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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نگاه جدید جامعه اطالعاتی-امنیتی آمریکا به ایران

شعری از جهانگیر صداقت فر:
«نقالِ قصههاینگفته»
ِ
استاد سخن ،دکتر صدرالدین الهی
برای
درصفحه5
گلدا مایر

کوروش سلیمانی (زم)
خوراکرایگانبرایهمه
دانشآموزانکالیفرنیا
ایالتکالیفرنیابهیکنقطه
اوجافزایشدیگررسید

41نفربرایجایگزینگویننیوسام
درانتخاباتویژهنامنویسیکردند
جرق هدستگاههایبرقوگازشرکت

 PG&EعاملاصلیآتشسوزیDixie

رکوردتاریخینامنویسی
دردانشگاههای UCبا
بیشترینگونهگونینژادی
در10کانتیکالیفرنیاپوشیدن
ماسکاجباریشد

عرفــان قانعی فرد پژوهشــگر تاریــخ خاورمیانه
و نویســنده کتاب وحشــت بــزرگ در گفتگویی
با ایرانشــهر دربــاره موضوع نــگاه جدید جامعه
اطالعاتی-امنیتی آمریکا به ایران در دوران ریاست
جمهوری جدید رژیم جمهوری اسالمی به نکات
مهمی اشاره کرد.
قانعی فرد درباره سفر اخیر حسین طائب و محمود
علوی به عراق گفت:
مهم ترین مرکز اطالعاتی امنیتی جمهوری اسالمی
رژیم در اربیل و بغداد است و همه گروه های ُکرد
و شیعه با رژیم رابطه و حتی در تهران و کرمانشاه
و ســنندج نماینده دایمی دارند  .شاید به غلط در
برخی رسانه ها تبلیغ شده باشد که مثال فالن حزب
ُکردی ضد جمهوری اسالمی است اما همان حزب،
اولین متحد جمهوری آخوندی بوده و هست .شما
به ســفر وزیر اطالعات به عراق توجه کنید اول از
همه به پابوس و دستبوس کسی در اربیل می روند
که حافظ منافع و مصالح رژیم جمهوری اسالمی
اســت .پس قصــه هــای فریبکارانه رســانه ای،
حکایت کف روی آب اســت .و متاسفانه وابسته
های این گروه های تروریســتی مثل مور و ملخ در
رسانه های فارسی خارج از کشور پخش شده اند!
هدف اصلی ســفر ُحســین طائب رئیس ســاس
(ســازمان اطالعات ســپاه پاســداران) [IRGC-
 ]IOبــه عراق هم تجهیز و مشــاوره به گروه های

تروریســتی شــیعه که جزیی از شــبکه فراملیتی
تروریســم هســتند تا در عــراق علیــه نیروهای
آمریکایی اقدام و عملیات تروریستی انجام دهند.
وی یکی از حلقه های نزدیک به مجتبی خامنه ای
و سالهاست در این صندلی مانده است و از مهرماه
 ۲۰۱۰ (۱۳۸۹میالدی) به دلیل توحش و شــکنجه
و کشــتار و نقض جدی حقوق بشر ،مورد تحریم
آمریکاست .شخصی اســت که وجاهت و اعتبار
بین المللی ندارد و صرفا مشــغله او ،بازی با مهره
های تروریستی منطقه است.
قانعــی فرد درباره محمود علــوی وزیر اطالعات
کابینه حسن روحانی و ماجرای آدم ربایی مخالفان
سیاسی در ایام او گفت :
علوی نادانترین ُمالیی اســت کــه بر صندلی نهاد
اطالعاتــی امنیتی واجــا [ ]MOISتکیــه زده که
هیچ شــناختی اطالعاتی امنیتی نــدارد و صرفا در
ســال  ۵۷یک گروه تروریستی داشته و آدمکشی
کــرده  .در دوران او آدم ربایی ها با عملیات فریب
هلل زم ،یا دستگیری
صورت گرفت مانند ربودن روح ا
«جمشــید شــارمهد» یا حبیب کعب (معروف به
حبیب اســیود ) با کمک فاحشه و باند قاچاق مواد
مخدر و  ...او انجام آدمربایی و ترور در خارج از
کشور را موفقیت امنیتی می داند.
اما در ایام همین محمود علوی  ،قاســم سلیمانی
از صحنه حذف شد که بعد از
ادامه در صفحه 4

کالیفرنیا با بیشترین ورزشکار در المپیک شرکت دارد

المپیک توکیو گشایش یافت و آمریکا با  ۸۲۱نفر ورزشکار شرکت نمود.
ورزشــکاری در المپیک ندارند در حالی که پورتوریکو و واشنگتن دی سی
ایالت کالیفرنیا با  ۱۵۰نفر ورزشکار  ۱۸درصد تیم امریکا را تشکیل میدهد که نیز نمایندهای در رقابتهای المپیک دارند.
باالترین میزان در بین  ۵۰ایالت کالیفرنیاست.
ایالت کالیفرنیا در این المپیک ۲۴ ،نفر در تیم واترپلو ۲۱ ،ورزشکار در تیم دو
ایالت فلوریدا با  ۶۴ورزشکار در رده دوم و نیویورک و کلورادو هر یک با  ۴۱و میدانی ۱۳ ،ورزشکار در تیم دوچرخهسواری ۱۰ ،ورزشکار در تیم شنا و
ورزشکار در رده سوم هستند .ایالتهای وایومینگ و داکوتای شمالی هیچ  ۱۰نفر در تیم بیسبال دارند.

وام های کرونا
 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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تصویر هفته:

کوروش سلیمانی

گلدا مایر
گلدا مایر چهارمین نخست وزیر اسرائیل (یا به گفتهای فلسطین اشغالی) بود که با
عزت و احترام مقام نخستوزیری را بدست گرفت و بعد با شرایط دیگری آنرا کنار
گذاشت و دلیل آن غافلگیری اسرائیل در جنگ اکتبر  ۱۹۷۳بود که منجر به کشته
شدن دو هزار و هشتصد سرباز اسرائیلی و به خطر افتادن موجودیت اسرائیل گردید.
بعد از پیروزی اســرائیل در جنگ  ۱۹۶۷و از جدا شــدن صحرای ســینا و غزه از
خاک مصر ،پرزیدنت انورسادات با فرستادن واسطههایی خدمت گلدامایر که سمت
نخستوزیری را داشت به او پیشنهاد کرد که اگر از خیر سرزمین ها تصرف شده
بگذرد وبه مرز های قبل جنگ شش روزه برگردد ,کشور او حاضر است ،اسرائیل
را برســمیت بشناسد و امنیت آنرا تضمین نماید ولی گلدامایر بر این باور بود که با
داشتن سر صحرای وسیع سینا ،امنیت اسرائیل بیشتر تضمین میشود و دست رد به
سینه انور سادات زد.
رهبر مصر چارهای ندید که برای تغییر اوضاع و وادار کردن اسرائیل به مذاکره ،جنگی
را شــروع کند که البته امیدی به شکست کامل اسرائیل و پس گرفتن تمامی اراضی
تصرف شده نداشت ولی این طرح او را از بن بست بیرون میآورد.
در اکتبر  ،1973حدود شــش سال بعد از جنگ شش روزه ,در روز «یومکیپور» که
همه یهودیان روزه میگیرند و برای نیایش به کنیساها میروند فرصت خوبی برای
حمله به اســرائیل بود .بویژه که در این روز بخاطر عقاید مذهبی ،یهودیان برق را
خاموش و از اتوموبیل هم استفاده نمیکردند و بنابر این راه خبررسانی از طریق رادیو
و تلویزیون و سایر وسائل الکترونیکی امکان نداشت و اسرائیلیها وقتی خبر حمله
مصر را شنیدند که ارتش مصر از کانال سوئز گذشته و پستهای نگهبانی اسرائیل
را از بین برده بودند.
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در کانون خبر:

جلسه سری علی خامنهای با سران سپاه ،اطالعات ،و گارد ویژه

منبع :
آژانس اطالعات و امنیت ملی آمریکا
واشنگتن اگزامینر :
بخشی از یک گزارش سری با امضای ویلیام برنز بدست واشنگتن اگزامینر رسیده که درباره
حوادث پنج روز گذشته ایران و خیزشهای خشونتبار مردمی در خوزستان است .منبع این
گزارش؛ جاسوسان سیا در ستاد مرکزی سپاه پاسداران هستند.
بر اساس این گزارش
علی خامنهای شب  ۲۸تیر ساعت  ۲۳با حسین سالمی ،محمدحسین باقری ،محمود علوی،
حسن روحانی ،ابراهیم رئیسی ،حسین اشــتری ،و معاونین سپاه جلسه اضطراری درباره
قیامهای خوزستان برگزار میکند.
در این جلســه خامنهای ضمن انتقاد تند به اشتری و سالمی بهخاطر استمرار شورشها ...از
آنان میخواهد بههر قیمت شورش ها را متوقف کرده ،یا دستکم مانع سرایت آنها به دیگر
شهرها ،بهویژه تهران شوند.
حســین سالمی به رهبر میگوید؛ طی  ۴شــب گذشته ما و نیروی انتظامی با تمام توان به
مقابله با شورشها رفتیم ،اما گستردگی اغتشاشات و شدت عمل اغتشاشگران هرگونه ابتکار
عملی را از ما گرفت.
سرلشــکر باقری گفت؛ شورشها اکنون تمام خوزســتان را فراگرفته و به لرستان رسیده ،و
بر اساس گزارشها جو بسیار ملتهب در سیستان و بلوچستان ،مشهد ،اصفهان ،و بخشی از
تهران ،تبریز و سایر شهرها وجود دارد.
محمود علوی گفت؛ فعالیت گسترده دشمنان ،بهویژه منافقین (عبارتی که حکومت ایران
برای دشمن اصلی خود یعنی مجاهدین میدهد) با نیروهای مسلحشان ،وضعیت را برای ما
بسیار آشفته و خطرناک کرده اند.

حسین اشتری از خستگی و روحیه بسیار پائین نیروهای گارد ویژه خبر داد و گفت؛ طی ۴
روز گذشته صدها مورد فرار در این نیرو گزارش شده است .اشتری گفت؛ اگر شورشها یک
هفته دیگر ادامه یابد ،و بهویژه اگر به استانهای دیگر سرایت کند ،این نیرو توان مقابله نداشته
و باید شاهد ریزش بیشتر در آنان باشیم.
علی خامنهای درباره راه کارهای پیشنهادی سوال میکند ،که فرماندهان ارشد به او پیشنهاد
میکنند؛ از هرگونه شدت عمل پرهیز کند ،چرا که اکنون شورشهای مردمی تنها یک پوسته
پیاز با مسلح شدن مردم فاصله دارد ،و هرگونه تیراندازی عمده از طرف گارد ویژه باعث
میشود شورشگران سالحها را بیرون بکشند.
در پایان خامنهای از آنان خواست برآورد جدیدی از اوضاع کرده و در جلسه بعدی (۳۰تیر)
به او ارائه دهند.
گزارش سیا بر این اساس برآورد میکند حکومت ایران بهسرعت در وضعیت مشابه نوامبر
( ۲۰۱۹آبان )۹۸قرار گرفته و کنترل اوضاع از دستش در میرود.
ویلیام برنز در همین رابطه در نامهای به بایدن و بلینکن ،پیشنهاد توقف موقت مذاکرات وین
را میدهد ،تا مشــخص شود که آیا حکومت ایران از این بحران جدی عبور خواهد کرد یا
سرنوشت شاه در انتظار آن خواهد بود.
واشنگتن اگزامنیر  ۲۰ /جوالی ۲۰۲۱

کتاب آیات شیطانی در دو جلد  -موجود در سامانه شرکت کتاب
https://shop.ketab.com/book-detail.
آیه20%های20%شیطانیaspx?item=99317&title=20%202%(20%
رشدی20%،سلمان=)&authorجلدی

یهودی ستیزی آلمان نازیو جمهوری اسالمی
نوشته آزاده
در سال  ۲۰۱۹میالدی مراسم یادبودی به جهت سالگرد کشتار یهودیان در لهستان
در جنگ جهانی دوم برگزار شد .کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم به دستور
هیتلر و با اجرای ســربازان نازی و با همکاری مردمی که شستشو شدگان مغزی
توسط رژیم آلما ن نازی بودند ،انجام یافته بود .در این مراسم  ،رئيس جمهور وقت
المان ،والتر ستینمیر از یهودیان لهستان به خاطر جنایات نژاد پرستانه آلمان نازی

معذرت خواست و جنگ ورشو «پایتخت لهستان» را «جنایت کشور المان » نامید
.او تاسف همراه با پشیمانی ملت المان به خاطر جنایات در لهستان و اروپا را اعالم
کرد .او خطر «ملی گرایی» را بار دیگر متذکر شــد که ســبب تحریک احساسات
نژاد پرستانه و ملی پرستانه مردم آلمان شد .او از بخشش لهستانی ها در مورد این
جنگ تشکر کرد و آلمان را مسئول ابدی این فاجعه دانست  .اما جمهوری اسالمی
هولوکاست را با تمام وقاحت انکار می کند  .یهودی ستیزی آلمان نازی و یهودی
ستیزی جمهوری اسالمی از یک مقوله می باشد و مایه ننگ بشریت و انسانیت است

«ایران تا  20سال دیگر خشک خواهد شد»

[گزارشى از فايننشال تايمز]

از طرفی دیگر کشور سوریه هم از شمال به اسرائیل حملهور شده بود چیزی نمانده
بود که سربازانش وارد خاک اسرائیل شوند که با بسیج سربازان اسرائیلی ،سربازان
سوری عقب رانده شدند و تپههای گوالن دوباره به دست اسرائیل افتاد.
اشــتباه بزرگ گلدامایر در این ماجرا خودداری از حمله پیشگیرانه در جنگ اکتبر
بود ،چرا که ســازمانهای اطالعاتی اسرائیل از حرکت نیروهای نظامی مصر در آن
طرف کانال سوئز اطالع داشتند و امکان حمله مصر را میدادند ولی گلدامایر زیر
بار نمیرفت و میگفت اگر اسرائیل حمله کند در نگاه جهانیان به یک کشور مهاجم
تبدیل خواهد شد و از طرفی موشهدایان هم امکان حمله نظامی مصر را دست کم
گرفته بود و نتیجه این تصمیم اشتباه تلفات سنگینی بود که بر اسرائیل وارد آمد.
بعد از پایان جنگ اکتبر ،ایرادهای بنیاســرائیلی در اســرائیل شروع شد و بسیاری
گلدامایر را در این ماجرا تقصیرکار دانستند و از طرفی خود خانم نخست وزیر هم
به افسردگی دچار شده بود و قصد خودکشی داشت ولی با دود کردن نود سیگار در
روز و نوشیدن پی در پی قهوه ترکی ،به زندگی و کار ادامه داد تا نوبت بازنشستگی
او رسید.
گلدا مایر در دو ســال مانده به پایان قرن نوزدهم یعنی  1898میالدی در «کیف»،
پایتخت اوکراین بدنیا آمد و در آن زمان jتوطئه «پوگرام» در روســیه و اوکراین و
کشورهای مجاور اوج گرفته و بهودیان بسیاری مورد آزار و ستم و غارت و تجاوز
و قتل و کشتار قرارگرفتند و گلدامایر هشت ساله بود که همراه خانوادهاش به آمریکا
مهاجرت کرد ،در ایالت ویسکانسین ،ساکن شد ولی بهر حال خاطرهها و گذشتهها
را فراموش نکرد و در ســن بیست و سه سالگی رهسپار سرزمین موعود شد تا در
بازسازی آن سهمی داشته باشد .گلدا مایر در تولد دوباره کشور اسرائیل نقش و سهم
بسیاری داشت .بسیار ساده زندگی میکرد و اهل تشریفات نبود و شاید کمتر کسی
از این موضوع خبر داشت که گلدا مایر یک «اتئیست» بود که خدای تورات را قبول
نداشت ولی برای پیدا کردن راه چارهای برای آوارگی و دربدری قومی که خود را
وابسته به آن میدانست ،زندگی امن و راحت خود را در آمریکا رها و به اورشلیم
مهاجرت کرد یعنی چهل و شش سال قبل از تسلط اسرائیل بر این شهر مذهبی.
جالب اینجاست که یهودیان در مراسم عید پسح در بخشی از نیایش خود میگویند
«امسال اینجا ،سال دیگه در اورشلیم» و البته سال بعد! به کشورهای دیگری بغیر از
اسرائیل مهاجرت میکنند.
و اما نصیحت هفته
اگر از شــما درخواست شده که در جمعی سخنرانی کنید واگر برای انعکاس بهتر
صدای شما از میکروفن کوچکی استفاده می شود که آنرا به یقه کت یا پیراهن شما
وصل می کنند ،یک نکته یا نصیحت مهم را فراموش نکنید و آن اینکه از دوســتان
یا گردانندگان برنامه بخواهید که مواظب باشــند وقتی به دالیلی از پشت میز بلند
میشوید ،میکروفن شما خاموش باشد ،زیرا امکان دارد عازم دستشویی باشید و
در همان هنگام شخصیت مهم دیگری در حال سخنرانی باشد وصداهای ناهنجاری
که معلوم نیســت از کجا بلند می شــود ،درک گفتههای سخنران فلکزده را برای
حضار هاج و واج بسیار مشکل میکند.
کوروش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ فايننشــال تايمز چاپ لندن ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺸﮏ خواهد
ﺷﺪ» ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ «ﺍﯾﺮﺍﻥ  7000ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ  20ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ «
ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺠﺎﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﯿﺎﻩ ﻭ جاﻧﺪﺍﺭﯼ توان ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺁﺏ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺖ،
ﺳﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ(كاهش باران) ،دولت
و ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ.
چگونگی نابودی آب در ایران:
 .1به دلیــل ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﺎﺗﻮﺍنی ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺫﺧﯿﺮﻩ
ﺳﺎﺯﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ
 .2ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ و ﮐﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ
 .3ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻭ بــه هدــﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﮐﻪ ﺿﺮﺭ ﺁﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ
ﺳﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 .4ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺳﻨﺘﯽ(ﮐﺎﺭﯾﺰ -ﻗﻨﺎﺕ)
 .5ﻣﺮدﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻭ به هدﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ،ﺍﯾﺮﺍﻥ یــک رﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ
ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺰﻭﺩــﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺩــﺭﺳﺖ ﻭ جامع ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﺸﻮﺩ ،ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ به هدر ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﮒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻔﺖ
ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
البته پیش از این حال و روز دریاچه ارومیه نیز در کتب درســی استرالیایی ها
جهت عبرت گرفتن آمده بود.
ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﻢ اســت .به اطرافیانتان تذکر دهید ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺩــﻡ ﺍﺯ به هدﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺩــﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ ،ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺎمی موثر خواهد بود...
https://www.ft.com/content/5a5579c11-0205-6e-4ab5b00144-feab7de
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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.

ایالت کالیفرنیا که در پاییز امسال  ۶/۲میلیون نفر دانشاموز
در مدارس دولتی خواهد داشت و نخستین ایالتی در آمریکا
خواهد بود که هر دانشآموزی بدون در نظر گرفتن درآمد
خانواده ،در صورتی که مایل باشــد ،میتواند از خوراک
رایگان مدرسه استفاده نماید.
این تصمیم افزون بر این که پاســخگوی کنشگرانی است

که باور دارند نباید هیچ کس در مدرســه گرســنه بماند،
مورد شادمانی خانوادههایی را فراهم کرده که فرزندانشان
نمیخواســتند در صف دریافت ناهار یا صبحانه رایگان
بایستند .زیرا آنها ناگزیر میشوند تا به هر مشکلی هست،
برای فرزندان خود پول برای نهار فراهم نمایند.

ایالت کالیفرنیا به یک نقطه اوج افزایش دیگر رسید
ایالت کالیفرنیا در  ۱۴روز گذشــته ،با میانگین افزایش ۵۰
درصد مرگ و میر و  ۲۱۳درصد افزایش مبتالیان روبرو شده
است در حالی که شــمار واکسینه شدگان در  ۵۹/۹درصد
است.
افزایش شمار مبتالیان در  ۷روز گذشته بسیار نگران کننده
بوده و برای هر یکصد هزار نفر جمعیت  Lakeکانتی۱۵۷ ،
نفر در باالی جدول ،لوس آنجلس کانتی با  ۱۰۱نفر در رده
 ،۴سن برناردینو کانتی با  ۷۵نفر در رده  ،۱۳سن فرانسیسکو
کانتی با  ۷۲نفر در رده  ،۱۷سن دیه گو کانتی با  ۷۵نفر در
رده  ،۱۴ارنج کانتی با  ۳۳نفر در رده  ۴۳قرار گرفته است.
لوس آنجلس کانتی که شوربختانه با جهش شمار مبتالیان
روبرو بوده است ،از شنبه مقررات پوشیدن ماسک را اجباری
نمود .این کانتی در  ۱۴روز گذشته  ۹۵درصد افزایش مرگ
و میر و  ۳۰۱درصد افزایش شمار مبتالیان را داشته است.

 ۴۱نفر برای جایگزین گوین نیوسام در
انتخابات ویژه نام نویسی کردند

ت نام برای نامزدی در انتخابات فرمانداری کالیفرنیا روز
ثب 
جمعه به پایان رسید و اعالم شده است که  ۴۱نفر میخواهند
جایگزین گوین نیوسام در انتخابات ویژه  ۱۴سپتامبر شوند
که  ۲۰نفر از حزب جمهوریخواه هســتند ۸ ،نفر از حزب
دموکرات ۲ ،نفر از حزب جمهوریخواه هســتند ۸ ،نفر از
حــزب دموکرات ۲ ،نفر از حزب ســبز ،یک نفر از حزب
لیبرترین و  ۹نفر نامزد مستقل هستند و یا بهتر است بگوییم
هیچگونه وابستگی حزبی را ثبت نکردهاند.

جالب این است که لری ادلر ،مجری سیاهپوست برنامههای
رادیویی محافظهکاران و یکی از اعضای حزب جمهوریخواه
که اعالم کرده بود نامنویسی کرده است ،نامش در میان ۴۱
نفر دیده نمیشود.
آنتونیو ویاراگوسا ،شهردار پیشین لوس آنجلس که التین تبار
و دموکرات است با پشتیبانی از گوین نیوسام ،انصراف خود
را از نامزدی اعالم نمود.

جرق ه دستگاههای برق و گاز شرکت PG&E
عامل اصلی آتش سوزی Dixie

خانمی برای مراقبت شبانه روزی از یک خانم
سالمند با حقوق مکفی استخدام می شود.

آتشســوزیهای کالیفرنیا که زودتر از زمان فصلی خود،
امسال شعلهور شده و همراهی سرعت باد از یک سو و گرما
و خشکی هوا از سوی دیگر  ۲عامل اصلی تلقی میشدند،
لیکن اعالم شد که ممکن است جرقهدستگاههای برق و گاز
شرکت  PG&Eمیتواند عامل اصلی آتشوسزی Dixie
باشــد که در کانتیهای  Plumasو  ،Butteبیش از ۳۰
هزار اکر را در هفته گذشته نابود کرده است.

شــرکت  PG&Eدر گزارش خود اشاره نموده است که
در ســاعت  ۴:۴۰پس از نیمروز سهشنبه تکنسینهای این
شرکت  ۲فیوز برق سوخته و درختی را که از زیر آن آتش
بیرون میآمد و تنه درخت به سوی خطوط توزیع و انتقال
برق خمیده شــده بود را در منطقه جنگلی  Butteکانتی
مشاهده نمودهاند.

اتاق خصوصی در اختیار ایشان قرار می گیرد.
818-620-8187
275-272
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ادامه خبر اول از صفحه :۱
ابوبکر بغدادی و عماد مغنیه و بن الدن مهمترین تروریســت خاورمیانه
بود .پس از حذف او ابنای بشر زندگی آرام تری خواهند داشت .در کل،
جمهوری اسالمی با تروریسم به قدرت رسیده و با تروریسم []Terrorism
تا این لحظه به بقای خود ادامه داده است  .تا کنون از بدو به قدرت رسیدن
جمهوری اسالمی  ۳۶۰ ،اقدام تروریستی توسط این رژیم در جهان ثبت
شــده اســت .حتی در کادر دیپلماتیک ،هم اعضای باندهای جنایتکار،
کارتلهای مواد مخدر و اشخاص تبهکار وجود داشته و دارد که نمونه بارز
هلل اسدی توســط مقامات آلمانی به درخواست بلژیک
هم دستگیری اسدا
بود .و یا در ایام همین محمود علوی ،جنایات متعدد و قتل عام مردم در
سالهای  96و  98رخ داده و امروزه هم ماجراهای خوزستان .اما وی هیچ
قدرتی در مقابل عملیات سی آی ای [ ]CIAو موساد اسرائیل []Mossad
در داخل ایران نداشته و ندارد.
نویســنده کتاب در دامگه حادثه در ادامه درباره گزارش اداره امنیت آلمان
درباره مرکز اسالمی هامبورگ افزود:
سید محمد بهشــتی فقط مدرســه حقانی یا محل پرورش تروریست را
برای ُمالیان نســاخت که اکثر قاتل های درجه یــک نظام آخوندی فارغ
التحصل این مدرسه بدنام هستند مانند فالحیان ،ری شهری ،حسینیان،
پورمحمدی ،یونسی و ....در  ۱۳۴۳بهشتی به آلمان رفت و مرکز اسالمی
هامبــورگ و اتحادیــه انجمنهای اســامی دانشــجویان در اروپا (گروه
فارســیزبانان) را تاسیس کرد و بعدها هم برای سی آی ای جاسوسی می
کرد  .در همان ایام او بود که ســید محمد خاتمی ( رییس جمهور دوران
به اصطالح اصالحات) در سالهای  ،۱۳۵۹ - ۱۳۵۷با تأیید بهشتی ،امامت
مرکز اسالمی هامبورگ را بر عهده داشت.
چند ماهی در ســال  ۲۰۱۷در آلمان بودم و روی نقش تروریستی سازمان
های اسالمی به عنوان سازمان های فراملیتی [Transnational Terrorist
 ]Networkتحقیق می کردم .و بسیار خوشحالم سرانجام آن تحقیقات و
تئوری ها در جایی به واقعیت پیوســت و مفید واقع شــد .که باید سپاس
ویژه از زحمات اداره امنیت آلمان []BND, Bundesnachrichtendienst
داشــت  .اما متاســفانه همان اداره ،در ایام ری شهری و فالحیان با واجا
همکاری اطالعاتی داشتند!
اینکه پس از جنایات تررویســتی به تازگــی اداره امنیت داخلی هامبورگ
اعالم کرد که به اسناد جدیدی دست یافته که نشانمیدهند مرکز اسالمی
هامبــورگ نه فقط وابســته به حکومت جمهوری اســامی بلکه یکی از
مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپاست .این نتیجه گیری حاصل همان
پژوهش هاســت که به ثمر نشســته  .ارتباطات بین این مسجد و سازمان
تروریستیحزبهللا لبنان دیگر پوشیده نیست.
متاســفانه تا سالهای سال ،اتحادیه اروپا [ ]EUو یا حتی جامعه اطالعاتی
آمریکا از فعالیت های تروریستی فاسدترین حکومتهللا بر زمین بی اطالع
بودند شاید از دوران رفسنجانی و سفر او به سودان در سال های  1371و
هلل و سپاه پاسداران و القاعده  ،تازه به عمق فاجعه
تشکیل مثلث شوم حزب ا
پی بردند که به  11سپتامبر هم منتهی شد.
جمهوری اســامی در همه مراکز اســامی اروپا ،تحت پوشش دینی و
مذهبی یا موسسه های خیریه ،کار اطالعاتی امنیتی و فعالیت تروریستی
دارد و در کشــورهای حوزه آمریکای التین هم با کمک گرفتن از سازمان
های جنایتکار فراملیتــی []Transnational Criminal organizations
برای آمریکا تهدید شده است و با کمک آنها در داخل خاک آمریکا ،سلول
غیر فعال براه انداخته.
قانعی فرد (دانش آموخته مطالعات امنیت از دانشــگاه لندن و کالیفرنیا)،
درباره ناآرامی های داخلی در خوزســتان و فریب رســانه ای جمهوری
اسالمی و یا البی وابسته به آن در آمریکا اظهار داشت:
گفتن این ســخنان در اثر بی لیاقتی اســت .اینکه نایاک [ ]NIACدر عین
شــامورتی بازی بگوید « به طور تصادفی شلیک کرده اند و آدم کشته اند.
یا فالن مقام و رســانه جمهوری اســامی بگوید بیگانگان کشته اند .اگر
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چنین است ،پس نیروی ضد شورش تا بن دندان مسلح چرا به آنجا رفته
اند؟ ُمالیان تروریست باور ،عالقه و شیفتگی خاصی به سرکوب و خون
ریزی دارند .خونریزترین و فاسد ترین حکومتهللا بر زمین ،همین خالفت
اسالمی والیت فقیه است.
متاســفانه بازی امنیتی هم در وسط این بحران داخلی در حال اجراست و
ماموران هر کدام نقش خــود را بازی می کنند .گروه های تجزیه طلب و
قوم گرا همیشه یاور استبداد و عامل بقای آن هستند و یار قدرت اجنبی.
چون اســتقامت و حرکت مردم را ُسست می کنند و آنها را از جنبش هم
می ترسانند! چون شبکه مخوف تجزیه طلب ها مثل ویروس ایدز در همه
رسانه ها هستند و باید روشنگری کرد و آموخت! البته برخی مامورند که
یا برای تجزیه طلبی تبلیغ کنند و یا برای گلوله و فشفشه رژیم ُمالیان نقاره
بزننــد و بازی قوم گرایی و تجزیه طلبی و خلق فالن و ملت بهمان را راه
بیاندازند .باید توجه داشت که یک پرچم و یک ملت و یک کشور در حال
گذار است که اختاپوس مذهبی شیعه و تروریسم اسالمی را نابود کند.
در پایــان گفتگــو قانعــی فــرد ،تحلیلگــر ضــد تروریســم [CT:
 ،]Counterterrorismدرباره آمدن رئیسی و نگاه جدید جامعه اطالعاتی-
امنیتی آمریکا به ایران گفت:
فعال” در صدر جامعه اطالعاتی آمریکا [odni: National Intelligence
])(DNIیــک زن نابغه ای به نامه آوریل هینــس []Avril Hainesحضور
دارد که مابقی نهادهای اطالعاتی امنیتی آمریکا زیر مجموعه آن هســتند.
بخاطر شبکه های اجتماعی و نسل جوان و تحصیلکرده ایرانی ،از شرارت
و خباثت و توهم و جنایت آخوندهای حاکم بر ایران اطالع و آگاهی بهتر
و عمیق تری یافته اند .جامعه اطالعاتی امنیتی آمریکا ،نهادهای اطالعاتی
امنیتی ایران را بیشــتر از پیش تحقیر خواهد کرد .اینکه یک تروریست و
قاتل قربانیان رستوران میکونوس ،مانند کاظم دارابی خواهان ترور ترامپ
است ،ییشتر به جوک شبیه است!
نهادهای اطالعاتــی اروپا هم ماننــد [  ]SÄPO, NIS, DGSE ,MI6به
ان درجه رســیده اند که بدانند خمینیسم یک ایدئولوژی نیست بلکه انبان
دنائت و رذالت اســت [خودکامگی  ،هرج و مرج طلبی ،آشوب طلبی،
عوامفریبی ،یهودی ستیزی ،افراطی گری ،خودستائی  ،لمپنی،وحشیگری،
ستمگری ،ترور و خشونت و سرکوب ،ایجاد ترس و وحشت  ،تروریسم
 ،شــارالتان بازی و سفسطه و وقاحت  ،ریاکاری ،فرصت طلبی  ،واپس
گرائی و تاریک اندیشی  ،روضه خوانی ،حماقت ،تبارگماری ،خرافات،
اوباشی گری ،هوچی گری ،زندگی انگلی  ،بی قانونی ،خشک اندیشی،
دشمنی ،و] ...
دوران ریاســت جمهوری رئیسی ،قطعا دوران بســیار تاریک و مملو از
سانسور و خفقان را برای ایران به ارمغان خواهد آورد .به عبارتی ساختار
اصلی رژیم به سیم آخر زده است که یک شوالیه تاریکی ،رئیس جمهور
بشود ،یا یک جنایتکار مانند محسنی اژه ای بر صندلی قضا تکیه بدهد و
قطعا از همان سنخ یکی هم وزیر اطالعات خواهد شد افرادی مانند علی
عبداللهی و یا مصطفی پور محمدی .قصدشــان هم حفظ بیت رهبری و
سرکوب مردم برای دوران مرگ خامنه ای و تعیین ولی فقیه یا سفیه وقیح
سوم است .و فرقی هم بین اصالح طلب و اصولگرا نیست .هر دو گروه
برای حفظ نظام رژیم ُمالها و آخوندســاالری و اســتبداد دینی ،آماده هر
جنایتی هستند .هر دو گروه پشت سر رئیسی قرار گرفته اند.
امــروز در خیابان های ایــران ،فریاد زیبا و جانفــزای مرگ بر جمهوری
اســامی شنیده می شــود آخرین نمونه اش در مترو صادقیه تهران و این
بدین معنی اســت که جنبش مردم سراســری می شود و سرکوب در یک
نقطه ،جنبش در جایی دیگر آغاز می شود و نتیجه آن ،پایان فاسدترین و
هلل بر زمین ،پایان اختاپوس مذهبی ،خالفت اسالمی
خونریزترین حکومت ا
والیت فقیه و اســتبداد دینی ،پایان وحشت بزرگ و پایان حکومت فرقه
تبهکار ُمالیان بی وطن و پایان دوران سیاهی ،ویرانی ایران زمین و نابودی
ویروس و عفونت آخوند در کالبد ایران زمین

انفجار ناشی از مواد آتش بازی،
نتیجه اشتباه محاسبه ماموران بمب یاب بود

مایکل مور رئیس پلیس لوس آنجلس اعالم کرد که انفجار کامیون در ماه
گذشته در جنوب لوس آنجلس ناشی از اشتباه محاسبه ماموران در انباشتن
مواد آتشبازی قةغیرقانونی بود.
در ماه گذشــته ،پس از آن که پلیس لوس آنجلس از وجود انباری از مواد
آتــشزای غیرقانونی که پیش از  ۴جوالی در محلی در بالک  ۷۰۰خیابان
 ۲۷انبار شده بود به محل رفتند ۳۲۰۰۰ ،پاند مواد منفجره غیرقانونی یافتند.

لیکن ماموران بمبیابد هر جعبــه را  ۱۶/۵پاند ارزیابی کرده بودند که در
اصل  ۴۲پاند بوده و همین اشتباه محاسبه موجب انفجار و در نتیجه اسیب
رساندن به  ۱۷نفر شد زیرا کامیونهای بمبیاب گنجایش  ۲۵پاند را دارند.
در این انفجار  ۳۵ســاختمان تجاری و مســکونی خســارت دیدند و ۳۷
اتوموبیل نیز خسارت دید.

شکایت افسران پلیس سیلیکون ولی و
موضوع ضدیت با نژاد سفید و یهودیان
 5نفر از افسران پلیس از شهر سیلیکون ولی در پالوآلتو کالیفرنیا در
مخالفت با نقاشی بزرگ کف خیابان در برابر شهرداری شکایت
کردند.
این افسران در شکایتی که به دادگاه عالی سانتاکالرا کانتی تسلیم
کردهاند ،میگویند این نقاشی که در ماه جون به سبب سالگشت
کشته شــدن جورج فلوید و محاکمه افسر پلیس و در پشتیبانی
از جنبش جان سیاهپوستان مهم است ( )BLMانجام شده ،جنبه
نژادپرستی و علیه افسران پلیس دارد ،و تصاویر لوگوی ببرهای
سیاه ،را دارد که افرادی علیه سفیدپوستان و یهودیان هستند و این
نقاشی به جای تشویق به برابری و انصاف تالش دارد تصویرگر
خشونت از سوی پلیس باشد.
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«نقال قصههای نگفته»
ِ

برای استادِ سخن ،دکتر صدرالدین الهی
ِ
بزرگا مردی از تبــارِ
نکهت بوته ِ
ی یاس
است
ِ
ِ
خرمِ احساس.
و عطر افشان دشت ّ
کلکی از اعجاز در زبان دارد
ِ
ِ
کندوی سخن آکندهست،
شهد
که به
و حافظه ئی بدانسان درخشان
ِ
رشک
که
حریفان.
سخن از صمی ِم جان میگوید انگار
ح جان است:
مفر ِ
که هر آینه ّ
ِ
ِ
لطف قلم موی خیال
به
ی خوش نگار
همواره نقش 
مینگارد،
ِ
حالوت کالم اش
و
ِ
صالبت نثرِ شیخ اجل را به یاد میآرد.
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رکورد تاریخی نام نویسی در دانشگاه های
 UCبا بیشترین گونه گونی نژادی
با پایان رسیدن نامنویسی و پذیرش برای ترم پاییز سال  ،۲۰۲۱مجموعه دانشگاههای UC
باالترین رکورد در گونهگونی نژادی ،قومی را در تاریخ خود ثبت کرد.
 ۹دانشگاه زیر مجموعه  ،UCبرای دوره  ۴ساله خود ۱۳۲۳۵۳ ،را پذیرفتهاند که در برگیرنده
دانشجویان از ایالتهای دیگر و کشورهای جهان نیز هست که نسبت به سال گذشته ۱۱
درصد در میان درخواست کنندگان کالیفرنیایی ،التین تبارهای برای  ۲سال پی در پی با ۳۷
درصد در باالترین میزان ،آسیایی تبارها  ۳۴درصد ،سفیدپوستان  ۲۰درصد ،سیاهپوستان
 ۵درصد دانشجویان را تشکیل میدهند.
ناگفتــه نماند کــه  ۴۵درصد پذیرفته شــدگان از خانوادههای کم درآمــد و  ۴۵درصد از
خانوادههایی بودهاند که فرزندشــان نخستین فرد دانشجوی خانواده خواهد بود۲۸۴۵۳ .
نفر از کالجهای  ۲ساله منتقل شدهاند.

در 10کانتی کالیفرنیا پوشیدن
ماسک اجباری شد

در نظ ِم نوشتار
بالفطره ناظمی ست با وقار
ی قی ِد وزن و
که ب 
فارغ از قیودِ قوافی
نثر را-
شیرین و استوار-
چکامه وار میسراید،
ِ
دانش شعر اش
زیرا که
خود آبشاری ز سرشاری ست.
.
ِ
ِ
با سحر برسختهی الفاظ
ِ
گلگشت گذشته ِ
های دور میبردت:
به
از دخمه ِ
های شبانهی اندوه میگذرد
و در ِ
شط نورِ سپیده
رها میکندت.

با افزایش شــمار مبتالیان در کالیفرنیا ،گوین نیوســام پوشیدن اجباری ماسک را بررسی
مینماید .تاکنون  ۷کانتی پوشیدن ماسک را اجباری کردهاند.
افزایش  ۳۰۳درصدی مبتالیان و افزایش  ۶۴درصدی مرگ و میر در کالیفرنیا ،همراه شده
است با نزدیک به  ۹۹درصد واکسینه نشدهها که به گونه دلتا مبتال و راهی بیمارستانهاشده
اند ،راه کنونی را دشوار مینماید.
لــوس آنجلس کانتی که نزدیک بــه  ۲۵درصد از جمعیت کالیفرنیــا را در خود دارد ،در
اجباری نمودن ماسک پیشگام شده و شهر پاسادنا نخستین شهر لوس آنجلس کانتی است
که واکسینه شدن را برای همه کارکنان شهرداری اجباری نموده است.
آمار هفت روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت در  Lakeکانتی با  ۱۹۹نفر مبتال
در باالی جدول ،لوس آنجلس کانتی با  ۱۰۴نفر در رده  ،۶سن دیه گو کانتی با  ۹۲نفر در
رده  ،۱۰ارنج کانتی با  ۸۲نفر در رده  ۸۶ســن فرانسیسکو کانتی با  ۷۵نفر در رده  ،۱۹سن
برناردینو کانتی با  ۶۷نفر در رده  ۲۳است.

تاریخ نمی نگارد-

نه،
قهار را میماند
نقالی ّ

انتشار برگه های مالیاتی نامزدهای انتخابات برای فرمانداری
اما

که وقو ِع وقایع را
در ِ
قالب قصه
ماهرانه نقل میکند؛
تیزبین ِ
ِ
بینش ژرف اش
ِ
حدوث حادثات را
جانانه نقل میکند...
***
تناش به سالمت و
عمرش دراز باد
که در گذار از این گذرا
یِ ِ
فیض حضورِ چون این
ز خوشــه چین 
استاد
مرا نیز هم
نصیب افتاد.
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اداره نظارت بر انتخابات در کالیفرنیا که آماده برگزاری انتخابات ویژه در  ۱۴ســپتامبر
برای بازخوانی و برکناری گوین نیوســام میشود و لیست  ۴۱نفره کاندیداها را منتشر

نموده ،صدها برگ مالیاتی کاندیداها را به صورت آنالین منتشر نمود و دلیل نبودن نام
الری ادلر را کامل نبودن اطالعات مالیاتی ایشان بوده است.

ناگفته نماند که موضوع ارائه برگههای مالیاتی ۲ ،سال پیش در کالیفرنیا تصویب شد تا

هر نامزدی که میخواهد نامش در برگههای رای منتشر و به رای گذاشته شود ،میباید
برگههای مالیاتی خود را ارائه نمایند.

در میــان نامزدهای  ۲۰نفــره جمهوریخواهان ،نامزد تراجنســیتی ،کیت لین جنر در

ســالهای  ۲۰۱۶تا  ۵/۵ ،۲۰۱۹میلیون دالر درآمد داشــته اســت و جان کاکس که یک

میلیونر است که در سال  ۹۱۰ ،۲۰۱۸هزار دالر درآمد داشته که بیش از  ۵۰۰هزار دالر از
اجاره بها بوده است.
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حکایات بازار بین الخبرین

بابا آب داد!

از کجــاش بگم؟ از بی آبی و بی برقی؟ از گرونی و تورم؟ از دزدی و اختالس؟ از
کشتن و زندانی کردن هر صدای مخالفی؟ از  ...کجاش بگم؟
کال مملکــت ایران داره به ســمت ترکیدن پیش میره و جمهوری اســامی هم یا
واقعا خره یا خودشو به خریت میزنه! مردم خوزستان میگن آب می خوایم ،دیوثا
جوابشونو با گلوله میدن ،ملت میگن برق می خوایم جوابشونو (همون دیوثا) با گاز
اشــک آور میدن  ...خالصه هر چی به این آخوندا و شرکا بگی جوابتو با یه چیز
بی ربط میدن البته ظاهرا بی ربط وگرنه از دید مقام بزمای والیت این جوابا اقتدار
(شما بخون ذات آدمکش و خونخوار) آقا رو نشون میده! اقتداری که فقط در برابر
مردم بی دفاع و مظلوم ایران کارایی داره و جلوی دژمنان به تاپاله ای هم نمیارزه!
این والیت نه تنها اقتدارش ریده بلکه درست شده مثه یه پیرزن جیغ جیغو که فقط

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
سه تا برادر می خواستن مرغداری بزنن
یکی شون لجباز بوده

بهش می گن :تو شریک نیستی!

ناله و نفرین میکنه و کار دیگه ای از دستش بر نمیاد و فقط خودزنی میکنه.
خالصه کلوم این که این روزا شاهد اعتراضات مردم خوزستان هستیم که دیگه از
همه چیز و به خصوص بی آبی (بزرگترین جلگه برای کشــاورزی و پر آب ترین
رودخانه های ایران توی همین استانه!!!) به تنگ اومدن و جونشونو گذاشتن کف
دستشــونو اومدن کف خیابونا و نظام مقدس اســامی با رافت و رحمت خاص
خــودش همراه با مقادیر متنابهی از اقتدار به جای آب ،گلوله و به جای برق ،گاز
اشــک آور و به جای غذا و دارو و واکسن ،باتوم و عربده و فحش خوار مادر بین
مردم محروم خوزســتان توزیع کرده تا الگویی برای همه کشورهای جهان باشه تا
همه یاد بگیرن چجوری باید صدای اعتراض مردم رو بشــنوی و جواب مقتدرانه
و مناســب بهش بدی! به همین دلیل تصمیم گرفته شده که توی کتابای سال اول
دبستان به جای جمله «بابا آب داد» بنویسن «آقا دست گل به آب داد!»

پار کرده

*********

*********

درددل جففففر با کرونا

داشتیم وسایل انباری رو مرتب می کردیم ،مامانم کرونا مردی واسه خودت بخدااا.

یه مداد رنگی ِ ۲۴
رنگ قاب فلزی از تو یه کارتن فقط تو بودی که تونستی جلو این زنا رو بگیری

میگه :به ارواح عمه اگه شــریکم نکنین پرورش در آورد.
زد زیر خنده گفت :می دونی چیه؟
روباه میزنم بغلش!!!
*********

گفتم :نه!

انقدر فامیالمون رو ندیدیم

*********

بعدا فهمیدیم گدا بوده

رو مد کنید.

پیرمرده دم عابر کارتشو داده به من

*********

براش گرفتم ،میگم  5هزار تومنه پدر جان

نگین خفاش سبب مرگش شد

گرفتنت و رفت

*********

الت ترین حیوونه دنیا پنگوئنه!

ُحکم تیر هوایی داره

نرن بازار این دم عیدی.

ببینم میتونی یه کاری کنی برن خونه پدرشون ؟
*********

میدونــی دردناک ترین مــرگ رو توی تاریخ کی گفت :این رو خریــده بودم هر وقت معدلت  ۲۰امــروز از حموم اومدم بیــرون با حوله و موهای
شد ،بهت بدم ،ولی حیف که نشد.
خیس
داشت؟
*********
بابام پرسید حموم بودی؟
پسر نوح!
آقــا واقعـــ ًا مــن مــونـــدم !
گفتم نه المپیک بودم تو رشــته واترپلو مســابقه
فکر کن داری غرق میشی یه گورخر باهات بای
جمعیـــتدختــــراایــنــقــــدزیـــاده..پــس داشتیم
بای کنه اونم از توی کشتی بابات!!!
چــرا شمـــاره شــانـسـى میــگیــرى هــمـش
زنگ زد  ۱۱۵گفت یه مورد مشکوک به کرونا تو
*********
پـســر جــواب میــــده ؟!
خونمونه
حشره کش خالی کردم تو اتاقم
*********
*********
من سر درد گرفتم دارم می میرم
باید تو چشم اونایی که واسشون کاری میکنی اما
تو نونوایی یه کارتن کوچیک گذاشــته بود روش
پشــه هه رو آینه اتاقم وایســاده داره شاخکاشو
تشکر نمیکنن زل بزنی بگی :
نوشــته بوﺩ عیدی یادت نره! هیچــی دیگه منم
مرتب می کنه!
وظیفم نبود ،لطف کردم !!
از توش  10تومن عیدی برداشــتم برﺍی خودم،
*********
*********
دمش گرم به یادموﻥ بود!
خواستم بحث زن گرفتنو باز کنم :
صبح تو تاکســی یکــی لباس چارخونــه قرمز
*********
به مامانم میگم بزرگترین آرزوت برای من چیه؟
پوشیده بود
حداقــل وقتی پیــام تبریک عید رو واســه همه
میگه اون گوشیت بسوزه !
پیاده که شد در رو محکم بست !
فــوروارد می کنیــد اون «کارمند کوچک شــما،
قبالنا میگفتن عروسیت!!!
راننده سرشو آورد بیرون گفت:
رحیمی» رو از تهش بردارید!
*********
مرتیکه رومیزی
*********
مادربزرگم رو بردم دکتر
*********
عاقا ی سوال برا من پیش اومده.
به دکتره میگه آقای دکتر یه دارویی بهم بده دردم
بعضـی از آدم ها شبیه سوراخ های اول کمربنـدن
حاال کاری نداریم ب گرونی و ارزونی.
ساکت بشه
همیشه هستن اما هیچ وقت به کارت نمیان !
کاری نداریم ک چیپسا همش شده باد
تا فردا برم پیش یه دکتر درست حسابی!
*********
کاری نداریم ک لواشکا نازک شده.
من فقط سقف رو نگاه میکردم ...
کاش برگردیم به اون دوره که ســرفه هامون فقط
*********
*********
واسه این بود بگیم کسی تو توالت هست ،نیا تو
ما مردا سلمونی که میریم ،همینکه طرف شاهرگ

مــون رو نزنه راضــی ایم ازش وگرنــه که مدل

که چنــد وقت پیش یه یارو اومد به اســم عموم یه همت کنید
امسال مدل مو و ریش میرزاکوچک خان جنگلی موهامون خودش دو هفته بعد درست میشه
خونمون شام خورد !
*********

میگه موجودی بگیر برام

جرات نداریم بریم سلمونی
اگه کرونا منوکشت

گفت خاک بر اون ســرت کنن بــا این موجودی بگین بتمن خودش شخصا اومد اینو کشت
*********

االن سرفه تو دعوا

یه جوری راه میره انگار یه جنگل حیوونو لت و همه فرار میکنن

از شبکه های اجتماعی:

*********

خداوندا این بنده حقیر احساس میکند اگه خیلی

پولدار باشد انسان بهتری خواهد بود،

اگر صالح می دانید سرنوشــت مرا دوباره مورد
بررسی قرار دهید
*********

یه مدت شایعه شده بود آنجلینا جولی میاد ایران!

من دو ماه چیزی نخوردم که شبیه کودکان سومالی
بشم منو به فرزندی قبول کن!
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در کانون خبر:

اقرار به جرم عامل کشتار
در کنیسای پاوی
دانشجوی پیشین دانشگاه ســن دیهگو که متهم به تیراندازی و کشتار در کنیسای
پاوی ( )Powayدر ســال  ۲۰۱۹در هنگام برگزاری آیین عید پصح بود ،امروز در
دادگاه عالی به جرم خود مبتنی بر کشــتن  ۱نفر و مجروح کردن  ۳نفر اقرار نمود.
جاش ارنست که میتوانســت به اعدام محکوم شود ،با این اقرار ،به احتمالی به
حبس ابد محکوم خواهد شد که هیچگونه امکان بخشودگی در آن نخواهد بود او
در  ۳۰سپتامبر در برابر قاضی قرار می گیرد و  ۱۲۱سال زندان و یک  ۱۶سال دیگر
نیز به آن افزوده میشود .ناگفته نماند که او با اسلحه خودکار  15-ARوارد کنیسا
شــده و رگبار را به سوی نیایشگران گشوده است .او در بیانیهای که در آن دوران
منتشر کرده بود ،خود را ضد یهود اعالم کرده بود.

اعتراض کنشگران حقوق دگرباشان
به تصمیم دادگاه استیناف
کنشگران حقوق دگرباشان در اعتراض به رای دادگاه استیناف منطقه  ۳در مورد کنار
گذاشتن بخشی از قانون شناسایی دگرباشان در خانههای سالمندان آسایشگاههای
پرستاری ،اعالم نمود که اعتراض خود را به دادگاههای باالتر خواهد برد.
دادگاه اســتیناف میگوید کارکنان این آسایشگاهها باید آزاد در بیان خود باشند و
هیچ گونه مزاحمت و آزار تلقی نمیشود.
دگرباشان میگویند این موضوع در تعیین اتاق و صدا کردن دگرباشان و نام بردن
آنها برای کارکنان اختیاری نباید باشد و موضوع آزادی بیان ،نخست رعایت آزادی
فردی بدون توهین است.

یک افسر پلیس لوس انجلس به اتهام گزارش ساختگی ،دستگیر شد

الهاندرو کاستیو ( ،)Alejandro Castilloافسری که  ۱۳سال پیشینه کار در
اداره پلیس لوس آنجلس دارد ،به سبب این که در یک پرونده در دستگیری
فردی به جرم رانندگی در زیر تاثیر مشروب الکلی ( )DUIدر کتبر  ۲۰۱۹او
را دستگیر کرد و گزارش خود را برخالف آنچه دوربین سینه او ضبط کرده

نوشته و فرد را دستگیر کرده است.
تحقیق در این زمینه با همکاری دادستانی کل لوس آنجلس کانتی آغاز شده
بود و نتیجه ان سبب شد که او دستگیر و به بازداشتگاه لوس آنجلس بزرگ
برده شد.

ورود واکسینه نشدگان به
دانشگاههای  UCممنوع میشود

در نامهای که رئیس دانشــگاههای  UCبه  ۱۰دانشگاه
زیر مجموعه خود نوشــته است یادآور شده است که:
واکسیناســیون موثرترین راه پیشــگیری از مرگ و میر
ناشی از این بیماری مرگ آور است.
و با افزایش شمار مبتالیان به گونه دلتا در میان جوانان،
دانشجویان واکسینه نشــده ،حق ورود به کالسهای
حضــوری و خوابگاههــای دانشــجویی را نخواهند

داشــت مگر آن که برگه تایید شــده ضروری از سوی
پزشک برای نزدن واکسن داشته باشند .این دستور نه
تنها برای دانشجویان بلکه برای استادان و کارکنان نیز
خواهد بود.
در هــر صورت پوشــیدن ماســک و رعایــت فاصله
اجتماعی ،یک اصل تردیدناپذیر است و سبب کاهش
انتشار بیماری میشود.

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:

کتاب خاطرات جنجالی
و بدون سانسور
عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»

عکس از شاعر آبتین بکتاش (عضو کانون نویسندگان ایران) که از زندان به اگر روزی فرزندانت از تو در مورد این دوره سیاه تاریخ ایران سوال کردند،
بیمارستان برای درمان انتقال داده شده است .برگرفته از فیس بوک کیانوش کافی است همین عکس رو نشان دهی .گاهی یک عکس ،یک کتاب تاریخ
است .عکسی از یک شاعر ،بر روی تخت بیمارستان ،با کتابی در دست و
خاکسار
پایی در زنجیر .دوره ای که هنر و فرهنگ ،در بستر بیماری بود و به زنجیر
آنچه فرزانه به آزادی و زنهار نگفت
کشیده شد ،اما همچنان کتابی در دست داشت ،تا فرهنگ آن مرز و بوم زنده
من دیوانه به زنجیر و به زندان گویم
بماند .آن تخت ،زنجیر و حتی آن فرد ،رفتنی اســت ،اما فرهنگ و هنر آن
«شهریار»
کشور مصیبت زده ،مانند نماد آن در زنجیر ،زنده میماند.

سد گتوند :نابودی دشت پاسارگاد  ،نابودی کارون ،نابودی محیط زیست

پوریا بختیاری :پژوهشگر اقتصاد

چند دهه بود که افراد مختلف تصمیم داشتن سد گتوند رو بسازن
ولی خب درگیر تحقیقات و بررسی بودناساتید و محققها توی
این بررسیا به این رسیدن که اطراف سد تپههای نمکی گچساران
وجود دارهاولش مســئوالن و کارفرماها اینو رد کردن گفتن این
حرف دروغهتپه های نمک توی مسیر سد نیست ولی اساتید و
محقق ها بیکار ننشستن و قضیه رو رسانهای کردن
مستند ثابت کردن که این تپه ها توی مسیر هستند.
مسئولین دو تا راه داشتندیا اینکه بگن اشتباه کردیم و میلیاردها
تومــن پولی کــه تا االن خــرج کردیم هدر رفت(کــه عمرا این
اتفاق نمیوفته هیچوقت)یــا اینکه بیان راهکار بدن برای حلش
ی بودیعنی گفتن یک دیواری میسازیم با
راهکارشون پتویرســ 
خاک رس که از برخورد آب با نمکها جلوگیری کنهپژوهشگرها
بارهــا گفتن این کار فایده ای ندارهگفتن اب نفوذ میکنه و نمک
وارد آب میشه مسئولین گوش نکردن و با صرف هزینه سنگین
پتوی رسی رو درست کردنبا وجود تموم اعتراض ها و انتقادها
که همه تالش کردن جلوی ساخت گرفته بشهبا اینحال با حضور
محمود احمدی نژاد پروژه آبگیری شدو این بود شروع فاجعه
ده روز بعد از آبگیری خبر رسید که
 در پتوی رســی شکاف ایجاد شدهو تپههای نمک وارد دریاچه
سد گتوند شده هرچقدر بیشتر میگذشت این فاجعه شدیدتر میشد
مقدار نمکی که توی آب حل شــده بود بیشتر از ده برابر شوری
آب اقیانوس بود(نمک اقیانوس  ۲۸گرم در لیتر و سد گتوند ۳۰۰

گرم در لیتر)نقطه بد ماجرا اینجاست که این آب وارد کارون میشه
تخمین میزنن تا االن حدود  ۱۷میلیون تن نمک وارد کارون شده
از طرفی بیشتر از  ۴۲۰هزار هکتار زمین تحت آبیاری سد گتوند
هستند که محصوالتی مثل گندم و ذرت و نیشکر کشت میکردن
وقتی آب شور شدزمین ها به نمکزار تبدیل شدن و نابود شداون
منطقــه باد هم زیاد میادباد زد این نمکهایی که اومده بودن روی
سطح رو برد مناطق اطرافزمین های اطراف هم خشک شد.
یکی از اهداف سد گتوندتولید انرژی برق آبی بودوقتی آب شور
شــد خوردگی در توربینها باال رفــت و یکی یکی از بین رفتن
شرکتی هم که این توربینها رو گارانتی کرده بود گفت شوری اب
خیلی باالست و زیر بار گارانتی نرفتهزینه ساخت سد گتوند به
حدی باال بود که اون رو به عنوان یکی از پر هزینه ترین سدهای
ایران میشناسنبرید سرچ کنید ببینید پیمانکاران و ذینفعانش چه
کسایی بودنگتوند فاجعه ای بود که اگه میخواستن هم نمیتونستن
اینجور محیط زیست رو نابود کنن.

«من از سالله درختانم
تنفس هوای مرده ملولم میکند
مرا تبار خونی ُگلها به زیستن متعهد کرده است
تبار خوبی گلها ،میدانید؟»
فروغ فرخزاد

در کانون خبر:

مایکل آوناتی در کالیفرنیا به جرم اختالس محاکمه می شود
مایکل آوناتی  ،وکیل پیشین دانالد ترامپ رئیس جمهور پیشین که به تازگی در پروندهای دیگر ،او برای یک موکل  ۲/۷۵میلیون دالر دریافت نموده و آن
در نیویورک به ســبب اخاذی از شــرکت  NIKIبه  ۲/۵سال زندان محکوم را برای خرید هواپیمای خصوصی هزینه کرده است.
شده اســت ،امروز برای پروندهای دیگر در سانتاآنا در ارنج کانتی در برابر
قاضی قــرار گرفت و برای اتهام اختالس مالی مــوکالن خود در  ۲مرحله
محاکمه خواهد شد.
او کــه خود روزگاری وکالت شــماری از افراد بانفوذ را داشــته ،از قاضی
درخواست نموده که خودش به عنوان وکیل از پرونده دفاع نماید .او در این
پرونده  ۳۶شــاکی دارد که تنها از  ۵نفر نزدیک به  ۱۰میلیون دالر را دزدیده
است.
ناگفته نماند که او در یک مورد ۴ ،میلیون دالر از کانتی لوس انجلس دریافت
نموده و به موکل خود  ۱۰۰۰دالر تا  ۱۹۰۰دالر پرداخت نموده است.

با یک تماس کتاب خود
را سفارش دهید
310-477-7477
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 23جوالی تا  29جوالی (  1مرداد تا  7مرداد )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  1مرداد  23 /جوالی

دوشنبه  4مرداد  26 /جوالی

 1310خورشيدى (  1931ميالدى)
چاپ نشريه «دختران ايران» توسط زندخت شيرازی
 1369خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت ملكه صبا( ،ملك ه حكمت شعار-برومند) ،از خوانندگان انجمن موسيقى ملى
(تولد  1296خورشيدى)
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشــت اســتاد محمد پورثانى طنزنويس و فكاهى نويس نشريات توفيق ،فكاهيون،
كاريكاتور ،ترقى ،اطالعات هفتگى و ...در تهران

 1288خورشيدى (  1909ميالدى)
احمد شاه قاجار در اندرون دربار به تخت سلطنت نشست
 1315خورشيدى (  1936ميالدى)
زادروز منوچهر نيستانى ،شاعر در كرمان
 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
درگذشت رضاشاه پهلوى در ژوهانسبورگ (افريقاى جنوبى) .رضا شاه در سال 1256
خورشيدى در آالشت مازندران زاده شد.
رضا كه كودكى يتيم بود دوران خردسالى را در فقر گذراند .از نوجوانى به نظام پيوست
و مدارج ترقى را طى نمود .در روز سوم اسفند سال  ، 1299كودتايى را ترتيب داد .در
نتيجه اين كودتا ،نيروهاى قزاق به فرماندهى رضا خان تهران را اشغال نمودند .رضا خان
ابتدا در مقام وزير جنگ ،بسيارى از ناآرامیها وراهزنیها را از بين برد .در سوم آبان 1302
رضاخان با فرمان احمدشاه قاجار به نخست وزيرى منصوب شد وابتدا تالشى در جهت
جمهورى خواهى نمود .ولى در سال  1304به پادشاهى رسيد.
شــركت كتاب سفرنامه رضا شــاه پهلوى به خوزســتان و مازندران با ويراستارى هارون
وهومن را در سال  2007ميالدى منتشر كرده است
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
زادروز ياســمين اعتماد امينى همسر شــاهزاده رضا پهلوى ،داراى مدرك ليسانس علوم
سياسى و دكتراى وكالت از دانشگاه جرج واشينگتن در آمريكا و داراى  3دختر بهنا مهاى
نــور ،ايمان و فرح و همچنين بنيانگذار و ادارهكننده بنياد خيريهاى به نام «فرزندان ايران»
است كه به كودكان بيمار ايرانى كمك و يارى میرساند.
 1383خورشيدى(  2004ميالدى)
درگذشت حسين پناهى شاعر

شنبه  2مرداد  24 /جوالی
 1288خورشيدى (  1909ميالدى)
انتشار نخستين شماره روزنامه « ايران نو « ارگان حزب دموکرات
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
زادروز منيرو روان ىپور ،نويسنده
كتابهاى منيرو روانى پور در شركت كتاب موجود هستند
 1351خورشيدى (  1972ميالدى)
زادروز شقايق فراهانى ،بازيگر و هنرپيشه
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
زادروز پگاه آهنگرانى ،بازيگر و هنرپيشه
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشــت مرتــضى ن ىداوود ،آهنگســاز ،نوازند ه تار ،و كاشــف هنرمندانى چون
قمرالملوك وزيرى ،ملوك ضرابى و غالمحسين بنان
 1379خورشيدى (  2000ميالدى)
درگذشــت احمد شاملو ،شاعر معاصر ايران ،در فرديس كرج احمد شاملو (زاده  21آذر،
 1304در تهران؛  12دســامبر ، 1925در خانه شــماره  134خيابان صفیعليشــاه) شاعر،
نويســنده ،فرهنگنويس ،اديب و مترجم ايرانى است .آرامگاه او در امامزاده طاهر كرج
واقع است .تخلص او در شعر الف .بامداد بود .شهرت اصلى شاملو به خاطر شعرهاى
اوست كه شامل اشعار نو و برخى قالبهاى كهن نظير قصيده و نيز ترانههاى عاميانه است.
شاملو تحت تأثير نيما يوشيج ،به شعر نو (كه بعدها شعرنيمايى هم ناميده شد) روى آورد،
اما براى اولين بار درشعر «تا شکوفه سرخ يک پيراهن « که درسال  1329با نام «شعر سفيد
غفران» منتشر شد  .وزن را رها كرد و به صورت پيشرو سبك جديدى را در شعر معاصر
فارسى گسترش داد .از اين سبك به شعرسپيد يا شعرمنثور يا شعر شاملويى ياد كردهاند.
شركت كتاب ويژه نامه ايرانشهر در رثاى احمد شاملو در سال  2001منتشر كرده است و
هم چنين آثار او در شركت كتاب موجود هستند

یکشنبه  03مرداد  25 /جوالی
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
كلنل محمد تقى پسيان كليه امور خراسان را زير سلطه گرفت.
 1361خورشيدى (  1982ميالدى)
درگذشت دكتر حميد عنايت ،مترجم و استاد علوم سياسى و حقوق بين الملل دانشگاه
تهران.

سه شنبه  5مرداد  27 /جوالی
 ۱۳۶۷ـ عملیات مرصاد در جنگ ایران و عراق
هلل طالقانی
 ۱۳۵۸برپایی نخستین نمازجمعه ایران به اقامت آیتا
روز ملی «کرمانشاه گهواره تمدن»
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
هلل نورى و سيد احمد طباطبايى عليه مشروطه به تمام علماى روحانى در همه
شيخ فض ال
شهرها تلگراف كردند و خواستار برهم زدن مجلس شوراى ملى شدند.
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
زادروز مهدى مهدویكيا بازيكن تيم فوتبال پرســپوليس و تيم ملى ايران بوده است ،او
در سال  2003از طرف كنفدراسيون فوتبال آسيا به عنوان بازيكن برتر فوتبال آسيا شناخته
شد.
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشــت محمدرضاشاه پهلوى محمدرضا شاه در چهارم آبان ماه  1298خورشيدى در
تهران به دنيا آمد و در قاهره پايتخت مصر به علت ابتال به بيمارى سرطان درگذشت.
وى تحصيالت مقدماتى را در تهران و تحصيالت متوسطه را در سوئيس به اتمام رساند
و دربازگشت به ايران با درجه ستوان دوم از دانشكده افسرى
فارغالتحصيل شــد .محمد رضا شــاه در شــهريور  1320پس از كناره گيرى رضاشاه از
سلطنت و خروج او از ايران به سلطنت رسيد.
حوادث مهم دوران ســلطنت او :آذربايجان به آغوش ميهن بازگشــت (  ،) 1325دو بار
مورد سوء قصد قرار گرفت (  1327و  ،)1344كودتاى  28مرداد (  ،) 1332انقالب سفيد

(بهمن  ،) 1341برگزارى جش نهاى  2500ساله شاهنشاهى (  ،) 1350تغيير تقويم هجرى
خورشيدى به تقويم شاهنشاهى ()1355=2535
كتا بهاى ماموريت براى وطنم ،انقالب ســفيد ،بســوى تمدن بزرگ و پاســخ به تاريخ،
محمدرضا شاه پهلوى در شركت كتاب موجود هستند

چهارشنبه  6مرداد  28 /جوالی
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
زادروز شــهيار قنبــرى ،شــاعر ،ترانهســرا ،آهنگســاز،
نمايشنامهنويس ،مجرى تلويزيونى و راديويى ،فيلمساز،
آوازخوان ،روزنامهنگار ،برنامهساز راديو و تلويزيون
آثار شهيار قنبرى در شركت كتاب موجود هستند
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
درگذشــت صديقه دولت آبادى ،روزنامهنگار ،نويسنده و
فمينيست
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
درگذشت اكبر محسنى ،نوازنده تار ،عود و ويولون ،آهنگساز و سازنده « الههناز»
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت بهمن محصص پيشكسوت نقاشى و مجسمه
ســازى ايران در رم ايتاليا ودر ســن  79ســالگى .بهمن
محصص،هنرمند پيشكسوت هنرهاى تجسمى ،از نخبگان
هنــرى معاصر ايران بود .بهمن محصص متولد  9اســفند
 1310در شهر رشت بود.
وى از هنرمندانى اســت كه در جريان ملى شدن صنعت
نفت ايران در كشــور زندگى میكرد .محصص در 1333
به اروپا ســفر كرده و در ايتاليا ساكن شد و در آكادمى هنر
«رم» مدتــي نزد « فروچپو فراتزی « به آموختن هنر مشــغول شــد .حاصل اين دوره از
زندگى محصص چندين نمايشگاه گروهى و انفرادى در داخل و خارج ايتاليا و شركت در
نمايشگاههايى چون بينال (دوساالنه ) ونيز ،سائو پائولو و پاريس بود

پنجشنبه  7مرداد  29 /جوالی
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
زادروز مسعود كيميايى ،كارگردان و فيلمنامه نويس ايرانى
 1391خورشيدى (  2012ميالدى)
درگذشت ايرن زازيانس ،بازيگر سينماى ايران بر اثر سرطان در سن  85سالگى درتهران.
ايرن در حدود  30فيلم ســينمايى بازى كرد كه از بيــن آنها میتوان به خداحافظ رفيق،
محلل ،بلوچ و موسرخه اشاره كرد.
 1398خورشیدی ( 2019میالدی)
درگذشت اصغر قندچی (زاده  ،۱۳۰۷تهران) کارآفرین ایرانی و پدر صنعت کامیون سازی و
مؤسس اولین و بزرگترین کارخانه تریلر و کامیون ساخت ایران بدون مونتاژ خارجی به نام
ایران کاوه (سایپا دیزل) و از بنیانگذاران صنعت تولید خودروهای تجاری در ایران

در کانون خبر:

ایالت کالیفرنیا همچنان در خط گسترش و افزایش مبتالیان
ایالت کالیفرنیا در میانگین  ۱۴روز گذشــته  ۲۸/۹درصد افزایش مرگ و میر
و  ۲۵۵درصد افایش مبتالیان را تجربه کرده است و پایان روز گذشته میزان
واکسینه شدگان به  ۶۰درصد رسیده است.
در آمار هفت روز گذشته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت که تا ماه گذشته
کانتیهای جنوب کالیفرنیا به پایین جدول رســیده بودند ،با شتاب به باالی
جدول نزدیک میشوند.
در این آمار کانتی  Lakeبا  ۱۹۹/۵نفر در باالی جدول ،لوس آنجلس کانتی
 ۱۱۰/۸نفر در رده  ،۵ســن دیه گو کانتی با  ۹۷/۲در رده  ،۹ســن فرانسیسکو
کانتی با  ۸۱/۸نفر در رده  ،۲۱سن برناردینو کانتی با  ۷۵/۵نفر در رده  ،۲۵ارنج
کانتی با  ۵۹/۱نفر در رده  ۳۲قرار دارند.
ناگفته نماند که شــمار بستری شدگان در لوس انجلس به باالترین میزان در
یکماه گذشته رسیده است.

دادستان پیشین فدرال ،رسیدگی به
تقلب در  EDDرا آغاز کرد
ایالــت کالیفرنیا اعالم کرد که مــک گروگر اســکات ()McGregor Scott
دادســتان پیشین فدرال را به عنوان مشــاور ویژه و مسئول تحقیق در زمینه
تقلبهای موجود در  EDDبرگزیده است.
اســکات و  ۹دادســتان کانتی با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا به پرونده
رســیدگی نمایند و نســخت از پروندههایی آغاز نمایند که مدارک بســیار
محکمی در مورد تقلب دارند مانند درخواست بیمه بیکاری برای زندانیان و
مردگان ،سپس به دیگر تقلبها رسیدگی نمایند.
زیرا تاکنون بیش از  ۱۱میلیارد دالر تقلب وجود داشته است و  ۱۹میلیارد دالر
هم پرداخت مشکوک وجود دارد که رسیدگی به آنها در مرحله دوم است.

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی
در جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما
را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از
آغاز تا پایان  ،پشتیبانی می کند
CA DRE # 01035809

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

273
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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کاهش ذخیره آب پشت سد ،قطع برق به همراه خواهد داشت

به سبب کاهش آب ذخیره در دریاچه پشــت سد اوروویل ()Oroville
ممکن است نیروگاه برق این سد از کار بیافتد و برق تولید نکند.
امروز سخنگوی کمیسیون انرژی کالیفرنیا گفت نیروگاه برق هایت Hyatt
فاصله بسیاری از نیروی هیدروالکتریک سد اوروویل دارد و ما در تالش
هستیم که با توجه به شرایط آب و هوایی کالیفرنیا در زمان ممکن و میسر

نیروگاه هیدروالکتریک را از مدار خارج نماید.
ناگفته نماند که نیروگاه برق هایــت میتواند روزانه تا  ۷۵۰مگاوات برق
تولید کند ولی به طور متوســط با توجه به میزان آب پشت سد ،بین ۱۰۰
مگاوات تا  ۴۰۰مــگاوات برق تولید می کند که تنها  ۱درصد نیاز روزانه
 ۴۴۰۰۰مگاواتی منطقه است.
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