﻮﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ*
*ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ*
*ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ*
*ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ*
*ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻭ ﻣﻨﺖ*
*ﻣﻨﺖ ﻧﮑﺶ ﺍﺯ ﻏﯿﺮ ﻭ ﭘﺮ ﻭ ﺑﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ*
*ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﯽ*
*ﭘﺲ ﺷﺎﮐﺮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ.

ﭘﺴﺮ «ﮔﺎﻧﺪﯼ» در یکی از خاطراتش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺷﺖ،،
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ،،
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ ﮔﻔ ﺖ :
ﺳﺎﻋﺖ  05:00ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ..
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻡ ،،ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻡ،،
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺩﻡ،،
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ،،
ﺳﺎﻋﺖ  05:30ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﻭﻡ!!
ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺳﺎﻋﺖ  06:00ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ !!
ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩﯼ؟!
ﺑﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ«ﺩﺭﻭﻍ»ﮔﻔﺘﻢ  :ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮﺩ،،
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ،،
ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ :
«ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻘﺼﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ «ﺭﺍﺳﺖ» ﺑﮕﻮﯾﯽ
!!»
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻧﻘﺺ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺍﯾﻦ ﻫﺠﺪﻩ ﻣﺎﯾﻞ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ!!
ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻧﯿﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﺍﺗﻮمبیــل ﻣﯽ ﺭﺍﻧﺪﻡ
ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ

ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻮﺩ،
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ !!
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭﻭﻍ
ﻧﮕﻮﯾﻢ..
ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ  80ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺪﺍﻥ
ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻢ!!
ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ آﻥ..
«ﺭﺍﻩ ﺭﺍستی» است...
ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷـﺪ...
ﺑﺎ ﺷﮑﺴـﺘﻦ ﭘـﺎﯼ ﺩﯾـﮕﺮﺍﻥ،
ﻣـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﺨـﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﻓــﺖ!!
ﮐﺎﺵ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ..
«ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ»
ﻣﺎ خوشبخت ﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ...
ﮐﺎﺵ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺷﮏ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺍﻭ
ﻃﺮﻑ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﺍﻭ ﻃﺮﻓﯿﻢ...
ﻭ این..
«ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩن»
است که زیباست!!

با یک تماس کتاب خود
را سفارش دهید
310-477-7477

ناصر انقطاع درگذشت

ناصر انقطاع  ،نویســنده ،روزنامه نگار ،ادیب ،
شاعر ،نقاش  ،واژه شناس و مورخ به علت سکته
قلبی در بیمارســتانی در لــس انجلس روز آدینه
دوم جوالی  -ســاعت  ۱۰بامداد به وقت محلی
درگذشت.
ناصر انقطاع  ،نویســنده ،روزنامه نگار ،ادیب ،
شاعر ،نقاش  ،واژه شناس و مورخ به علت سکته
قلبی در بیمارســتانی در لــس انجلس روز آدینه
دوم جوالی  -ســاعت  ۱۰بامداد به وقت محلی
درگذشت.
ناصــر انقطاع از زمانــی که توانســت بخواند و
بنویسد ،به روزنامه و هفتهنامه و ماهنامه و کتاب
دلبســتگی ســختی یافت .بدانگونه که نخستین
نوشتههای وی بهنگامی که در سال ششم دبستان
بود در هفتهنامه «یویو» به سرپرســتی روانشــاد
«عماد عصار» چاپ شد.
از همان تاریخ پیوند او با رســانههای نوشتاری
برقــرار شــد و در ســالهای  ۱۳۲۰تــا ۱۳۲۵
خورشیدی جوانترین هموند کاروان رسانههای
گروهی ایران بــود و در زمینه کاریکاتور و طرح
جدول و نوشتن مقالههای طنز و ادبی با مطبوعات
همکاری میکرد.
بهنگام جنبش ملی شدن نفت ،در کنار ملتگرایان
جــای گرفــت و به یاری تنــی چند از یــاران و
هماندیشــانش روزنامهای به نــام «پرچمدار» را
چاپ و بخش کرد و این روزنامه تا امرداد ۱۳۳۲
پیوسته منتشر می شد.
دکتر انقطاع در کنار کارهای اجتماعی ،رشتههای
حقــوق و روزنامهنگاری و علوم اجتماعی را نیز
گذرانیــد و با اینکه کار دولتی داشــت ،همچنان

بعنــوان یــک نویســنده آزاد ،نوشــتههایش در
روزنامههای اطالعات ،کیهان و رستاخیز چاپ
میشد.
وی در زمینهی تاریخ بویژه تاریخ پس از اســام
در ایران ،و زبان و ادب پارسی پژوهشهای ژرفی
را انجام داد تا جایی که از سوی فرهنگستان زبان
ایران بهمکاری فراخوانده شد و از  ۱۳۵۲تا بهمن
 ۱۳۵۷با این مرکز بزرگ پژوهشی کار کرد.
پس از رویداد بهمــن  ،۱۳۵۷دکتر انقطاع ناچار
از ترک خاک میهنی شــد که تا پای پرســتش آن
را دوست میداشــت و به محض ورود به لوس
آنجلس دمی بیکار ننشســت و در هفتهنامه «پیام
ایران» به مدیریت روانشــاد منصور انوری بکار
پرداخت .و در فوریه  ۱۹۸۷یکی از بنیادگذاران
نشــریه روزانه صبح ایران شــد ،و مدت ده سال
سردبیری آن را بعهده داشت و همزمان با این کار،
مدت چهار ســال نیز دبیر انجمن «نگهبانان زبان
فرهنگ ایرانی» و سردبیر فصلنامه «پارسینامه»
بود.
دکتر انقطاع در درازای بیش از سه دهه که در لوس
آنجلس زندگی کرد گذشته از نوشتن بیش از ۲۰
جلد کتاب در رشــتههای تاریخــی ،فرهنگی و
سیاسی( ،که فهرست آنها را در همین گزارشاطپنپژ
میخوانید) .در رادیوهای تهران ،لوس آنجلس و
رادیو فرهنگی ایرانیــان ،رادیو صدای ملی ایران
و تلویزیونهای ایران ســیما ،ســیمای ایران و
 ،NITVتلویزیــون پارس ،تلویزیون اندیشــه
برنامــههای پرشــنونده و پر بیننده ای داشــت.
همچنین مدت  ۲سال نیز با هفتهنامه «ایرانشهر»
چاپ لوس آنجلس از انتشارات شرکت کتاب در

سالهای پایانی نود میالدی همکاری کرد.
فهرست آثار :
پژوهشی در بارهی هفت سین ۱ -جلدی
نادر ،پادشاه ناکام ،قهرمان بیآرام ۵ -جلدی
روزهای آوارگی ،گذر از  ۵کشــور بیگذرنامه۲ -
جلدی
منــم بابک  ،مردی به اســتواری کوه ســبالن۱ -
جلدی
امیرکبیر ،اخگری در تاریکی ۱ -جلدی
پنجاه سال تاریخ با پان ایرانیستها  ۱ -جلدی
شیرو خورشید ،نشان سه هزار ساله  ۱ -جلدی
در ژرفای واژهها ۴ -جلدی
توفان زرد( ،حمله مغول)  ۱ -جلدی
حافظ و کیش مهر ۱ -جلدی
جشنهای ایرانی  ۱ -جلدی
شیر گریان  ۱ -جلدی
یعقوب ،شهباز بلند پرواز سیستان 1-
 ۱۰ابر مرد تاریخ ایران ۲ -جلدی
کریمخان زند  ۱ -جلدی
دکتر مصدق مردی فراتر از سده ها ۱ -جلدی
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 9جوالی تا  15جوالی (  18تیر تا  24تیر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  18تیر  9جوالی

زاد روز تورج دریایی تاریخ پژوه ایرانی آمریکایی و استاد دانشگاه

 1354خورشیدی ()1975

تقســیم حزب رستاخیز به دو «جناح ترقیخواه» (به رهبری جمشیدآموزگار) و «لیبرال سازنده» (به

رهبری هوشنگ انصاری)

برخی از آثار مکتوب دکتر تورج دریایی در این جا قابل دسترسی است.

چهارشنبه  23تیر  14جوالی

درگذشت عبدالرحمن فرامرزی ،نویسنده و مدیر روزنامه کیهان

هلل بهبهانی مجتهد شیعه از رهبران انقالب مشــروطه در پی ترور او توسط افراد
درگذشــت سید عبدا

 1351خورشیدی( 1972میالدی)

عبدالرحمن فرامرزی (زاده  ۱۲۹۰خورشیدی در فرامرزان فارس ،روزنامهنگار و سیاستمرد ایران .او

 1378خورشیدی ( 1999میالدی)

بروز نخستین جنبش دانشجویی بعد از انقالب ،كه به وسیل ه حاكمان جمهوری اسالمی به صورتی

خونین سركوب شد ،اما خاموش نشد.

در چند دوره نماینده مجلس و مدتی سردبیرروزنامه کیهان بود.

 1384خورشیدی( 2005میالدی)

او در ســال  ۱۳۰۹در شهر شیراز متولد شــد .مدتی در روزنامه انگلیسیزبان کیهان اینترنشنال کار
میکرد .پس از آن مدتی در بخش ویرایش موسسه انتشارات فرانکلین تهران فعالیت کرد.

همسر او گلی امامی و عضو شورای بازنگری در شیوه نگارش و خط فارسی بود.

آثار ترجمه کریم امامی مانند پيشــگامان نقاشــی معاصر ايران-نســل اول ،عاشق هميشه تنهاست

(دفتری از ترجم ه انگليسی و اصل فارسی شعرهای برگزيده سهراب سپهری) ،گتسبی بزرگ ،گرگی

در کمین ،محمود فرشچيان جلد یک و جلد دوم در شرکت کتاب موجود است.
 1388خورشیدی( 2009میالدی)

درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده کودکان و نوجوانان

آثار او با عنوان «قصههای خوب برای بچههای خوب» درشرکت کتاب موجود است

 1397خورشیدی( 2018میالدی)

درگذشــت لیال امامی همسر امیر عباس هویدا ( نخســت وزیر ایران) در سن  ۸۶سالگی در پاریس
(فرانسه)

شنبه  19تیر  10جوالی
انتشار نخستین شماره روزنامه اطالعات به مدیریت و سردبیری عباس مسعودی با تیراژ  500نسخه
در دو صفحه به بهای چهارشاهی

 1314خورشیدی ( 1935میالدی)

زادروز احمد پژمان ،آهنگساز ،سازندهی موسیقی متن فیلمهای «شازده احتجاب» و «سایههای بلند
باد»

درگذشت جهانگیر قائم مقامی  -پژوهشگر

تصویب نخستین آییننام ه نظارت بر نمایش فیلم در ایران

درگذشت دكتر محمود مهران -ادیب و مؤسس مركز حفظ آثار ملی

درگذشت سیداحمدخان ملكساسانی -ادیب و مورخ

درگذشت سورن از چهرههای دهه  1330موسیقی ایران است که به موزیک جاز معروف شد.

درگذشت محمدتقی مصطفوی -پژوهشگر و باستانشناس

 1361خورشیدی ( 1982میالدی)

 1386خورشیدی ( 2007میالدی)

 1389خورشیدی ( 2010میالدی)

هلل رضا ،نویسنده و پژوهشــگر ایرانی در سن  ۹۰سالگی .او در پهنه سیاست و در
درگذشــت عنایت ا
عرصه پژوهشهای «ایرانشناسی» از چهرههای نامآور بود.

 1320خورشیدی ( 1940میالدی)

 1382خورشیدی ( 2003میالدی)

قتــل زهرا كاظمــی  -خبرنگار ایرانی مقیم كانادا براثر شــكنجه و ایراد ضربه به ســر وی ،در زندان

جمهوری اسالمی

بازگشت رضاشاه از سفر تركیه

در کابینه مســتوفیالممالک و صمصامالســلطنه وزیر تجارت و فوائد عامه بــود .در دوره پنجم به

مخالفت کرد .در دوره رضاشــاه چندبار وزیر شــد .در جریان وقایع آذربایجان و شکایت ایران از

نسخه در موز ه بریتانیا موجود است)

وزیر خارجه و بعد از کشته شدن رزمآرا ،نخست وزیر شد .در دوران نخست وزیری دکتر مصدق

درگذشت دكتر مهدی حمیدی شیرازی -شاعر  ،نویسنده ،مترجم و استاد دانشگاه تهران (تولد 1293

شوروی به شورای امنیت به عنوان سفیر ایران در امریکا فعالیت زیادی کرد .پس از بازگشت به ایران
وزیردربار بود.

 1348خورشیدی ( 1969میالدی)

 1359خورشیدی ( 1980میالدی)

درگذشت فرخ لقا هوشمند بازیگرتأتر و سینما و تلویزیون بر اثر سکته قلبی در سن  81سالگی در

بیمارستانی درتهران .وی متولد  1307در رشت بود .وی در سریال صمد نقش مادر صمد را داشت.
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)

 1391خورشیدی ( 2012میالدی)

درگذشت حمید سمندریان ،کارگردان نامدار تئاتر (پدر تئاتر ایران)

درگذشت حبیب سماعی -موسیقیدان و نوازنده

در سن  81سالگی بر اثر بیماری سرطان کبد.

 1346خورشیدی (1967میالدی)

درگذشــت جمشید ارجمند ،منتقد سینما و مترجم ایرانی در سن  77سالگی در بیمارستان شهدای

 1253خورشیدی ( 1874میالدی)

سه شنبه  22تیر  13جوالی

 1325خورشیدی (1946میالدی)

1287خورشیدی)

درگذشت سناتور حسین عال در سن  82سالگی

انقالب ( به نخست وزیری مهدی بازرگان)

 1314خورشیدی ( 1935میالدی)

درگذشت یحیی مهدوی بنیانگذار دوره دکترای فلسفه در دانشگاه تهران.

از آثار وی :جامعه شناســی یا علم االجتماع ،ترجمه شــناخت روش علومی وفلسفه علمی (تولد

پنجشنبه  24تیر  15جوالی

 1343خورشیدی (1964میالدی)

درگذشــت عباس امیر انتظام معاون و ســخنگوی دولت موقت

یکشنبه  20تیر  11جوالی

 1379خورشیدی( 2000میالدی)

هلل معینیان به ریاست انتشارات و رادیو منصوب شد
نصرتا

 1359خورشیدی ( 1980میالدی)

زادروز ناصر تقوایی ،قصه نویس و فیلمساز

 1359خورشیدی ( 1980میالدی)

تجریش در تهران .او بیش از  20جلد کتاب به فارسی ترجمه کرده است.

 1335خورشیدی ( 1956میالدی)

كشف «كودتای نوژه» توسط وزارت اطالعات رژیم اسالمی.

شاهکار ناصر تقوایی سریال دایی جان ناپلئون به صورت دیویدی در شرکت کتاب موجود است

 1346خورشیدی ( 1967میالدی)

دوشنبه  21تیر  12جوالی

دهههای  1320و  1330خورشیدی

 1320خورشیدی ( 1941میالدی)

 1344خورشیدی ( 1965میالدی)

 1395خورشیدی ( 2016میالدی)

درگذشــت خلیل ملكی -از رجال سیاســی و رهبر «نیروی ســوم» و از چهرههای سیاسی ایران در

درگذشت سیدحسن بهجتی گنابادی ،شاعر و ادیب

 1313خورشیدی( 1934میالدی)

کتاب خاطرات عبدالرحمان فرامرزی در دو جلد در شرکت کتاب موجود است

نمایندگی مجلس شــورای ملی انتخاب شــد و همراه با مدرس ،تقیزاده و مصدق با خلع قاجاریه

 1305خورشیدی ( 1926میالدی)

ناشناس

زادروز محمود محمودی خوانساری ،خواننده

 1360خورشیدی ( 1981میالدی)

درگذشت کریم امامی ،ویراستار و روزنامه نگار ایرانی.

 1289خورشیدی( 1910میالدی)

انتشار نخستین روزنام ه ایران به نام «كاغذ اخبار» توسط میرزاصالح شیرازی (ازاین روزنامه تنها یك

 1365خورشیدی (1986میالدی)

خورشیدی در شیراز)

آثار دکتر مهدی حمیدی شیرازی در شرکت کتاب موجود است

 1385خورشیدی ( 2006میالدی)

درگذشت علیرضا شاپور شهبازی ،نویسنده ،اســتاد دانشگاه ،ایران شناس وباستان شناس دوران

هخامنشی در سن  65سالگی به علت ابتال به بیماری سرطان معده درایالت اورگان امریكا

وی مؤســس بنیاد پژوهشی هخامنشی در ســال  )1973(1352بود و تا سال  1978این بنیاد را اداره
كرد.

پیكر او در كنار آرامگاه حافظ در شیراز به خاك سپرده شد.

 1388خورشیدی ( 2009میالدی)

درگذشت عبدی یمینی ،آهنگســاز ،تنظیم کننده و نوازنده نامدار

وبرجســته ایرانی در پی سانحه سقوط هواپیمای مسافربری مسیر

تهران-ایروان( .زادروز )۱۳۳۲

 1394خورشیدی ( 2015میالدی)

درگذشــت منصور نریمان (اســکندر ابراهیمی زنجانــی) نوازنده

سرشناس ایرانی بربط (عود) در سن هشتاد سالگی به دلیل عارضه
ریوی در تهران.

در کانون خبر:

یکشنبه  18جوالی 2021

بزرگترین گردهمایی ساالنه یهودیان ایرانی در یک نقطه
بر اساس یک سنت دیرینه یهودیان ایرانی در روز خرابی بیت المقدس اول
و دوم کــه هر دو در یک روز اتفاق افتاده اســت را بر مزار عزیزان خود در
سراسر جهان می گذرانند و برای آمرزش روان آنان ،نیایش می کنند .امسال
این روز مقارن اســت با یکشــنبه روز  18جوالی  2021و هم چنان که می
دانیم آرامگاه ادن مموریال که در شــمال لس آنجلس واقع است بیشترین
مزار یهودیان ایرانی را در خارج از ایران در خود جای داده است .به همین
مناســبت با آقای شــان صداقتی که از خادمان اجتماعی است در این باب
گفتگویی انجام دادیم و ایشان اطالعات زیر را در اختیار ایرانشهر قرار دادند.
روز یکشــنبه  18جوالی به مراتب شلوغ تر از ســالهای گذشته که کرونا
شیوع پیدا نکرده بود خواهد بود  ،چرا که مردم در دو سال گذشته نتوانستند
به زیارت آرامگاههای عزیزان خود در این روز سوکواری بسیار مهم نائل
شــوند بنابراین مقامات آرامگاه ادن مموریال تدابیر شدید امنیتی را برقرار
کرده اند که مردم با آســودگی بتوانند به این مکان بیایند و به ســامتی و با
آرامش که الزمه این روز است ،برگردند .ایشان در این مورد یادآوری کردند
که به همین مناســبت همه خیابانهای آرامگاه یک طرفه و عالمت گذاری

شــده است و همه باید از مســیرهای عالمت گذاری را که برای رفاه حال
همه در نظر گرفته شده است ،استفاده کنند .آقای صداقتی بویژه از همه می
خواهند که به هیچوجه دوبله پارک نکنند چرا که پلیس بالفاصله دستور به
انتقال اتومبیل (  ) Towخواهند داد و همچنین ایشان از مردم می خواهند که
رانندگان تا می توانند در سمتی که پارک می کنند به جدول نزدیک باشند.
آقای صداقتی افزودند کــه از همه زیارت کنندگان جدا» می خواهیم که از
زدن بوق خودداری کنند که آرامش دیگران در این لحظات روحانی از آنان
سلب نشود .ایشــان ضمنا» یادآوری کردند که انتظامات آرامگاه از فروش
گل و گالب در داخل آرامگاه جلوگیری کرده اســت بنابراین از همگان می
خواهند که این مواد را از پیش تهیه کنند و با خود بیاورند.
آقای صداقتی بمانند امسال نیز مانند هر سال دفترچه نیایش را که با همکاری
شرکت کتاب منتشر شده است را به رایگان تقدیم زیارت کنندگان می کنند
و البته باید یادآوری کنیم که از این دفترچه چاپ جدیدی به عمل ۀامده و
 4صفحه از دعاهایی که برای سوکواران الزم است بر آن افزوده شده است.

چاپ سوم این مجموعه با تجدید

نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن
به آقای شان صداقتی آن را به
رایگان از ایشان دریافت کنید

مایک منشوری  -مشاور بیمه

271
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 271آدینه  9جوالی 2021
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

پلیس ترکیه از شماره سریال سینه ایمپلنت شده،
هویت زن ایرانی که سر اوبریده شده بود را کشف کرد

خبرگزاری حریت ترکیه  -ایرانشهر :بنا بر گزارش های اداره پلیس شهر
کرکپینار در منطقه اســپانکای ترکیه  ،ساکنان محل سگی را مشاهده کرده
بودند که اجزای بدن یک انســان را به دهان گرفته و در داخل شــهر می
گردد .پلیس با ردیابی از روی خیابانهایی که سگ در آنها ترددکردهمحل
اجساد را که در  ۱۳کیسه زباله گذاشته شده بودند ،کشف نمود.
ن و مرد بودند که ســر آنها بریده شده و سرها در
اجســاد متعلق به یک ز 
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کیسه های زباله نبودند .با کالبدشکافی در پزشکی قانونی مشخص شد که
پستانهای زن قربانی مورد جراحی قرار گرفته و در آنها سیلیکان ایمپلنت
شده و پلیس از روی شماره سریال سیلیکان به هویت زن قربانی و سپس
به هویت مرد قربانی پی برد هر چند به خاطر ادامه تحقیقات از افشای نام
آنها خودداری شده است.پلیس احتمال می دهد که این جنایت به خاطر
نزاعی بوده که بر سر پول صورت گرفته باشد.
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