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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راستی آزمایی ایرانشهر درباره ربودن مسیح علی نژاد

ن پرستی
اندکی زیاد ه روی در میه 

کورش سلیمانی (زم)
ایالتکالیفرنیادر
خطافزایشمبتالیان

مقرراتسادهبرایپناهجویان

وام های کرونا

قربانیتجاوزوگنگ

اریکگارستیشهردار
لوسآنجلس،
انتخابجوبایدن
برایسفارتهند
ساختموزهفرهنگی
ارامنهامریکادرگلندل
نخستینمرگناشیازنیشپشه
نیلغربیدرسال۲۰۲۱

چکهای 600دالریکالیفرنیابرای
افراد با درآمد زیر 75000دالر

 EDDو  PPPو SBA

هواداران جمهوری اســامی در خــارج از ایران و زیر به خوانندگان خود ارائه می دهد.

یا کســانی که با خانم علی نژاد خصومت شخصی نوشــته اند« :دادستانی فدرال آمریکا» این موضوع

دارند ،عملیات اف بی آی را در جهت حفاظت از را مطــرح نکرده ،بلکه «دادســتانی نیویورک» این

مسیح علی نژاد را زیر سوال برده اند .به همین دلیل داســتان را مطرح کــرده که اصــو ً
ال فاقد وجاهت
تیم پژوهشی ایرانشهر اقدام به راستی آزمایی در این قانونی حتی برای طرح اتهام برای کســی است که
مورد نمود.

ساکن لسآنجلس باشند ،ندارد»

بالفاصلــه پس از اعــام تحت تعقیب قــرار داده پاســخ :این شــکایت توســط وزارت دادگستری

شدن ماموران وزارت اطالعات جمهوری اسالمی آمریکا در اداره حوزه جنوبی نیویورک فایل شــده

از ســوی اف بی آی و طرح شــکایت از این افراد

اســت .شما می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و

در نیویورک ،ماشــین تبلیغاتــی رژیم والیت فقیه متوجه شوید که ادعای حامیان جمهوری اسالمی تا

از طریــق وزارت امور خارجه و شــخص وزیر « به چه پایه اشتباه است.

محمد جواد ظریف» و همچنین در خبرگزاری های https://www.justice.gov/usao-sdny

خودی و شــبکه های اجتماعی شروع به تحریف و ترجمه آن بخشی که مربوط به وظایف این دادگاه

حقیقت نمود .ایرانشــهر راستی آزمایی را به شرح است به شرح زیر است.

ادامه در صفحه 2

چگونه رهبر تشویق لیگ ملی فوتبال و
هنرپیشه ایرانی آمریکایی از نردبان مؤفقیت باال می رود
آهو جهانسوز سارا شاهی یک هنرپیشه تلویزیونی
ایرانی آمریکایی و رهبر تشویق پیشین لیگ ملی
فوتبــال اســت .در ســال  ،2018او در ســریال
تلویزیونی خیال نقش آفرینی کرد و در سال 2019
چند صحنه را در ســریال  City on a Hillبازی
کرد .وی متولد  10ژانویه سال  1980است و هم
اکنون  41سال سن دارد.
سارا شاهی کیست؟
ســارا شــاهی یک هنرپیشــه آمریکایی است که
بیشتری شهرت وی به خاطر حضور در مجموعه
های تلویزیونی الیف اســت .او از پدر ایرانی و
یک مادر اســپانیایی زاده شده اســت .خانواده او
وی را تشــویق کردند تا افق دید خود را فراتر از
فرهنگ و منطقه ببرد .از سن جوانی ،او در اندیشه
هنرپیشه شدن بود .او زمانی که هشت سال داشت
بــه کار مدلینگ روی آورد و بالفاصله به ســمت
جلو پیش رفت.
او نمایش های بسیاری را در مدرسه و کالج به روی
صحنه آورد .ســارا امروز به عنوان یک هنرپیشه
خوش چهره در عرصه ســینما و تلویزیون حرفه
خود را با فروتنی پیش می برد .او در بســیاری از
فیلم ها و ســریال هــای تلویزیونی پیش از نقش
اصلی در چندین نقش میهمان ظاهر شده است.
شهرت او تنها محدود به بازیگری نیست زیرا وی
یکی از هنرپیشه های مطرح در این صنعت است.
او نفر نودم در بین  100نفر جذاب در سال 2005
از دید مجله ماکســیم شــد و توانســت طی سال
هــای رتبه های باالتری را کســب کند .همچنین
در شماره اکتبر  2012در جذاب ترین دختران در
تلویزیون از نگاه این مجله عکس وی خودنمائی

مــی کنــد .همین طــور نفر
پنجــم در فهرســت ســایت
 AfterAllenدر سال 2007
می باشــد .او جدای از اینکه
یک هنرپیشه باشد ،دوستدار
ورزش و رهبــر تشــویق در
لیگ ملی فوتبال بوده است.
وی دارای کمربند قهوه ای در
کاراته است.
دوران کودکی
وی متولــد  10ژانویه 1980
در یولس تگزاس می باشــد.
او از یــک پدر ایرانــی به نام
جهانســوز شــاهی و مادری
ایرانی اسپانیایی به نام ماه منیر
سروش آذر زاده شده است.
وی یک برادر بزرگ تر به نام
سیروس و یک خواهر بزرگ
تر به نام ساماثا دارد.
ســارا را آهو صــدا می زنند
که به فارســی به معنای غزال
اســت .کالس دوم بــود که
تصمیم گرفت نام خودش را
پس از شنیدن آهنگی به سارا
تغیر دهد .این تصمیم عامدانه
از آن جهت بود که دوستانش
وی را مورد تمسخر قرار می دادند .ده ساله بود که و تئاتــر تحصیل کــرد .در دوران دبیرســتان ،در
زمینه ورزشــی مؤفق بود .در همین دوران بود که
پدر و مادرش از یکدیگر جدا شدند.
وی ابتدا وارد دبیرستان ترینیتی شد و پس از آن به عالقه او به مدلینگ در وی رشــد کرد .زمانی که
دانشگاه متدیست جنوبی در رشته زبان انگلیسی تنها هشت ســال داشتپدر و
ادامه در صفحه 2

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 (راستی آزمایی ایرانشهر درباره ربودن مسیح علی نژاد) از صفحه اول

The Office prosecutes cases involving violations of federal
laws, and represents the interests of the United States

نوشــته انــد « :طُ رفه آنکه هنوز عملی هم انجــام نگرفته که مبنای صدور

کیفرخواست باشد!!»

 government and its agencies in criminal and civil matters. Theایرانشهر :مگر حتما» توطئه باید صورت بگیرد و خانم علی نژاد را بربایند

 Office investigates and prosecutes a broad array of criminalتا کیفرخواست صادر شود .وزارت دادگستری آمریکا متوجه شده است که

 conduct of every conceivable magnitude, even when theتحقیقات کافی است و افراد مربوطه را شناسایی کرده اند و در نتیجه موضوع

.conduct arises in distant places

ایــن اداره تخلفات قوانین فــدرال را تحت تعقیب قرار می دهد .این اداره

را علنی کرده است که در همه رویه های قضایی وجود دارد.
نوشته اند این افراد باید مظنون تلقی شوند نه متهم.

نمایندگی دولت آمریکا و آژانس های مربوط به آن را در زمینه های جنایی ایرانشــهر :با توجه به دستیابی وزارت دادگستری آمریکا به ارتباطات این

و مدنی به عهده دارد .این اداره موارد جنایی را در هر ابعادی را مورد تحقیق افــراد با کارآگاهان خصوصی آمریکایــی ( که با پلیس اف بی آی همکاری
و پیگرد قانونی قرار می دهد حتی اگر این عملیات در فاصله دور( خارج از کرده و تمامی اطالعات را در اختیار آنها قرار داده اند) و درخواست آنها از

ن پرستی
اندکی زیاد ه روی در میه 

با اجازه بزرگترها!
باور کنید که برعکس ه م میهنانی که در نوشت ه ها و گفتههای خود از آنچه که میدانند،
ی نویسند ،نگارنده برعکس (نگارنده یعنی خود من) معموالً در باره چیزهایی
میگویند و م 
مینویسد و میگوید که به هیچ وجه ،چیزی از آنها نمیداند و یا سردرنمیآورد.
برای مثال من نمیدانم که عمر کره زمین حدود ششهزار سال آزگار است یا پانزده میلیارد
سال آزگار ،من نمیدانم که چقدر طول کشید که کره سوزان زمین قدری سرد شود تا
جانداران را و گیاهان بتوانند خودی نشان دهند.
من نمی دانم شروع زندگی آدمیزاد با خلقت «آدم» و «حوا» روی زمین شکل گرفت یا
اینکه میمونها و انسانهای نئاتندرنال به مرور زمان به شکل و قیافه انسانهای امروزی مثل
من درامدند.
من نمیدانم قوم و قبیله و ایل و عشیره و والیت و مملکت چگونه بوجود آمده و خط
مرزهای بین کشورها چگوه کشیده کشیده و باز هم نمیدانم که چه کسی یا کسانی و چرا
اسمهایی برای سرزمین و کوهها و دریاها انتخاب کردهاند.
موضوعی که با عقل اینجانب کمی جور میدرآید (اینجانب هم یعنی خود من!) اینست
که انسانهایی در نقطههایی از کره زمین بگونهای که من نمیدانم و عقلم هم قد نمیدهد،
بوجود آمدند و آهسته و پیوسته گروه و قوم و قبیلهای شکل دادند و بجان هم افتادند و قوی
ف تر قلدری کرد و سرزمین او را گرفت به متصرفات خود اضافه کرد و حتا زبان
تر بر ضعی 
و مذهب و آداب و رسوم سرزمینها تصرف شده را تغییر داد و یا اینکه رودخانهها و یا
کوهها و دریاها انسانهای کره خاکی را از یکدیگر دور نگاه داشتند و آنها با شکل و قیافه و
زبان و آداب رسوم مختلف ،بدون اینکه روحشان از وجود مردم و سرزمینهای دوردست
خبری داشته باشد ،به خوبی و خوشی یا بدی و ناخوشی ،روزگار میگذرانند.
موضوعی که کمی به عقل جور درمیآید اینست که ناف هیچ کشوری یا دریاچهای و
کوهستانی برای گروه یا قوم قبیله و مردمی از ابتدا بریده نشده و از همان روز ازل کره زمین
مثل کره جغرافیایی که روی میز میبینید از مرز خبری نبوده و یا اسمی از سرزمین و یا
دریایی روی کره زمین نوشته نشده است.
چیزی که با عقل جور درمیآید که در درازای تاریخ امپراطوری هایی بوجود آمده و
سرزمینهایی را هم در قلمرو خود گرفته و به مرور زمان امپراطوری دیگری هم هوس
توسعه قلمرو خود را در سر پرورانده و یا با جنگ و احتماالً زبان خوش منطقههایی را از
چنگ صاحبان آنها بیرون آورده است.
موضوع دیگری که میتواند تا حدودی با عقل جور بیاید که خراسان و کردستان و بلوچستان
و عربستان و  ...و  ...سرزمینهایی بودهاند که مردمی با زبان و آداب رسوم مختلف بدون
اینکه مرزی داشته باشند در آن زندگی میکردهاند ،بعد بخاطر جنگ و ستیزها یا تمامی به
تصرف کشوری درآمدهاند
یا اینکه دو نیمه شده و در کشورها پراکنده شدهاند ،پس بنابر این میهن و میهنپرستیها
بستگی به قدرت و ضعف فرمانروایان سرزمینها داشته است ،وگرنه دلیلی وجود ندارد که
بلوچها و کردها و عربها و ترکها و افغانهایی که در داخل و خارج ایران زندگی میکنند،
با یکدیگر فرقی داشته باشند و یا اینکه ما ،سرزمین ها و ملتهایی را که زمانی جزوی از
خاک ایران بودهاند فراموش کنیم و از بعضی از قومهای دیگر به زور بخواهیم که حتما
حتما خود را ایرانی و آریایی بدانند .در صورتی که خود ما جالی وطن نمودهایم و تابعیت
کشورهای دیگر را خواسته و یا ناخواسته پذیرفتهایم .
پس بنابر این با تمام احترامی که به میهنپرستی هممیهنان مبارز دارم ،میخواستم در نهایت
ادب بنویسم که تاکید روی عنوان خلیج فارس و یا خلیج «همیشه» فارس شاید زیاد
ضروری نباشد.
من نمیدانم اسم خلیج فارس را چه کسی روی خلیج گذاشته؟ و نمیدانم از نظر جغرافیایی
و تاریخی میبایست خلیج فارس باشد یا عربی چیزی که میدانم اینست که خلیجی است
که بین دو منطقه قرار گرفته است و باز هم این موضوع با عقل کمی جور درمیآید که
آنهایی که انور آب زندگی میکنند و ایرانی نیستند .مایلند خلیج عربی نامیده شود .چیزی که
باور بفرمایید بهیچ وجه نمیفهمم این است که این هیاهوی بسیار برای هیچ برای چیست
که حتما حتما باید خلیج فارس و یا خلیج همیشه فارس روی خلیج باشد ،چرا که اگر نقشه
زمین زیر نیمنگاهی بکنید ،میبینید که اقیانوس هند ،عالوه بر هم مرز بودن با خود هند ،با
کشورهای بسیاری در دور و بر خود و آسیای جنوبی بگیر تا استرالیا و افریقا هم مرز است و
هیچ یک از آنها بخاطر اینکه اسم «هند» روی اقیانوس است خود را به آب و آتش نمیزنند.
صاف و پوست کنده خدمت هم میهنان بسیار میهنپرست عرض کنم که خلیج فارس
ت کشتیهای پیشرفته
از قرار معلوم «خلیج چین» است و ماهیگیران دور و بر آن به برک 
ماهیگیری چین و امتیازی که از دولت ایران به آنها داده اند ،امکان ماهیگیری را مثل
گذشته ندارند.
به باور نگارنده (که خود من باشم) تاکید بر روی یک اسم دردی را دوا نمیکند و باعث
ب نظران و مصرف شدن از اصل موضوع و در نهایت
بهدر رفتن انرژی بسیاری از صاح 
تفرقه و اختالف میشود که به نفع کسانی تمام میشود که از یک پارچگی ما نگرانند.
نوشتن این موضوع هم هیچ ضرری ندارد که به خاطر همین اسم یا عنوان خلیج ،رادیو
و تلویزیون های فارسی زبان چهها نگفتند و ننوشتند و یک خواننده را که در یکی از
کشورهای مجاور ایران آهنگ خلیج فارس را نخوانده بود  ،با چه بيرحمی پوست از
کلهاش نکنند.
باری ،یکی از آنهایی که روی کلمه فارس در خلیج تاکید بسیار دارد و همیشه «خلیج
همیشه فارس» در گفتههای بکار میبرد ,نویسنده و برنامهساز بلند آوازه دکتر علی رضا
نوریزاده است که فکر میکنم خدمتشون ارادت داشته باشید ،ولی بهر حال باید نفس
راحتی بکشیم که کوه هیمالیا در نزدیکی ایران نیست وگرنه این جناب مستطاب (یعنی
همون دکتر نوریزاده) دم به ساعت «قله همیشه اورست» را در گفتهها و نوشتههایش تکرار
و بر آن تاکید می کرد.
 ...و اما نصیحت هفته
اگر از طرف دولتی یا آشنایی دعوت شدید که به خانهاش بروید و دست بر قضا تابلو و یا
مجسمهای را میبیند که هر چه میکنید مهرش به دل شما نمینشیند و حتا امکان دارد کم
کم حال شما را بهم بزند با همان به که زبان در کام فرو برید و لب از لب نگشایید چرا که
امکان دارد که این اثر کار خود دوست شما و یا همسرش باشد و بعد که ماجرا را بفهمید از
خجالت مثل آب در زمین فرو خواهید رفت.
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

آمریکا) اتفاق افتاده باشد.

فیلمبرداری از محل زندگی خانم علی نژاد و حتی درخواست تخفیف این

است یکی از  ۹۳دادگاه یا اداره ای است که در ایاالت متحده آمریکا وظیفه

متهم هستند.

باید توجه داشــت که دادگاهی که به این نوع جرم جنایی رســیدگی کرده افراد جنایتکار از کارآگاهان ،دیگر نمی توان آنان را مظنون قلمداد کرد بلکه
دارد شکایت های وزارت دادگستری آمریکا را علیه کسانی که

نوشته اند «از طرف دیگر ،خانمی هم که که در لسآنجلس بازداشت شده،

در امور جنایی و امور مدنی به منافع آمریکا صدمه زده اند را مطرح و اقامه به قید وثیقه معمولی آزاد شده!! برای اینکه درکی از میزان سنگینی یا سبکی
دعوا کند.

اتهام ایشان داشته باشــید باید بدانید که در آمریکا ،اگر کسی خطری برای

قضائی آمریکا سکونت داشته باشند ،بسیار عجیب است! «

باشد ،به هیچ وجه با قرار وثیقه او موافقت نمیکند.

نوشــته اند « اما طرح اتهام برای کســانی که خــارج از حیطۀ جغرافیایی و جامعه داشته باشد یا دادستان ،مشکوک به تغییر شواهد و مدارک یا فرار او
ایرانشهر :اگر قرار باشد در خارج از مرزهای آمریکا علیه منافع آمریکا کس ایرانشــهر :با توجه به این که هنوز از اتهام و یا اتهاماتی که به خانم نیلوفر(
یا کسانی توطئه کنند چه کسی مسئول رسیدگی به آن باید باشد یا بشود .آیا نلی) بهادری فر وارد شده اطالع دقیقی در دست نیست و فقط گفته شده که

باید انتظار داشته باشیم که در کشور مبدا که خود توطئه را به انجام رسانده نام ایشان از نظر مالی در این پرونده آمده است باید به انتظار کیفرخواست
است به این موضوع رسیدگی شود و یا در جایی دیگر ازجهان .طبیعتا” خیر دادگاه و دادستانی در مورد این شخص باشیم.

 ،این شــکایت فقط باید توسط وزارت دادگستری آمریکا پیگیری و انجام در خاتمه ایرانشهر با تمامی توان از خانم مسیح علی نژاد و همه آنهایی که
شود که شده است.

علیه استبداد مذهبی در ایران مبارزه می کنند  ،پشتیبانی می کند.

ادامه مطلب (چگونه رهبر تشویق لیگ ملی فوتبال  ) ...از صفحه اول

مادرش وی را به جشــنواره های زیبایی می بردند .در سال  ،1997او برای به نام نانســی دریو که از نام کتابی با همین نام در مجموعه های تلویزیونی
پیروزی وارد رقابت های زیبایی  Miss Fort Worthشد.

برنامه ریزی شــده بود قرار گرفت .این سریال مورد استقبال قرار نگرفت.

سارا شاهی می خواست یک هنرپیشه شود و به تیم رهبران تشویق گاوچران از طرفی ،او شــخصیت سامین شاو را در مظنون تا زمان پایان یافتن آن در
های داالس در سال  1999پیوست .سال بعد ،تصویر او بر روی جلد تقویم جون  2016ادامه داد.
بازیکنان تیم چاپ شد.

او در زمانی که به عنوان ســیاهی لشکر در فیلم دکتر تی و زنان در تگزاس

کارهای اصلی

مجموعه تلویزیونی زندگی بــرای کار او یک فرصت بزرگ بود که باعث

بــازی می کرد به ســراغ راب آلتمن رفــت که وی به او پیشــنهاد رفتن به شد تا وی بتواند از آن برای ایفای اولین نقش اصلی خود بهره مند شود .اما

هالیوود را داد .او سپس به لس آنجلس آمد و توانست در چندین مجموعه مؤفقیت های حرفه بازیگری او تنها منحصر به آن نبود .مهم ترین نقشی که
ی تلوزیونــی از جملــه  City Guys، Spin City، Boston Public، Offوی بازی کرد ،بازی در نقش  DJ Carmen de la Pica Moralesدر The

 Centreدر نقش های مکمل بازی کند.

 ’L Wordبود.

بین ســال های  2001و  ،2002او ســناریوی نقش جنی در مجموعه های او کــه تردید دارد که امروزه خــودش را برای پروژه ای آماده کند اما جالب

تلویزیونی آلیانس برای هفت اپیزود را نوشت .وی در دیگر مجموعه های آنجاست بدانیم که شاهی آن را یکی از بهترین نقش های خود می داند .او
کمدی موقعیت مشــهوری چــون  Dawson’s Creek’, ‘Reba’, ‘ER’,در این نقش می بایست شخصیت یک همجسگرای زن را بازی کند و غرق
 ’‘Frasier’, ‘Century City’ and ‘Supernaturalبــه عنــوان میهمــان صحنه های عاشــقانه ای با دیگر زنان شود .او از ضرورت های این نقش

حضور داشته است.

احســاس نگرانی می کرد اما آن را بهترین فرصت برای ابراز استعدادهای

در ســال  ،2003کار ســینمایی او در اولین نقش خود به عنــوان اریکا در خود می دانســت .او آن را نقش رویایی خود و جزء بهترین کارهای خود

فیلم مدرســه قدیمی آغاز شــد .پس از آن وی در فیلم هایی چون  A Lotمی داند .عکس وی بر روی مجله ماکســیم به عنوان جذاب ترین دختران
 Shades‘ ,’3 Like Love’, ‘For Your Consideration, ‘Rush Hourتلویزیونی در شــماره اکتبر  2012به چاپ رسید و نفر پنجم از نظر سایت

 ’of Ray’, ‘Crossing Over’, ‘AmericanEastو غیــره به ایفای نقش  AfterEllen.comدر فهرست جذاب ها در سال  2007است.
پرداخت.

سارا شــاهی در  7فوریه  2009با اســتیو هائونی هنرپیشه در الس وگاس

در ســال  ،2005او در نقــش  DJ Carmen de la Pica Moralesدر فیلم ازدواج کرد.

کلمه ال بازی کرد .وی با امضای قرارداد دو ســاله تا ســال  2007بازی در او در جوالی  2009نخســتین بچه خود را بــه دنیا آورد و در ژانویه 2015

نقش این شخصیت را بر عهده داشت .در همین حال وی به برخی مجموعه یک دوقلو باردار شد و در مارس یک دختر و کودک طی یک زایمان دیگر
های تلویزیونی چــون  Sleeper Cell’, HBO’s ‘The Sopranos’ andدر خانه متولد کرد.
 ’‘Kennedy and Heidiدر نقش بازیگر مهمان ظاهر شد.

این دو در ژانویه  2021از یکدیگر شــدند .شــاهی پس از یک مالقات در

اوج مؤفقیــت کار او بازی در ســریال تلویزیونی زندگی در نقش اصلی به طول فیلمبرداری سکس/زندگی با ادم دموز هنرپیشه استرالیایی آشنا شد.

همراه دامیان لوئیز بود که از تلویزیون ان بی سی پخش می شد .وی در آن طبق دارایی خالص ســبریتی ،دارایی خالص ســارا شــاهی  3میلیون دالر

در نقش دانی ریس کارگاه قتل بازی کرد .این مجموعه به مدت دو فصل بر محاسبه می شود.
روی آنتن رفت.

سارا شــاهی هم اکنون در مجموعه تلویزیونی جدید سکس/زندگی که بر

در سال  ،2009او در نقش اصلی در فیلم  Facing Kateکه بعدها  Fairlyروی نتفلیکس درباره نارضایتی زناشویی و تک همسری کار می کند .سارا
 Legalشــناخته شــد بازی کرد .این فیلم زندگی کیت که یک میانجی گر در نقش بیلی ،یک زن و مادر حومه شــهری با تحصیالت روان شناسی تا

حقوقی است را نشــان می دهد که از بوروکراسی و بی عدالتی موجود در حدودی از زندگی با همســر خود (مایک ووگل) راضی اســت .اما او نمی
نظام حقوقی به تنگ آمده اســت .این فیلم پس از دو فصل به پایان رسید .تواند تجارب ذهنی با معشــوق قبلی خــود را (آدام دموس) فراموش کند؛
در ســال  2012او در نقش معشوقه ستوان کلی سوراید در سریال شیکاگو رابطه ای از گذشته که حال وی را به هم می ریزد .او همه چیز درباره او در

فایر ظاهر شد .پس از آن وی در سریال مظنون در نقش ثمین شاو به ایفای خاطرات خود می نویسد .زمانی که همسرش این یادداشت ها را می یابد،
نقش پرداخت .او در زمانی که در فصل  2به عنوان بازیگر میهمان بازی کرد بیلی ســفری از خود بازاکتشافی را آغاز می کند که تعادل زندگی و خانواده
از فصل  3بازیگر دائم در این ســریال شــد .عالوه بر این ،او در نقش های خود را به خطر می اندازد .این مجموعه جدید نتفلیکس تأکیدی اســت بر

مهمان در مجموعه های نامشهور تلویزیونی از جمله  Relevance’, ‘Rayرابطه میان سارا شاهی ستاره سریال مظنون و آدام دموز در آن ریل .هر دو

 .Donovan’ and ‘Pitchسارا شاهی در فیلم هایی چون استاتیک و گلوله این هنرپیشــه ها در زندگی واقعی با هم رابطه دارند و مؤفقیت ســریال در

به سر نیز هنرنمایی کرده است.

روابط پشــت صحنه آن ها تأثیر گذاشته است .دیدار آن ها در صحنه منجر

او پس از آنکه از مرخصی زایمان بازگشت در نقش یک کارآگاه سرشناس به ارتباطی نزدیک شد.
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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

امار ایالت کالیفرنیا ،خبرهای نگران کننده را ســامان
داده اســت ،افزایش  ۱۲۴درصــدی مبتالیان در ۱۴
روز گذشته و بیمیلی واکسینه نشدگان برای رعایت
مقررات ،کایفرنیای گرم را در خط افزایش به ویژه با
گوه دلتای ویروس روبرو کرده است.
لوس آنجلس کانتی تنها در  ۳روز با  ۳۰۰۰نفر مبتالی
جدید روبرو شده است که دو ویژگی دارند ،واکسینه

نشدهاند و گونه دلتا را گرفتهاند آمار مقایسهای  ۷روز
گذشته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت Lake ،کانتی
را با  ۸۴نفر در باالی جدول ،لوس انجلس کانتی را با
 ۵۷نفر در رده  ،۷ریورساید کانتی را با  ۵۲نفر در رده
 ،۱۱ســن دیه گو کانتی را سن فرانسیسکو کانتی را با
 ۲۷نفر در رده  ۳۱و ارنج کانتی را با  ۱۰نفر در رده ۴۹
قرار داده است.

تماس حاصل فرمائید.

مقررات ساده برای پناهجویان قربانی تجاوز و گنگ
مریک گارلند  ،دادســتان کل امریــکا ،با لغو مقررات
جاری شده در دوران دانالد ترامپ از سوی جف سشن
و ویلیام بار دادستان کلهای پیشین ،امکان درخواست
پناهندگی برای مهاجران آمریکای التین که به ســبب
تجاوز جنسی و خشونت از سوی گنگ ها وارد امریکا
میشدند ،را آســان تر نمود و پذیرش این افراد که از
مرز مکزیک وارد کالیفرنیا میشــدند ،روند آسانتر و
پرشتابتری را نسبت به گذشته یافته و قربانیان تجاوز
و خشــونت گنگها که در  ۴سال گذشته با رد پرونده
روبرو میشدند و به همین سبب به صورت قاچاق از
مرزهای ابی و کوهپایهها وارد کالیفرنیا میشدند ،اکنون
با مقررات جدید میتوانند تقاضای پناهندگی خود را
در مرز ارائه نمایند و بدون ترس وارد آمریکا شــوند.
بســیاری از وکالیی که کار داوطلبانــه انجام میدهند
پذیرای پروند ه آنان شدهاند.

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس،
انتخاب جو بایدن برای سفارت هند
اریک گارستی شــهردار لوس آنجلس که روز جمعه
خبر گزینش خود را از ســوی کابینــه جو بایدن برای
ســفارت هند دریافت نمودم اکنون برنامه فشــردهای
برای به پایان بردن و سامان بخشیدن به کارهای پایان
نیافته را در الالی جدلو نهاده است.
گرچه گزینش اریک گارستی برای سفارت هند باید از
سوی سنای آمریکا تصویب شود ،برخی از کارشناسان
این موضوع را مشــکل میدانند زیرا گارستی بیش از
 ۲۰سال از عمر خود را در شورای شهر لوس آنجلس
و سپس به عنوان شهردار لوس انجلس گذرانده است
و ســفیر امریکا در هند بیشــتر نقش سیاسی و روابط
بینالملل نیاز دارد تا مدیریت اداری.
از ســوی دیگر گزینش او به سفارت در هند به سبب
نیاز دولت بایدن برای فرستادن یک دموکرات میانهرو
به دهلی است تا به رابطه آمریکا با دولت دست راستی
هند قدرت ببخشد.

ساخت موزه فرهنگی ارامنه امریکا در گلندل

خانمی برای مراقبت شبانه روزی از یک خانم
ساخت موزه فرهنگی ارامنه امریکا در شامگاه یکشنبه
 ۱۱جــوالی با پیام گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا و
حضور شماری از نمایندگان به طور رسمی در زمینی
به گستره  ۵۰هزار فوت مربع با پول نیکوکاری  ۵میلیون
دالر از سوی بخشندگان و  ۸میلیون دالر از سوی ایالت
کالیفرنیا کلنگ خورد تا نه تنها بیانگر  ۵۰۰۰سال تاریخ
ارامنه باشد ،بلکه فضایی باشد برای یگانگی و همکاری

دیگر فرهنگها ،اقوام و ادیان.
در این مراســم افزون بر رهبــران مذهبی و نمایندگان
شــورای شهر لوس آنجلس ،ادم شیف نماینده کنگره
امریکا ،ادریان نظریان نماینده منطقه در مجلس ایالتی
کالیفرنیا ،ســناتور آنتونی پورتانتینو سناتور دموکرات
منطقه  ۲۵و آرمن بابورتیان کنسول کشور ارمنستان در
امریکا نیز حضور داشتند.

سالمند با حقوق مکفی استخدام می شود.

اتاق خصوصی در اختیار ایشان قرار می گیرد.
818-620-8187
275-272
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مقاله:
آیا دنیای امروز «قتل به منظور ایجاد ترور»
را برای تحمیل یک عقیده می پذیرد؟
نویسنده :آزاده

انسانها را با عملشان محک می زنند نه با ادعاهایشان  .مسلمانانی هستند
که بر اثر تعصبات و یا بر اثر شستشوی های مغزی توسط تبلیغات مذهبی
مستمر سعی در خوب جلوه دادن صفات پیغمبری را دارند که دستش به
خون آلوده بوده است  .امروزه در قانون جزایی کشورهای پیشرفته حکم
قتل مطرود شــده است و حداکثر مجازات حبس ابد است .ما می بایست
که با تمدن زمان خود پیش برویم و این بسیار غیر اخالقی و غیر متمدنانه
اســت که مردمان این عصر مانند وحشــیان دوره جاهلیت یکدیگر را به
خاطر داشتن عقاید مختلف بکشــند زیرا کشتن هر فردی به هر دلیلی از
ننگین ترین عمل های غیر اخالقی است  .کشتن افراد تحت نام «کافر» و
«مفسد فی االرض» یک قتل محسوب می شود و هر قتلی باالترین درجه
از شقاوت و وحشی گری و غیر اخالقی عمل کردن است که قابل تصور
برای یک انســان متمدن نیست .حتی به اعتقاد همین دسته از مسلمانان ،
یک سرزمین با کفر هم می تواند پایدار بماند ولی «ظلم» قطعا مایه ویرانی
یک ســرزمین می شود .متاسفانه تمدن ها همیشه نتوانسته اند با گذشت
زمان پیشرفت کنند زیرا در طول تاریخ عقبگرد های وحشتناک و هولناکی
به خاطر عقاید عقب مانده رهبران مذهبی  ،یا قومی و یا نژادی که بســیار

در کانون خبر:

خشک مغز بوده اند  ،به وقوع پیوسته است  .عقاید رهبران متعصب دینی
یا نژادی همیشه در تضاد با علوم انسانی کشف شده زمان خود بوده است
و آنهــا به خوبی درک می کرده اند که در صورت فاش شــدن این تضاد ،
امکان کنترل افکار مردم برای سو استفاده از احساسات دینی و عقیدتی و
نژادی آنها را از دســت خواهنــد داد و دوران حکمرانی آنها به مردم برای
همیشــه به پایان خواهد رســید  .از جمله می توان از دوران وحشــتناک
انکیزیسیون (تفتیش عقاید) در دوران قرون وسطی و نژاد پرستی آلمانی
ها به رهبری هیتلر نام بردکه نه تنها مانع پیشرفت تمدن و فرهنگ متناسب
با زمان خود شــدند بلکه باعث عقبگرد تمدن با دست زدن به کشتارهای
نفرت انگیز خود شدند .علوم هنگامی می توانند در خدمت مردم در بیایند
که زمینه پیشرفت انها در جوی سالم و بدون محدودیت ها بوجود بیاید و
از طرف رهبری های مغرضانه سرکوب نشوند .قتل های بی شمار فردی
که ادعای پیامبری مسلمانان را داشته است  ،از نظر استانداردهای اخالقی
جوامع پیشرفته امروز اعمالی بسیار زشت و نکوهیده محسوب می شوند
که با هیچ دلیلی توجیه پذیر نمی باشــند و انسان های متمدن امروزه قادر
نیستند که کسی را که دستش را به خون انسانها به هر دلیلی بارها و بارها
آلوده و آغشــته کرده بود به عنوان یک نمونه و الگوی اخالقی و واال در
جامعه کنونی قرار دهند .در دنیای امروز برای عرضه کردن هر ایده و عقیده
ای تنها می توان از گفتگو های متمدنانه بدون کاربرد هیچگونه خشونت
استفاده کرد .دست زدن به قتل ها برای ایجاد ترور فقط نشانه غیر متمدن
بودن و وحشی گری است.

چند آتش سوزی در کالیفرنیا به سرعت پیش میرود
و ماموران ناتوان از مهار آن هستند.

 – ۱آتشسوزی  Riverدر نزدیکی پارک ملی یوسی میتی ،از بامداد امروز
 ۹۵۰۰اکر را در خود گرفته اســت .در این آتشسوزی  ۴ساختمان ،نابود
شده و  ۶۰۰ســاختمان دیگر در تهدید نابودی است .این آتشسوزی که
روز یکشنبه در  ۲۰مایلی پارک ملی یوسیمیتی آغاز شده است به سرعت
 ۲۵۰۰اکر را در شــعلههای خود محو کرد و تا شــب گذشته به  ۸۰۰۰اکر
رسید.

-2آتشســوزی دیگر که بــه  Suger Fireمعروف شــده ،ترکیبی از چند
آتشســوزی که تا بامــداد امروز  ۹۲۳۹۴اکر را به کام خود کشــیده که ۴۶
درصد آن مهار شــده اســت این آتشســوزیها از  ۲جوالی آغاز شده و
گسترش یافته بود و بزرگترین آتشسوزی کالیفرنیا در سال جاری است و
هنوز خسارتهای وارد شده ،برآورد نگردیده است.

شکایت از شرکت شیمیایی  Dow Chemicalب
رای آسیب مغزی به کودکان
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در یک شکایت که به دادگاه تسلیم شده و احتمال دارد به صورت شکایت  ۸۰درخت و بوته تصویب شــده و میوههای چــون پرتقال ،انواع توتها
همگانی  Class Actionدرآید ،از شــرکت شــیمیایی  Dow Chemicalو انگور ،بادام ،گردو و ســویا با آن سمپاشی شــده است ،سال گذشته در
برای موادی که ساخته و از آن برای سمپاشی میوهها استفاده شد ،به عنوان کالیفرنیا ممنوع شده بود و در سال جاری دوباره سمپاشی با آن از سر گرفته
شده است.
مادهای که سبب آسیب مغزی کودکان میشود ،یاد شده است.
این ماده شــیمیایی که کلرپریفوس نام دارد و اســتفاده از آن برای بیش از
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در کانون خبر:

نخستینمرگناشیازنیشپشهنیلغربیدرسال۲۰۲۱

یکی از ساکنان سن لوئیس اوبیسپو که به سبب گزیده
شدن از سوی پشــه نیل غربی و گسترش ویروس آن
در کالبدش ،در بیمارســتان درگذشــت ،سبب شد که
ادارههای بهداشــت عمومی در کانتیهای کالیفرنیا به
مردم به ویژه مسافران هشــدار دهند .این ویروس که
از سال  ۲۰۰۳تاکنون در کالیفرنیا  ۳۰۰نفر مرگ و میر
داشته ،از گونهای از پشه که در آبهای راکد و گندابها
زندگی میکنند به انسان منتقل میشود و از هر  ۵نفر۷
یک نفر ،نشانههایی همانند فلود دارند و تنها  ۱درصد
اســت که نشانههای آســیبهای عصب در آنها ظاهر
میشــود .و همانند مننژیت به مرگ و منجر میشود.
افراد باالی  ۵۰سال با بیماری قند و فشار خون باال ،در
خطر بیشتری قرار دارند.

ایالت کالیفرنیا با افزایش  ۱۶۵درصدی
مبتالیان در  ۱۴روز گذشته
شوربختانه ایالت کالیفرنیا که دیرزمانی است با مقاومت
و انکار واکسینه نشدگان روبروســت ،امروز نیز رکورد
تــازهای برای  ۱۴روز گذشــته بــا  ۱۶۵درصد افزایش
مبتالیــان و  ۱۶درصد افزایش مرگ و میر روبرو شــده
اســت و این در حالی است که شمار واکسینه شدگان در
 ۵۹/۳درصد باقی مانده اســت .آمار مقایسهای برای هر
یکصد هزار نفر جمعیت در  ۷روز گذشته  Lakeکانتی
را بــا  ۱۴۴نفر در باالی جــدول ،لوس انجلس کانتی با
 ۶۳نفــر در رده  ،۱۳ســن دیه گو کانتی با  ۶۳نفر در رده
 ،۱۴ریورساید کانتی با  ۵۲نفر در رده  ،۱۸سن برناردینو
کانتی با  ۴۹نفر در رده  ،۲۲سن فرانسیسکو کانتی با ۳۰
نفــر در رده  ۳۵و ارنج کانتی با  ۱۱نفــر در رده  ۵۱قرار
دارد.

چک های  600دالری کالیفرنیا برای افراد
با درآمد زیر  75000دالر

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا پس از تصویب ۱۰۰
میلیارد دالر از سوی قانونگذاران برای کمک به افراد،
خانوادهها و مشاغل کوچک را به اجرا گذاشت.
بر اســاس این کمک مالی تصویب شــده ،چک ۶۰۰
دالری بــرای مالیات دهندگانی که زیــر  ۷۵هزار دالر
در ســال درآمد دارند ،فرستاده خواهد شد و شماری
از مشــاغل کوچک نیز چک  ۱۰هزار دالری دریافت
خواهند نمود.
در مرحله نخســت کمکها ،چکهــای  ۶۰۰دالری
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برای همه کســانی که درآمد ســالیانه کمتر از  ۳۰هزار
دالر داشتند و حتی شامل مهاجران غیرقانونی نیز شد.
به این ترتیب  ۳/۶میلیون نفر چک دریافت کردهاند که
در مجموع  ۲/۳میلیارد دالر میشود.
دریافت کننــدگان چک  ۶۰۰دالری برای خاتواده زیر
 ۷۵هزار دالر درآمد در صورت داشــتن فرزند در زیر
سن قانونی ،یک چک  ۵۰۰دالری نیز دریافت خواهند
نمود .خانوادههای مهاجران غیرقانونی نیز از این ۵۰۰
دالر بینصیب نخواهند ماند.

گوین نیوسام در انتخابات نمی تواند ار همبستگی
حزب دموکرات بهره بگیرد

گویــن نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا در انتخابــات برای
برکناری ،اجازه نخواهد داشت از واژه دموکرات در کنار
نام خود ،بهره بگیرد زیرا بنابر اشتباه ،مهلت قانونی را از
دست داده است.
پس از آن که گوین نیوسام به این اشتباه پی برد ،از شرلی
وبر ،مســئول انتخابات درخواســت نمود که وابستگی
او به حزب دموکــرات در برابر نامش در برگههای رای
منتشر شود و شرلی وبر به او اعالم کرد که مهلت قانونی
به پایان رسیده است و با طرح شکایت در دادگاه ،قاضی

نیــز رای داد که او نمیتواند در برابر نامش از بســتگی
حزبی خود به حزب دموکرات نام ببرد.
در روز  ۱۴سپتامبر انتخابات برگزار میشود که برگههای
رای  ۲بخشــی دارد ،در بخش نخست پرسیده میشود
که آیا میخواهند فرماندار نیوســام برکنار شود یا خیر و
در بخش دوم نام نامزدها آمده است .در صورتی بخش
دوم شمارش خواهد شــد که بخش نخست باالی ۵۰
درصد ،آری باشد.
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طنز و خبر:

حکایات بازار بین الخبرین

حقوق حشر!
یعنی این که سالهاســت همه از حقوق بشــر و رعایت اون صحبت میکنن
خیلی جالبه! یعنی حتی مسخره اس!!!
چرا؟
چون حقوق بشــر رو هر کســی بنا به منافع خودش تعریف میکنه و هزار
ماشــاال همه هم مدافع حقوق بشــر هستن حتی ابی رییســی جمهور که
بزرگترین مهاجم ،ببخشید مدافع ،حقوق بشره!
دولت های غربی که مدعی هستن بزرگترین مدافعان حقوق بشر روی کره
زمین هستن ،درست سر بزنگاهی که باس از حقوق بشر دفاع کنن یهویی
الل میشــن ،کور میشن ،کچل میشــن و حناق میگیرن تا خر خودشون از
پل بگذره و سنار سه شــاهی (شما بخون میلیاردها دالر) با حکومت های
ناقض حقوق بشر بیزنس بکنن! نمونه اش همین مذاکرات مسخره برجام!

یعنی دولت های غربی نمیدونن که ابی رییســی چقدر آدم کشته؟ یعنی در
همون دهه شصت نفهمیدن که جمهوری اسالمی داره کورور کورور جوون
سینه قبرستون میکنه؟ یعنی نمیدونســتن از اول انقالب منحوس اسالمی
چقدر آدم بی گناه کشته شده؟ چقدر توی زندان ها پوسیدن؟ چقدر تجاوز
و شکنجه اتفاق افتاده؟  ....و همه این نقض های مکرر حقوق بشر جلوی
چشم کور شــده این دولت ها داره انجام میشــه و  ...ولی بخاطر منفعت
جمهوری اسالمی غیر اتمی ،نقض حقوق بشر آقایون اصال به تخم مبارک
حضرات نمی باشد!
حاال فهمیدین این حقوقی که انقدر ازش دم میزنن حقوق چیه؟
همانا این حقوق حشر است که از حشریت قدرت طلبی به بشریت بدبخت
زده و تبدیل شده به حقوق حشر قابل معامله در هر زمان و مکان!!!

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:

کاش براي ازدواج هم مثل انتخابات عمل ميشد.
چندتــا نامــزد توســط مامانم تأييــد صالحيت
ميشــدن .ميآمدن دونه دونه از هنرهاي خود و
برنامههاشون برام توضيح ميدادند ،بعدش منم
سر فرصت با بصيرت و آگاهي همسرمو انتخاب
ميکردم.
مهمتر اين که :هر چهار ســال يکبار هم فرصت
داشتم يه حماسه ديگري بيافرينم!
 ولی همتی باید شعارشو «نوسان از ملت حمایتاز دولت» انتخاب می کرد نه «دولت نوسان ملی»!
***
 محسن رضایی وقتی میره وزارت کشور برای نامنویسی ،میزنه روی میز و میگه :همون همیشگی
***
 محســن رضایی میاد که بقیه روشون بشه ثبتنام کنن ،مثل اونایی که اول مجلس بلند میشــن
برقصن تا بقیه هم راه بیافتن
***
 این انتخابات برای محســن رضایی حداقل یهعکس با شورت ورزشی داشت!
***
 حاال کــه بحث انصراف کاندیداهای ریاســتجمهــوری داغ شــده ،ای کاش بقیه مســئولین
بورسی و اقتصادی هم انصراف می دادند.
***
 علــی الریجانی االن داره این آهنگ علیزاده روگوش میده که :برادر از برادرش سیره...
***
 تا اینجای کار رئیسی رو صف خرید کردن!***
 دو وظیفه اصلی ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ را نام ببرید؟الــف) ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯن هــاﯼ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ میــان
تماشاگرای فوتبال.
ب) ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯن هاﯼ ﺑﯽﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ 22
ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻗﺪﺱ و انتخابات.
***
 یه جور همه شهرا از قرمزی در اومدهدم انتخابات همه جا سبز میشه جوونه میزنیم
شکوفه میدیم...
***
سعی کنید از االن دیگه ماسک نزنید.چون اینجور که اخبار صدا و ســیما هر روز داره

آمار مبتالیان رو کمتر از دیروز بیان میکنه تا شب
انتخابات قراره کرونا باعث افزایش طول عمر و
تقویت سیستم ایمنی بدن هم بشه
***
با این وضع قیمت آجیل امســال باید وایسیم دم
در هر مهمونی خواســت بره بگیم جیبتو باز کن
بعد یه مشت نخودچی کشمش بریزیم تو جیبش
که بره!
***
من هنوز باورم نميشــه كسى با اســم «مرجان»
تونسته باشه  ٦ميليارد يورو اختالس كنه .بابا يه
مرجان فوقش بايد آرايشگاه داشته باشه ديگه.
***
زنگ زدم بابام میگم با ماشینت صاف رفتم توی
دیوار بیا ماشــینو ببین  ،برگشته میگه فدا سرت
بزار همون جا باشــه یکی دیگه میخرم ،فکر کنم
فهمیده میدونم پسته ها زیر بالشتشه!
***
تست خواستگار شناسی:
اگه ســینی چای و شیرینی رو جلوش گرفتید،از
دورترین نقطه ی ممکن شــیرینی و برداشــت،
دوستتون داره فوری بگید بله!
اگه از وســط برداشــت،در آینده عاشقتون میشه
بازم بگید بله!
اگــه از همون چای و شــیرینی اولــی و نزدیک
دست خودش برداشت بازم بگید بله!
خالصه نذارید پاشو بذاره بیرون...
هر طور شده خودتونو قالبش کنید!
***
محققین دالیل چاقی ایرانیان را شناسایی كردند:
بخور حیفه
بخور مفته
بخور تبركه
بخور دیگه گیرت نمیاد
بخور همین یه امشبه از فردا نخور
بخور مگه سالی چندبار تولده
بخور عیده
بخور عروسیه
بخور جشنه
بخور عیدفطره
بخور فردا میخای روزه بگیری
بخور شیرینی نامزدیه

از شبکه های اجتماعی:

حرکات موزون داماد آقا بعد از پیروزی رییسی
در انتصابات ریاست جمهوری اسالمی!

بخور شیرینی زایمانه
بخور میخوای درس بخونی
بخور دیگه اومدیم بیرون خوش بگذرونیم
بخور اومدی مهمونی تو خونه خودت نخور
بخور پول دادیم نريزيم بره
من هالک این آخریم!
***
اخرین جمالت یک سوسک هنگام کشته شدن
توسط یک مرد:
 ...بکش اره بیا منو بکش بدبخت ،تو حسودیت
میشه ،از این که زنت عین سگ از من میترسه
ولی از تو نمیترسه!
***
اینجوری که قیمت گوشت داره میره باال و ملت
بی تاب خرید گوشت شدن
فردا تو مسابقات صداوســیما میگن  *3*5#رو
بفرست و تو جایزه یک کیلو گوشت گوسفندی
با دنبه شرکت کن!
***
رفتم ماهیگیری هرچی صبــر کردم چیزی گیرم
نیومد آخرش ی ماهی اومد بیرون گفت مشــتی
حاال اینبار من مرامی اومدم ولی دفعه بعد حداقل
قالب بیار با خودت!
***
کاش یه کم مثبت نگرباشیم.
امروز تو مترو مادرم پیــام داد تا همت نیا ،مفتح
منتظرتیم؛
من یادم رفت ،کناریم بهم گفت داداش مادر گفتن
اینجا پیاده شی!!!
***
یه بارم ﺭﻓﺘﻢ ﺩﮐﺘﺮ گفتم ﺳﻜﺴﻜﻪ ﻡ ﺑﻨﺪ نمیاد
ﻧﺎﻣﺮﺩ عکس یه ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﺸﻮﻧﻢ ﺩﺍﺩ !
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ سکسکه ﻡ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻣﺪ ...
تا چند روز از ﺗﺮﺱ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯽ برد!
***
ماشــینمو بردم نمایندگی ســایپا میگــم آقا چرا
گیربکسش صدا میده؟؟
میگه خب صدای ضبط رو بیشتر کن!!!
خدا خیرشون بده امتحان کردم درست شد ،تازه
پولم ازم نگرفتن!
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خودخواهی مخالفان واکسن ،کالیفرنیا را
با رکود پی در پی افزایش مبتالیان روبرو کرده است

کارکنان شماری از شــرکتهای خصوصی از کارفرمایان خواستهاند از
ورود واکسینه نشدگان پیشگیری نمایند.
بنابر گزارش اداره بهداشــت عمومی لوس انجلــس کانتی ۹۹ ،درصد
مبتالیان از واکسینه نشدهها هستند.
آمار  ۷روز گذشــته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت ،کانتی  Lakeرا با
 ۱۴۴نفــر در باالی جدول ،کانتی لوس آنجلس را با  ۶۳نفر در رده ،۱۳
کانتی سن دیه گو را با  ۶۲نفر در رده  ،۱۴ریورساید کانتی را با  ۵۲نفر در
رده  ،۱۸ســن برناردینو کانتی را با  ۴۹نفر در رده  ۲۲و سن فرانسیسکو
کانتــی را با  ۲۹نفــر در رده  ۳۵و کانتی ارنج را با  ۱۱نفر در رده  ۵۱قرار
داده است.

دریافت  Real IDآسان شد
از سال  ،۲۰۱۸میلیونها نفر در کالیفرنیا در انتظار دریافت کارت شناسایی
ویژهای هســتند که برای پروازهای داخلی در آمریــکا ارائه آن ضروری
است.
گرچه به ســبب تراکم درخواست کننده و سپس به سبب بیماری کرونا و
تعطیلی ادارههای دولتی در کالیفرنیــا DMV ،صدور این کارتها را به
آینده موکول کرد.
اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا  DMVاعالم نمود که مهلت دریافت
این کارتها تا ماه می  ۲۰۲۳است و در این میان با هماهنگی با ،AAA
دارنــدگان عضویت  AAAنیز میتوانند بــا دریافت وقت نوبت ،کارت
خــود را در  AAAدریافت نمایند .نام نویســی و دریافت نوبت از اول
آگوست خواهد بود.

سیگار ماری وانا برای تزریق واکسن
کسانی که روز شنبه  ۲۴جوالی
در هانتینگتون پارک از ساعت
 ۹تا  ۱پس از نیمروز واکسینه
شــوند و اگر در میان  ۱۵۰نفر
نخست باشند ،جایزه ویژهای
دریافــت خواهند کــرد و آن
هم سیگارهای آماده ماریوانا
اســت وش رط اصلی ســن
باالی  ۲۱سال است.
ایــن امــکان را گروهــی از
کنشگران برای واکسینه کردن
رنگین پوستان در شهر النگ
بیچ ســامان دادهانــد و تمرکز
خود را بر منطقه زندگی رنگین پوســتان کم درآمد گذاشتهاند و این کارزار واکسیناسیون  Joints for Jabsنام گرفته است.
واکسیناسیون  ،افزون بر هانتینگتون پارک ،در النگ بیچ هم انجام و گفته میشود پس از قرعه کشی میلیونی کالیفرنیا و کارتهای ۵۰
دالری ،این هم گونه جدیدی از تشویق در برابر ویروس است.
میشود.

یک گوینده رادیویی دیگر وارد گود انتخابات
فرمانداری کالیفرنیا شد

لری ادلــر  ،گوینده محافظه کار یــک برنامه رادیویی
که  ۶۹ســاله است و به عنوان یک جمهوریخواه دست
راســتی شــناخته میشــود ،وارد گود انتخابات برای
جایگزینی گوین نیوســام شد .برنامه رادیویی لری ادلر
که یک برنامه سراســری است ،در شبکه خبری FOX
نیز پخش میشود.
او در مورد این که چرا وارد انتخابات شــده ،میگوید:

افزون بر بیشتر شدن مشکل بیخانمانها و آغاز مشکل
برق در کالیفرنیا از یک ســو و از سوی دیگر بسته بودن
شهرها و فروشگاهها به سبب مدیریت کرونا و افزایش
جرائم من نیز وارد نامزدی انتخابات شدم.
ناگفته نماند که او دومین گوینده برنامههای محافظه کار
رادیویی است که وارد نامزدی انتخابات شود.

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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مقاله:

قتل های عقیدتی
نوشته  :آزاده

ســو استفاده از احساسات دینی و عقیدتی و نژادی آنها را از دست خواهند

آیا دنیای امروز «قتل های به منظور ایجاد وحشت ترور» را برای تحمیل یک داد و دوران حکمرانی آنها به مردم برای همیشــه به پایان خواهد رسید  .از
عقیده می پذیرد؟
جمله می توان از دوران وحشــتناک انکیزیسیون (تفتیش عقاید) در دوران
انسانها را با عملشــان محک می زنند نه با ادعاهایشان  .مسلمانانی هستند قرون وسطی و نژاد پرستی آلمانی ها به رهبری هیتلر نام بردکه نه تنها مانع
که بر اثر تعصبات و یا بر اثر شستشــوی های مغزی توسط تبلیغات مذهبی
پیشــرفت تمدن و فرهنگ متناسب با زمان خود شدند بلکه باعث عقبگرد
مســتمر ســعی در خوب جلوه دادن صفات پیغمبری را دارند که دستش به
تمدن با دست زدن به کشتارهای نفرت انگیز خود شدند .علوم هنگامی می
خون آلوده بوده اســت  .امروزه در قانون جزایی کشورهای پیشرفته حکم
توانند در خدمت مردم در بیایند که زمینه پیشرفت انها در جوی سالم و بدون
قتل مطرود شــده اســت و حداکثر مجازات حبس ابد است .ما می بایست
که با تمدن زمان خود پیش برویم و این بســیار غیر اخالقی و غیر متمدنانه محدودیت ها بوجود بیاید و از طرف رهبری های مغرضانه سرکوب نشوند.

است که مردمان این عصر مانند وحشیان دوره جاهلیت یکدیگر را به خاطر قتل های بی شمار فردی که ادعای پیامبری مسلمانان را داشته است  ،از نظر
داشتن عقاید مختلف بکشند زیرا کشتن هر فردی به هر دلیلی از ننگین ترین استانداردهای اخالقی جوامع پیشرفته امروز اعمالی بسیار زشت و نکوهیده
عمل های غیر اخالقی اســت  .کشــتن افراد تحت نام «کافر» و «مفسد فی

کتاب خاطرات جنجالی
و بدون سانسور
عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»

محسوب می شــوند که با هیچ دلیلی توجیه پذیر نمی باشــند .آن گروه از

االرض» قتل عمد محســوب می شود و هر قتلی باالترین درجه از شقاوت پیروان اسالم که فکر می کنند با کشتن یک کافر به ذم و گمان خود و اصول
و وحشــی گری و غیر اخالقی عمل کردن اســت که قابل تصور برای یک دین اسالم به بهشت می روند تا بتوانند در روسپی خانه با هفتاد حوری ادامه
انسان متمدن نیست .حتی به اعتقاد همین دسته از مسلمانان  ،یک سرزمین
با کفر هم می تواند پایدار بماند ولی «ظلم» قطعا مایه ویرانی یک ســرزمین

می شود .متاسفانه تمدن ها همیشه نتوانسته اند با گذشت زمان پیشرفت کنند

زیرا در طول تاریخ عقبگرد های وحشتناک و هولناکی به خاطر عقاید عقب

اعمال کثیف و ضد اخالقی خود را ادامه دهند ،چیزی بجز ننگ و شــرم را
برای خود کسب نمی کنند .انسان های متمدن امروزه قادر نیستند که کسی

را که دستش را به خون انسانها به هر دلیلی بارها و بارها آلوده و آغشته کرده

مانده رهبران مذهبی  ،یا قومی و یا نژادی که بسیار خشک مغز بوده اند  ،به بود ،به عنوان یک نمونه و الگوی اخالقی و واال در جامعه کنونی قرار دهند.
وقوع پیوسته است  .عقاید رهبران متعصب دینی یا نژادی همیشه در تضاد در دنیای امروز برای عرضه کردن هر ایده و عقیده ای تنها می توان از گفتگو
با علوم انســانی کشف شده زمان خود بوده است و آنها به خوبی درک می های متمدنانه بدون کاربرد هیچگونه خشــونت استفاده کرد .دست زدن به
کرده اند که در صورت فاش شدن این تضاد  ،امکان کنترل افکار مردم برای قتل ها برای ایجاد ترور فقط نشانه غیر متمدن بودن و وحشی گری است\ .

طراحی بمب گذاری در ساختمان حزب دموکرات کالیفرنیا

 2نفر به اتهام طراحی منفجر کردن دفتر مرکز حزب دموکرات کالیفرنیا در
ساکرامنتو در برابر قاضی برای تفهیم اتهام قرار گرفتند و دادگاه بعدی آنها به
ترتیب  ۲۰جوالی و  ۳۰جوالی خواهد بود.
دادســتان فدرال در دادخواست خود علیه بنجامین راجرز  ۴۵ساله و جراد
کوپلند  ۳۷ساله در نظر داشتند ساختمان حزب دموکرات در ساکرامنتو را
منفجر نمایند و به آتش بکشند.
بنجامین راجرز افزون بر طراحی نقشــه به نگهداری مــواد منفجره و ۳۵

اسلحه خودکار متهم است و کوپلند متهم به نابود کردن مدارک نیز هست.
زیرا پس از دستگیری راجرز ،او بیدرنگ مدارک را نابود کرده است.
این دو نفر که در دادگاه فدرال در سانفرانسیسکو در برابر قاضی قرار گرفتند
اقرار نمودهاند که میخواستند پس از مراسم سوگند جو بایدن ،طرح خود
را به اجرا بگذارند و در گفتگو با یکدیگر اشــاره کرده بود که از  ۲۰ژانویه،
طرح خود ما وارد جنگ میشویم.

بودجه  ۴/۸میلیارد دالری کالیفرنیا برای حل مشکل مسکن بی خانمان ها
با تصویب جزئیات بودجه ایالت کالیفرنیا از سوی قانون گذاران ،این ایالت
 ۴/۸میلیارد دالر در  ۲سال برای حل مشکل بیخانمانی هزینه خواهد کرد
که نیاز به امضای فرماندار دارد.
این بزرگترین تعهد مالی ایالت کالیفرنیا برای همکاری در ســاخت مسکن
برای بیخانمانهــا خواهد بود و با توافق با قانون گذاران در ماه گذشــته،
نخستین گام ،تمدید برنامه تبدیل هتلها به مسکن دائمی برای بیخانمانها
با استفاده از کمک دولت فدرال برای حل مشکل کرونا با افزودن  ۲میلیارد
دالر در درازای  ۲سال خواهد بود.
ناگفته نماند که ایالت کالیفرنیا  ۱۶۰هزار بیخانمان دارد که در  ۵سال گذشته
با  ۳۹درصد افزایش روبرو بوده و در شهرهای بزرگ و مناطق کم درآمد و
در میان سیاهان و التین تبارها هستند.

آتشسوزی  ،Sugarبزرگترین آتشسوزی سال در کالیفرنیا

با گسترش و جهش  ۳برابری آتشســوزی  ،Dixieآتشسوزی ،Sugar
بزرگترین آتشسو.زی سال در کالیفرنیاست .هم اکنون آتشسوزی Sugar
که از  ۲جوالی آغاز شــده است به ســبب گرمای زیاد هوا و شدت باد و
خشکی جنگلها ،از مرز  ۱۰۰هزار اکر گذشته است و ماموران آتشنشانی
در تالش هســتند از گســترش نقطه به نقطه پیشــگیری نمایند تا همانند

آتشسوزیهای  ۲سال گذشته سبب کشته شدن مردم نشود.
این آتش سوزی که هر روز با گسترش و افزایش  ۷درصدی همراه بوده به
مناطق جنگلی  Campنزدیک میشود که در سال  ،۲۰۱۸شهرک پرادایز را
نابود و جان  ۸۵نفر را گرفت.

با یک تماس کتاب خود
را سفارش دهید
310-477-7477
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 16جوالی تا  22جوالی (  25تیر تا  31تیر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  25تیر  16جوالی
 1346خورشیدی ( 1967میالدی)
زادروز مهــرداد آســمانی ،خواننده ،آهنگســاز و تنظیــم کننــدهی ایرانی مقیم
لوسآنجلس
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشــت ســودابه اســکویی ،بازیگر و کارگــردان تئاتر (تولــد  14مهر 1329
خورشیدی)
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت اســماعیل فصیح ،رمان نویس و مترجم ایرانی عصر روز پنجشنبه 25
تیرماه به دلیل مشــکالت عروقی و مغزی در بیمارستان شرکت نفت تهران .وی
متولد دوم اسفند 1313در تهران بود.
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند

شنبه  26تیر  17جوالی
 1269خورشیدی ( 1890میالدی)
زادروز استاد ذبیح بهروز-نویسنده ،شاعر و پژوهشگر
يکی از ســرآمدان ادبيات الحادی در دوران معاصر ،ذبيح بهروز است که طی 82
سال زندگی پر بارش بسا کارهای ارزنده انجام داد .او از ترس آزار و ترور فکری و
جسمی اربابان شريعت از نامهائی چون «حکيم علی بن ديالق» و «محمدبنفضل
السندلی» استفاده میکرد .متاسفانه بيشتر آثار اين دانشمند هنوز منتشر نشده است.
 1287خورشیدی ( 1909میالدی)
خلع محمدعلی شاه و جلوس سلطان احمد شاه قاجار
یپرم خان (ارمنی) به ریاست نظمیه منصوب شد.
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
درگذشت محمدحسن سیفی قزوینی معروف به عمادالكتاب ،خوشنویس بزرگ
ایران درتهران (تولد  1248خورشیدی)
 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
زادروز اسدهللا حجازی ،نوازند ه تار و مؤلف در حوز ه موسیقی
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
استعفای دكتر علی امینی از نخستوزیری.
 1368خورشیدی ( 1989میالدی)
درگذشت داود منشیزاده -ادیب و استاد دانشگاه اپساال (سوئد)

امیرعباس هویدا دوهزارمین روز نخستوزیری خود را جشن گرفت
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
درگذشت مهندس حسین كردبچه روزنامهنگار و مترجم
پذیرش قطعنامهی  598شورای امنیت از سوی جمهوری اسالمی
 1370خورشیدی( 1991میالدی)
هلل حجازی ،نوازنده تار
درگذشت اسدا
 1371خورشیدی ( 1992میالدی)
درگذشت حسینعلی مالح ،موسیقیدان ،پژوهشگر و نوازنده ویولون( .تولد 1300
خورشیدی)
 1386خورشیدی ( )2007میالدی
درگذشت کارو دردریان ،شاعر ،نویسنده و مترجم و برادر مرحوم ویگن خواننده
معروف در امریکا ،در سن  79سالگی.

دوشنبه  28تیر  19جوالی
 1306خورشیدی ( 1927میالدی)
زادروز سیمین بهبهانی ،شاعر
شرکت کتاب ناشر تمامی آثار سیمین بهبهانی در خارج
از ایران است.
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
امیراسدهللا علم از طرف شاه حكم نخستوزیری گرفت
 1359خورشیدی( 1980میالدی)
درگذشت اســتاد جاللالدین همایی ،ادیب ،شاعر و
اســتاد ادبیات دانشگاه تهران و دارالفنون و عضو فرهنگستان ایران( .تولد  13دی
 1278خورشیدی).
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
قطــع ارتبــاط زندانهای جمهوری اســامی با دنیای
خارج ،و شــروع كشــتارهای دســتهجمعی زندانیان
سیاسی ،كه تا سه ماه هر روزه ادامه داشت.
 1380خورشیدی ( 2001میالدی)
درگذشت منصور واالمقام ،بازیگر سینما ،تلویزیون و
تئاتر ایران (تولد 1315خورشیدی)
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشــت خسرو شــکیبایی ،بازیگر سرشناس تاتر،
سینما و تلویزیون در سن  64سالگی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان پارسیان تهران.

درگذشــت ايرج جهانشاهى قاجار،مترجم ،معلم ،نويســنده ،مترجم و يكى از
نامداران ويراســتارى ادبيات كودك و نوجوان بود .جهانشــاهى بنيانگذار و مدير
مســوول مجلههاى كمــك آموزش پيك بود كــه در ســال  1353جايزه جهانى
گســترش فرهنگى را به خود اختصاص دادند .او نخســتين كتاب فارسى اول
دبستان را به همكارى عباس سياحى نوشت كه تا چند سال پيش تدريس میشد.
به عالوه ،در زمينه آموزش بزرگساالن و انتشار كتابهاى ويژه نوسوادان ،خدمات
شايانى به آموزش و پرورش ايران كرد( .متولدسال1305خورشيدى)

چهارشنبه  30تیر  21جوالی
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
هلل كاشانى
قيام معروف به  30تير به رهبرى آيت ا
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
درگذشت مهندس مهدى بازرگان سياستمدار و نخست وزير دولت موقت
پس ازپيروزى انقالب در اتريش.
مهدى بازرگان ( )1286-1373نخســت وزير دولت موقت -بعد از انقالب
اســامى .وى در كنار محمود طالقانى و يدهللا ســحابى ،يكى از ســه
بنيانگذار نهضــت آزادى ايران وهمچنين از موسســين انجمن اســامى
دانشجويان در دانشكده فنى دانشگاه تهران بود.
با پيروزى انقالب ،خمينى حكم نخست وزيرى دولت موقت را به نام او
صادر كرد .او به مدت  9ماه (  275روز) ســمت نخســت وزيرى موقت را
بر عهده داشت .پس ازاشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان در  13آبان
وى و دولت او به طور كامل استعفا كردند .بازرگان در سال  1286و در ميان
دوران مشروطه ،در خانواده اى مذهبى در آذربايجان متولد شد .پدرش،
حاج عباسقلى تبريزى ،پس از چندى درتهران مقيم شد و به عنوان يكى
از تاجران سرشناس بازار تهران مطرح گرديد.
كتاب انقالب ايران در دو حركت ،نوشته مهدى بازرگان و ساير آثار او و يا
درباره او در شركت كتاب موجود است
پنجشنبه  31تیر  22جوالی

 1312خورشيدى (  1933ميالدى)
درگذشت ملك المورخين -مورخ و مؤلف قسمتى از ناسخ التواريخ و نو
ه محمدتقی خان لسان الملك ،ناشر روزنامههاى آينه غيبتنما ،وطن و آزاد
در دوران مشروطيت.
 1334خورشيدى (  1955ميالدى)
یکشنبه  27تیر  18جوالی
درگذشت احمدقوام (قوامالســلطنه)  -سياستمدار (قوام السلطنه در دوران
جوالی
20
تیر
29
شنبه
سه
مشروطيت مجموع ًا  5بار نخست وزير بود)
 1228خورشیدی( 1849میالدی)
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
 1287خورشيدى (  1908ميالدى)
قتل سید علی محمد باب توسط حکومت قاجار با فتوای روحانیون شیعه
درگذشت زينالعابدين رهنما نويسنده و مترجم
 1275خورشیدی( 1896میالدی)
سفر سيدحسن تقیزاده( -مدير روزنامه حب اللمتين) وميرزاعلیاكبرخان دهخدا ،آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجودند
قتل میرزا آقاخان کرمانی و شــیخ احمد روحی توســط محمدعلی میرزا ولیعهد به اروپا
 1371خورشيدى(  1992ميالدى)
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
درگذشــت نظام فاطمى ،اديب ،ترانهسرا و فيلمســاز (تولد  10آذر 1302
قاجار با آمریت روحانیون شیعه
خورشيدى)
زادروزاستاد جليل شهناز  -موسيقيدان و نوازنده
 1305خورشیدی( 1926میالدی)
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
خودکشی محمدولی خان تنکابنی (سپهساالر) ،از رجال سیاسی دوران قاجار و از  1333خورشيدى (  1954ميالدى)
درگذشــت ابوطالب طالبى ،كشــتى گير ايرانى و دارنــده مدال برنز
درگذشت رضا محجوبى -موسيقيدان و نوازنده (تولد  1277خورشيدى)
فاتحان اصلی تهران در دوره مشروطیت
رقابتهاى كشتى آزاد بازیهاى المپيك تابستانى  1968مكزيكوسيتى
 1370خورشيدى(  1991ميالدى)
 1349خورشیدی ( 1970میالدی)

در کانون خبر:

کالیفرنیایی ها دوست دارند همراه با کالس های
حضوری  ،آموزش آنالین هم برقرار باشد

آخرین نظرســنجی مرکز تجزیه و تحلیل سیاســتهای آموزشی
در دانشگاه  USCنشــان میدهد که  ۸۰درصد خانوادههای دانش
آمــوزان در کالیفرنیــا مایل هســتند در صــورت تصویب ،FDA
فرزندان را واکسینه نمایند.
همین نظرســنجی نشــان میدهد کــه گر چــه خانوادههای دانش
آموزان کالیفرنیایی مایل هســتند که در پاییــز ،مدارس به صورت
کامل حضوری باشــد ،لیکن میخواهند گزینه آموزش آنالین نیز
در دســترس باشــد .شــمار باالیی از خانوادههای رنگین پوستان
میگویند در دوره کرونا و آموزش آنالین ،فرزندان آنها در معرض
قلدریهای دانش آموزان از نظر نژادی نبودهاند.

شکایت از رییس شریف دپارتمان سن دیه گو
به سبب افزایش کرونا در زندان ها
دادگاه عالی در ســن دیهگو ،رسیدگی به پرونده شــکایت از بیل گور (Bill
 )Goreرئیس شریف دپارتمان سن دیه گو کانتی را آغاز کرد.
این شــکایت که از سوی شماری از وکالی کانتی در ارتباط با خانوادههای
زندانیان به صورت شــکایت همگانی ( )Class Actionطرح شده است،
بیل گور را که اداره زندانهای کانتی زیر نظر دپارتمان اوســت متهم میکند
به سبب رعایت نکردن قوانین و مقررات ضروری و الزم در مورد واکسینه
کردن زندانیان ،این ویروس بار دیگر در  ۷زمان ســن دیه گو کانتی منتشر
شــده اســت این وکال در ارتباط با شعبه  ACLUدر ســن دیه گو کانتی در
راستای عدالت و اخالق کار میکنند.

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

چاپ سوم این مجموعه با تجدید

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

مایک منشوری  -مشاور بیمه

272
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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گسترش آتش سوزی ها در کالیفرنیا

آتشســوزی  Dixieدر بیوت کانتی ،از ســاعت  ۵ســه شــنبه شب به گرفته اســت ،هم اکنون دو جادهای که به مادرا و ماری پوزا میرســند را
آتشسوزیهای کالیفرنیا افزوده شد و با  ۵۰۰اکر آتشسوزی در مناطق مسدود نموده است.
جنگلی و پیرامون ســد کرســتا ،که روبه گســترش اســت ۱۵۰ ،مامور آتش ســوزی منطقه  Sugarکه  ۹۴۷۶۴اکر بود تا بامداد چهارشنبه۷۱ ،
درصد مهار شده است.
آتشنشانی را به منطقه کشاند.
آتش ســوزی  Riverکه  ۹۵۰۰اکر را در پیرامون یوســیمیتی ،در خود

Iranian InformationCenter

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

